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 چكيده

شژد.   تصادفى با پنج تیمار و چهار تکژرار اسژتفاده   کامالً طرح قالب در ۳0۸راس  سوده قطعه جوجه گوشتی از 200 در ادن آزماد ، از
درصد پوسته جو با اندازه ذرات کمتژر از   75/0هاوی   جیره -2جیره شاهد )فاقد پوسته جو(،  -۱های آزمادشی عبارت بودند از: جیره

درصد پوسته جژو   5/۱جیره هاوی  - ۴ات بین دک تا دو میلی متر، درصد پوسته جو با اندازه ذر 75/0هاوی   جیره - ۳متر، دک میلی
هادی کژه بژا   متر. پرنده درصد پوسته جو با اندازه ذرات بین دک تا دو میلی 5/۱جیره هاوی  - 5متر و  با اندازه ذرات کمتر از دک میلی

درصد پوسژته   5/۱هاوی سطح  وداه جیره و بهجیره هاوی پوسته جو تیذده شدند، افزاد  وزن و ضردب تبددل غذادی بهتری داشتند 
(. P< 05/0) (. چنین بهبودی در وزن سنگدان نیز مشژاهده شژد  P< 05/0متر در ادن زمینه مؤثرتر بود ) دو میلی جو با اندازه بین دک تا

هژای  وشژتی بژا جیژره   های گ(. تیذده جوجهP< 05/0) پوسته جو باعث بهبود قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و خاکستر گرددد
 5/۱هاوی پوسته جو، هزدنه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزاد  وزن را کاه  داد. براساس نتادج هاصل از تحقیق هاضر، استفاده از 

های گوشتی را کژاه   متر در جیره ضمن بهبود عملکرد،  هزدنه خوراک در جوجه دو میلی درصد پوسته جو با اندازه ذرات بین دک تا
 د.دهمی

 اندازه ذرات، پوسته جو، جوجه گوشتی، یشه، ضرادب هضمی، عملکرد ها: واژه كلید
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 مقدمه

افزاد  راندمان یشه و نیز کاه  چربی و افژزاد  تولیژد   

گوشت لخم برای سوددهی بیشتر تولیدکنندگان از اهمیژت  

ترکیژب و   سزادی برخوردار است. مقژدار مژواد میژذی و    به

شده برای طیور طی دهه گذشژته بژه    های تنظیمشکل جیره

منظور دستیابی بژه بهبژود مصژرف غژذا و افژزاد  تولیژد،       

هژای   اصالح شده اسژت. فیبژر نیژز همچژون کربوهیژدرات     

هژا  هژا، مژواد معژدنی و ودتژامین    ها، پروتئین محلول، چربی

های غژذادی طیژور   اهمیت غیر قابل انکاری در تنظیم جیره

ام، موادی که پژ  از جژدا   دست آوردن فیبرخ دارد. برای به

اند در اسید و سپ  در قلیا بژا  نمودن چربی خام باقی مانده

هژای  شژود. در مژورد جیژره   های معین جوشانده میغلظت

-طیور، فیبر خام و عصاره فاقد نیتروژن اغلب تعیژین نمژی  

هژای قابژل اسژتفاده    شود و به جای آن میزان کربوهیژدرات 

بژژارت ددگژژر،  شژژود. بژژه ع گیژژری مژژی هیژژوان انژژدازه 

هادی کژه در مقابژل  هضژم و جژذب در روده      کربوهیدرات

کوچژژژک مقژژژاوم هسژژژتند، نظیژژژر پلژژژی سژژژاکارددها،    

شژوند. فیبژر خژوراک    اولیگوساکارددها و لیگنین تعیین مژی 

های هضمی هیوانات غیرنشخوارکننده تجزده وسیله آنزدم به

نشژژده و درنتیجژژه سوبسژژترای اصژژلی بژژرای تخمیژژر در    

 [. ۱شود  ادی دستگاه گوارش محسوب میهای انته قسمت

رسژد کژه بخژ  کربوهیژدرات غیرمحلژول      به نظر مژی 

هژای  تواننژد پاسژه  موجود در پوسته غالتی نظیر جژو، مژی  

فیزدولوژدکی در هیوانات ادجژاد کننژد. در پژرورش طیژور     

های ضد و نقیضی از اثر فیبر خوراکی بدست آمژده  گزارش

م مژژواد میژژذی، از پوسژژته غژژالت بژژر رشژژد، قابلیژژت هضژژ

پارامترهای توسعه دستگاه گوارش و کیفیت یشژه موجژود   

[. نوی فیبر خژوراکی ممکژن اسژت بژه صژورتهای      ۳است  

مختلو بر توسژعه و سژالمتی ددژواره دسژتگاه گژوارش و      

[. ۸های گوشتی تاثیر بگژذارد   جذب مواد میذی در جوجه

قابلیت ادجاد اصژطکاک مژواد خژوراکی، خژواص فیزدکژی      

مجژژرای گژژوارش، و در نتیجژژه توسژژعه مجژژرای محتودژژات 

دهژد.  گوارش و جذب مواد میذی را تحت تاثیر قژرار مژی  

ذرات درشت در مقادسه با ذرات ردزتر بژه مقژدار بیشژتری    

در سنگدان باقی مانده و در مقابل منابع فیبژری کژامالً ردژز    

ممکن است هرکژات دسژتگاه گژوارش را مختژل کژرده و      

وم بژه سژنگدان را افژزاد     بازگشت مواد هضژمی از دودنژ  

دهد. گنجانژدن فیبژر افژزاد  وزن بژدن و ضژردب تبژددل       

غژژذادی را بهبژژود بخشژژید، امژژا انژژدازه ذرات منژژابع فیبژژری 

 [ .۱۴مختلو تیثیری بر عملکرد طیور نداشت  

فیبر خوراک اغلب به عنوان دک عامل رقیژق کننژده در   

ن شژود، امژا فیبژر ممکژ    جیره غذادی طیور در نظر گرفته می

است افزاد  زمان توقو مواد هضمی در قسژمت فوقژانی   

دستگاه گوارش و بهبود عملکرد سنگدان را در پژی داشژته   

ها پ  از خژروج از تخژم    [. لوله گوارشی جوجه۱2باشد  

بخوبی تکامل نیافته است و گنجاندن اقالم غذادی با قابلیت 

هضم بای ممکن است برای بهبود قابلیت هضم مواد میذی 

[. بژا ادژن   ۱5ملکرد رشد در روزهای اولیه مفید باشژد   و ع

های غذادی با  قابلیت هضژم بژای معمژویٌ فیبژر     هال، جیره

دهژد و در  پایینی دارند که توسژعه سژنگدان را کژاه  مژی    

هژای گوارشژی درونژی    مخلوط شدن مواد غذادی بژا آنژزدم  

[.  عملکژرد جوجژه   ۱۳کند  )اندوژنوس( اختالل ادجاد می

ی در سژژن کشژژتار بژژا میژژزان مصژژرف غژژذا در هژژای گوشژژت

-دکژی از پژر   [. جژو ۱6روزهای اولیه زندگی ارتباط دارد  

دکی از غالت مهم  و تیذده دام تردن اقالم خوراکی مصرف

 طیژور و دام جیژره   کربوهیدراتها درتامین کشت شده برای 

که امکان تهیه و فرآوری پوسژته آن بعنژوان دژک     می باشد

دارد. هدف از تحقیق هاضژر، بررسژی    منبع مهم فیبر وجود

اثر سطح مصژرف و انژدازه ذرات پوسژته جژو بژر صژفات       

 های گوشتی بود.تولیدی جوجه
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 ها مواد و روش

هژای  ها و پوسته جو، بر اساس روشترکیب شیمیادی جیره

-۱5[  اندازه گیری و میزان  ماده خشژک )روش 2متداول  

-0۳)روش (، پروتئین خام ۹۴2-05(، خاکستر )روش ۹۳0

(، فیبر خام )روش ۹۸۹-05های اتری )روش (، عصاره۹۹0

-۱7(، کل فسفر )روش ۹27-02(، کلسیم )روش ۱0-۹7۸

۹56 ،)NDF  وADF  20   تعیین شد. انژرژی متابولیسژمی ]

های سسژکتومی  هقیقی پوسته جو نیز با استفاده از خروس

هفتژه  دو  هژا گیری شد. به همین منظور، خروسشده اندازه

 .داده شژدند  قژرار  انفرادی قف  درون پذدری، عادت برای

داده شده و سژپ    گرسنگیها به خروسساعت  ۴۸مدت 

بژه   گرم خوراک آسیاب شژده بژا اسژتفاده از قیژو     ۳0-۴0

 ۴۸سپ  فضویت بژه مژدت   . وارد شدها خروسدان چینه

 بژه دقژت   ،سینی انفژرادی بعد از تیذده و با استفاده ساعت 

  [.۱۹  شدجمع آوری 

قطعژه   200یثیر پوسته جو بر عملکژرد بژا اسژتفاده از    ت

)مخلژوط از هژر    ۳0۸روزه سوده راس جوجه گوشتی دک 

دو جن ( در قالب دک طرح کامالً تصادفی با پژنج تیمژار،   

چهار تکرار و ده پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای 

جیژره شژاهد فاقژد پوسژته      -۱آزمادشی عبژارت بودنژد از:   

درصژد   75/0هاوی   جیره -2الک شده جو،  آسیاب شده و

  جیژره   -۳پوسته جو با اندازه ذرات کمتر دک میلژی متژر،   

درصد پوسته جو با اندازه ذرات بین دک تژا    75/0هاوی  

درصژد پوسژته جژو بژا      5/۱جیره هژاوی   -۴دو میلی متر، 

 5/۱جیژره هژاوی    -5اندازه ذرات کمتر از دک میلی متژر،  

دازه ذرات بین دک تا دو میلژی متژر.   درصد پوسته جو با ان

بودند و بژر   ها از لحاب میزان انرژی و پروتئین دکسان جیره

( بژرای  ۳0۸اساس جداول اهتیاجات غژذادی سژوده راس )  

 2۴تژا  ۱۱روزگژی(، رشژد )   ۱0سه دوره  آغازدن )دژک تژا   

شژژدند روزگژژی( تنظژژیم   ۴2تژژا  25روزگژژی( و پادژژانی ) 

وبت، نژور( بژر اسژاس    (. شرادط محیطی )دما، رط۱)جدول

توصیه کاتالوگ ناادی کنترل شد. برنامه نوری بژه صژورت   

ساعت روشنادی و دک ساعت تاردکی اعمژال شژد. در    2۳

ها آزادانه بژه آب و دان دسترسژی   تمام طول آزماد  پرنده

ای توزدژع گردددنژد کژه هژداقل     ها به گونه جوجه .داشتند

ی هژژای تکرارهژژا اخژژتالف وزن در مجمژژوی وزن جوجژژه 

آزماد  وجود داشته باشد. با میانگین وزن نزددک به هژم،  

هژای آزمادشژی    جیره ۱۱در هر تکرار قرار گرفتند و از روز 

 ذدل را دردافت کردند:

ای انژدازه  مصرف خوراک و وزن بدن به صژورت دوره 

شد و افزاد  وزن ضردب تبژددل محاسژبه گرددژد.    گیری 

عت بژرای  قبل از وزن کشی، پرندگان به مژدت هفژت سژا   

خالی شدن محتودات روده گرسنگی داده شدند. تلفات نیژز  

قطعه پرنژده   2روزگی  ۴2شد. در سن به طور روزانه ثبت 

از هر تکرار بطور تصادفی کشتار شدند. بعد از کشتار، وزن 

یشه و همچنین وزن سنگدان، کبد، چربژی محوطژه بطنژی    

( محاسبه گیری و وزن نسبی آنها )نسبتی از ورن زندهاندازه

گیری شد. اجزائ یشه نیز بعژد از  شد. طول روده نیز اندازه

تفکیک توزدن شدند. هزدنژه خژوراک بژه ازای واهژد وزن     

زنژژده بژژا ضژژرب نمژژودن قیمژژت جیژژره در ضژژردب تبژژددل 

 محاسبه شد و به صورت درصدی از گروه شاهد بیان شد.

گیری قابلیت هضم مواد میذی، در روز  به منظور اندازه

ره پرورش دک قطعه پرنده )جن  نر( از هژر تکژرار   دو ۳2

هژژای انفژژرادی  بصژژورت تصژژادفی انتخژژاب و در قفژژ   

درصد اکسژید   5/0های آزمادشی هاوی قرارگرفتند و جیره

کژژروم را دردافژژت کردنژژد. پژژ  از سژژه روز دوره عژژادت  

و در دو  نوبت صبح و  ۳7و  ۳6، ۳5پذدری، طی روزهای 

ی شد. نمونه ها پ  از هر شب نمونه مدفوی آنها جمع آور

بار جمع آوری بالفاصله برای انجام آزماد  های بعدی در 

درجژژه سلسژژیوس( نگهژژداری شژژدند.  -20فردژژزر )دمژژای 

 60های مدفوی پ  از خشژک شژدن در آون )دمژای    نمونه

 2۴سژاعت(، بژه مژدت     72درجه سلسژیوس و بژه مژدت    
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هژا بژرای انجژام    ساعت در هژوای آزاد قرارگرفتنژد. نمونژه   

هژا   های بعدی آسیاب شدند. ترکیب شیمیادی جیرهآزماد 

های متداول  های مدفوی نیز طبق با استفاده از روش و نمونه

 [.2[گیری شد اندازه

 

 تركیب شیمیایی جیره های آزمایشیمواد خوراكی و  . 1 جدول

 مواد خوراکی

 )درصد(
  جیره آغازدن

 جیره رشد

 درصد پوسته جو
 

 جیره پادانی

 ته جودرصد پوس

 5/۱ 75/0 صفر  5/۱ 75/0 صفر   

 ۹۸/۴۸ ۴7/50 ۹6/5۱  ۸5/۴5 06/۴7 5۴/۴۸  ۹2/۴5 ذرت

 ۸۸/۳7 6۱/۳7 ۳۴/۳7  7۸/۴0 56/۴0 2۹/۴0  ۸۳/۴۳ درصد  پروتئین( ۴۴کنجاله سودا )

 ۹۴/7 ۴5/7 ۹6/6  ۹۴/7 6۸/7 ۱۹/7  ۸۸/5 روغن گیاهی )مخصوص مرغداری ها(

 5۸/۱ 5۹/۱ 6/۱  70/۱ 7۱/۱ 72/۱  0۹/2 کلسیم فسفات دی

 00/۱ 0۱/۱ 02/۱  0۴/۱ 05/۱ 07/۱  ۱۹/۱ پودر صدف

 ۴۴/0 ۴۴/0 ۴۴/0  ۴۴/0 ۴۴/0 ۴۴/0  2۳/0 طعام نمک

 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0 25/0  25/0 ۱مکمل ودتامینه

 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0 25/0  25/0 2مکمل مواد معدنی کم نیاز

 5/۱ 75/0 -  5/۱ 75/0 -  - پوسته جو

 ۱۸/0 ۱۸/0 ۱۸/0  25/0 25/0 25/0  ۳2/0 متیونین –دی ال 

 - - -  - - -  0۴/0 لیزدن هیدروکلرادد –ال 

          آنالیز شیمیادی

 ۳۱۳0 ۳۱۳0 ۳۱۳0  ۳0۹0 ۳۱00 ۳۱00  2۹۸0 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری در کیلوگرم(

 2۱ 2۱ 2۱  22 22 22  27/2۳ پروتئین خام )%(

 ۸5/0 ۸5/0 ۸5/0  ۹/0 ۹/0 ۹/0  0۳۳/۱ کلسیم )%(

 ۴25/0 ۴25/0 ۴2/0  ۴5/0 0/.۴5 ۴5/0  52/0 فسفر قابل دسترس)%(

 2/0 2/0 2/0  2/0 2/0 2/0  ۱۹۸/0 سددم )%(

 227۴/۱ 22۳/۱ 2۱۸6/۱  ۳0۴۸/۱ ۳0۱/۱ 2۹7/۱  ۴۱/۱ لیزدن )%(

 5252/0 52۴۸/0 52۴۴/0  5۹۹5/0 5۹۹5/0 5۹۹2/0  6۹/0 متیونین )%(

 ۸6/0 ۸6/0 ۸6/0  ۹5/0 ۹5/0 ۹5/0  05۹۳/۱ متیونین + سیستین )%(

 5/۴ ۳۹/۴ ۳۱/۴  ۱7/5 56/۴ ۴۹/۴  70/۴ فیبر خام )%(

دتژامین  گژرم، و  میلی E 72، ودتامین D3  ،IU ۴000، ودتامین A  ،IU ۱۸000در هر کیلوگرم جیره مقاددر ودتامین تیمین شده عبارت بود از: ودتامین  - ۱

K3 ۴ گرم،  ودتامین  میلیB1 55/۳ میلی گرم، ودتامینB2 2/۱۳ گژرم،  ودتژامین  میلی ۴/5۹گرم،  نیاسین میلی 6/۱۹گرم،  پنتوتنات کلسیم میلیB6 ۸۸/5 

معدنی کژم نیژاز تژامین شژده      در هر کیلوگرم جیره مقاددر مواد -2گرم.   ۱گرم، کلراددکولین میلی B12 0۳/0گرم، ودتامین میلی B9 2گرم، ودتامینمیلی

  میلی گرم.  Se  ۴/0 میلی گرم ،I ۹۸5 /۱میلی گرم ، Cu  20میلی گرم،  Fe  ۱00گرم، میلی Zn ۴ /۱6۹گرم، میلی Mn  ۴/۱۹۸عبارت بود از:
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برای سنج  میزان اکسیدکروم، ابتدا نمونه ها در دمای 

هژا  درجه سلسیوس سوزانده شژده و خاکسژتر نمونژه    500

درجژه سلسژیوس بژا     ۳00امل تحت تاثیر هژرارت  بطور ک

محلول هضمی)اسیدسولفوردک، اسید پرکلردک، مولبیژدات  

سددم دی هیدرات، آب مقطر( هضم شژد تژا رنژگ آن هژا     

تثبیت شده و به رنگ زرد مادل به نارنجی در آدنژد. سژپ    

نمونه ها خنک شدند و هر کدام در دک ارلن با اسژتفاده از  

یلی لیتر رسانده شد. جذب نوری م 200آب مقطر به هجم 

 ۴۴0ها بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طژول مژوج   نمونه

نانومتر اندازه گیری و با مقادسه با منحنی استاندارد، مقژدار  

[. قابلیژت  5اکسید کروم در نمونه ها انژدازه گیژری  شژد     

 [.5محاسبه شد   ۱هضم مواد مذی با استفاده از رابطه 
 

 (۱)رابطه  

ابلیت هضم ماده میذی=  ق  

[)درصد نشانگر درمدفوی/ درصد نشانگر درجیره(×  

 )درصدماده میذی درجیره/ درصدماده میذی درمدفوی( 

پردازش شد و بژا    Excelداده های هاصل با نرم افزار 

  SASاستفاده از  روده مدل خطی عمومی )نرم افزار آماری 

ها  میانگینتجزده شدند.  2[ برای مدل رابطه ۱۸  ۹.2نسخه 

با  کمک آزمون  دانکن مقادسه شدند. داده های مربوط بژه   

هزدنه خوراک هر  واهد افزاد  وزن زنده،  از نظر آمژاری  

تجزده نشدند و تنها به صژورت درصژدی از جیژره شژاهد     

 گزارش شدند.

  Yij = µ + Ti + eij                          (  2)رابطه     

، میانگین صژفت  µمقدار مشاهدهب   ، Yij در ادن رابطه،  

امژین   i، اثژر   Tiاندازه گیری شده در جامعه مورد بررسژیب  

 ، خطای آزمادشی است.  eij تیمار و   

 

 نتایج و بحث

میزان ماده خشک، انژرژی متابولیسژمی هقیقژی، خاکسژتر،     

، کلسیم NDF ،ADFعصاره اتری، پروتئین خام، فیبر خام، 

درصژد،   ۹2ترتیژب برابژر بژا      و کل فسفر در پوسته جو به

درصژد،   26/۴درصژد،   5۳/۳کیلوکالری در کیلژوگرم،   ۹7۸

درصژد،   5/2۳درصژد،   ۱/52درصژد،   6/۱2درصد،  26/۱2

های آزمادشژی بژر   درصد بود. تیثیر جیره 6/0درصد و  ۹/0

نشژان داده شژده    2عملکرد جوجه های گوشتی در جدول 

اثیر است. در کل دوره آزماد ، مصرف خژوراک تحژت تژ   

هایی تیمارهای آزمادشی قرار نگرفت. در دوره رشد، جوجه

میلژی   2-۱درصد پوسته درشت جژو)   5/۱که جیره هاوی 

متر( دردافت کردند  افزاد  وزن بایتری نسبت بژه تیمژار    

درصد  75/0شاهد و تیمار تیذده شده با جیره هاوی سطح 

 .(P< 05/0پوسته ردز جو)کمتر از دک میلی متر(داشژتند ) 

در دوره های رشد و کل دوره پرورش، افزاد  وزن روزانه 

درصژد   5/۱هایی که با جیره هاوی و ضردب تبددل جوجه

میلی متر( تیذدژه شژدند بیشژتر از     2-۱پوسته درشت جو) 

همچنژین در دوره رشژد    .(P< 05/0بژود )  پرندگان  شاهد

درصد پوسته درشژت   5/۱تیمار تیذده شده با جیره هاوی 

وزن بایتری نسبت به تیمار تیذده شده با جیره جو افزاد  

 05/0درصد پوسژته ردژز جژو داشژت )     75/0هاوی سطح 

>P).  ضردب تبددل غذادی نیز در تیمار تیذده شده با جیره

درصد پوسته درشت جژو در مقادسژه بژا تیمژار      5/۱هاوی 

همچنژین ضژردب تبژددل     .(P< 05/0شاهد کاه  دافژت ) 

درصژد پوسژته    5/۱جیره هاوی غذادی تیمار تیذده شده با 

درشت جو در دوره رشد کمتر از گروه تیذده شده با جیره 

 (.P< 05/0بود ) درصد پوسته ردز جو 75/0هاوی سطح 

به دلیل تحت تاثیر قرار نگرفتن میزان مصرف خژوراک  

توسط نوی جیره آزمادشژی، ضژردب تبژددل غژذادی بطژور      

دشی تعیین مستقیم توسط میزان افزاد  وزن گروههای آزما

گرددد بطوردکه تیمارهای با بهتردن افزاد  وزن و به وداه 

درصد پوسژته جژو بژا     5/۱تیمار تیذده شده با جیره هاوی 

میلیمتژر ، بهتژردن ضژردب تبژددل      2تژا   ۱اندازه ذرات بین 

 غذادی را نیز نشان دادند.
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های گوشتی نمادند که جوجهادن مشاهدات پیشنهاد می

فیبر نامحلول در جیره غذادی بژرای بهبژود    به هداقل میزان

سرعت رشد خود نیاز دارند. با ادن وجود اندازه ذرات فیژر  

تواند در تاثیر گذاری آن نق  داشته باشد. ادژن  مصرفی می

مشاهده در توافق با تحقیقی است کژه بهبژود افژزاد  وزن    

جوجه ها با مصرف فیبر نامحلول با منشاح پوسته دویف را 

[. در شرادط تجاری جوجه هژای گوشژتی   ۹ود  گزارش نم

آزادانه دسترسی به خوراک داشته و تا هد انباشژتگی معژده   

[. فیبر نژامحلول جیژره باعژث افژزاد      ۴تیذده می نمادند  

سرعت عبور ماده هضمی در بخ  انتهادی مجرای گوارش 

شده که به نوبه خود ممکن است باعژث افژزاد  مصژرف    

افزادشژی در میژزان خژژوراک   [.  چنژین  ۱0خژوراک گژردد    

مصرفی علیرغم غیر معنژی دار بژودن از لحژاب آمژاری، در     

 آزماد  هاضر قابل مشاهده است. 

نکته قابل توجه ددگر آن است که با رقیق شدن انژرژی  

جیره در اثر افزودن منبع فیبر نامحلول پرنده هژا اغلژب بژا    

افزاد  مصرف خوراک سعی در جبران آن خواهنژد نمژود   

ما در تحقیق هاضر منبع فیبر نه به عنژوان دژک رقیژق    [، ا۴ 

کننده بلکه به عنوان جزیی از جیره در تنظژیم جیژره هژا ی    

آزمادشی هم انرژی مورد استفاده قرار گرفت و لذا بژه نظژر   

می رسد که افزاد  مختصر مشاهده شده در تحقیق هاضر 

از ماهیت خود فیبر و نه کاه  انژرژی جیژره ناشژی شژده     

 است.

یر جیره های هژاوی پوسژته جژو بژر صژفات یشژه       تیث

ارایه شژده  اسژت. درصژد     ۳های گوشتی در جدول جوجه

یشه، ران، سینه و همچنین چربی هفره بطنی تحژت تژاثیر   

هژای  های آزمادشی قرار نگرفژت. وزن کبژد در گژروه   جیره

دردافت کننده سطح بایتر پوسته جو کاه  دافت و تفاوت 

اهد و نیز تیمار تیذده شده با جیژره  مشاهده شده با تیمار ش

درصد پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از دژک   75/0هاوی 

(. وزن سژنگدان در تیمژار   P< 05/0متر معنی دار بود )میلی

درصد پوسته درشت جژودر   5/۱تیذده شده با جیره هاوی 

 (.P< 05/0مقادسه با سادر تیمارها افزاد  دافت )

 BCHیق هاضر در تیمار بیشتردن وزن سنگدان در تحق

مشاهده گرددژد، دعنژی تیمژار بژا بهتژردن سژرعت رشژد و        

ضردب تبددل غذادی که در توافق دا گزارشهای قبلی اسژت  

[. به نظر می رسد که تکامل سژنگدان توسژط منبژع    ۱0، ۸ 

خشبی فیبر جیره تحردک شده و جیره با بایتردن سژطح و  

ر در ادژن  اندازه ذرات بزرگتر پوسته جژو در تحقیژق هاضژ   

زمینه موثر تر واقع شده اسژت. ذرات درشژت تژر فیبژر در     

سنگدان هفظ می گردند تا زمانیکه به قدر کافی برای عبور 

نتیجژه   .[۱0از اسفنکتر پیلوردک سنگدان کوچژک شژوند    

ادن وضعیت اتسای اندام و تطابق عضالنی آن بژرای انجژام   

بیشتر عمل آسیاب کردن اسژت. نکتژه جالژب توجژه آنکژه      

چنین اثری هتی در اندازه ذرات بسیار نزددک در هد دژک  

شود. هر چند کژه  میلیمتر در تحقیق هاضر نیز  مشاهده می

ظاهراً سطح فیبر ناکافی بوده و اندازه ذرات  75/0در سطح 

 نیز اثر بخشی خود را از دست داده است.  

در گزارشی ددگر ذرات ردز فیبژر نژامحلول نیژز باعژث     

ان جوجه ها در مقادسه با تیمژار شژاهد   افزاد  وزن سنگد

[، که با نتادج مشژاهده هاضژر سژازگاری نژدارد.     ۱7گرددد 

متوسط اندازه ذرات در دودنوم جوجه های تیذده شژده بژا   

 ۱27و  ۱20پوسته دویف آسیاب شده و دا کامل، به ترتیب 

[. ادژن امژر مودیژد دژک     ۱0میکرومتر گزارش شده اسژت   

درصژد از ذرات   ۹0اسژت کژه   گزارش پیشین مبنی بژر آن  

میکرومتژر   ۳00موجود در دودنژوم انژدازه ای کژوچکتر از    

[ و پیشنهاد گرددژد کژه ذرات فیبژر بژا انژدازه در      ۱۱دارند  

هدود دک میلیمتر به انژدازه کژافی بژرای هفژظ شژدن در      

سنگدان خشبی هستند. مشاهده ای که در تحقیق هاضر بژا  

 دد.پوسته جو با اندازه مشابه تکرار نگرد
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اثر سطح و اندازه ذرات پوسته جو بر قابلیژت   ۴جدول 

دهد. نتادج نشژان داد  هضم جیره های آزمادشی را نشان می

که مصرف فیبر باعث بهبژود قابلیژت هضژم مژاده خشژک،      

(. قابلیژت هضژم   P< 05/0) پروتئین خام و خاکسژتر  شژد  

چربی خام جیره تحت تاثیر قرار نگرفت. همچنین مصژرف  

ث کژاه  هزدنژه خژوراک مصژرفی بژه ازای هژر       فیبر باعژ 

های گوشژتی شژد. در   کیلوگرم وزن زنده تولیدی در جوجه

ادن بین ذرات فیبر درشت تر و نیز سطح بایتر فیبژر مژوثر   

بود بطوردکه بیشتردن کاه  هزدنه نسبت به گژروه شژاهد   

درصژد پوسژته    5/۱در تیمار تیذده شژده بژا جیژره هژاوی     

اهده گرددد و کمتژردن بهبژود   درصد مش ۴/6درشت جو با 

 75/0مربوط به گروه تیذده شژده بژا جیژره هژاوی سژطح      

 (.۱درصد بود )شکل  5/۱درصد پوسته ردز جو با 

 

 قابلیت هضم مواد مغذی جیره های آزمایشیضرایب  درصد اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته جو جیره بر .4جدول

 خاکستر چربی خام پروتئین خام ماده خشک 

ab26/7۴ 55/6۳ میلیمتر ۱درصد پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از  75/0جیره هاوی  ab 5/۸۱  a2۳/۳۸ 

a ۴0/7۴ 6۴/6۳ میلیمتر 2تا  ۱درصد پوسته جو با اندازه ذرات بین  75/0جیره هاوی   a 65/۸۱  a25/۳۸ 

a ۴6/7۴ 60/6۳ میلیمتر ۱درصد پوسته جو با اندازه ذرات کمتر از  5/۱جیره هاوی   a 7/۸۱  a5/۳۸ 

a۱۸/75 77/6۳ میلیمتر 2تا  ۱درصد پوسته جو با اندازه ذرات بین  5/۱جیره هاوی   a 75/۸۱  a62/۳۸ 

b۴0/7۳ 5۱/62 شاهد  b 75/۸0  b27/۳6 
SEM ۳۱/0 ۳5/0  ۳۳/0  ۱2/0 

0۴/0 02/0 سطح اهتمال  ۳۳/0  0۴/0 

 داری دارند.  ( باهم اختالف معنی>05/0Pاند در سطح اهتمال) داده شدههای موجود در هرستون که با هروف متفاوت یتین نشان  میانگین

 SEMخطاى معیار میانگین :.  

 

هر به ازاء خوراک  نسبی )درصد( هزینهبر های گوشتیسطح و اندازه ذرات پوسته جو در جیره غذایی جوجهتاثیر  .1شکل 

 (شاهد نسبت به گروه زنده )كیلوگرم افزایش وزن 
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اضر، ضرادب قابلیت هضژم مژاده خشژک،    در تحقیق ه

پروتئین خام و خاکستر جیره های آزمادشی هژاوی پوسژته   

جو بایتر از جیره شژاهد بژود. ادژن مشژاهده در توافژق بژا       

[. 7گزارشات قبلی در آزماد  با منابع فیبر نامحلول است  

ادن بهبود قابلیت هضم می تواند توجیه کننده بهبژود رشژد   

های تیذده شژده بژا پوسژته جژو در     مشاهده شده در گروه

تحقیق هاضر باشد. اثر مثبت فیبر جیره بژر قابلیژت هضژم    

پروتئین خام جیره می تواند به دلیل افزاد  فعالیژت آنژزدم   

  .[6باشد   HClپپسین در نتیجه افزاد  تولید 

در تحقیق هاضر، ابقاح خاکستر در اثر مصرف منبع فیبر 

هژای  در پرنده HClتولید  بهبود دافت که پیشنهاد می نمادد

های هاوی منبع فیبر نامحلول بایتر بوده تیذده شده با جیره

در مژاده   HClاست. در همین راستا، طی گزارشژی غلظژت   

هضمی سنگدان در جوجه های تیذده شده با تفاله چینژدر  

[. در ۱۴بایتر از جوجه های تیذده شده با جیره شاهد بود  

جیره قابلیت هضم چربی خژام  تحقیق هاضر فیبر نامحلول 

جیره را تحت تاثیر قرار نداد، با ادژن هژال، گژزارش شژده     

است که فیبر جیره باعث افزاد  میزان اسیدهای صژفراوی  

 [.۱0در محتودات سنگدان گرددد  

 5/۱بر اساس نتادج هاصل از ادژن تحقیژق، اسژتفاده از    

 دو میلیمتژر در  درصد پوسته جو با اندازه ذرات بین دک تژا 

هژای  جیره ضمن بهبود عملکرد،  هزدنه خوراک در جوجژه 

دهد.با ادن وجود، اثرات کژاربرد فیبژر   گوشتی را کاه  می

نامحلول به ادن سژادگی قابژل تفسژیر نیسژت زدژرا تعیژین       

پارامتری ساده در تحقیق هاضژر اثژرات مثبژت بیشژتری را     

فیبر نژامحلول در جیژره پیشژنهاد    برای کاربرد سطوح پادین 

های تیذده شده  دد، بطوردکه به سادگی در تمام پرندهنما می

با جیره های هاوی پوسته جو هزدنه خژوراک مصژرفی بژه    

ازای هر کیلوگرم افژزاد  وزن کژاه  دافژت. ادژن دافتژه      

هژادی از ادژن نژوی بادژد      پیشنهاد می نمادد کژه در آزمژاد   

 معیارهای اقتصادی تولید را نیز مد نظر قرار داد. 
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