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اثر سطح و اندازه ذرات پلیساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یوالف جیره بر
عملکرد ،خصوصیات الشه و ریختشناسی روده جوجههای گوشتی
امیر ساالرینیا ،1نظر افضلی ،2سید جواد حسینی واشان ،*3مسلم باشتنی
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دام ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .2استاد ،گروه علوم دام ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم دام ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1397/04/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/06/26 :

چکیده
هدف از این تحقيق ،بررسي سطح ،اندازه ذرات و منبع پليساکاریدهای نامحلول (پوسته برنج و پوسته یوالف) بر عملکرد،
خصوصيات الشه و ریختشناسي روده جوجه گوشتي نر یک روزه بهمدت  42روز بود .در این آزمایش از  360قطعه جوجه
گوشتي نرسویه راس ( )308در قالب طرح کامالً تصادفي با نه تيمار ،چهار تکرار و  10جوجه در هر تکرار استفاده شد .تيمارها
شامل شاهد ،دو نوع منبع فيبر (پوسته برنج و پوسته یوالف) نامحلول با دو سطح مصرف (سه و شش درصد جيره) و با دو اندازه
ذرات (نيم و دو ميليمتر) بود .نتایج نشان داد سطح شش درصد و اندازه ذرات نيمميليمتر پوسته برنج در  29-42روزگي باعث
افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل در مقایسه با شاهد گردید ( .)P>0/05سطح شش درصد و
اندازه ذرات نيم ميليمتر پوسته یوالف در مقایسه با گروه شاهد باعث کاهش چربي محوطه بطني و راندمان الشه شد .وزن نسبي
سنگدان و کيسه صفرا در تيمارهای دارای پوسته یوالف و پوسته برنج درمقایسه با شاهد افزایش یافت ( .)P>0/05استفاده از
پوسته برنج سبب افزایش ارتفاع پرز در ژژنوم در  21و 42روزگي و در ایلئوم در  21روزگي نسبت به سایر تيمارها شد
( .)P>0/01در  21روزگي بيشترین ضخامت اپيتليوم در بخش دوازدهه روده باریک جوجههای مصرفکننده جيره حاوی سه
درصد پوسته برنج با اندازه ذرات دو ميليمتر در مقایسه با گروه شاهد بود ( .)P>0/01بنابراین افزودن پوسته برنج در سطح سه
درصد و اندازه ذرات نيم ميليمتر سبب بهبود فراسنجههای بافت شناسي روده و در نتيجه عملکرد جوجههای گوشتي ميشود.
کلیدواژهها :پوسته برنج ،پوسته یوالف ،چربي بطني ،ریختشناسي روده باریک ،ضریب تبدیل.

* نویسنده مسئول

Email: jhosseiniv@birjand.ac.ir

امیر ساالرینیا ،نظر افضلی ،سید جواد حسینی واشان ،مسلم باشتنی

مقدمه

یوالف کمتر از پنج درصد از سهم غالت توليدی در دنيا

بهبود عملکرد رشد و حداقل نمودن ضریب تبدیل

را به خود اختصاص ميدهد .یوالف در مقایسه با ذرت

خوراک از مهمترین اهداف پرورشدهندگان صنعت

دارای ترکيب اسيد آمينهای مطلوبتری است .پوسته

پرورش طيور است .با این حال این امر زماني تحقق

یوالف بهعنوان محصول فرعي حاصل از فرآیند آسياب

ميیابد که پرنده از سالمتي کامل برخوردار باشد .از

دانه یوالف ميباشد .وجود پوسته در این محصول نقش

خصوصيات جيرههای جوجههای گوشتي ميتوان به باال

مهمي در ارزش تغذیهای این غله دارد .نسبت وزن پوسته

بودن تراکم مواد مغذی و پایين بودن محتوای فيبر اشاره

به دانه تحت تأثير عوامل متعددی از قبيل واریته ،محيط و

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

فصل قرار ميگيرد .پوسته یوالف حاوی  90-92درصد

خوراکي تنظيمشده برای طيور طي دهههای گذشته بهمنظور

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

دستيابي به بهبود مصرف خوراک و افزایش توليد ،اصالح

فيبر نامحلول در شوینده خنثي 26 ،درصد فيبر نامحلول

شده است .فيبر نامحلول یا کربوهيدراتهای نامحلول نيز

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

مانند کربوهيدراتهای محلول ،چربيها ،پروتئينها ،مواد

هفت درصد ليگنين ميباشد .افزایش سهم پوسته در دانه

معدني و ویتامينها اهميت غيرقابل انکاری در جيرههای

یوالف سبب افزایش مقدار نهایي فيبر خام و کاهش سهم

خوراکي طيور دارد ].[2

انرژی در این محصول ميشود .الزم به ذکر است بيش از

فيبر نامحلول یا پليساکاریدهای نامحلول دیواره
سلولي با غالبيت ليگنوسلولزی عبارت است از

 95درصد پوسته یوالف را فيبرهای نامحلول تشکيل
ميدهند ].[16

قسمتهای قابل مصرف گياهان یا آنالوگهایي از

برنج نقش بسزایي در تأمين انرژی جوامع انساني دارد

کربوهيدراتها که در مقابل هضم و جذب در روده

و پوسته خارجي باقيمانده برنج یکي از مهمترین و

باریک مقاوم بوده و بهطور کامل یا قسمتي از آن در روده

پرمقدارترین پسماندهای کشاورزی برای کشورهای

بزرگ مورد تخمير قرار ميگيرد .فيبر خام خوراک شامل

توليدکننده برنج (از جمله ایران) بهشمار ميرود ،چراکه

غيرنشاستهای،

تقریباً یک پنجم وزن شلتوک برنج به پوسته آن اختصاص

پليساکاریدهای

دیواره

سلولي

اوليگوساکاریدهای غيرنشاستهای و ليگنين است ].[6

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

بهطور سنتي فيبر جيره بهعنوان یک رقيقکننده و اغلب

برنج طي فرآیند بوجاری اغلب کاربرد ثابتي نداشته و

بهعنوان یک عامل ضدتغذیهای مطرح ميشود ،اما مقدار

بهجز مواردی معدود از مصارف صنعتي و یا مصرف


متناسبي از فيبر ميتواند منتج به توسعه مناسب اندامهای

بهعنوان بستر در مزارع پرورش طيور ،بخش اعظم آن

گوارشي ،ترشح آنزیم و گوارشپذیری بهتر مواد مغذی

معدوم ميگردد .با توجه به توليد ساالنه شلتوک برنج در

در طيور شود .بعضي از این اثرات نتيجه عملکرد مطلوب

کشور که حدود  2.900.000تن است و نيز ضایعات 20

سنگدان با افزایش انقباضات معده بوده که موجب تسهيل

درصدی پوسته برنج در شاليکوبيهای سنتي ،لذا ميتوان

تماس مواد خوراکي با آنزیمهای گوارشي شده است ].[1

دریافت که ساالنه حدود  600هزار تن پوسته برنج بدون

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

هيچگونه استفاده دور ریخته و موجب آلودگي محيط


بهعنوان ششمين غله مطرح در جهان شناخته ميشود.

زیست ميگردد .برخالف گزارشات بسياری از
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پژوهشگران که پوسته خارجي برنج را فاقد هرگونه ماده

گوارشپذیری مواد مغذی ] 18و  ،[19بازدهي رشد ] 10و

مغذی ميدانستند ] .[4اندازهگيریها نشان ميدهد پوسته

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

خارجي برنج حاوی  90-92درصد ماده خشک4-6 ،

فوائد فيبر در جيره ،تأثير مثبت آن بر ساختمان دستگاه

درصد چربي 16-17 ،درصد خاکستر2/50- 3/20 ،

گوارش بهویژه اندازه و حجم روده و همچنين پرزهای

درصد پروتئين خام 2500-3000 ،کيلوکالری در کيلوگرم

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

انرژی خام و  34-45درصد فيبر خام ميباشد75- 90 .

بهمنظور بررسي اثر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و

درصد از پوسته برنج از مواد آلي و باقي از ترکيبات

پوسته یوالف بر عملکرد ،صفات الشه و خصوصيات

معدني تشکيل شده است .بخش آلي پوسته خارجي برنج

ریختشناسي روده طراحي و اجرا شد.

شامل سلولز و هميسلوز ( 50درصد) ،ليگنين (26
درصد) و سهم عمده مواد معدني از آن سيليکا است ،این

مواد و روشها

امر نشان ميدهد این محصول حاوی مقادیر متنابهي فيبر

در این مطالعه از تعداد  360قطعه جوجه نر یک روزه

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

گوشتي سویه راس  308در قالب طرح کامالً تصادفي با نه

برنج بهعنوان ماده خوراکي در تغذیه نشخوارکنندگان

تيمار و چهار تکرار ( 10قطعه جوجه گوشتي در هر

معمول ميباشد ،این درحالي است که استفاده از این ماده

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

خوراکي در طيور بهعلت غلظت مواد مغذی پایينتر ،باال

مطابق پيشنهادهای سویه راس  308تنظيم (آویاژن)2014 ،

بودن محتوای سيليکا و خاکستر ،خصوصيات سایشي و

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

پرکنندگي با محدودیتهایي مواجه است ]. [6

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

فيبر نامحلول شامل سلولز و ليگنين است و قندهای

فيبر مورد استفاده شامل پوسته برنج و پوسته یوالف با دو

پنج کربنه مانند پنتوزها و پليساکاریدهای غيرنشاستهای

سطح سه و شش درصد و اندازه ذرات نيم و دو ميليمتر

در بخش فيبر محلول قرار ميگيرند فيبر نامحلول به ویژه

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

سلولز نه تنها تأثير منفي بر فرآیند هضم در روده ندارد

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

بلکه اثرات مفيدی بر ریختشناسي روده و فرآیند جذب

ميليمتر -3 ،پوسته یوالف با سطح شش درصد و اندازه


پژوهشهای

در دستگاه گوارش دارد ] .[24بر اساس

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

صورتگرفته در سالهای اخير ،فيبر جيره بر ميزان


اندازه ذرات دو ميليمتر -5 ،پوسته یوالف با سطح شش

خوراک مصرفي ،حرکات دستگاه گوارش ،طول

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

بخشهای دستگاه گوارش ،توليد و ترشح آنزیمها ،رشد

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

ميکروبي و حتي رفتارهای پرنده اثر دارد .افزودن مقادیر

سطح شش درصد و اندازه ذرات نيم ميليمتر -8 ،پوسته

مناسب از منابع مختلف فيبر ،سبب بهبود رشد و توسعه

برنج با سطح سه درصد و اندازه ذرات دو ميليمتر و -9

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

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

کلریدریک ،اسيدهای صفراوی و آنزیمهای گوارشي

متر ،بودند.
جيرههای آزمایشي برای دورههای مختلف پرورش

ميشود ] .[24این تغييرات ممکن است منجر به بهبود
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با توجه به نياز جوجههای نر گوشتي سویه راس ،308

روشهای استاندارد انجام گرفت ] .[13برای برشگيری از

بهکمک نرمافزار جيرهنویسي  UFFDAتنظيم شد .در تمام


قالبهای پارافيني از دستگاه ميکروتوم با توانایي ایجاد

جيرههای آزمایشي انرژی ،پروتئين و اسيدهای آمينه

برش با ضخامت شش ميکرومتر استفاده شد .از رنگ

موردنظر تأمينشده و در سطح تقریباً یکساني بود.

ائوزین برای رنگآميزی و از ميکروسکوپ نوری متصل

جيرههای آزمایشي مطابق تقسيمبندی ارائهشده ،تهيه و

به رایانه برای بررسي شاخصهای مربوط به

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

ریختشناسي روده استفاده شد .شاخصهای ارتفاع پرز،


نور) براساس پيشنهادهای کاتالوگ سویه راس کنترل و

عمق کریپت ،ضخامت اپيتليوم و تعداد سلولهای گابلت

اجرا شد .در تمام طول آزمایش پرندهها آزادانه به آب و

اندازهگيری شد و نسبت بين ارتفاع پرز به عمق کریپت

خوراک دسترسي داشتند .جوجههای یکروزه به گونهای

نيز محاسبه شد.

توزیع گردیدند که حداقل اختالف وزن در مجموع وزن

دادههای حاصل ،بهوسيله نرمافزار ( SASنسخه ،)9/1

جوجههای واحدهای آزمایشي وجود داشته باشد و با

رویه خطي عمومي ( )GLMبرای مدل  1تجزیه و

ميانگين وزن نزدیک به هم در هر تکرار قرار گرفتند.

ميانگينها با استفاده از آزمون توکي مقایسه شدند .برای

مصرف خوراک و افزایش وزن در قالب دورههای آغازین،

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

رشد و پایاني اندازهگيری و در نهایت در هر دوره ضریب

از آزمون مقایسات مستقل اورتوگنال استفاده شد.

تبدیل خوراک محاسبه گردید .پيش از توزین ،جهت

رابطه )1

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

تخليه محتویات دستگاه گوارش بهمدت چهار ساعت به
پرندگان گرسنگي داده شد .تلفات بهصورت روزانه ثبت

Yij= µ+ Ti+ eij

ميانگين؛ اثر تيمار آزمایشي و ،eijخطای آزمایش است.

گردید.
بهمنظور بررسي بازده الشه و وزن نسبي اجزای الشه


نتایج و بحث

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

نتایج مربوط به عملکرد جوجههای تغذیهشده با جيرههای

ميانگين وزن گروه آزمایشي ،کشتار ،سپس وزن الشه

آزمایشي در جدول  2نشان داده شده است .در دوره

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

تغذیهای پایاني ( )29-42روزگي در تيمار حاوی شش

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

درصد پوسته برنج با اندازه ذرات نيم ميليمتر و جيره

و در قالب درصد وزني (وزن زنده) گزارش شد .همچنين

خوراکي حاوی سه درصد پوسته برنج با اندازه ذرات دو

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

ميليمتر ميزان خوراک مصرفي روزانه در مقایسه با جيره

ژژنوم و ایلئوم) پرندگان کشتارشده به اندازه دو سانتيمتر

شاهد باالتر بود ( .)P>0/05در مقایسه اثرات مستقل ،نوع

نمونهبرداری انجام شد .نمونهها پس از شستشو با محلول

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

بافر فسفات سالين به داخل ظرف پالستيکي حاوی شش

خوراک در دوره  29-42 ،14 -1و  42 -1روزگي اثرگذار

تا هفت ميليليتر فرمالين  10درصد انتقال یافت .برای تهيه

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

اسالیدهای بافتي با ضخامت کم از روش واکس پارافين

تيمارهای دریافتکننده پوسته برنج در مقایسه با پوسته

استفاده شد .آزمایش ریختشناسي بافت روده مطابق

یوالف ،باالتر بود.
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اثر سطح و اندازه ذرات پلیساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یوالف جیره بر عملکرد ،خصوصیات الشه و ریختشناسی روده
جوجههای گوشتی


جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
آغازین (1-14روزگي)
ماده خوراکي

شاهد

رشد(15-28روزگي)

پوسته برنج

پوسته یوالف

%6

%6

پوسته برنج

پوسته یوالف

%6

%6

%3

ذرت

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

61/09

55/57

کنجاله سویا ( %44پروتئين)

29/07 28/31 27/54 32/08 31/41 32/17 31/41 30/65 37/04 36/28 37/05 36/29 35/52

28/30

29/06

پودر ماهي

1/50 1/50 1/50 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50

1/50

1/50

پوسته برنج

-

6/00 3/00

-

-

پوسته یوالف

-

3/00

6/00

روغن سویا

3/99 2/42 0/84 3/89 2/49 3/88 2/29 0/72 3/71 1/95 3/32 1/75 0/18

2/61

4/38

دی کلسيم فسفات

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

1/42

1/44

کربنات کلسيم

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

0/96

0/93

مکملویتاميني

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

0/25

مکمل معدني

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

0/25

نمک

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

0/24

0/24

ليزین هيدروکلراید

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

0/13

0/12

 -DLمتيونين

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

0/19

0/20

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

0/06

0/06

6/00 3/00
-

-

-

-

6/00 3/00

%3

6/00 3/00

-

-

-

-

%3

شاهد

پوسته برنج

-

-

6/00 3/00

-

%3

-

%6

پوسته یوالف
%6

ال  -ترئونين

%3

%3

شاهد

پایاني(29-42روزگي)

-

ترکيب شيميایي محاسبهشده
سوختوساز (کيلوکالری در کيلوگرم)

انرژِی

3000 3000 3000 2950 2950 2950 2950 2950 2850 2850 2850 2850 2850

3000

3000

پروتئين خام (درصد)

18/50 18/50 18/50 20/00 20/00 20/00 20/00 20/00 22/00 22/00 22/00 22/00 22/00

18/50

18/50

فيبر خام (درصد)

5/75 4/48 3/20 5/10 4/20 5/90 4/60 3/40 5/30 4/46 6/15 4/88 3/61

4/06

4/91

فيبر نا محلول در شوینده خنثي (درصد)

13/60 11/80 10/10 13/80 11/90 13/50 11/80 10/10 13/90 12/00 13/60 11/90 10/20

11/90

13/80

فيبر نامحلول در شوینده اسيدی (درصد)

7/60 5/80 4/00 6/30 5/20 7/70 5/90 4/10 6/50 5/40 8/00 6/10 4/30

5/10

6/20

کلسيم (درصد)

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

0/79

0/79

فسفر قابل دسترس (درصد)

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

0/40

0/40

سدیم (درصد)

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

0/13

ليزین (درصد)

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

1/10

1/10

متيونين (درصد)

0/50 0/49 0/49 1/55 1/55 1/55 1/55 1/55 0/58 0/58 0/58 0/58 0/58

0/50

0/50

متيونين +سيستئين (درصد)

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

0/80

0/80

هر کيلوگرم جيره خوراکي حاوی 12500 :واحد بينالمللي ویتامين  5000 ،Aواحد بينالمللي ویتامين  80 ،D3ميليگرم ویتامين  3/2 ،Eميليگرم ویتامين 3/185 ،K
ميليگرم  8/6 ،B1ميليگرم  62/5 ،B2ميليگرم  18/54 ،B3ميليگرم  4/86 ،B5ميليگرم  2/2 ،B6ميليگرم  0/02 ،B9ميليگرم  0/25 ،B12ميليگرم بيوتين120 ،
ميليگرم منگنز 20/23 ،ميليگرم آهن 110/08 ،ميليگرم روی 16/12 ،ميليگرم مس 1/25 ،ميليگرم ید و  0/3ميليگرم سلنيوم.


بهنظر ميرسد هنگام استفاده از پوسته برنج به لحاظ


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

ماهيت فيزیکي کمتر حجيم بودن خود ،ایجاد حالت شکم

شاهد ميزان مصرف خوراک در تيمارهای حاوی پوسته

پرکني در مقایسه با پوسته یوالف کمتر بوده و این امر

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

سبب افزایش ظرفيت پذیرش دستگاه گوارش شده است.

مصرفکننده پوسته برنج در خصوص مصرف خوراک و


در پژوهشي گزارش شد ،استفاده از سطوح مختلف

متوسط افزایش وزن روزانه دریافت که این گروه از
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امیر ساالرینیا ،نظر افضلی ،سید جواد حسینی واشان ،مسلم باشتنی

پرندگان در مقایسه با گروه مصرفکننده پوسته یوالف،

مقایسه با شاهد تفاوتي از نظر خوراک مصرفي روزانه،

بهعلت افزایش احتياجات نگهداری ناشي از باال بودن


افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل نداشتند .بهطور مشابه،

متوسط افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک در مقایسه با

در آزمایشي ،افزایش خوراک مصرفي روزانه با افزودن منابع

سایر تيمارها باال باشد .در تحقيقي دیگر نيز پژوهشگران

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

شاهد افزایش مصرف خوراک در جيرههای حاوی پوسته

بوقلمونهای تغذیهشده با جيره بر پایه گندم و کنجاله سویا

برنج در مقایسه با شاهد بودند ].[4

انجام شد ،افزودن سطوح مختلف منبع فيبری نامحلول

جوجههای تغذیهشده با جيره حاوی شش درصد

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

پوسته برنج با اندازه ذرات نيم ميليمتر در  29-42روزگي

گرم بر کيلوگرم باعث افزایش مصرف خوراک در دوره

و جيره حاوی شش درصد پوسته برنج با اندازه ذرات دو

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

ميليمتر در یک الي  42روزگي باالترین متوسط افزایش

پي مصرف منبع فيبر نامحلول (پوسته یوالف با سطوح صفر

وزن روزانه را نشان دادند ( .)P>0/05در مقایسات

تا هشت درصد) متوسط خوراک مصرفي روزانه در جوجه-

مستقل ،اثر اندازه ذره و سطح فيبر بر متوسط افزایش وزن

های تغذیهشده با سطوح چهار و شش درصد در مقایسه با

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

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

و یک الي  42روزگي معنيدار بود ( .)P>0/05متوسط

است که وزن نهایي پرنده تحت تأثير استفاده از منبع فيبر

افزایش وزن روزانه در تيمارهای دریافتکننده پوسته برنج

قرار نگرفت که با یافتههای مطالعه حاضر مبني بر عدم تأثير

در مقایسه با پوسته یوالف ،باالتر بود.

پوسته یوالف بر وزن بدن و مصرف خوراک کل دوره

تحليل یافتههای پيشين نشان ميدهد افزودن سه

مطابقت دارد .در پي استفاده از پوسته یوالف بهعنوان منبع

درصد پوسته یوالف یا پوسته سویا به جيره خوراکي

فيبر نامحلول ،ميزان متوسط خوراک مصرفي روزانه باالتری

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

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

روزهای یک الي چهار روزگي و یک الي  21روزگي

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

دوره پرورش بودند؛ تأثيری بر افزایش وزن روزانه نداشت

متوسط مصرف خوراک روزانه افزایش یافت ].[25

ولي مصرف خوراک را کاهش داده و در نهایت منجر به

ضریب تبدیل خوراک در جوجههای تغذیهشده با

بهبود ضریب تبدیل خوراک گردید ] .[18نتایج مطالعات

جيره شاهد در مقایسه با جوجههای تغذیهشده با سطح

پيشين نشان داد که استفاده از منابع فيبری محلول و

شش درصد پوسته برنج و اندازه ذرات دو ميليمتر در

نامحلول در جيرههای خوراکي سبب کاهش مصرف

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

خوراک گردید ] .[14از طرفي نتایج سایر پژوهشگران

اثر سطح و اندازه ذرات فيبر بر ضریب تبدیل خوراک

نشان ميدهد که افزودن منابع فيبری نامحلول به جيرههای

معنيدار نبود ولي ضریب تبدیل خوراک تحت تأثير منبع

خوراکي ،اثری بر ميزان مصرف خوراک در جوجههای

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

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

( )P>0/05نشان داد .بهطور کلي جوجههای مصرف کننده

] [23و مرغهای تخمگذار ] [18نداشته است.

تيمارهای حاوی منابع فيبری نامحلول (پوسته برنج و

در این تحقيق تيمارهای مصرفکننده پوسته یوالف در

پوسته یوالف) در مقایسه با شاهد ،متوسط خوراک
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اثر سطح و اندازه ذرات پلیساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یوالف جیره بر عملکرد ،خصوصیات الشه و ریختشناسی روده
جوجههای گوشتی


مصرفي روزانه باالتر و متوسط افزایش وزن روزانه

عملکرد جوجههای گوشتي داشته باشد ،این اثرات

مطلوبتری داشتند مجموع این عوامل درنهایت منجر به


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

مطلوبيت ضریب تبدیل خوراک در این جوجهها شد .باال

یوالف سبب بهبود عملکرد رشد در جوجههای گوشتي

بودن مقدار متوسط خوراک مصرفي روزانه در این تيمارها

در بازه زماني یک الي  42روزگي شد ،درحاليکه افزودن

احتماالً مربوط به باال بودن سطح ليگنين و سلولز باشد،

تفاله چغندرقند سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک در بازه

زیرا سبب افزایش نرخ عبور شيرابه هضمي از مجرای

زماني یک الي  10روزگي شد .افزایش وزن روزانه با

][10

پوسته یوالف بيشتر از تفاله چغندرقند یا شاهد طي دوره

افزایش در مصرف خوراک در این تيمارها ميتواند تابعي

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

از افزایش حجم دستگاه گوارش باشد ] .[12نتایج این

خوراکي از طریق افزایش نرخ عبور شيرابه هضمي از

تحقيق با یافتههای سایر پژوهشگران همخواني نداشت

دستگاه گوارش ميتواند منجر به افزایش خوراک مصرفي

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

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

پژوهشگران مطابقت دارد ] 23 ،16و .[25

جوجههای گوشتي ،انرژی جيره در راستای تأمين نيازهای

گوارش و در نهایت افزایش مصرف خوراک شد

تفاوت در ضریب تبدیل خوراک در جوجههای

انرژی است ،زمانيکه محتوای انرژی جيره بهواسطه

مصرفکننده جيره حاوی پوسته یوالف با سطح شش


استفاده از فيبر رقيق ميشود ،پرندهها بهمنظور تطبيقدهي

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

بهتر خود در این موقعيت جدید شروع به افزایش مصرف

منابع فيبری در جيرههای خوراکي ميتواند اثر مثبتي بر

خوراک مينماید ].[12

جدول  .2اثر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر عملکرد جوجههای گوشتی
تيمارها
دوره (روزگي)

.

خوراک مصرفي (گرم در روز)
1-14

15-28

31/01

92/92

b

116/76

80/69

 %3پوسته یوالف با ذرات 0/5ميليمتر

30/47

92/37

124/15 ab

82/33

 %6پوسته یوالف با ذرات 0/5ميليمتر

30/76

92/61

126/90 ab

83/42

21/31

 %3پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر

30/13

92/62

128/94 ab

84/73

21/37

 %6پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر

30/30

92/03

ab

120/85

81/06

 %3پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر

31/50

92/04

ab

129/73

84/42

 %6پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر

30/98

92/73

134/25 a

85/16

a

شاهد

29-42

متوسط افزایش وزن روزانه ( گرم در روز)

1-42

1-14

15-28

1-42

29-42

29-42 15-28 1-14

21/25

58/28

b

58/48

20/44

59/60

65/61ab

48/55 ab

60/04

69/93 ab

50/42 ab

1/45

60/31

70/68 ab

50/62 ab

1/41

ab

64/02

ab

48/48

1/45

22/02

62/21

ab

73/73

a

21/81

60/66

20/92

60/49

b

ضریب تبدیل خوراک
1-42

46/00

1/47

1/60

2/02

a

1/50

1/55

1/90

1/70 ab

1/54

1/82

1/66 ab

1/54

1/86

1/68 ab

1/76

ab

1/68

52/65

1/44

1/49

1/76

b

1/60

76/33 a

52/44 a

1/42

1/53

1/75

1/63 ab

ab

a

1/53

1/91

 %3پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر

31/20

92/40

132/65

85/42

23/47

62/93

52/58

1/42

1/48

1/84

ab

 %6پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر

31/34

92/52

126/90 ab

83/58

22/29

63/38

74/64 ab

53/44 a

1/41

1/47

1/71

1/57 b

0/480

0/31

3/33

1/28

0/64

1/82

3/52

1/20

0/04

0/05

0/07

0/03

اشتباه معيار ميانگين

71/35

1/63

مقایسات مستقل اورتوگنال
تيمار

0/16

0/34

0/02

0/08

0/08

0/74

0/04

0/005

0/27

0/74

0/15

0/006

پوسته برنج در برابر پوسته یوالف

0/002

0/94

0/02

0/05

0/003

0/12

0/02

0/001

0/07

0/16

0/04

0/001

سطح  3درصد در برابر  6درصد

0/96

0/57

0/52

0/31

0/63

0/93

0/75

0/92

0/65

0/97

0/42

0/38

اندازه ذرات  0/5در برابر  2ميليمتر

0/53

0/81

0/58

0/88

0/22

0/42

0/66

0/80

0/06

0/45

0/68

0/65

 :a-bميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنيدار است (.)P>0/05
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دادههای مربوط به صفات الشه و اجزای دستگاه

جيرههای آزمایشي باعث کاهش چربي محوطه بطني

گوارش در جوجههای تغذیهشده با جيرههای حاوی

و افزایش راندمان الشه در مقایسه با شاهد شدند .در

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

مقایسات مستقل ،اثر اندازه ذرات بر وزن قلب معنيدار

کاهش چربي محوطه بطني در جوجههای مصرفکننده

بود ( .)P>0/05از طرف دیگر جوجههای مصرفکننده

جيره خوراکي حاوی پوسته یوالف با سطح شش درصد و

منابع فيبری نامحلول (پوسته یوالف و پوسته برنج)

اندازه ذرات نيم ميليمتر مشاهده شد ( )P>0/05و ميزان

درمقایسه با جوجههای گروه شاهد ،تفاوت معني داری

چربي محوطه بطني در جوجههای گروه شاهد در مقایسه

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

با جوجههای تغذیهشده با پوسته یوالف با سطح شش

نشان دادند و جوجههای تغذیه شده با پوسته یوالف شش

درصد و اندازه ذرات نيم ميليمتر حدود  41درصد بيشتر

درصد با اندازه ذرات نيم ميليمتر و یا پوسته برنج با

بود .شاخصهای راندمان الشه ،سينه ،ران ،قلب و کبد

سطح سه درصد و اندازه ذرات نيم ميليمتر در مقایسه با

تحت تأثير افزودن منابع فيبر قرار نگرفتند .در مقایسات

جوجههای شاهد ،از  142درصد وزن سنگدان باالتری

مستقل ،اثر اندازه ذره و سطح فيبر بر شاخصهای مورد

برخوردار بودند .جيره حاوی پوسته یوالف شش درصد

مطالعه الشه اثرگذار نبود ولي منبع فيبر بر راندمان الشه

با اندازه ذرات دو ميليمتر در مقایسه با جوجههای

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

مصرفکننده جيره خوراکي شاهد وزن کيسه صفرای


معنيداری داشت.

باالتری داشتهاند.

جدول  .3تأثیر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر صفات الشه و بخشهای مختلف دستگاه گوارش جوجههای گوشتی
تيمارها

صفات الشه (برحسب درصدی از وزن زنده)

سنگدان

پيش معده

پانکراس

کيسه صفرا

68/03

1/78 0/53 18/18 22/43

1/53 a

35/23 b

8/99

4/80

2/00 b

 %3پوسته یوالف با ذرات  0/5ميليمتر

75/04

1/90 0/54 20/49 24/72

bc

0/82

ab

39/25

9/96

 %6پوسته یوالف با ذرات  0/5ميليمتر

78/17

1/95 0/56 23/45 24/86

c

0/62

a

50/18

 %3پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر

67/89

1/79 0/50 17/93 22/55

abc

1/14

ab

40/28

 %6پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر

70/81

1/85 0/47 19/00 22/78

bc

0/84

ab

39/40

abc

1/14

a

شاهد

راندمان الشه سينه

ران

قلب کبد چربي بطني

اجزای دستگاه گوارش (برحسب درصدی از وزن زنده)

b

1/93

ab

2/24

b

1/84

ab

2/18

 %3پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر

75/30

1/99 0/60 20/22 24/71

50/05

9/61

5/12

ab

2/24

 %6پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر

76/32

1/83 0/58 19/94 25/73

1/26 ab

40/51 ab

9/15

5/16

2/31 ab

 %3پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر

85/01

2/31 0/58 21/00 28/67

1/49 a

40/43 ab

9/19

5/10

2/61 ab

 %6پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر

79/40

2/07 0/48 21/33 25/95

ab

47/41

9/82

4/64

اشتباه معيار ميانگين

3/80

0/18 0/04 1/44 1/98

2/86

0/58

0/66

abc

1/16

0/12

9/60
8/04
8/49

4/54
3/38
4/80
4/97

a

3/64

0/33

مقایسات مستقل اورتوگنال
تيمار

0/07

0/0001 0/55 0/36 0/24 0/45

0/007

0/35

0/70

0/03

پوسته برنج در برابر پوسته یوالف

0/04

0/14 0/14 0/70 0/07

0/001

0/36

0/31

0/22

0/02

سطح  3درصد در برابر  6درصد

0/90

0/55 0/30 0/33 0/82

0/16

0/61

0/25

0/46

0/10

اندازه ذرات  0/5در برابر  2ميليمتر

0/89

0/47 0/03 0/25 0/99

0/11

0/22

0/08

0/49

0/17

 :a-cميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنيدار است (.)P>0/05
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اثر سطح و اندازه ذرات پلیساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یوالف جیره بر عملکرد ،خصوصیات الشه و ریختشناسی روده
جوجههای گوشتی


نتایج نشان داد که اثر منبع فيبر بر افزایش وزن کيسه

با مطالعات پيشين ميتواند مربوط به تفاوت در نوع منبع

صفرا معنيدار بود .گروه دریافتکننده جيره حاوی پوسته

و مقادیر مورد استفاده باشد .در این تحقيق هرچند تفاوت

برنج در مقایسه با گروه مصرفکننده از جيره حاوی

بين جوجههای مصرفکننده جيرههای حاوی منابع فيبری

پوسته یوالف ،دارای وزن کيسه صفرای باالتری بود

(پوسته برنج و پوسته یوالف) با جوجههای مصرفکننده

هرچند تغيير معنيداری در وزن نسبي ران و کبد مشاهده

از جيره شاهد معنيدار نبوده اما به لحاظ عددی تيمارهای

نشد که با یافتههای پژوهشگران دیگر ،در پي استفاده از

دریافتکننده جيرههای خوراکي فيبری در مقایسه با شاهد

منابع فيبری نامحلول (کنسانتره فيبرخام نامحلول) ،تفاوت

دارای راندمان الشه باالتری بودند.

معنيداری بين تيمارهای مصرفکننده از این منبع فيبری با
تيمار شاهد در وزن ران و کبد مشاهده نشد ] 17و .[21

بهطور کلي افزودن منابع فيبری محلول و نامحلول در
جيره خوراکي جوجههای گوشتي موجب افزایش وزن

در مطالعه حاضر ،استفاده از سطوح سه و شش درصد

نسبي بخشهای مختلف دستگاه گوارش شد ،اما این

پوسته برنج باعث کاهش چربي بطني گردید .بهطور

اثرات بسته به نوع و سطح فيبر و بافت هدف متفاوت

مشابه ،استفاده از جيرههای خوراکي حاوی منابع فيبری

بود .نتایج این تحقيق با مطالعات پيشين همخواني داشت

بهطور قابل مالحظهای ميزان چربي محوطه بطني را

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

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

یوالف با سطح سه درصد در مقایسه با گروه شاهد ميزان

بدليل کاهش نسبت انرژی به پروتئين ،ميزان چربي

افزایش وزن سنگدان بيشتر است که این امر بهعلت

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

توسعه بيشتر الیههای ماهيچهای بود ] .[11مطالعات

طرف دیگر گزارش شده است ،پرندگان تغذیهشده با

مشابه دیگری نشان داد که استفاده از منابع فيبری نامحلول

جيرههای خوراکي حاوی منابع فيبری نامحلول در مقایسه

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

با تيمار شاهد دارای الشههای روشنتر و چربي محوطه

دو ميليمتر) سبب افزایش وزن سنگدان در مقایسه با

بطني کمتری بودند ] .[17با توجه به دیناميک طبيعي هضم

تيمار شاهد شد] .[1بهنظر ميرسد ذرات درشت فيبر در

چربيها ميتوان دریافت که افزایش سطح فيبر در

سنگدان حفظ ميگردند تا زمانيکه برای عبور از اسفنکتر

جيرههای خوراکي ،از طریق ایجاد اثر پوشندگي و

پيلوریک سنگدان کوچک شوند ] .[9نتيجه این وضعيت

برقراری پيوندهایي با نمکهای صفراوی سبب کاهش

اتساع اندام و تطابق عضالني آن برای انجام بيشتر عمل

هضم چربيها شده است .از طرفي با عنایت به باال بودن

آسياب کردن است و ذرات ریز فيبرهای نامحلول نيز

وزن بدن در مقایسه با شاهد ميتوان دریافت که ميزان

باعث افزایش وزن سنگدان در مقایسه با تيمار شاهد

انرژی مورد نياز برای نگهداری در این دست از طيور

ميشود ] .[19این نتایج با مشاهدات تحقيق حاضر

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

مشابهت دارد .وزن نسبي کيسه صفرا در تيمارهای

باعث افزایش فعاليت این بخش شده است .وزن الشه نيز

مصرفکننده فيبر نامحلول (پوسته یوالف با سطح شش


در پرندگان تغذیهشده با جيرههای خوراکي با فيبر باال در

درصد و اندازه ذرات دو ميليمتر) باالتر از شاهد بود که

مقایسه با پرندههای تغذیهشده با جيرههای خوراکي با فيبر

نتایج مطالعات پيشين را تایيد مينماید ] .[12غلظت کل

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

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

درصد پوسته یوالف با اندازه ذرات نيم ميليمتر بود

اسيدهای صفراوی به داخل بخشهای داوزدهه و ژژنوم

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

روده ترشح ميشوند .افزایش در غلظت اسيدهای

اندازه ذرات (دو ميليمتر) در بخش دوازدهه معنيدار شد

صفراوی نشاندهنده افزایش حرکات دوازدهه به سنگدان

( .)P>0/01در  42روزگي ،در پي استفاده از جيرههای

بوده که در پي افزایش مصرف فيبرهای نامحلول رخ

مختلف آزمایشي اثر معنيداری بر تعداد سلولهای گابلت در

ميدهد ،از طرفي این حرکات منجربه افزایش غلظت


بخشهای مختلف روده باریک مشاهده نشد .منشأ سلولهای

آنزیمهای گوارشي در بخشهای ابتدایي دستگاه گوارش

اپيتليال روده ،از مهاجرت سلولها از کریپتها به سمت


ميشود ] .[12در نهایت ميتوان دریافت که حضور مواد

نوک پرزها جهت بازسازی و بهروزآوری سلولها و

فيبری نامحلول در جيرههای خوراکي سبب افزایش در

جایگزیني سلولهای مرده با سلولهای جدید است .این

فعاليت سنگدان و متعاقب آن افزایش در ترشح آنزیمهای

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

گوارشي و اسيدهای صفراوی و در نهایت بهبود قابليت

ساعت (در مرغ) به داخل حفره روده ،رها ميشوند ] 11و

هضم اجزای خوراکي گردد ].[6

سلولهای

 .[15سلولهای کریپتها بهعنوان کارخانه سازنده

اثر تيمارهای آزمایشي بر ریختشناسي روده جوجههای

پرزی نقشهای مهم خود را ایفا ميکنند .کریپتهای عميقتر

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

ميدهند .بنابراین سلولهای
بازچرخ بافت را با سرعت انجام 

پوسته برنج و یوالف تأثيری بر عمق کریپت در بخشهای

کریپت با نوسازی پرزها سبب برطرف نمودن نياز حاصل از

مختلف روده باریک نداشت .با این حال استفاده از پوسته

ریزش طبيعي این سلولها در برابر پاتوژنها و یا سایر سموم

برنج در جيره جوجههای گوشتي سبب افزایش ارتفاع پرز

ميشوند ] 11و  .[15افزایش در تعداد سلولهای گابلت

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

بيانگر این امر است که یک الیه موکوسي ضخيم اپيتليوم را

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

پوشانده و بنابراین منجر به کاهش قابليت دسترسي به مواد

 21و  42روزگي بهترتيب متعلق به گروه مصرفکننده پوسته

مغذی شده است و درنهایت ميتواند موجب افزایش

برنج شش درصد با اندازه ذرات دو ميليمتر و گروه

احتياجات انرژی نگهداری دستگاه گوارش شود و این امر

تغذیهشده با جيره حاوی سه درصد پوسته برنج با اندازه


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

ذرات نيم ميليمتر بود .در پي مصرف جيره حاوی پوسته

انتظار ميرود با توجه به ماهيت منابع فيبری نامحلول به

یوالف در  21روزگي ،ارتفاع پرز بيشترین افزایش را در

جهت ایجاد خاصيت سایشي (که البته بر گرفته از اندازه

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

ذرات ميباشد) ،سبب سایش الیه موکوسي و به طبع آن

ضخامت اپيتليوم و تعداد سلولهای گابلت در بخشهای

افزایش تعداد سلولهای گابلت به جهت رفع این نقيصه

مختلف روده باریک جوجههای تغذیهشده با جيرههای

گردد [ .[15نتایج این تحقيق اگرچه نشاندهنده تفاوت

حاوی پوسته برنج و پوسته یوالف را نشان ميدهد .در 42

معنيداری در تعداد سلولهای گابلت نشده است ،اما


روزگي بيشترین ضخامت اپيتليوم در بخش ژژنوم روده

ميتوان شاهد تفاوت عددی در تعداد این سلولها در


باریک جوجههای تغذیهشده با جيره حاوی شش درصد

تيمارهای دریافتکننده فيبر با اندازه ذرات دو ميليمتر با

پوسته برنج با اندازه ذرات دو ميليمتر در مقایسه با سطح سه

شاهد بود.
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اثر سطح و اندازه ذرات پلیساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یوالف جیره بر عملکرد ،خصوصیات الشه و ریختشناسی روده
جوجههای گوشتی


جدول  .4تأثیر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر ارتفاع پرز و عمق کریپت در بخشهای مختلف بافت روده
باریک جوجههای گوشتی
ارتفاع پرز (ميکرومتر)
تيمارها
شاهد
 %3پوسته یوالفبا ذرات  0/5ميليمتر
 %6پوسته یوالفبا ذرات  0/5ميليمتر
 %3پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر
 %6پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر
 %3پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر
 %6پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر
 %3پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر
 %6پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر
اشتباه معيار ميانگين
مقایسات مستقل اورتوگنال
تيمار
پوسته برنج در برابر پوسته یوالف
سطح  3درصد در برابر  6درصد
اندازه ذرات  0/5در برابر  2ميليمتر

عمق کریپت (ميکرومتر)

 21روزگي
ژژنوم

ایلئوم

1370/70
1432/70
1329/30
1443/30
1432/70
1500/70
1296/00
1112/00
1145/30
132/27

1228/70 abc
1114/70 abc
679/30c
1300/70ab
873/30 bc
962/00 bc
1152/70 abc
1085/30 abc
1652/70 a
124/92

858/00ab
741/30ab
1074/00ab
1295/30a
482/70b
908/70 ab
989/30 ab
972/00ab
770/00ab
114/36

1505/30
1822/00
1734/00
1441/30
1722/00
1567/30
1707/30
1528/00
1440/70
195/36

1163/30b
1534/00ab
1472/70ab
1586/70ab
1340/00ab
1806/00a
1618/00ab
1494/00ab
1083/30b
110/4

1047/30
1029/30
1330/70
1097/30
978/00
1362/70
1058/00
1027/30
1362/70
130/51

249/33
236/00
251/33
268/67
212/67
190/00
224/00
273/33
278/67
30/38

243/33
198/00
169/33
247/33
192/67
232/67
247/33
240/00
264/67
31/38

208/67
185/33
203/33
189/33
116/67
206/67
218/00
202/67
163/33
27/33

227/33
164/67
199/33
187/33
208/00
200/00
203/33
214/67
218/67
34/29

193/33
150/67
249/33
230/00
242/67
274/67
200/00
155/33
172/67
34/16

177/33
142/67
189/33
192/00
157/33
230/00
137/33
146/67
176/00
24/91

0/44
0/14
0/48
0/29

0/003
0/11
0/85
0/06

0/007
0/92
0/20
0/68

0/79
0/33
0/59
0/23

0/005
0/87
0/02
0/02

0/21
0/36
0/64
0/44

0/50
0/98
0/99
0/14

0/45
0/06
0/65
0/31

0/30
0/23
0/31
0/07

0/96
0/36
0/46
0/47

0/18
0/53
0/63
0/51

0/26
0/91
0/52
0/74

دوازدهه

 42روزگي
ژژنوم
دوازدهه

 :a-bميانگينهای با حروف متفاوت در هرستون دارای اختالف معنيدار است (.)P>0/05

ایلئوم

 21روزگي
دوازدهه ژژنوم ایلئوم

 42روزگي
دوازدهه ژژنوم ایلئوم

جدول  .5تأثیر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر ضخامت پرز و تعداد سلولهای گابلت در بخشهای مختلف
بافت روده باریک جوجههای گوشتی
ضخامت اپيتليوم (ميکرومتر)
تيمارها
شاهد
 %3پوسته یوالف با ذرات  0/5ميليمتر
 %6پوسته یوالف با ذرات  0/5ميليمتر
 %3پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر
 %6پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر
 %3پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر
 %6پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر
 %3پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر
 %6پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر
اشتباه معيار ميانگين
مقایسات مستقل اورتوگنال
تيمار
پوسته برنج در برابر پوسته یوالف
سطح  3درصد در برابر  6درصد
اندازه ذرات  0/5در برابر  2ميليمتر

 21روزگي
دوازدهه ژژنوم

تعداد سلولهای گابلت

ایلئوم

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

69/33
66/67
64/00
80/67
77/33
58/00
52/67
64/67
66/00
7/93

65/33
58/00
60/67
63/33
56/67
51/33
54/67
58/00
59/33
4/93

61/33
73/33
56/00
54/67
69/33
61/00
69/33
53/33
66/00
7/15

68/00 ab
73/33 ab
51/33 b
56/00 ab
66/00 ab
71/33 ab
65/50 ab
80/67 a
62/67 ab
5/10

56/67
59/33
68/00
63/33
56/67
72/00
54/00
49/33
66/00
6/48

54/00
64/00
58/00
61/33
56/67
48/00
50/00
54/00
72/67
6/25

9/20
11/91
25/11
23/50
8/92
13/67
9/00
9/02
12/47
5/76

12/15 8/69 32/40 15/73
14/35 4/07 11/93 10/60
27/03 6/20 17/31 22/67
31/97 5/83 11/62 34/80
21/73 17/81 9/00 24/93
31/42 17/53 25/60 15/47
21/28 6/50 26/48 21/80
22/83 9/20 16/33 9/17
15/27 13/17 26/60 25/53
7/26 4/11 5/27 9/85

21/88
36/73
30/19
23/05
19/17
29/80
15/71
17/52
18/98
7/96

0/36
0/04
0/68
0/04

0/65
0/20
0/96
0/29

0/46
0/87
0/40
0/45

0/006
0/36
0/009
0/38

0/32
0/76
0/97
0/36

0/24
0/45
0/62
0/22

0/35
0/11
0/87
0/72

0/48
0/84
0/48
0/92

0/62
0/23
0/31
0/13

 :a-bميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنيدار است (.)P>0/05
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0/70
0/43
0/35
0/37

0/053
0/001
0/38
0/25

0/21
0/34
0/59
0/37
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اثر تيمارهای آزمایشي بر نسبت ارتفاع پرز به عمق

نشاندهنده ظرفيت جذبي روده است ] .[24در تحقيق


کریپت در بخشهای مختلف دستگاه گوارش در جدول 6

حاضر ارتفاع پرز در  21و  42روزگي در بخشهای

نشان داده شده است .افزودن سطوح مختلف پوسته برنج

ژژنوم و ایلئوم تحت تأثير استفاده از فيبر نامحلول قرار

و یوالف بر نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در

گرفت ،هرچند که عمق کریپت تحت تأثير تيمارهای

بخشهای مختلف دستگاه گوارش معنيدار نبود .با این


آزمایشي تمایل به معنيداری نشان داد و تيمار حاوی سه

حال تفاوت در نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در بخش

درصد پوسته برنج و اندازه ذرات نيم ميليمتر باالترین

ژژنوم در  42روزگي تمایل به معنيداری داشت .در بخش

عمق کریپت را دارا بود ( )10/17ولي اختالف معنيداری

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

نداشت .نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در سطح سه

معنيداری بر شاخص نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت

درصد فيبر نامحلول در ناحيه ژژنوم در  42روزگي

در بخشهای مختلف روده کوچک نداشت.

باالتر از شش درصد بود .استفاده از پوسته برنج،
سبب افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت در بخش ژژنوم

روده باریک با هدف افزایش راندمان جذب با تعداد

شد ].[20

زیادی پرز و ميکرو پرز مفروش شده است .ارتفاع پرز

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

نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت
تيمارها

 42روزگي

 21روزگي
دوازدهه

ژژنوم

ایلئوم

دوازدهه

ژژنوم

ایلئوم

شاهد

5/51

5/11

4/15

7/53

6/44

6/09

 %3پوسته یوالف با ذرات  0/5ميليمتر

6/08

5/99

4/04

11/29

10/17

7/78

 %6پوسته یوالف با ذرات  0/5ميليمتر

5/29

4/33

5/35

8/70

6/03

7/17

 %3پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر

5/56

5/26

7/09

8/76

7/14

5/96

 %6پوسته یوالف با ذرات  2ميليمتر

6/81

4/53

4/12

8/98

5/54

6/49

 %3پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر

8/14

4/45

4/50

8/85

7/17

6/53

 %6پوسته برنج با ذرات  0/5ميليمتر

5/74

4/75

4/60

8/39

8/88

7/58

 %3پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر

4/23

4/55

5/20

8/41

9/65

6/96

 %6پوسته برنج با ذرات  2ميليمتر

4/46

6/68

5/27

6/70

6/37

7/74

اشتباه معيار ميانگين

0/84

0/85

0/83

2/03

1/05

1/13

مقایسات مستقل اورتوگنال
تيمار

0/11

0/55

0/29

0/92

0/051

0/92

پوسته برنج در برابر پوسته یوالف

0/69

0/90

0/70

0/30

0/38

0/64

سطح  3درصد در برابر  6درصد

0/57

0/99

0/57

0/38

0/04

0/56

اندازه ذرات  0/5در برابر  2ميليمتر

0/15

0/55

0/22

0/40

0/33

0/52
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با این حال تأثيری بر نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت

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

مشاهده نشد .مطالعات نشان داد که استفاده از منابع فيبری

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

نامحلول تأثيری بر عمق کریپت نداشت ولي سبب افزایش

درصد و اندازه ذرات نيم ميليمتر ميتواند باعث بهبود

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

عملکرد و خصوصيات بافتشناسي روده باریک جوجه

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

گوشتي شود.

مطلب ميتوان متصور بود که استفاده از منابع فيبری نامحلول
بهعلت وجود اثرات سایشي ،منجر به افزایش عمق کریپت و

منابع
 .1اباذری ع ،نویدشاه ب ،ميرزایي آقجه قشالق ف و

دیگری ،استفاده از جيرههای حاوی سلولز بهعنوان منبع فيبر

نيک بين س ( )1396تأثير سطح مصرف پوسته برنج

نامحلول ،تأثيری بر فراسنجههای ریختشناسي روده

بر ریختشناسي روده کوچک در جوجههای

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

گوشتي .همایش ملي توسعه اقتصاد کشاورزی با

جوجههای گوشتي نداشت ] .[7ازآنجایيکه عمق بيشتر

کریپت نشانه افزایش تقاضا به تکثير سلول و ایجاد بافت
جدید است ،اما باید بهیاد داشت هرگونه بازچرخ اضافي

رویکرد عزم ملي و مدیریت جهادی.
 .2افرا م ،نویدشاه ب ،ميرزایي آقجه قشالق ف و
هدایت ایوریق ن ( )1395اثر سطح مصرف و اندازه

ميتواند سبب افزایش نياز به انرژی نگهداری بافت و

ذرات پوسته جو بر عملکرد رشد و قابليت هضم

درنهایت کاهش راندمان پرنده شود.

مواد مغذی و هزینه توليد جوجههای گوشتي.

ساختار موکوسي روده ميتواند اطالعات مهمي در
خصوص سالمت این بافت در اختيار ما قرار دهد .مطالعات
نشان ميدهد که روده باریک در مقابل تغييرات جيره

توليدات دامي.563-573 :)3( 18 .
 .3ساکي ع ا و رحمتنژاد ع ( )1394اثرات فيبر
خوراکي محلول و نامحلول بر عملکرد و

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

هيستومورفولوژی

عمق کریپت و طول پرز از جمله عوامل مؤثر بر ضخامت
الیه موکوس و جذب مواد مغذی از آن بهحساب ميآید ]16

دستگاه

گوارش

جوجههای

گوشتي .نشریه علوم دامي.108-95 :109 .
 .4کاملي م ،کریمي ترشيزی م ا و رحيمي ش ()1395

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

اثر افزودن پوسته خارجي برنج بر عملکرد ،صفات

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

الشه ،فراسنجههای بيوشيميایي خون و هورمونهای

است ،با مصرف سلولز تفاوت معنيداری در ضخامت

تيرویيدی جوجههای گوشتي .پژوهشهای توليدات

اپيتليوم با سایر تيمارها گزارش نشد این در حالي است که

دامي.82-89 :14 .

مصرف فيبر محلول بهعلت عميقتر شدن کریپت سبب

 .5یزداني ن ،محمد باقرزاده م و ذاکری ع ر ()1393

افزایش تقاضای موکوس به تکثير سلول و بافت جدید و در

سنتز مایکروویوی کاربيد سيليسيم از خاکستر پوسته

نهایت افزایش ضخامت بافت اپيتليوم شد ].[3

برنج فعال شده .فصلنامه علمي پژوهشي علم و
مهندسي سراميک.27 – 19 :)4( 3 .

براساس نتایج این تحقيق ،شاخصهای عملکرد،
خصوصيات الشه و رشد و توسعه دستگاه گوارش جوجه

 .6یعقوبفر ا )1396( .کربوهيدراتها در تغذیه طيور.

های گوشتي با افزودن پليساکاریدهای نامحلول پوسته برنج

انتشارات مرزدانش -آبنگاه .تهران ،ایران.
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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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