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 شناسی و ریخت اثر منابع مختلف و اندازه ذرات الیاف بر عملکرد،
 های گوشتی های گوارشی در جوجه و آنزیم میکروبی روده جمعیت

 
 3منصور رضایی و  2اسداهلل تیموری یانسری، 1وحید رادمهر

 
 (radmehr41@gmail.comول: ومس )نویسنده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاهگروه علوم دامی،  دکتری، دانشجوی -1

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریگروه علوم دامی، دانشیار و استاد،   -9و  2
29/12/32: تاریخ پذیرش                  22/8/32تاریخ دریافت:   

 
  چکیده

)با میانگین )پوسته سویا، پوسته جو، پوسته برنج و پوسته ذرت( با دو اندازه ذرات ع الیاف منظور بررسی اثرات چهار منببه     
قطعه جوجه  045،های گوشتی ، ریخت شناسی و جمعیت میکروبی روده در جوجهملکرد، قابلیت هضمبر ع متر(میلی 2و 1هندسی 

همراه با   4×2کامالً تصادفی با روش فاکتوریل  در قالب طرحروزگی،  42تا  1از سن  ،353خروس گوشتی سویه تجاری راس 
 ،های آغازین افزایش وزن در دوره قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. 10با چهار تکرار و  یک جیره فاقد منبع الیافی )شاهد(،

، پایانی و کل دوره های رشد در دورهضریب تبدیل غذایی های پایانی و کل دوره و  در دوره ، مصرف خوراکو کل دوره پایانی
دارای افزایش وزن بیشتر،  تیمار حاوی پوسته جو درشت در پایان دوره پرورش پرورش تحت تأثیر منبع الیاف قرار گرفتند.

پوسته  حاوی در تیمار ضریب تبدیل غذاییترین  نامطلوب. (p<50/5) بود یکمتر ضریب تبدیل غذایی تر و مصرف خوراک پایین
طور به پوسته ذرت تیمار تغذیه شده بادر  (،p<5554/5) چربی خامو  (p<5443/5پروتئین ) لیت هضمقاب. برنج مشاهده شد

پوسته  تغذیه شده با در تیمار بیشـترین ارتفـاع پرز دئودنوم، ژوژنوم و ایلئومهاى بخش در .بود هاتیمار سایر بیشتر ازدار  معنی
 در هر سه بخش روده ها ها در بخش ژوژنوم و قطر کریپت عمق کریپت .(p<50/5) مشاهده شد شاهددر گروه   کمترین آن جو و

تغذیه تیمارهای حاوی پوسته جو و ذرت بیشتر از تیمارهای  درها  تعداد الکتوباسیل در سکوم .تحت تأثیر منبع الیاف قرار گرفت
الیاف دارای اندازه درشت  حاویدر تیمارهای فرم  و کلی اشریشیاکلیهای  باکتریتعداد (، p<50/5پوسته سویا و برنج بود ) با شده

اثرات سودمندی را در ارتباط های گوشتی  کم الیاف جوجه  افزودن یک منبع الیافی مانند پوسته جو به جیره(. p<550/5کمتر بود )
 .به همراه داشت با عملکرد تولید

 
 بدیل غذاییضریب تهای کلیدی: الیاف، اندازه ذرات، جوجه گوشتی، افزایش وزن،  واژه

 
 مقدمه

طی چند دهه گذشته ترکیب مواد مغذی و شکل فیزیکی      
با هدف افزایش مصرف خوراک و  جوجه گوشتی های جیره
(. برخی از این 22) وری مورد بازنگری قرار گرفته است  بهره

تغییرات شامل افزایش غلظت مواد مغذی، ضرورت افزایش 
های آغازین و  جیرهویژه در  قابلیت هضم اجزای خوراک به

منظور افزایش کیفیت پلت بوده کاهش اندازه ذرات خوراک به
الیاف خام  محتوایاست. این راهبردها منجر به کاهش 

ها شد که توسعه و عملکرد دستگاه گوارش از جمله  جیره
عنوان (. در گذشته الیاف به11سنگدان را تحت تاًثیر قرار داد )

ها با اثرات  کننده انرژی جیره ای و رقیق یک عامل ضد تغذیه
منفی بر مقدار مصرف اختیاری خوراک و قابلیت هضم مواد 

شد، در این راستا، پیشنهاد شد که مغذی در نظر گرفته می
 9های گوشتی به کمتر از  غذایی جوجه  محتوای الیاف در جیره

ویژه های تجاری به (. لذا جیره91درصد کاهش یابد ) 2تا 
درصد  9های گوشتی جوان با مقادیر کمتر از  های جوجه جیره

شوند. از طرفی، گنجاندن مقادیر متوسط  الیاف خام تنظیم می
های غذایی پرندگان سبب  الیاف از منابع متفاوت در جیره

های گوارشی، افزایش ترشح اسید  بهبود رشد و توسعه اندام
گوارشی و  های های صفراوی و ترشح آنزیم کلریدریک، اسید

ود قابلیت هضم مواد مغذی، راندمان رشد، عملکرد و بهب
شود  سالمت مجاری گوارشی و نهایتاً رفاه و آسایش پرنده می

ها در خوراک  بیوتیک (. ممنوعیت استفاده از آنتی19، 3،19)

ها و  عنوان محرک رشد در بسیاری از کشورپرندگان به
های پلت شده سبب شیوع  کارگیری جیره چنین به هم
های دستگاه گوارش پرندگان شده است که سالیانه  جاریناهن

کنندگان  های مالی زیادی را به این صنعت و تولید خسارت
های آردی و با اندازه ذرات  نماید. تغذیه با خوراک تحمیل می

ها به  چنین افزایش سطح الیاف نامحلول در جیره مناسب و هم
مشکل در نظر  ای برای مقابله با این عنوان دو برنامه تغذیه

(. به هر حال، وجود مقادیر متوسط الیاف در 22گرفته شد )
های  جیره ممکن است سبب بهبود رشد و توسعه اندام

گوارشی، تولید آنزیم و هضم بهتر مواد مغذی در پرندگان 
شود. بعضی از این تأثیرات ناشی از عملکرد بهتر سنگدان 

 ی است که همراه با افزایش انقباضات غیر اراد
تواند سبب افزایش و تسهیل ارتباط بین  ای می روده -ای معده

شود. افزون بر این، با توجه  های گوارشی  مواد مغذی و آنزیم
چنین ترکیب جیره پایه،  به مقدار و نوع الیاف جیره و هم

جمعیت میکروبی مجاری گوارشی هم ممکن است تحت تاًثیر 
با کاهش رشد  قرار گیرد. الیاف نامحلول منابع خوراکی

زا سبب کاهش بروز  های بیماری میکروارگانیسم
،  92،19) شود های گوارشی مانند خیسی بستر می ناهنجاری

اثرات منابع (. به هرحال، اطالعات محدودی در خصوص 1
های ها بر عملکرد جوجه مختلف الیافی و اندازه ذرات آن

این های مختلف پرورش در دسترس است، لذا  گوشتی در دوره
آزمایش به منظور بررسی اثرات منابع مختلف و اندازه ذرات 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 پژوهشهاي توليدات دامي
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الیاف بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، ریخت شناسی 
های گوارشی در  روده، جمعیت میکروبی روده و فعالیت آنزیم

 های گوشتی طراحی و انجام شد. جوجه
 

 ها مواد و روش
چهار منبع منظور بررسی اثرات افزودن در این پژوهش به     

)پوسته سویا، پوسته جو، پوسته برنج و پوسته ذرت( با دو الیاف 
  در جیرهمتر( میلی 2و 1)با میانگین هندسی اندازه ذرات 

قطعه  129با سطح الیاف ثابت سه درصد،  های گوشتی جوجه
 22تا  1از سن ، 998جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 

  2×2با روش فاکتوریل  در قالب طرح کامالً تصادفیروزگی، 
همراه با یک جیره فاقد منبع الیافی )شاهد(، در مجموع با نه 

قطعه جوجه در هر تکرار استفاده  11تیمار در چهار تکرار و 
برای تمام تیمارها در هر مرحله )آغازین، رشد و پایانی( شدند. 

پایه با سطوح پروتئین و انرژی قابل متابولیسم  یک جیره
 م شد، سپس الیاف مورد استفاده در هر تیمار به یکسان تنظی

 

ها از ترکیبات  برای تنظیم جیره(. 1 آن افزوده شد )جدول
 NRCشیمیایی مواد خوراکی ارائه شده در جداول

          سال  1
(، و برای تعیین احتیاجات از جداول راهنمای 29) 1332

استفاده شد.  2912سال  998پرورش سویه تجاری راس
های آزمایشی در آزمایشگاه تعیین شد.  ب شیمیایی جیرهترکی

های آزمایشی به  آب و خوراک به صورت آزاد و تمام جیره
پرورش روی بستر با شکل مش در اختیار پرندگان قرار گرفت. 

پوشش رول کاغذی و بدون استفاده از تراشه چوب و یا سایر 
ساعت  29برنامه نوری شامل اشکال رایج صورت گرفت. 

 92ساعت خاموشی بود. دمای سالن در ابتدا  1وشنایی و ر
 22درجه کاهش در هر هفته به  2سلسیوس و سپس با درجه 
افزایش وزن سلسیوس در هفته ششم کاهش یافت. درجه 

طور هفتگی  بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به
شد. این آزمایش در یک مزرعه مرغ گوشتی واقع  گیری اندازه

مازندران و در حومه شهر ساری در اردیبهشت ماه  در استان
 انجام شد. 31سال 

 
 

 )%( های آغازین، رشد و پایانی مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره پایه در دوره -1 جدول
Table 1. Ingridients and chemical composition (%) of basal diet at starter, grower, and finishing periods 

 آغازین قالم خوراکیا
(19- 1) 

 رشد
(22- 11) 

 پایانی
(22-21) 

 29/18 99/19 19/23 ذرت
 99/28 99/92 99/92 % پروتئین خام(21کنجاله سویا)

 19/2 99/2 19/9 روغن سویا
 99/2 89/1 99/9 % پروتئین خام(29) گلوتن ذرت

 21/1 21/1 89/1 1دی کلسیم فسفات
 31/9 99/1 19/1 2سنگ آهک

 21/9 29/9 99/9 کنم
 29/9 21/9 11/9 بی کربنات سدیم
 21/9 99/9 99/9 9مکمل ویتامینه
 21/9 99/9 99/9 2مکمل معدنی

 11/9 12/9 13/9 لیزین -ال
 91/9 92/9 98/9 ترئونین-ال
 28/9 21/9 28/9 ال متیونین -دی

 99/31 99/31 99/31 *جمع کل
 Kcal/Kg 99/2889 99/2399 99/9991انرژی قابل متابولیسم 
 29/18 19/29 99/22 پروتئین 

 99/121 99/123 21/199 نسبت انرژی به پروتئین 
 99/9 29/9 99/9 اسید لینولئیک 

 99/9 29/9 99/9 الیاف خام 
 89/9 39/9 38/9 کلسیم 

 29/9 22/9 28/9 فسفر قابل دسترس 
 18/9 11/9 11/9 سدیم 
 29/9 18/9 22/9 کلراید 
 82/9 82/9 81/9  پتاسیم
meq/kg)تعادل الکترولیتی)

1 99/292 99/298 99/292 
 11/1 28/1 93/1 لیزین 

 13/9 21/9 21/9 متیونین 
 39/9 31/9 91/1 متیونین+ سیستین 

 11/9 81/9 82/9 ترئونین 
 12/1 99/1 22/1 آرژنین 

 29/9 21/9 28/9 تریپتوفان 
مکمل ویتامینه مورد استفاده مقادیر فوق  -9درصد کلسیم است.    98کربنات کلسیم محتوی  -2    باشد. درصد کلسیم می 21فر و درصد فس 18دی کلسیم فسفات حاوی  -1

گرم:  میلی K ، 9/9 ویتامین  گرم: میلی B12، 918/9گرم ویتامین  میلی E   ،22ویتامین   :D3، IU2299ویتامین  : IU TA11999ویتامین  کند:را در هر کیلوگرم جیره فراهم می
مکمل معدنی مورد استفاده مقادیر  -2 ،گرم میلی 1/1 ،ریبوفالوین  گرم: میلی 21/9 ،بیوتین گرم:   میلی 9/2 ،فولیک اسید  گرم: میلی 1299 ،کولین  گرم: میلی 1/2 ،(B1تیامین )

گرم.          میلی 2/1 ،ید  گرم:  میلی 9/9 ،گرم:   سلنیوم میلی 12 ،مس  گرم:  میلی 29,آهن  گرم: یلیم 119 ،گرم:  روی میلی 129، کند: منگنز فوق را در هر کیلوگرم جیره فراهم می
 ها به به الیاف مورد استفاده اختصاص یافت.سه درصد از وزن جیره -*     DEB(Na+K-Cl)تعادل الکترولیتی جیره  -1

 
1- Nutrient Requirements of Poultry                                                                           2- American Society of Agricultural Engineers 
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 28............................................................... ..و ..................................... میکروبی روده شناسی و جمعیتریخت اثر منابع مختلف و اندازه ذرات الیاف بر عملکرد،

ندسی روش جامعه مهبرای تعیین اندازه ذرات الیاف از      
 به و الک ازسهاستفاده شد. که ASAE  (9 )،کشاورزی آمریکا

، 91/9 منافذ قطر با و ،ینزول کاهش با نییپا به ازباال بیترت
متر استفاده شد که بر روی یک سینی  میلی 18/1 و28/1

دراین پژوهش برای تعیین اندازه  زیرین قرار گرفته بودند،
از الیاف مورد شخصی ابتدا مقدار م مورد استفادهالیاف ذرات 

گیری دقیق  ها پس از اندازه آماده شده برای تغذیه جوجه نظر
وزن نمونه بر روی الک باالیی قرار گرفت، سپس کلیه این 

صاف و یک صفحه سطح ها با هم و به صورت افقی در  الک
 1جهت که بعد از  8صیقلی مطابق با روش توصیه شده )در 

شود(  درجه چرخانده می 39متر  سانتی 11بار حرکت در طول 
بر روی هر  باقی مانده الیاف بعد از آن مقدارحرکت داده شد، 

مانده بر روی سینی زیرین چنین مقدار باقی ها و هم کدام از آن
افزار با کمک نرم سپس کشی شد و وزن به طور دقیق 

تعیین شد ، 1(GMD)الیاف  ذرات هندسی میانگینمربوطه، 
درصد از هر یک  9ری قابلیت هضم مقدار گی اندازه. برای (9)

زه ذرات )میانگین هندسی یک از الیاف مورد آزمایش با دو اندا
 2تیمار و  1متر(، به جیره پایه اضافه شد و در قالب  میلیو دو 

های آزمایشی  تکرار برای هر تیمار آزمایش انجام شد. در جیره
ده شد. عنوان نشانگر استفادرصد اکسید کرومیک به 9/9از 

ساعت قبل از شروع آزمایش  12پرورش و  28پرندگان درروز 
ها با جیره  های آزمایشی انتقال داده شدند. جوجه به قفس

دهی  حاوی نشانگر اکسید کرومیک به مدت چهار روز خوراک
ساعت پس از شروع تغذیه سه روز جمع آوری  22شده و 

ل ساعت به طور کام 12فضوالت صورت گرفت. فضوالت هر 
های اخذ شده در هر  گیری شد، سپس نمونه آوری و نمونه جمع

ساعت قرار  28درجه سلسیوس به مدت  29مرحله در آون 
های خشک شده در طی سه روز  (. این نمونه23داده شدند )

برداری از هر تیمار به طور جداگانه با هم مخلوط و نمونه  نمونه
هایی که از  هنهایی گرفته شده از هر تیمار به همراه نمون

های آزمایشی گرفته شد برای تعیین مواد مغذی )ماده  جیره
خشک، پروتئین خام و چربی خام( به آزمایشگاه ارسال شد، 

 219ها درون کوره با دمای  گیری ماده آلی نمونه برای اندازه
ساعت سوزانده شد. پروتئین خام  22گراد به مدت درجه سانتی

AOACو با روش  ها توسط دستگاه کلدال نمونه
گیری  اندازه 2

شد. الزم به ذکر است که غلظت اکسیدکروم نیز در فضوالت 
 ،(8)( مشخص شد 1313و جیره بر اساس روش فنتون )

سپس با کمک معادله زیر قابلیت هضم هر یک از مواد مغذی 
 (. 21مورد آزمایش تعیین گردید ) 

 درصد قابلیت هضم مواد مغذی = 199 [ 1 -
 ماده مغذی در فضوالت/ غلظت مارکر در جیره()غلظت 

 )غلظت ماده مغذی در جیره/ غلظت مارکر در فضوالت(
     

ها در سن  های موجود در سکوم جوجه برای شمارش باکتری 
 92روزگی از هر تکرار یک قطعه خروس )در مجموع  22

قطعه( با شرایط نزدیک به میانگین وزنی گروه انتخاب و پس 
 روده  راست، کشتار شدند و از محل اتصال سکوم به از توزین
 درجه سلسیوس  2مواد هضمی اخذ و در دمای نمونه 

 

محتویات گوارشی سکوم بالفاصله پس از  نگهداری شدند.
ی کروبآوری شد. برای جداسازی و شمارش فلور میکشتار جمع

تازه گوارشی در هر بخش در شرایط  گرم نمونهیک روده، 
 19به  1در نسبت  (ADS) قریل و با محلول رقیکامالً است

در  شترمخلوط شد. رقت بی CO2با  یهوازیب شرایط تحت
ADS  شد انجامی هوازیب یها یباکتربرای شمارش . 
بافر ای در محلول به صورت مرحله ADSدر  هیاولی هاغلظت
 شد قیرقی هوازی هانمکی برای شمارش باکتری فسفات

 سازی آمادهتا  19ا ضریب رقت رقیق سازی ب(. 98)
سکوم ادامه  های نمونهبرای  19-3و  19-1، 19-1 هایرقت

یری گ اندازه، برای  MRS(،  سپس از محیط کشت18)یافت 
برای  آگار ها و از محیط کشت کروم یلوسباسالکتوجمعیت 

استفاده شدند.  اشریشیاکلیو  ها کلی فرمیری جمعیت گ اندازه
شده با آب مقطر از محتویات روده،  رقت تهیه لیتر از میلی 1/9

های  طور سطحی پخش شد. نمونه بر روی محیط کشت به
درجه سلسیوس  91هوازی و در انکوباتور با دمای  اخیر در جار 

(. پس از انکوباسیون، 21ساعت نگهداری شدند ) 28به مدت 
ها شمارش شده، در عکس رقت مورد استفاده ضرب و کلنی

ها محاسبه تا لگاریتم تعداد کلنی در واحد  م آنسپس لگاریت
گیری پارامترهای  اندازهبرای  ( به دست آمد.log cfu/gوزن )

روزگی از هر تکرار دو قطعه خروس )در  22در روده باریک، 
قطعه( با شرایط نزدیک به میانگین وزنی گروه  12مجموع 

ره انتخاب و پس از توزین، کشتار شدند. پس از باز کردن حف
های دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم روده باریک  قسمتشکمی 

تفکیک و پس از شستشو با سرم فیزیولوژیک، با محلول 
درصد تثبیت شد. پاساژ بافت شامل سه مرحله  19فرمالین

ها است که به ترتیب  گری نمونه سازی و آغشته آبگیری، شفاف
گیری  با الکل، گزیلن و پارافین مذاب انجام شد. پس از قالب

های مورد نظر تهیه شد و برای  هایی از بافت ها، برش نمونه
استفاده شد، در  هماتوکسیلین و ائوزینآمیزی از روش  رنگ

، عمق و قطر کریپت با  ، ضخامت پرز نهایت ارتفاع پرز
گیری شد. ارتفاع پرز از نوک پرز  میکروسکوپ الکترونی اندازه

عمق کریپت به . دگیری ش کریپت اندازه_به محل اتصال پرز
 (.91های مجاور تعریف شد ) خوردگی بین پرز عنوان عمق پیچ 

با   آمیالز، لیپاز و پروتئاز(های گوارشی ) آنزیم گیری اندازهبرای 
های گوارشی آمیالز  اخذ محتویات بخش دئودنوم فعالیت آنزیم

های داده گیری شد. ( اندازه21( و پروتئاز )92(، لیپاز )99)
و در قالب طرح کامالً  2×2مده با روش فاکتوریلدست آ به

( مورد تجزیه و 28) SASافزار تصادفی و با استفاده از نرم
ها با آزمون چند دامنه تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگن

 انجام شد. 91/9دار  (، در سطح معنی1دانکن )
 مدل آماری طرح به این ترتیب است: 

 
Xijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εij 

 

: βj: اثر منبع الیاف: αi: میانگین جمعیت، μ که در این مدل
اثر متقابل منبع و اندازه αβij: اثر اندازه ذرات منبع الیاف، 

 : اثرخطای آزمایش هستند.εijkذرات الیاف، 
 
 1- Geometric Mean Diameter                                                                     2- Official methods of analysis of AOAC International 
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 نتایج و بحث
افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

 غذایی
هررای آغررازین   دورهوزن برردن در اثررر منبررع الیرراف بررر       

(9933/9P=)  و پایررررانی(9919/9P= )دار بررررود معنرررری .
هرای   های تغذیره شرده برا جیرره     بیشترین وزن بدن در جوجه

حاوی پوسته جرو برا انردازه ذرات درشرت و سرپس در گرروه       
شرراهد برردون الیرراف مشرراهده شررد و کمترررین وزن برردن در  

هرایی مشراهده شرد کره برا پوسرته بررنج تغذیره شرده           جوجه
افرزایش وزن روزانره در    چنین اثرر منبرع الیراف برر     هم د.بودن
و  (=9992/9P)پایرررانی  (،=9191/9P)هرررای آغرررازین  دوره

. (2 )جرردول  دار بررودمعنرری (،=9919/9P)کرل دوره پرررورش  
( و 3) همکررارن هررای گررونزالس آلرروارادو ونتررایج بررا یافترره

( کرره از پوسررته یرروالف،   12) جیمنررز مورنررو و همکرراران  
پوسته نخرود بره عنروان منبرع الیراف اسرتفاده        پوسته سویا و

 کردنررد مطابقررت داشررت. اثررر انرردازه ذرات بررر افررزایش وزن 
دار بررود. اثرررات متقابررل   روزانرره تنهررا در دوره پایررانی معنرری 

انرردازه ذرات و منبررع الیرراف بررر افررزایش وزن روزانرره در دوره 

دار بررود.  ( معنرری=9192/9P( و پایررانی )=9112/9P) رشررد
هررای  مقرردار مصرررف خرروراک در دورهلیرراف بررر اثررر منبررع ا

و کرررل دوره  (=9991/9P)، پایرررانی (=9129/9P)آغرررازین 
رشررررررد   دار و در دوره ( معنرررررری=9223/9P)پرررررررورش 

(9122/9P=  تمایل بره معنری ) (2 )جردول  شردن داشرت    دار. 
هررای گوشررتی دارای ترفیررت   هررای کنررونی جوجرره  سررویه

اسرت  هرا ممکرن    باالیی بررای مصررف خروراک هسرتند، آن    
رقررت برراالتر جیررره را متعاقررب افررزودن الیرراف بپذیرنررد، بررا   

حررال محققرران نشرران دادنررد کرره اسررتفاده از مقررادیر     ایررن
هررای غررذایی مصرررف   متوسررط الیرراف نررامحلول در جیررره  

هررای گوشررتی تحررت تررأثیر   اختیرراری خرروراک را در جوجرره 
چنرین اثررات رقیرق     (. ایرن محققرین هرم   12دهرد )  قرار نمری 

بررا افررزایش سررطح   ی گوشررتی راهررا کررردن جیررره جوجرره 
درصررد را مررورد مطالعرره قرررار  1/1پوسررته نخررود از صررفر تررا 

درصرد پوسرته نخرود صرفات عملکرردی       1دادند، افزودن ترا  
درصرد   1/1کره   مورد مطالعره را بهبرود بخشرید امرا هنگرامی     

پوسته نخود به جیرره اضرافه شرد مزایرای اسرتفاده از الیراف       
 (.    12ناپدید شد )

 
 

 
 

 های مختلف پرورش های گوشتی در دوره های آزمایشی بر عملکرد جوجه اثر تیمار  -2 جدول
Table 2. Effects of experimental treatments on broilers performance in different periods of the experiment 

 تیمارهای آزمایشی
خطای 

استاندارد 
 میانگین

 داریاحتمال معنی

 منبع الیاف
 شاهد

 پوسته ذرت جوپوسته  پوسته برنج ایپوسته سو
 اثرمتقابل اندازه ذرات منبع الیاف 

 ریز                  درشت ریز                   درشت ریز                   درشت ریز                 درشت اندازه ذرات الیاف
  )گرم( وزن بدن

 c 99/291  bc99/219 bc  19/212  ab22/222 a 19/291  ab 12/221  ab 99/223  a 22/291  abc 12/213  318/1 9933/9 1199/9 1913/9 روزگی(12) آغازین
 2389/9 9932/9 99991/9 239/9 19/1231 12/1213 22/1212 99/1218 99/1223 22/1212 22/1211 19/1213 19/1231 روزگی(28) رشد

 ab29/9929 bcd99/2322 bcd22/2319 cd89/2322 d93/2838 bc99/2382 a11/9921 bcd12/2312 روزگی(22پایانی)
bcd93/

2311 182/8 9919/9 1231/9 1811/9 

 افزایش وزن
 )گرم در روز (

 

 آغازین
 روزگی(1-12)

c19/23 bc91/23 bc22/23 ab21/99 a11/91 ab11/99 ab22/99 a22/91 abc32/23 121/9 9191/9 1121/9 1989/9 

 رشد
 روزگی(11-28)

a12/11 abc92/12 d21/12 bcd11/12 d82/19 bcd98/11 ab13/12 cd98/12 d93/12 218/9 2911/9 9989/9 9112/9 

  پایانی
 روزگی(23-22)

ab32/198 bcd11/192 ab11/198 cd81/199 d91/192 bcd12/191 a29/112 bc98/191 bc12/191 292/9 9992/9 9139/9 9192/9 

  کل دوره
 روزگی(1-22)

ab31/11 bcd12/19 bcd 19/19 cd23/23 d99/23 bcd 98/19 bcd 89/19 bc99/11 a38/12 229/9 9919/9 1232/9 1811/9 

 مصرف خوراک
  )گرم در روز(

 آغازین
 روزگی(1-12)

c22/99 abc89/92 bc13/99 abc21/92 a29/91 a39/91 ab91/91 a83/91 abc29/92 122/2 9129/9 9322/9 1189/9 

  رشد
 روزگی(11-28)

ab22/112 a93/111 bc82/111 bc11/111 bc93/119 bc29/111 c18/198 bc12/193 bc19/119 339/2 9122/9 9982/9 9828/9 

 پایانی
 روزگی(23-22)

a19/213 d82/292 cd12/298 bc99/211 cd99/219 cd11/292 cd22/291 bcd29/293 ab89/218 919/19 9991/9 1111/9 9231/9 

 کل دوره
 روزگی(1-22)

a11/129 c13/111 abc29/118 ab99/113 ab22/113 c89/111 c98/111 abc21/118 a11/121 222/12 9223/9 1122/9 9882/9 

ضریب تبدیل 
 غذایی

 

) 12/1 13/1 12/1 19/1 12/1 11/1 12/1 12/1 11/1 991/9 2928/9 9311/9 1332/9 
 رشد

 آغازین -11)
 روزگی1-12)

 روزگی(28

cd21/1 a19/1 a19/1 ab23/1 ab23/1 ab28/1 bcd22/1 abc21/1 d22/1 999/9 9991/9 1919/9 2192/9 

 پایانی
 روزگی(23-22)

a92/2 b39/1 b32/1 a99/2 a92/2 b31/1 b32/1 b31/1 b32/1 991/9 9991/9> 2329/9 2922/9 

 کل دوره
 روزگی(1-22)

bc23/1 cd28/1 d21/1 ab19/1 a12/1 cd22/1 d21/1 cd21/1 d22/1 992/9 9991/9> 9112/9 1119/9 

 منبع الیاف  اندازه ذرات  اثر متقابل
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 99...................................................... و ............................................... میکروبی روده ریخت شناسی و جمعیت اثر منابع مختلف و اندازه ذرات الیاف بر عملکرد،

این نتایج مشابه نتایج تحقیقات گونزالس آلوارادو و      
درصد پوسته  9ها گزارش کردند افزودن  بود، آن (3) همکارن

درصد الیاف  1/2یوالف یا پوسته سویا به جیره شاهد دارای 
خام موجب افزایش مصرف خوراک، بهبود قابلیت هضم مواد 

حیح شده براساس ازت در مغذی و انرژی قابل متابولیسم تص
روزه شد، اما با نتایج جیمنزمورنو و  18های جوان  جوجه

( که گزارش کرده 22( و ساکرانی و همکاران )12همکاران )
بودند استفاده از مقادیر متوسط الیاف نامحلول در جیره مصرف 

های گوشتی تحت تأثیر قرار  اختیاری خوراک را در جوجه
ثر اندازه ذرات بر مقدار مصرف دهد، مغایرت داشت. ا نمی

(. اثرات =9982/9Pدار بود ) خوراک تنها در دوره رشد معنی
متقابل منبع الیاف و اندازه ذرات آن بر مصرف خوراک در دوره 

اثر منبع الیاف بر ضریب  (.=9231/9Pدار بود ) پایانی معنی
، پایانی (=9991/9P)های رشد  در دورهتبدیل غذایی 

(9991/9P<) ل دوره پرورش و ک(9991/9P<معنی ،)  بود دار
( مطابقت 12که با نتایج جیمنز مورنو و همکاران ) (،2)جدول

های حاوی پوسته   داشت. کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار
جو و سپس پوسته ذرت با اندازه ذرات درشت و بیشترین 

های حاوی پوسته برنج   ضریب تبدیل غذایی هم در تیمار
. عملکرد نامطلوب در تیمار حاوی پوسته برنج را مشاهده شد

توان به محتوای ترکیبات سیلیس موجود در پوسته برنج  می
مربوط دانست. بهبود صفات عملکردی در اغلب تیمارها به 
استثناء تیمار حاوی پوسته برنج هنگام استفاده از اندازه ذرات 

ساختار تواند  تر مشاهده شد. ریز کردن مواد خوراکی می درشت
اصلی الیاف و خواص فیزیکوشیمیایی مواد هضمی، نرخ عبور و 

(. هتلند و سویهوس 11،2) توسعه دستگاه گوارش را تغییر دهد
( گزارش کردند، پوسته یوالف درشت آسیاب شده عبور 12)

مواد خوراکی را در مقایسه با پوسته یوالف ریز آسیاب شده 
رش کردند، اثر تحریک ( گزا19افزایش داد. هتلند و همکاران )

ویژه  کنندگی ذرات درشت نامحلول بر عملکرد سنگدان، به
دنبال آن تغییر فشار داخلی مجرای  انقباضات مکرر و قوی و به

های غیر  العمل لومن در اثر این انقباضات، سبب افزایش عکس
شود. ساکرانی و همکاران  ارادی معده و بهبود قابلیت هضم می

که الیاف ریز آسیاب شوند  در صورتی ( گزارش کردند،22)
توانند عملکرد سنگدان را مختل و قابلیت هضم مواد مغذی  می

را کاهش دهند. یک سنگدان بزرگ و توسعه یافته وقتی با 
افزودن الیاف به جیره همراه شود، حرکات دستگاه گوارش را 

ای  روده -های غیر ارادی معدی بخشد، واکنش بهبود می
سیتوکینین  دهد و رهاسازی کوله را افزایش می )بخش دئودنوم(

 های پانکراس  را افزایش داده سبب تحریک ترشح آنزیم
(. ترشح اسید کلریدریک و پپسینوژن در پیش معده 91شود ) می

وابسته به عملکرد سنگدان به ویژه شدت انقباضات و زمان 
تواند بهبود  باشد، این امر می ماندگاری مواد در سنگدان می

ها را توجیه  عملکرد متعاقب افزودن الیاف نامحلول به جیره
های غنی از الیاف ساختمانی به  چنین جیره (. هم91نماید )

های باالیی دستگاه گوارش باقی  تری در بخش مدت طوالنی
های غیر  العمل مانده و ممکن است به دلیل افزایش عکس

که نهایتاً  تری هضم شوند طور کامل ای به روده_ای ارادی معده
( 11(. پژوهشگران دیگری )22سبب بهبود عملکرد خواهد شد )

های گوارشی را  ترشح بیشتر اسید هیدروکلریک و دیگر آنزیم
ها را دلیل افزایش  متعاقب افزودن مقادیر متوسط الیاف به جیره

دانند. الیاف نامحلول عالوه بر  های جوان می عملکرد جوجه
ن خوراک در سنگدان باعث افزایش فعالیت آسیاب نمود

 (.22شود ) اختالط  بهتر خوراک با مایع گوارشی می
 قابلیت هضم

داری بر قابلیت هضم ماده خشک  افزودن الیاف تأثیر معنی     
. قابلیت هضم پروتئین خام تحت تأثیر افزودن الیاف نداشت

و مقدار آن در تیمار تغذیه شده با  (P=9239/9)قرار گرفت 
داری بیشتر از سایر  پوسته ذرت به شکل معنیجیره حاوی 

قابلیت هضم چربی خام تیمارها بود. اثر افزودن الیاف بر 
بیشترین مقدار قابلیت  (.9)جدول ،(P=9992/9دار بود ) معنی

 و پوسته ذرتپایه   هضم چربی در تیمارهای تغذیه شده با جیره
و برنج ها با تیمارهای حاوی پوسته جو  مشاهده شد و تفاوت آن

دار بود. کمترین مقدار قابلیت هضم در ماده خشک،  معنی
 پروتئین و چربی خام در تیمار حاوی پوسته برنج مشاهده شد. 

تواند به تأثیر متقابل بین  قابلیت هضم چربی می کاهش مقدار
باشد. مربوط ها  و میزان الیاف خام جیره مواد مغذی هضم
هرای صرفراوی هسرتند  جذب اسیدها و نمک قرادر بره  الیراف

ها از روده و  توانند منجر به کاهش بازجذب آن و بنرابراین می
و همکاران  اسرمیت .فضوالت شروندراه ها از  در نتیجه دفع آن

از  درصردی یک هم زمان برا افرزایش ند،( گزارش کرد92)
 یک ترکیب الیافی مثل کربوکسری متیرل سرلولز فعالیرت

چنین افزایش  یابد، هم افزایش می اریکبباکتریایی در روده 
ممکن  های متصرل شرده بره اسریدهای صرفراوی باکتری

بنابراین  د،نها در روده باش است مسئول کاهش تشکیل میسل
 یابد. می ر چشرمگیری کراهشوطرقابلیت هضم چربی بره

عاملی که سبب  تررین اساسریهمین محققین بیان کردند، 
شود، قابلیرت  می هرای الیرافی رههضم چربی در جیر کاهش
ها و اسیدهای  ها با نمک الیاف در این نوع جیره اتصال

و در نهایت محردود کرردن و کراهش تشرکیل  صرفراوی
باشد. این امر منجر به افزایش ترشح این مرواد  می هرا میسرل

)مکانیزم فیدبک( و از طرفی افزایش دفرع  از کلیره از یک سو
هرا در  ز طریق فضوالت و کاهش بازجرذب آنها ا نمک ایرن
های این آزمایش درباره قابلیت مغایر با یافته شود. می روده

( گزارش کردند، رقیق 19ها، هتلند و همکاران ) هضم چربی
نمودن یک جیره کنترل با ده درصد پوسته یوالف مقدار 

های گوشتی  اسیدهای صفراوی را در روده باریک جوجه
در سنگدان  ها صرفراوی نمک افزایش غلظت افزایش داد و

تواند قابلیت هضم  پرندگان سبب انقباضات شدیدتر شده که می
 الیاف خام و بهچنین  مواد مغذی را بهبود بخشد، هم و جذب

ها  پروتئین اتصال افزایش میزانبا  الیراف خرام نرامحلولویژه 
ین منجر به کاهش قابلیت هضم ا های گیاهی به دیواره سلول

 الیراف (، گزارش کردند،2) همکاران چرات و. شوند مواد می
در نیتروژن تحریک جذب باکتریایی منجر به افزایش  اخام ب

 گیری شده مقدار اندازه کاهش موجب فضوالت و در نهایت
با افزودن پوسته ذرت و  شروند. هرا مری قابلیت هضم پروتئین

تیمار تغذیه شده  ها قابلیت هضم پروتئین نسبت به جو به جیره
با جیره پایه افزایش یافت و تنها با افزودن پوسته سویا و پوسته 
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برنج کاهش کمی در مقدار قابلیت هضم پروتئین خام مشاهده 
خصوص در ارتباط با قابلیت هضم پروتیئن خام  شد، بنابراین به

سایر پژوهشگران در تحقیقات که طوری توان گفت، همان می
با  حاوی ترکیبات های زمانی که از جیره شد، اشارهنیز به آن 

شرود،  جوجره گوشتی اسرتفاده مری برایقابلیت هضرم براال 
 های دستگاه گوارش برروی ضرایب قابلیت هضرم باکتری تأثیر

در پژوهش دیگری که توسط  (.22) رسرد به حداقل ممکن مری
که  ( صورت گرفت گزارش شد، هنگامی12)سویهوس هتلند و 

یوالف به جیره اضافه شد قابلیت هضم نشاسته افزایش  پوسته
یافت ولی قابلیت هضم پروتئین، چربی و خاکستر تحت تاثیر 

 قرار نگرفت.
 شناسی روده باریک ریخت

و ( =9289/9P)ها  دئودنوم روده باریک ارتفاع پرز  در بخش     
تحت تأثیر منبع الیاف مورد  (=9992/9P)ها  قطر کریپت
در بیشرترین ارتفراع پرز ر گرفت. در این بخش استفاده قرا

 شاهددر گروه ارتفاع ترین  کم تیمارهای حاوی پوسته جو و
ها تحت تآثیر اثرات  دئودنوم قطر کریپت  در بخش، مشاهده شد

متقابل منبع الیاف و اندازه ذرات الیاف قرار گرفت 
(9991/9P< ،)چنین در دئودنوم بیشترین قطر کریپ در  هم

تیمار حاوی  حاوی پوسته برنج درشت و کمترین آن در تیمار
ها  ژوژنوم ارتفاع پرز  پوسته جو درشت مشاهده شد. در بخش

(9198/9P=)ها ، ضخامت پرز (9999/9P=) عمق و قطر ،
، تحت (=91/9P)ها و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت  کریپت

 ها ارتفاع پرز  تأثیر منبع الیاف قرار گرفت، در این بخش
(9921/9P=) ها و ضخامت پرز (9912/9P= ،) تحت تأثیر

اثرات متقابل منبع الیاف و اندازه ذرات الیاف قرار گرفت، و 
 ها در تیمار حاوی پوسته جو مشاهده شد.  بیشترین ارتفاع پرز

ها  ، قطر کریپت(>9991/9P)در بخش ایلئوم ارتفاع پرز 
(9991/9P=) و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت ،
(9912/9P=)در ایلئوم . ، تحت تأثیر منبع الیاف قرار گرفت

ها تحت تآثیر اثرات متقابل منبع  ها و قطر کریپت ضخامت پرز
. (2 )جدول، (>9991/9P) الیاف و اندازه ذرات الیاف قرار گرفت

در تیمار حاوی پوسته جو درشت مشاهده  بیشرترین ارتفراع پرز
بیشتر تیمارها، افزایش ارتفاع  ها در شد. با افزودن الیاف به جیره

های روده باریک رخ داد. افزایش ارتفاع و  ها در تمام بخشپرز
ها در تیمارهای  ها و کاهش عمق و قطر کریپت ضخامت پرز

حاوی پوسته جو و پوسته ذرت درشت در مقایسه با تیمار حاوی 
پوست جو ریز مشاهده شد. نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت 

اهمیت برای تخمین ترفیت هضم و جذب در  یک شاخص با
آید. در تیمارهای حاوی پوسته ذرت و  روده باریک به شمار می

پوسته جو درشت نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در هر سه 
بخش دئودنوم، ژوژنوم و ایلئوم بزرگتر بود. اثرات افزودن الیاف 

لولی آور س تلیال و ترن به جیره پرندگان بر ریخت شناسی اپی
مجاری گوارشی به طور اختصاصی و جزئی مورد مطالعه قرار 

و پژوهشگران دارای نظرات متفاوتی در باره  نگرفته است
توان به نوع فیبر،  عوامل آن هستند که از جمله این عوامل می

سطح فیبر، ایجاد یا عدم ایجاد ویسکوزیته در دستگاه گوارش، 
و در نهایت پاسخ چنین ترکیب جیره پایه  سن پرنده و هم

تلیال به عوامل نامبرده اشاره کرد. مطابق با نتایج  مخاط اپی

(، بهبود در ارتفاع 12این پژوهش، جیمنز مورونو و همکاران )
های  ها و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت را در جوجه پرز

درصد پوسته نخود فرنگی به  1/2روزه با افزودن  11گوشتی 
درصد  1/1اما افزایش بیشتر تا سطح  جیره را گزارش کردند،

نتایج متفاوت و متضادی را به دنبال داشت. نتایج مشابهی هم 
(، گزارش شد. نتایج این 99توسط اسکالن و همکاران )

( بود که 13های کالمندال و همکاران ) آزمایش مغایر با یافته
دنبال افزایش سطح  ها را به یک کاهش خطی در ارتفاع پرز

 ین شده از کنجاله آفتابگردان گزارش کردند.الیاف تأم
 های سکوم شمارش باکتری

 وفرم  کلیهای  اثر منبع الیاف بر جمعیت باکتری     
های  که جمعیت باکتری صورتی دار نبود، در معنیاشریشیاکلی 

تحت تأثیر  (=9992/9P) اشریشیاکلیو  (=9912/9P)فرم  کلی
ها در  این باکتریاندازه ذرات الیاف قرار گرفت. جمعیت 

تیمارهای با الیاف درشت کاهش یافت، و این کاهش در 
ها  تیمارهای حاوی پوسته جو و پوسته ذرت بیشتر و تفاوت آن

دار بود. اثر منبع الیاف بر جمعیت  نیز با دیگر تیمارها معنی
. بیشترین جمعیت (=9991/9P)دار بود  معنی ها الکتوباسیل
حاوی الیاف ذرت و جو مشاهده شد  در تیمارهای ها الکتوباسیل

دار بود. جمعیت  ها با سایر تیمارها معنی و تفاوت آن
 تحت تأثیر اندازه ذرات الیاف قرار نگرفت ها الکتوباسیل

. شرایط بیوشیمیایی شیرابه گوارشی در نتیجه ترکیب (1)جدول
های فیزیولوژیک پرنده  گیرد و پاسخ خوراک مصرفی شکل می

یابد  ترس بودن سوبسترا و غلظت آن تغییر میتحت تأثیر در دس
(. درجه حاللیت، توانایی تخمیر و ویسکوزیته سه عامل مهم 1)

و تعیین کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی بخش الیافی 
ها هستند که رشد و توزیع جمعیت میکروبی مستقر در  خوراک

(. مطابق با نتایج حاصل از 1کنند ) مجاری گوارشی را تعیین می
(، گزارش کردند که 11ین پژوهش جورجنسن و همکاران )ا

ها  افزودن یک منبع الیاف نامحلول مانند پوسته یوالف به جیره
محتوای سنگدان  pHسبب بهبود عملکرد سنگدان و کاهش 

در پرنده شده و ممکن است فعالیت مکانیکی سطوح مخاطی را 
  دیومهایی نظیر کلستری افزایش دهد، بنابراین شانس باکتری

 برای چسبیدن به سطح مخاطی مجاری گوارشی کاهش 
 ( گزارش کردند، 11یابد. جیمنز مورنو و همکاران )می

سازی جیره کنترل با پنج درصد پوسته یوالف جمعیت رقیق
 اشریشیاکلی وانتروباکتریا  وپرفریجنس  کلستریدیوم باکتریایی 

 . شد ها الکتوباسیلرا کاهش داده و سبب افزایش جمعیت 
 های گوارشی آنزیم

ها بر هیچ یک اثر منبع، اندازه ذرات الیاف و اثر متقابل آن     
. هتلند و (2 )جدولدار نبود  های گوارشی معنیاز آنزیم

( گزارش کردند، افزودن پوسته یوالف به جیره 19همکاران )
چنین  پرندگان گوشتی سبب افزایش فعالیت آنزیم آمیالز و هم

راوی در شیرابه گوارشی و نهایتاً سبب های صف غلظت نمک
اثر افزایش مقدار  شود. قابلیت هضم ایلئومی نشاسته میبهبود 

الیاف جیره بر ترشح آنزیم و قابلیت هضم مواد مغذی در 
پرندگان هنوز مورد بحث است. الیاف خوراک اثر سایندگی بر 

های  دیواره روده دارند که موجب افزایش جدا شدن سلول
شوند، در شرایط آزمایشگاهی و در  واره روده میداخلی دی
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های پانکراس  ها الیاف موجب کاهش فعالیت آنزیم انسان
(. در مطالعاتی که در ارتباط با مصرف الیاف در 29گردد ) می

های گوشتی انجام شد، اثرات  تغذیه توسط انسان و جوجه
های گوشتی سبب  متفاوتی را در این دو گونه داشت و در جوجه

(، 1(. آمرا و همکاران )2هبود استفاده از مواد مغذی شد )ب
درصد تراشه چوب به یک جیره حاوی  2گزارش کردند افزودن 

 1/38کنجاله گندم و سویا قابلیت هضم ایلئومی نشاسته را از 
درصد افزایش داد. در آزمایشات دیگری که توسط  2/33به 

سته جو به جیره همین پژوهشگران در ارتباط با تأثیر افزودن پو
و ارتباط با آن با وزن پانکراس و فعالیت آمیالز در حضور 
اسیدهای صفراوی در ژوژنوم انجام شد، که بر طبق آن افزودن 

های گوشتی تأثیری بر وزن  ده درصد پوسته جو به جیره جوجه
پانکراس نداشت، اما تولید آمیالز را افزایش داد. الیاف سبب 

تواند فعالیت  د که این امر میشون سنگدان می PHکاهش 
 ،در این پژوهش مشاهده شد(. 19پپسین را بهبود بخشد )

 با اندازه ذرات درشت درصد 9به مقدار  افزودن الیاف پوسته جو

سویا عملکرد  گوشتی بر پایه ذرت و های به جیره جوجه
با افزایش  فیزیولوژی روده پرنده را ،سنگدان را بهبود بخشید

ها و افزایش نسبت ارتفاع پرز  هش عمق کریپتطول پرزها، کا
های مفید  جمعیت باکتریو  تحت تأثیر قرار داد به عمق کریپت

اثرات سودمند افزودن الیاف به . را افزایش داد (ها الکتوباسیل)
شیمیایی الیاف  و جیره با توجه به نوع و خصوصیات فیزیک

 لکرد بابهترین عم . در این پژوهشبودمورد استفاده متفاوت 
به جیره پایه  با اندازه ذرات درشت درصد پوسته جو 9افزودن 

نتایج مشابهی نیز با  ،و با تفاوت کمی در عملکرد حاصل شد
در  شود پیشنهاد میدست آمد.  درصد پوسته ذرت به 9افزودن 

تحقیقات آینده به جای استفاده از واژه الیاف خام در مفهوم 
تر بر قابل انحالل و قابل تخمیر ها، بیش کلی آن در تنظیم جیره

بودن آن توجه شود و تأکیدمان را از غلظت الیاف به سوی 
کاربردهای فیزیولوژیک الیاف ببریم، زیرا هر یک از انواع الیاف 

کنند و این نقش بر اساس سن و شرایط  نقش خاصی ایفاء می
 حیوان متفاوت است

 
 

 )درصد(      پروتئین و چربی خامم ماده خشک، مایشی بر قابلیت هضاثر تیمارهای آز -9 جدول
Table 3. Effects of experimental treatments on dry matter, crud protein and ether extract digestability 

 (p<91/9) باشند می دار یمعن دارای تفاوت آماری ردیفمتفاوت در هر های دارای حروف  میانگین
 
 
 

 های دئودنوم،  های آزمایشی بر ارتفاع و ضخامت پرز، عمق و قطر کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در بخش تأثیر تیمار -2 جدول
 )میکرومتر( روزگی 22ها در سن وم و ایلئوم روده باریک جوجهژوژن             

Table 4. Effects of experimental treatments on height and thickness of villus, depth and diameter of the crypt and the 
ratio of villus height to depth of crypt in at 42d of age    

 (p<91/9) باشند می دار یمعن دارای تفاوت آماری یفردمتفاوت در هر های دارای حروف  میانگین
 
 
 

 ترکیب شیمیایی
% 9پایه+  جیره پایه )درصد(

 پوسته ذرت
% 9پایه+ 

 پوسته جو
% 9پایه+ 

 پوسته سویا
% 9پایه+ 

 پوسته برنج
ای استاندارد خط

 میانگین
 داری احتمال معنی

 اثرمتقابل  اندازه ذرات         منبع الیاف
 1922/9 9212/9 2119/9 919/9 81/89 91/82 99/82 29/82 92/82 ماده خشک
 b28/11 a21/12 ab11/11 b93/11 b91/11 191/9 9239/9 1993/9 1113/9 پروتئین خام
 a89/82 a93/82 b12/81 bc21/82 c22/82 122/9 9992/9 2912/9 9139/9 چربی خام

 احتمال معنی داری ی استاندارد میانگینخطا تیمارهای آزمایشی
 منبع الیاف

 شاهد
 پوسته ذرت جوپوسته  پوسته برنج ایپوسته سو

 منبع الیاف        اندازه ذرات 
ا

 درشت         ریز        درشت        ریز        درشت         ریز       درشت           ریز     اندازه ذرات الیاف ثرمتقابل
   های دئودنوم ازهاند

 b13/1218 ab91/1111 b29/1299 ab91/1119 ab21/1119 a21/1193 a12/1122 ab12/1123 a32/1291 132/21 9289/9 1212/9 1222/9 ارتفاع پرز
 2289/9 9219/9 8922/9 111/1 92/299 99/119 82/211 32/123 21/298 22/112 19/132 81/139 21/121 ضخامت پرز
 ab21/919 a11/988 ab33/911 ab12/921 ab19/992 ab32/922 ab13/991 ab31/922 b29/219 122/3 1111/9 9922/9 3991/9 عمق کریپت
 <b23/93 bc92/23 bc12/28 bc11/99 a29/28 bc39/93 c29/22 bc92/92 bc99/21 211/1 9992/9 1991/9 9991/9 قطر کریپت

 ab13/2 b29/2 b22/2 ab12/1 ab92/1 ab12/2 ab21/1 b22/2 a12/2 129/9 2389/9 9199/9 9223/9 ارتفاع پرز به عمق کریپت
   های ژوژنوم اندازه

 bc99/1929 ab99/1122 c29/811 bc39/1919 ab29/1222 a19/1211 a19/1991 ab39/1191 ab29/1182 998/22 9198/9 1212/9 9921/9 ارتفاع پرز
 a12/112 ab12/118 d21/192 d92/193 cd12/121 abc21/111 a91/189 bc19/129 abc22/112 289/9 9999/9 8992/9 9912/9 ضخامت پرز
 a11/992 bc18/218 bc22/292 ab91/229 abc33/221 bc12/219 c29/133 bc22/219 bc99/299 122/2 9192/9 2219/9 8291/9 عمق کریپت
 ab82/92 abcd12/99 d82/29 abc31/99 bcd92/22 abcd33/22 d93/21 a18/98 cd22/21 232/1 9129/9 9992/9 1292/9 قطر کریپت

 ab12/2 ab92/1 b21/9 ab82/2 ab31/2 ab89/2 a82/1 ab13/1 ab91/1 291/9 9199/9 2129/9 1228/9 ارتفاع پرز به عمق کریپت
   های ایلئوم اندازه

 b81/292 b22/211 b23/218 b22/221 b22/212 ab21/812 a21/312 a92/312 a12/321 118/19 9991/9> 8118/9 2231/9 ارتفاع پرز
 <c82/112 c99/199 a21/229 ab98/188 c18/111 c23/121 ab11/183 bc23/198 a22/132 831/1 8229/9 9921/9 9991/9 ضخامت پرز
 9122/9 1911/9 3128/9 238/2 28/122 91/188 23/129 12/139 38/111 22/132 21/132 19/129 19/111 عمق کریپت
 <b92/92 bc99/22 a99/23 bc31/28 bc21/21 a19/12 bc38/29 bc19/22 c12/21 922/1 9991/9 2223/9 9991/9 قطر کریپت

 b11/9 b11/2 b29/9 b18/9 b29/9 ab13/2 a22/2 ab29/1 a93/2 138/9 9912/9 9122/9 9119/9 ارتفاع پرز به عمق کریپت
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 روزگی 42هبی گوشتی در سن  ( جوجهLOG  CFU/g) هبی سکوم هبی آزهبیشی بر تعذاد ببکتری اثر تیوبر -5 جذول
Table  . Effects of experimental treatments on the number of cecal bacteria (LOG  CFU/g) at   d of age                  

 (p< 05/0) ببشنذ هی دار یهعن دارای تفبوت آهبری ردیفهتفبوت در هر هبی دارای حروف  هیبنگین

 
 

 روزگی 42بخش دئودنوم در سن  IU/mg protein)) هبی گوارشی هبی آزهبیشی بر هقذار آنسین اثر تیوبر -6جذول
Table  . Effects of experimental treatments on the amount of digestive enzymes in the duodenum section at   d of age 

 (p< 05/0) ببشنذ هی دار یهعن دارای تفبوت آهبری ردیفهتفبوت در هر هبی دارای حروف  هیبنگین
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 تیوبرهبی آزهبیشی
خطبی 

استبنذارد 
 هیبنگین

 داریاحتوبل هعنی

 هنبع الیبف
 شبهذ
 

 پوسته ررت جوپوسته  پوسته برنج بیپوسته سو
انذازه ررات  هنبع الیبف     انذازه ررات       اثرهتقببل

 درشت       ریس درشت             ریس درشت          ریس درشت           ریس الیبف

 abc39/7 ab50/7 abc24/7 a86/7 abc30/7 ab83/7 c11/6 ab51/7 c25/6 151/0 4215/0 0072/0 3942/0 فرم کلی

 ab71/7 ab72/7 bc09/7 abc35/7 abc30/7 abc35/7 c59/6 a92/7 c76/6 078/0 2485/0 0004/0 1359/0 اشریشیبکلی

 bc03/9 c60/8 c11/8 c78/8 c85/8 ab28/10 ab24/10 ab04/10 a34/10 134/0 0005/0 4987/0 9003/0 الکتوببسیل

خطبی   تیوبرهبی آزهبیشی 
استبنذارد 
 هیبنگین

 داریاحتوبل هعنی
 هنبع الیبف   انذازه ررات   اثرهتقببل پوسته ررت جوپوسته  برنجپوسته  بیپوسته سو شبهذ هنبع الیبف

انذازه ررات 
 الیبف

ریس              
 درشت

ریس               
 درشت

ریس              
 درشت

ریس               
 درشت

 1474/0 0814/0 5556/0 005/0 36/9 38/9 39/9 35/9 38/9 37/9 40/9 34/9 33/9 آنسین آهیالز
 2460/0 1120/0 111/0 013/0 28/19 26/19 21/19 14/19 28/19 14/19 24/19 30/19 29/19 آنسین لیپبز

 5912/0 7618/0 3955/0 006/0 41/88 40/88 36/88 41/88 36/88 35/88 38/88 37/88 36/88 آنسین پروتئبز
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Abstract  
     In order to evaluate the effects of four sources of fiber (soy bean hulls, corn hull, rice husk and barley 
husks) with two particle size (with 1 and 2- mmof geometric mean) on performance, nutrient digestibility, 
small intestine morphology, and secum bacteria in broiler chicken, 540 Ross 308 broiler male chicks from 
1 to 42 days were used in a completely randomized design with a factorial arrangement 2×4, with nine 
treatments (one control treatment), four replications and 15 broilers in each replicate. Weight gain in the 
starter and finisher periods, feed intake during the finisher and the whole period, and feed conversion 
ratio in the grower, finisher and the whole period of breeding were affected the entire fiber source. 
Treatment with coarse barley husk had significantly more weight gain, lower feed intake, and less 
conversion ratio than other treatments (P<0.05). The most feed conversion ratio observed in treatment 
containing rice husk. Crude protein (P<0.0493) and ether extract (P<0.0004) digestibility in corn hull 
diets was higher than other treatments. In duodenum, jejunum and ileum, the highest and lowest villus 
height were observed in barley husk treatment and control group, respectively (P <0.05). The depth of 
crypt was affected only in the jejunum and crypt diameter in duodenum, jejunum and ileum (P<0.05). The 
number of intestinal Lactobacilos in the chiks fed diets containing corn and barley husk was  more than 
those fed with diets containing soybean hull and rice husk (P<0.05). The fibers particle size had 
significant effect on E.Coli and coliform bacteria (P<0/007). However, with adding a fiber source such as 
barley husk or corn hull, to broiler diets would have beneficial effects in yield, health and welfare of the 
bird. 
 
Keywords: Fiber, Particle size, Broilers, Weight gain, Feed conversion ratio 
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