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هاي گوشتیعنوان یک منبع فیبر نامحلول در جیره جوجهکاربرد پوسته برنج به

4سعید نیکبینو3، فرزاد میرزایی آقجه قشالق2، بهمن نویدشاد1علی اباذري

محقق اردبیلیدانشگاهدانشکده کشاورزي ،گروه علوم دامیاستادیارودانشیار،کارشناسی ارشدآموخته دانش-4و3، 1
)bnavidshad@uma.ac.ir(نویسنده مسوول: ،محقق اردبیلیدانشگاهدانشکده کشاورزي،گروه علوم دامیدانشیار-2

12/4/95تاریخ پذیرش:8/8/94تاریخ دریافت: 

چکیده
استفادهتکرار4تیمار و 5با تصادفىکامالًطرحیک قالبدر308راسگوشتی از سویهقطعه جوجه 200در این آزمایش از

% در یکی از 5/1% یا 75/0در دو سطحبرنجو چهار جیره آزمایشی حاوي پوسته برنجها شامل جیره شاهد فاقد پوسته شد. جیره
شه الصفات،پایانیبصورت دوره رشد وه روز 42. عملکرد رشد طی بودندمتر میلی2تا1متر و یا بین میلی1دو اندازه کوچکتر از 

در دوره رشد . گردیدندتعیینهاي آزمایشیو همچنین قابلیت هضم مواد مغذي جیرهها به وزن زندهصورت نسبتی از وزن اندامه ب
هاي % صرف نظر از اندازه ذرات آنها منجر به افزایش وزن روزانه بیشتري در جوجه5/1هاي حاوي پوسته برنج در سطح جیره

هاي ). میزان مصرف خوراك جوجهP>05/0% پوسته جو شدند (75/0یعنی تري حاوي سطح پایینهاگوشتی در مقایسه با جیره
% پوسته برنج با اندازه 75/0توسط نوع جیره آزمایشی تحت تاثیر قرار نگرفت. ضریب تبدیل غذایی در گروه تغذیه شده با سطح 

). در P>05/0متر بود (میلی1ته برنج با اندازه ذرات کمتر از % پوس75/0تر از گروه تغدیه شده با سطح متر پایینمیلی1- 2ذرات 
متر افزایش یافت و تفاوت مشاهده میلی1-2% پوسته برنج با اندازه ذرات 5/1هاي تغذیه شده با مقابل وزن سنگدان در جوجه
). قابلیت هضم ماده P>05/0ر بود (دامتر معنیمیلی1% پوسته برنج با اندازه ذرات کمتر از 75/0شده با گروه تغذیه شده با 

ها بود و متر باالتر از سایر جیرهمیلی1- 2% پوسته برنج با اندازه ذرات 75/0خشک، خاکستر و چربی خام در جیره حاوي 
نماید که استفاده ازنتایج این تحقیق پیشنهاد می.)P>05/0دار بودند (هاي مشاهده شده بخصوص با گروه شاهد معنیتفاوت

تواند اثرات مثبتی بر راندمان تولیدي و نیز هزینه خوراك % از جیره می75/0متر در سطحمیلی1-2با اندازه ذرات برنجپوسته 
هاي گوشتی داشته باشد.جوجه

، هزینه تولید، ضرایب هضمی، صفات الشهرشدعملکرد، جوجه گوشتی،برنجکلیدي: اندازه ذرات ،پوسته هايواژه

مقدمه
اي به منظور افزایش طی سالیان اخیر تحقیقات گسترده

، 20(هاي گوشتی انجام گرفته استهاي جوجهکارایی جیره
ها پس از خروج از تخم مجراي گوارشی جوجه.)21،32،33

ها به ویژه در مرحله هاي آنتکامل نیافته بوده و لذا جیره
ها ده ايتک مع. )19،28،30(آغازین قابل هضم باالیی دارند

هاي الزم براي هضم ترکیبات فیبري بوده، در فاقد آنزیم
نتیجه این ترکیبات به عنوان سوبسترایی براي تخمیر در 

. )1،22(نمایندهاي انتهایی مجراي گوارش عمل میبخش
اغلب پیش فرض موجود آن است که ترکیبات لیگنوسلولزي 

یت هضم موجود در پوسته غالتی نظیر برنج باعث کاهش قابل
با این گردند. هاي گوشتی میخوراك و سرعت رشد جوجه

ر مورد اثر این ترکیبات فیبري بروجود نتایج گزارش شده د
عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذي گاه ضد نقیض 

و گزارشاتی از اثر سودمند فیبر نامحلول بر سالمت )4(اندبوده
مجراي گوارش و قابلیت جذب مواد مغذي در 

فیبر ممکن است زمان .هاي گوشتی نیز در دست استجوجه
توقف مواد هضمی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش و  بهبود 

به نظر . )15،26(عملکرد سنگدان را در پی داشته باشد
رسد که ترکیبات لیگنوسلولزي با ایجاد اثر سایندگی بر می

.)11(نمایندسطح مجراي گوارش چنین اثراتی ایجاد می
ها در مجراي اندازه ذرات فیبري نیز در میزان اثر گذاري آن

گوارش موثر است و ذرات بزرگتر به دلیل ماندگاري بیشتر در 
شوند. در برخی سنگدان باعث تحریک عضالت این اندام می

گزارشات پیشین، مشاهده گردید که وارد نمودن فیبر نامحلول 
یب تبدیل غذایی رضدر جیره باعث بهبود افزایش وزن بدن و 

اندگذار بودهگردید اما اندازه ذرات نیز در این اثر تاثیر
هاي با قابلیت رویه تجاري فعلی استفاده از جیره.)2،18،26(

هاي گوشتی است، زیرا این عقیده هضم باال در تولید جوجه
هاي وجود دارد که وزن زنده و بازدهی غذایی نهایی جوجه

صرف غذا در روزهاي اولیه استگوشتی تابعی از میزان م
اي که باید مورد توجه قرار گیرد اثر فقدان اما نکته. )22،24(

هاي گوارشی و به ها بر تکامل اندامفیبر کافی در این جیره
تواند باعث اخالل در روند هضم است که میویژه سنگدان

نقش به سزایی در تامین انرژي جوامع برنج. )17،26(شود
مانده طی پروسه بوجاري د و پوسته خارجی باقیانسانی دار

اغلب کاربرد ثابتی نداشته و به جز مواردي معدود از مصارف 
عنوان بستر در مزارع پرورش طیور، صنعتی و یا مصرف به

منظور به،گردد. تحقیق حاضربخش اعظم آن معدوم می
بر صفات برنجبررسی اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته 

صفات الشه و نیز قابلیت هضم مواد مغذي در ،تولیدي
ي گوشتی طراحی گردید.اهجوجه

هامواد و روش
پوسته برنج مورد استفاده در آزمایش از یک کارخانه برنج

پوسته پس ان آستارا، استان گیالن تهیه شد.کوبی در شهرست
از آسیاب شدن توسط آسیاب چکشی یا استفاده از دو مرحله 

متر میلی2و 1هایی با اندازه منافذ شدن توسط غربالغربال 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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متر تقسیم میلی1- 2متر و میلی1تر از کبخش کوچبه دو
گردید. از آنجا که در آزمایش هدف وارد نمودن پوسته به 

عنوان یک عنوان جزئی از جیره و نه افزودن آن به جیره به
بخش افزودنی بود، آنالیز تقریبی بر روي نمونه انجام گرفت

و همچنین میزان انرژي متابولیسمی آن تعیین گردید. )3(
هاي ي تعیین انرژي متابولیسمی، در ابتدا سکاي خروسبرا

هفته 2مورد استفاده توسط عمل جراحی بر داشته شد. سپس 
قفسدرونهاخروسپذیري،عادتگیري، جهتهزانداقبل از 
ساعت قبل از انجام آزمایش قطع 48.داده شدندقرارانفرادي

40- 30داده شده و در طی مرحله آزمایش خوراك و گرسنگی
وارد چینه مستقیماگرم خوراك آسیاب شده با استفاده از قیف

. زیر هر قفس سینی شدهاي مورد آزمایش خروسدان
انتهاي آزمایش به داده و درانفرادي جمع کننده فضوالت قرار 

ساعت پس از شروع آزمایش کل مدفوع به دقت48مدت 
).29(شدآوري جمع

تیمارها و حیوانات آزمایشی
قطعه 200روز با استفاده از42به مدت این آزمایش

و مخلوط از هر دو 308سویه راس ازیک روزه گوشتی جوجه 
تکرار و 4تیمار، 5با قالب یک طرح کامال تصادفی جنس در

ها از هر تکرار انجام گرفت. در این تحقیق جیرهپرنده در10
اساس جداول برلحاظ میزان انرژي و پروتئین یکسان بودند و 

به صورت جیره آغازین )308(احتیاجات غذایی سویه راس
روزگی) و جیره پایانی 24تا 11جیره رشد (،روزگی)10تا 1(
). شرایط محیطی 1شدند (جدولتنظیمروزگی) 42تا 25(

اساس توصیه کاتالوگ نژادي کنترل شد. (دما، رطوبت، نور) بر
نایی و یک ساعت ساعت روش23برنامه نوري به صورت 

تاریکی اعمال شده و واکسیناسیون طبق برنامه توصیه اداره 
کل دامپزشکی انجام شد. دسترسی به آب و دان از یک 

ها با میانگین وزن جوجه.روزگی تا پایان دوره آزادانه بود
هاي جیره11و از روز تکرار قرار گرفتندیکسان، درهر

:ذیل را دریافت کردندآزمایشی 
رهاي آزمایشی عبارت بودند از:تیما

.(C)برنججیره شاهد فاقد پوسته آسیاب شده والک شده - 1
1با اندازه ذرات کمتر برنج% پوسته 75/0حاوي جیره- 2

.(RFL)متر میلی
2تا 1با اندازه ذرات بین برنج% پوسته 75/0حاويجیره- 3

.(RCL)مترمیلی
1ا اندازه ذرات کمتر از ببرنج% پوسته 5/1جیره حاوي - 4

.(RFH)متر میلی
2تا 1با اندازه ذرات بین برنج% پوسته 5/1حاويجیره- 5

.(RCH)متر میلی

اي اندازه گیري زن به صورت دورهمصرف خوراك و اضافه و
شد و براساس آنها ضریب تبدیل خوراك محاسبه گردید. قبل 

ی شدن ساعت جهت خال7از وزن کشی، پرندگان به مدت 
طور محتویات روده گرسنه ماندند. میزان مرگ و میر نیز به

ها و مواردي که مورد توزین یا اندازهروزانه ثبت شد. اندام
قرار گرفت عبارتند بوند از: سنگدان، کبد، چربی محوطه گیري

بطنی و نیز طول روده. چربی اطراف مقعد، سنگدان و پیش 
ها به وزن شد. وزن اندامعنوان چربی محطوله شکمی معده به

صورت درصدي از وزن زنده گزارش شد. هزینه خوراك به 
ازاي واحد وزن زنده با ضرب نمودن قیمت جیره در ضریب 
تبدیل غذایی هر تیمار محاسبه گردید و بصورت درصدي از 

گروه شاهد بیان شد. 
تعیین قابلیت هضم مواد مغذي

32مواد مغذي از روز گیري قابلیت هضمبه منظور اندازه
دوره پرورش تعداد یک قطعه پرنده (فقط نر) از هر تکرار 

هاي انفرادي که قبال در بصورت تصادفی انتخاب و در قفس
هاي آزمایشی حاوي سالن تعبیه شده بودند، قرارگرفتند و جیره

روز اجراي 3درصد اکسید کروم را دریافت کردند. پس از 5/0
نوبت صبح و در دو36و 35، 34اي ، طی روزهعادت پذیري

ها پس از آوري شد. این نمونهو شب نمونه مدفوع آنها جمع
هاي بعدي در آوري بالفاصله براي انجام آزمایشهر بار جمع

گراد) نگهداري شدند. نمونهدرجه سانتی- 20فریزر (دماي 
درجه 60هاي مدفوع پس از خشک شدن در آون (دماي 

24ساعت) در هواي آزاد به مدت 72مدت گراد و به سانتی
هاي ها براي انجام آزمایشساعت قرارگرفتند. سپس نمونه

طور که پیش بعدي آسیاب شدند. آنالیز مواد مغذي جیره همان
هاي آزمایشی از این در بخش آنالیز شیمیایی پوسته جو و جیره

هاي مدفوع توضیح داده شد، تعیین گردید. براي و نمونه
درجه 500ها در دماي میزان اکسیدکروم، ابتدا نمونهسنجش 

ها بطور کامل تحت گراد سوزانده شده و خاکستر نمونهسانتی
هضمیگراد با محلول درجه سانتی300تاثیر حرارت 

(اسیدسولفوریک، اسید پرکلریک، مولبیدات سدیم دي 
ها تثبیت شده و به هیدرات، آب مقطر) هضم شد تا رنگ آن

ها خنک شدند مایل به نارنجی در آیند. سپس نمونهرنگ زرد 
200و هر کدام در یک ارلن با استفاده از آب مقطر به حجم 

ها بوسیله دستگاه لیتر رسانده شد. جذب نوري نمونهمیلی
گیري شدند و نانومتر اندازه440اسپکتوفتومتر در طول موج 

ار اکسید با مقایسه در منحنی استاندارد از قبل تهیه شده مقد
). 8کروم مشخص شد (
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هاهاي آزمایشی و آنالیز شیمیایی آنترکیب جیره- 1جدول
Table 1. The ingredients and chemical composition of experimental diets

جیره رشدجیره آغازیناقالم جیره
برنجدرصد پوسته 

جیره پایانی
برنجدرصد پوسته 

75/05/1صفر75/05/1صفر
92/4555/4819/4711/4696/5159/5023/49ذرت

48/4329/4044/4053/4034/3749/3763/37کنجاله سویا
88/519/767/791/796/644/791/7ها)روغن گیاهی (مخصوص مرغداري

09/272/172/172/16/16/16/1کلسیم فسفاتدي
19/107/105/144/044/044/044/0پودر صدف

23/044/044/004/102/101/199/0نمک
125/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینه

225/025/025/025/025/025/025/0مکمل مواد معدنی کم نیاز
75/05/1صفر75/05/1صفر-پوسته برنج

18/019/0صفر32/025/025/025/0متیونین–دي ال 
صفرصفر18/0صفرصفرصفر04/0لیزین هیدروکلراید–ال

آنالیز شیمیایی
Kcal/kg(2980310031003090313031303130(انرژي متابولیسمی

27/23222222212121پروتئین خام (%)
033/19/09/09/085/085/085/0کلسیم (%)

52/045/045/045/0425/0425/0425/0سفر قابل دسترسف
198/02/02/02/02/02/02/0سدیم (%)
41/1297/1298/1298/1218/1219/122/1لیزین (%)

69/05992/06002/06012/05244/0525/0526/0متیونین (%)
0593/195/095/095/086/086/086/0متیونین + سیستئین (%)

70/449/445/1186/1131/454/1192/11فیبر خام
Se :4/0گرم،میلیI:985 /1گرم،میلیCu :20گرم،میلیFe :100گرم،میلیZn :4 /169گرم،میلیMn:4/198-1شود: تامین میکیلوگرم جیره این مقادیرهردر

B2  :2/13گرم، ویتامینمیلیB1:55/3ویتامینگرم،میلیk3:4گرم، ویتامینمیلیE:72، ویتامینD3:IU4000ویتامین،A :IU18000ویتامین-2گرم.میلی
1:کلرایدکولینگرم،میلیB12:03/0ویتامینگرم،میلیB9:2گرم، ویتامینمیلیB6 :88/5ویتامینگرم،میلی4/59:نیاسینگرم،میلی6/19:پنتوتنات کلسیمگرم،میلی
.گرم

تجزیه و تحلیل آماري
آوري جهت انجام محاسبات اولیه ها پس از جمعکلیه داده

منتقل شده و سپس تجزیه آماري به رویه Excelافزار به نرم
انجام شدSAS1افزار آماري ) نرمGLM(مدل عمومی خطی

لر سطح احتمادها نیز با روش دانکن . مقایسه میانگین)27(
. در مورد هزینه خوراك واحد افزایش وزن صورت گرفت05/0

زنده داده مورد آنالیز آماري قرار نگرفته و به صورت درصدي 
از جیره شاهد بیان شدند.

بحثونتایج
برنجآنالیز تقریبی نمونه پوسته 

ترکیب شیمیایی بدیت آمده براي پوسته جو بدین شرح بود: 
کیلوکالري 834انرژي متابولیسمی ظاهري %، 93ماده خشک 

%، پروتئین 49/3%، عصاره اتري 79/16در کیلوگرم، خاکستر 
%، NDF1/76 ،%ADF5/56%، 5/37%، فیبر خام 23/3خام 

%.27/0% و کل فسفر 80/0کلسیم 
بر صفات تولیديبرنجاثر پوسته 
هاي آزمایشی حاوي پوسته برنج را بر اثر جیره2جدول 

در دوره رشد دهد. هاي گوشتی نشان میت تولیدي جوجهصفا

% صرف نظر از 5/1هاي حاوي پوسته برنج در سطح جیره
ها منجر به افزایش وزن روزانه بیشتري در اندازه ذرات آن

تر اي حاوي سطح پایینهاي گوشتی در مقایسه با جیرهجوجه
ن ) و جیره شاهد بیP>05/0% پوسته جو شدند (75/0یعنی 

این دو گروه قرار گرفت. در دوره پایانی تفاوتی مشاهده شده 
دار نبود. در کل دوره آزمایشی هاي آزمایشی معنیبین گروه

روزگی افزایش وزن در گروه تغذیه شده با سطح 11- 42یعنی 
متر بیشتر از گروه میلی1-2% پوسته برنج با اندازه ذرات 75/0

این نظر بین سایر ) و تفاوتی ازP>05/0شاهد بود (
هاي یک از دورهدر هیچهاي آزمایشی مشاهده نگردید.گروه

هاي توسط آزمایشی مورد بررسی میزان مصرف خوراك جوجه
هاي نوع جیره آزمایشی تحت تاثیر قرار نگرفت. تفاوت

هاي رشد و نیز مشاهده شده در ضریب تبدیل غذایی در دوره
ود اما با افزوده شده نتایج دو دار نبپایانی به لحاظ آماري معنی

مایش ضریب تبدیل غذایی در گروه زدوره، در کل دوره آ
1- 2% پوسته برنج با اندازه ذرات 75/0سطح تغذیه شده با  

% پوسته 75/0تر از گروه تغدیه شده با سطح متر پایینمیلی
).P>05/0متر بود (میلی1برنج با اندازه ذرات کمتر از 

1- Statistical Analysis System
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50........................................................................................... ............................هاي گوشتیعنوان یک منبع فیبر نامحلول در جیره جوجهکاربرد پوسته برنج به

هاي گوشتیجیره بر صفات تولیدي جوجهبرنج و اندازه ذرات پوسته در جیرهسطح مصرفاثر- 2جدول 
Table 2. Effect of dietary inclusion rate and particle size of rice hulls on performance traits of broilers

روز)10-42کل دوره آزمایش (روز)23-42دوره پایانی (روز)10-22دوره رشد (

مصرف تیمارها
خوراك

افزایش 
وزن

ضریب تبدیل 
غذایی

مصرف 
خوراك

افزایش 
وزن

ضریب تبدیل 
غذایی

مصرف 
خوراك

افزایش 
وزن

ضریب تبدیل 
غذایی

RFL03/81b32/5254/197/17452/929/124/134ab74a79/1
RCL96/82ba5551/133/17432/10172/166/131a6/79b65/1
RFH61/85a3/5652/196/16957/9382/168/131ab65/76ab72/1
RCH87/84a85/56492/171/17212/968/101/133ab37/78ab69/1
67/81ba5/54497/18/1669/8789/153/126b2/72ab75/1شاهد
SEM647/1135/1038/0867/4065/4055/0537/2196/2034/0

= جیره حاوي RFL.: خطاى معیار میانگینSEMداري دارند.هم اختالف معنی) با>05/0Pاند در سطح احتمال(هاي موجود در هرستون که با حروف متفاوت التین نشان داده شدهنگینمیا
1% پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از 5/1= جیره حاوي RFHمتر، میلی2تا 1ن % پوسته جو با اندازه ذرات بی75/0= جیره حاوي RCLمتر، میلی1% پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از 75/0

متر.میلی2تا 1% پوسته جو با اندازه ذرات بین 5/1= جیره حاوي RCHمتر، میلی

تر یعنی دوره رشد سطح رسد که در سنین پایینبه نظر می
ه کطوريهمصرف پوسته برنج نقشی تعیین کننده داشته ب

% پوسته برنج صرف نظر از 5/1هاي تغذیه شده با سطح جوجه
رات آن، افزایش وزن باالتري در مقایسه با گروه تغذیه ذاندازه 

با این حال، در اند. % پوسته برنج داشته75/0طح شده با س
کل دوره آزمایش تغییر روندي در اثر این منبع فیبر نامحلول 

رغم ر دوره پایانی علیشود. دبر صفات تولیدي مشاهده می
ها در ارقام افزایش وزن روزانه، بهبودي دار نبودن تفاوتمعنی

% 75/0هاي تغذیه شده با سطح مشهود در سرعت رشد جوجه
پوسته برنج نسبت به گروه شاهد قابل مشاهده است که منجر 

هاي دار شدن تفاوت مشاهده شده در مجموع دورهبه معنی
چنین روند بهبودي در مورد ضریب رشد و پایانی شده است.

همچنین نگاهی به نتایج تبدیل غذایی نیز قابل مشاهده است.
سازد که اندازه ذرات بطور مشخص رابطه مثبتی مشخص می

که میانگین افزایش وزن طوريهبا بهبود افزایش وزن داشت ب
هاي تغذیه شده با پوسته با ها در کل دوره در جوجهجوجه

32/75گرم در روز در مقایسه با 98/78بزرگتر اندازه ذرات 
هاي حاوي هاي تغذیه شده با جیرهگرم در روز براي پرنده

به دلیل تحت تاثیر قرار نگرفتن میزان ذرات ریزتر فیبر بود.
مصرف خوراك توسط نوع جیره آزمایشی، ضریب تبدیل 

هاي غذایی بطور مستقیم توسط میزان افزایش وزن گروه
که تیمارهاي با بهترین افزایش طوريهعیین گردید بآزمایشی ت

، بهترین ضریب تبدیل غذایی را RCLوزن و به ویژه تیمار 
این مشاهدات مویید برخی گزارشات پیشین نیز نشان دادند.

هاي گوشتی در اثر وارد در زمینه بهبود صفات تولیدي جوجه
). 11،12ها است (نمودن فیبر نامحلول در جیره غذایی آن

میزان مصرف خوراك عمدتاً توسط ظرفیت فیزیکی مجراي 
هاي ) و در پرورش تجاري، جوجه23گردد (گوارش تعیین می

گوشتی در کل دوره پرورش آزادانه دسترسی به خوراك داشته 
، 6نمایند (و تا حد انباشتگی فیزیگی مجراي گوارش تغذیه می

یور باعث طبق گزارشات پیشین فیبر نامحلول در جیره ط).7
افزایش سرعت عبور ماده هضمی در بخش انتهایی مجراي 

، 13،21گردد (گوارش و در نتیجه افزایش مصرف خوراك می
رغم غیر ). چنین افزایشی در میزان خوراك مصرفی علی31

هاي حاوي دار بودن از لحاظ آماري، در مورد همه جیرهمعنی
مشاهده است. پوسته برنج در کلیه مقاطع آزمایش حاضر قابل 

هاي نکته قابل توجه دیگر مربوط به تفاوت در تنظیم جیره
آزمایشی تحقیق حاضر در مقایسه با اکثر تحقیقات پیشین 

رقیق شدن انرژي جیره در اثر افزودن منبع فیبر غالبا دراست. 
ها با افزایش مصرف خوراك سعی در جبران نامحلول، پرنده

حقیق حاضر منبع فیبر نه )، اما در ت6،7آن خواهند نمود (
عنوان جزئی از جیره در عنوان یک رقیق کننده بلکه بهبه

هاي آزمایشی با انرژي یکسان مورد استفاده قرار تنظیم جیره
رسد که افزایش مختصر مشاهده شده گرفت و لذا به نظر می

در مصرف خوراك در تحقیق حاضر از ماهیت خود فیبر و نه 
افزایش مصرف همچنینشده است. کاهش انرژي جیره ناشی 

هاي خوراك روزانه و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه
گرم در 50گوشتی تغذیه شده با یک جیره پایه رقیق شده با 

کیلوگرم پوسته یوالف و یا پوسته آفتابگردان گزارش شده 
همچنین هزینه خوراك هر کیلوگرم وزن زنده ).16است (

یشی بیشتر توسط اندازه ذرات پوسته هاي آزماتولیدي در گروه
که این میزان در مورد طوريهبرنج تحت تاثیر قرار گرفت ب

متر کمتر از جیره شاهد و میلی1- 2هاي با اندازه ذرات جیره
میلی1هاي با اندازه ذرات پوسته برنج کمتر از در مورد جیره

اثرات مصرف پوسته ).1متر بیشتر از جیره شاهد بود (شکل 
قابل 3هاي گوشتی در جدول بر صفات الشه جوجهبرنج

وزن الشه، عضله سینه، و چربی حفره درصدمشاهده است. 
بطنی توسط نوع جیره آزمایشی تحت تاثیر قرار نگرفت. در 

% پوسته 5/1هاي تغذیه شده با مقابل وزن سنگدان در جوجه
متر افزایش یافت و تفاوت میلی1-2برنج با اندازه ذرات 

% پوسته برنج با اندازه 75/0مشاهده شده با گروه تغذیه شده با 
). همچنین، P>05/0دار بود (متر معنیمیلی1ذرات کمتر از 

هاي تغذیه شده با پوسته برنج کمتر از وزن کبد در همه جوجه
% 75/0ها با دو گروه تغذیه شده با تیمار شاهد بود و تفاوت

% 5/1متر و نیز میلی1ر از پوسته برنج با اندازه ذرات کمت
دار بودمتر معنیمیلی1- 2پوسته برنج با اندازه ذرات 

)05/0<P.( بیشترین وزن سنگدان در تحقیق حاضر در تیمار
RCH مشاهده گردید، یعنی تیمار با بهترین سرعت رشد و

اي که در توافق یا ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد، مشاهده
رسد که تکامل ). به نظر می11،13گزارشات قبلی است (

سنگدان توسط منبع خشبی فیبر جیره تحریک شده و جیره با 
باالترین سطح و اندازه ذرات بزرگتر پوسته برنج در دوره رشد 
تحقیق حاضر در این زمینه موثرتر واقع شده است. ذرات 

که به قدر گردند تا زمانیتر فیبر در سنگدان حفظ میدرشت
بور از اسفنکتر پیلوریک سنگدان کوچک شوند کافی براي ع

نتیجه این وضعیت اتساع اندام و تطابق عضالنی آن .)5،13(
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51....... ......................................................................................................................................1396/ تابستان 16پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

براي انجام بیشتر عمل آسیاب کردن است. در گزارشی دیگر
مشاهده گردید که ذرات ریز فیبر نامحلول نیز باعث افزایش 

)، که 25ها در مقایسه با تیمار شاهد شد (وزن سنگدان جوجه
ا نتایج مشاهده حاضر سازگاري ندارد. پیشنهاد شده است که ب

هاي تغذیه شده با پوسته متوسط اندازه ذرات در دودنوم جوجه
127و 120یوالف آسیاب شده و یا کامل، به ترتیب 

% از ذرات موجود در دودنوم 90) و 13میکرومتر است (
دید که میکرومتر دارند و پیشنهاد گر300اي کوچکتر از اندازه

متر به اندازه کافی براي میلی1ذرات فیبر با انداره در حدود 
اي که در ). مشاهده14حفظ شدن در سنگدان خشبی هستند (

با تحقیق حاضر با پوسته برنج با اندازه مشابه تکرار نگردید.

تمام این تفاصیل، اثرات کاربرد فیبر نامحلول به این سادگی 
ن پارامتري ساده در تحقیق حاضر قابل تفسیر نیست زیرا تعیی

اثرات مثبت بیشتري را براي کاربرد سطوح پایین فیبر 
که به سادگی در طوريهنماید، بنامحلول در جیره پیشنهاد می

هاي حاوي پوسته برنج با هاي تغذیه شده با جیرهتمام پرنده
متر در مقایسه با گروه شاهد هزینه میلی1-2اندازه ذرات 

ی به ازاي هر کیلوگرم افزایش وزن کاهش خوراك مصرف
هاي حاوي پوسته برنج یافت و این در حالی بود که در جیره

متر عکس این حالت قابل میلی1با اندازه ذرات کوچکتر از 
نماید که در آزمایشاتی از مشاهده است. این یافته پیشنهاد می

داد.این نوع باید معیارهاي اقتصادي تولید رانیز مد نظر قرار

(بصورت درصدي از وزن زنده)هاي گوشتیجوجهالشهو اندازه ذرات پوسته جو جیره بر صفات در جیره اثر سطح مصرف- 3جدول 
Table 3. Effect of dietary inclusion rate and particle size of rice hulls on carcass traits of broilers (as a percentage of

live weight)
سنگدانچربی محوطه بطنیکبدرانسینهالشه

RFL53/5997/23a13/21b05/234/120/1 b

RCL84/6067/24ba7/19ba19/258/124/1 ab

RFH71/5991/25b4/18ba34/243/125/1 ab

RCH81/6051/26b92/18b16/246/134/1 a

19/593/25b22/19a49/234/125/1شاهد ab

SEM848/0883/0507/0104/0186/0045/0
= جیره حاوي RFL.: خطاى معیار میانگینSEMداري دارند.) باهم اختالف معنی>05/0P(اند در سطح احتمالهاي موجود در هرستون که با حروف متفاوت التین نشان داده شدهمیانگین

1% پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از 5/1= جیره حاوي RFHمتر، میلی2تا 1% پوسته جو با اندازه ذرات بین 75/0= جیره حاوي RCLمتر، میلی1% پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از 75/0
متر.میلی2تا 1% پوسته جو با اندازه ذرات بین 5/1= جیره حاوي RCHمتر، میلی

ابلیت اثر سطح و اندازه ذرات پوسته جو بر ق4جدول 
قابلیت هضم ماده دهد.هاي آزمایشی را نشان میهضم جیره

% پوسته 75/0خشک، خاکستر و چربی خام در جیره حاوي 
ها بود و متر باالتر از سایر جیرهمیلی1-2برنج با اندازه ذرات 

دار هاي مشاهده شده بخصوص با گروه شاهد معنیتفاوت
وتئین خام در جیره ). باالترین قابلیت هضم پرP>05/0بودند (
متر در میلی1-2% پوسته برنج با اندازه ذرات 5/1حاوي 

در این ).P>05/0مقایسه با تیمار شاهد مشاهده گردید (
تحقیق، ضرایب قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و 

هاي آزمایشی حاوي پوسته برنج باالتر از جیره خاکستر جیره
برخی گزارشات پیشین در شاهد بود. این مشاهده در توافق با

). این بهبود قابلیت 2،10آزمایش با منابع فیبر نامحلول است (
تواند توجیح کننده بهبود رشد مشاهده شده در هضم می

هاي تغذیه شده با پوسته برنج در تحقیق حاضر باشد. در گروه
رسد که اندازه ذرات پوسته برنج در نتایج این بین به نظر می

که بهترین ضرایب طوريهاند، باثیر گذار بودهضرایب هضمی ت
هاي حاوي پوسته برنج با اندازه ذرات بزرگتر هضم در جیره

شود. همچنین نکته جالب متر مشاهده میمیلی1- 2یعنی 
توجه دیگر اثر متقابل قابل مشاهده در این زمینه است 

% پوسته برنج 75/0هاي فوق الذکر سطح که در جیرهبطوري
ضرایب هضمی ماده خشک، خاکستر و چربی خاك را بهترین

در پی داشته است حال آنکه بهترین ضریب هضمی پروتئین 

% پوسته برنج قابل مشاهده 5/1خام در گروه تغذیه شده با 
است. اثر مثبت فیبر جیره بر قابلیت هضم پروتئین خام جیره 

تواند به دلیل افزایش فعالیت آنزیم پپسین در نتیجه می
در تحقیق حاضر، ابقاء خاکستر .)9باشد (HClایش تولید افز

نماید تولید در اثر مصرف منبع فیبر بهبود یافت که پیشنهاد می
HClهاي حاوي منبع فیبر هاي تغذیه شده با جیرهدر پرنده

نامحلول باالتر بوده است. در همین راستا گزارش شده است 
هاي تغذیه هدر ماده هضمی سنگدان در جوجHClکه غلظت 

هاي تغذیه شده با جیره شده با تفاله چغندر باالتر از جوجه
). در تحقیق حاضر فیبر نامحلول جیره قابلیت 18شاهد بود (

هضم چربی خام جیره را تحت تاثیر قرار نداد، با این حال، 
گزارش شده است که فیبر جیره باعث افزایش میزان 

).13گردد (اسیدهاي صفراوي در محتویات سنگدان می
هاي مصرف پوسته برنج منجر به بهبود صفات تولیدي جوجه

گوشتی شد و چنین بهبود در قابلیت هضم مواد مغذي و 
افزایش وزن سنگدان نیز مشاهده گردید و بهترین نتایج 

%) و اندازه ذرات 75/0تر (مربوط به جیره حاوي سطح پایین
رسد که نظر میمتر) پوسته برنج بود. به میلی1- 2بزرگتر (

هاي آزمایشی در علیرغم هم انرژي و هم پروتئین بودن جیره
تحقیق حاضر، وجود سطوح پایین فیبر نامحلول در جیره می

تواند منجر به اثرات سودمندي بصورت بهبود صفات تولیدي و 
نیز کاهش هزینه تمام شده جیره شود.
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Table 4. Effect of dietary inclusion rate and particle size of rice hulls on nutrient digestibility of experimental diets

خاکسترچربی خامپروتئین خامماده خشک
RFLab45/7503/71 ab11/80 aba84/47
RCLa33/7794/69 ab13/82 aa91/48
RFHb83/7350/71 ab94/78 bb97/40
RCHab49/7513/72 a32/81 aba81/48
b82/7396/67شاهد b73/79 abc02/36
SEM96/027/194/063/0

= جیره حاوي RFL.: خطاى معیار میانگینSEMداري دارند.اختالف معنی) باهم >05/0P(اند در سطح احتمالهاي موجود در هرستون که با حروف متفاوت التین نشان داده شدهمیانگین
1% پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از 5/1= جیره حاوي RFHمتر، میلی2تا 1% پوسته جو با اندازه ذرات بین 75/0= جیره حاوي RCLمتر، میلی1% پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از 75/0

متر.میلی2تا 1% پوسته جو با اندازه ذرات بین 5/1وي = جیره حاRCHمتر، میلی

آزمایشی در مقایسه با جیره شاهدهايپرندههزینه خوراك هر کیلوگرم افزایش وزن -1شکل 
Figure 1. The feed cost per Kg weight gain of experimental birds compared to the control group

RFL متر، میلی1% پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از 75/0= جیره حاويRCL متر، میلی2تا 1% پوسته جو با اندازه ذرات بین 75/0= جیره حاويRFH پوسته جو با 5/1= جیره حاوي %
مترمیلی2تا 1% پوسته جو با اندازه ذرات بین 5/1= جیره حاوي RCHمتر، میلی1اندازه ذرات کمتر از 
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Abstract
The experiment was carried out using 200 Ross 308 broiler chickens in a completely

randomized design with 5 treatment and 4 replicates. The experimental diets were consisted of a
control free hulls diet and four diets containing 0.75 or 1.5 percent rice hulls with particle sizes
of less than 1 mm or between 1-2 mm.  The performance traits were determined through 42 d
experimental period and carcass traits were expressed as a ratio of live weight.  The digestibility
coefficients of nutrients of the experimental diets were also determined. At grower phase, the
diets contained 1.5% rice hulls regardless of their particle size, improved weight gain compared
to the group fed the diets with 0.75% rice hulls (P<0.05). The experimental diets did not affect
feed intake of broilers. The feed conversion ratio in group fed the diet contained 0.75% rice
hulls with 1-2 mm particle size was lower than the group fed the diet contained 0.75% rice hulls
with particle size of less than 1 mm (P<0.05). Gizzard weight in chickens fed the diet contained
1.5% rice hulls with particle size of 1-2 mm was increased and the observed difference with the
group fed the diet contained 0.75% rice hulls with particle size of less than 1 mm was
significant (P<0.05). The digestibility coefficients for dry matter, ash and crude fat improved in
the diet contained 0.75% rice hulls with particle size of 1-2 mm and the difference with the
control diet was significant (P<0.05). The results of the present study suggest that including rice
hulls with 1-2 mm particle size at 0.75% of the diet could positively affect performance traits
and feed cost of broiler chickens.

Keywords: Particle size, Rice hulls, Broiler, Performance traits, Carcass characteristics,
Digestibility coefficients, Production costs
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