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چکیده
هدف از این مطالعه معرفی ترکیب جیره ای با حداقل محتوای فیبر می باشد ،به طوریکه تأثیر فیبر افزودنی در جیره را بهه وهوبی ننهاه دههد و از
طرفی بر عملکرد ،فرآسنجه -های بیوشیمی سرم و ریخت شناسی روده بلدرچین تأثیر منفی نداشته باشد .تعداد  411قطعه جوجهه بلهدرچین یکهروزه در
آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با  6تیمار 1 ،تکرار و  6جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت .فاکتور اول سطوح فیبر وام جیره پایه
(شامل سطح معمول فیبر و دو سطح پایین تر از آه یعنی  % 4/41 ،% 7/73و  % 8/81به ترتیب پر فیبر ،متوسط فیبر و کم فیبهر و فهاکتور دوم سهطوح
فیبر افزودنی تجاری آربوسل ( 8و  % 7بود .جیره نیمه والص متوسط فیبر از نظر فرآسنجه های عملکردی مطلوب بود .غلظت تریگلیسیرید تحت تأثیر
میزاه فیبر وام جیرة پایه قرار گرفت و بینترین میزاه آه در گروه کم فیبر وجود داشت که با گروه پر فیبر تفهاو معنهی داری داشهت ( ، P<8/80امها
غلظت کلسترول در گروه های کم و متوسط فیبر نسبت به گروه پر فیبر افزایش معنیدار داشت ( . P<8/84نتایج ریخت شناسی روده نناه داد ،ارتفها
پرز دودنوم و ایلئوم گروههای پرفیبر و متوسط فیبر تفاو معنیدار ندارد .بطور کلی نتایج این آزمایش نناه داد جیرة متوسط فیبر فاقد اثهرا منفهی بهر
عملکرد و سایر فرآسنجه های مورد بررسی بود ،عالوه بر این تأثیر فیبر افزودنی در این جیرهها بهتر نناه داده شد ،بنابراین استفاده از جیره نیمه والص
دارای سطح متوسط فیبر وام ( % 4/41در مطالعا تغذیهای مربوط به فیبر به منظور بهتر منهخص شهده اثهرا واقعهی فیبهرههای افزودنهی توصهیه
میگردد.
کلمات کلیدی :جیره نیمه والص ،فیبر ،عملکرد ،بلدرچین ژاپنی.
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فیبر جیره یکی از اجزای مهم در ووراک طیهور اسهت .اصهطالح
فیبر جیره برای متخصصاه تغذیه معهانی مختلفهی دارد و همهواره بها
توسههعه رو هههای تجزیهههای و منههخص شههده وی گههیهههای
فیزیکوشیمیایی ترکیب آهها این معانی کاملتر میگردد ( . 7تعریه
گسههترده و قابههل قبههول فیبههر عبههار اسههت از مجمههو لی نههین و
پلیساکاریدهایی که توسط ترشحا داولهی دسهت اه گهوار ه هم
نمیشوند ( . 77فیبر ووراک عمدتاً شهامل فیبهر محلهول در آب (پلهی
ساکاریدهای غیرنناستهای محلول در آب و فیبرهای نامحلول در آب
(مواد دیواره سلولی نامحلول در آب می باشد.
وجود قسمت محلول فیبر در جیره باعث افزایش ویسکوزیته مهواد
و تولیهد طیهور داننه اه تربیهت مهدر

 -4دانش آمووته کارشناسی ارشد پهرور
تهراه،
 - 2استادیار گروه پرور و مدیریت طیور دانن اه تربیت مدر تهراه،
 - 7استاد گروه پرور و مدیریت طیور دانن اه تربیت مدر تهراه.
Email:karimitm@modares.ac.ir
(*-نویسنده مسئول:

ه می روده ،کاهش دسترسی به مواد مغذی و تأثیر منفی بر سهرعت
عبور مواد از دست اه گوار میشود .فرآوری فیبر وام ووراک باعهث
حذف قسمت محلول فیبر و عوامل ضد تغذیههای از محصهول نههایی
شده و استفاده از آه در جیره سبب بهبود ه هم در دسهت اه گهوار
میگردد .فیبرهای فرآوری شده به ترکیبا فیبری گفته میشهود کهه
حداقل حاوی  68درصد فیبر وام باشند ( 46و  . 22طیهور بهه حهداقل
میزاه فیبر در جیره به منظور عملکرد مناسب اندامهای گوارشهی نیهاز
دارند .پاسخ به فیبر به منبع و سطح فیبر جیره و وصوصهیا جیهره و
همچنین وضعیت فیزیکی و سالمتی حیواه بست ی دارد ( . 41با توجه
به اینکه بینتر مواد تنکیل دهنده جیرههای طیور را غهال تنهکیل
میدهند و قسمت عمده فیبر وام آنها را فیبر محلول تنکیل میدههد
که دارای اثرا منفی بر عملکرد و رشد طیور مهی باشهند و از طرفهی
افزوده فیبرهای فرآوری شده در این جیرههها ممکهن اسهت عملکهرد
پرنده را بدلیل اثرا متقابل فیبر وام و فیبر افزودنی تحت تأثیر قهرار
دهد ،بنابراین ضروری است به منظور ارزیابی دقیقتر کارایی فیبرهای
فههرآوری شههده از جیههرههههای نیمههه وههالص بهها محتههوای فیبههر وههام
کمتراستفاده شود تا اثرا آنها بهتر دیده شود .جیهره ههای وهالص و
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قندهای احیاء کننده ،اسیدهای آلی و ویتامینها بوده و عاری از فیبر و
چربی است که آه را به عنواه یک منبع عالی مهواد مغهذی در تغذیهه
دام مطرح میسازد ( . 70در آزمایش های تسانگ و شهابیل ( 71نیهز
استفاده از  7درصد ویساب ذر باعث افزایش وزه جوجه ها شهد .در
آزمایش های متعددی جوجه های تغذیه شهده بها جیهره حهاوی 0 ،7
و 3/0درصد ویساب ذر ونک رشد و ضریب تبدیل بهتری نسهبت
به جوجه های تغذیه شده با هماه جیره و بدوه ویساب ذر داشهتند
( 3و . 73در گذشته با توجه به اینکه تاکنوه ههی بررسهی در مهورد
تأثیر فیبرهای افزودنی در جیرههای نیمهه وهالص روی طیهور انجهام
ننده است ،بنابراین هدف از انجام این تحقیق تهیه جیره نیمه والص
محتوی فیبر کاهش یافته با استفاده از ویساب ذر ونک شهده بهه
منظور مطالعا تغذیهای مربوط به فیبر و سپس بررسی اثرا افزوده
فیبر فرآوری شده (آربوسل در این جیرهها بر عملکرد ،ترکیبا سرمی
و ریخت شناسی روده باریک بلدرچین ژاپنی در دوره پرور میباشد.

نیمه والص جیرههایی هستند که در آنها مقادیر مواد مغذی به وهوبی
منخص شده باشد که در تحقیقا تغذیهای مفیدند .گستر این نو
جیرهها منجر به کن انوا مواد مغهذی و درک روابهط میهاه آنهها و
نیازهای آنها گردیده است .رو کالسیک برای تعیین نیازمندیههای
تغذیهای به یک ماده مغذی واص ،تغذیه سطوح درجه بندی شهده آه
ماده مغذی در مقابل یک جیره وهالص مهیباشهد کهه از لحهاا مهاده
مغذی مورد مطالعه کمبود دارد .نیازمنهدیههای تعیهین شهده در ایهن
رو  ،به عنواه حداقل مقدار ماده مغذی مورد نیاز برای تولید بهترین
وزه بده ،ضریب تبهدیل و غیهره و فقهداه عالکهم کمبهود تغذیههای
پذیرفته میشود (. 2
در تهیه جیرههای نیمه والص از منابع غذایی با ارزشی مهیتهواه
استفاده نمود .از جمله این مواد ویساب ذر است که یهک محصهول
فرعی در صنعت آسیاب مرطوب ذر می باشد .ویسهاب ذر حهاوی
 08درصد آب 48 ،درصد واکستر و  46درصد عصاره عاری از نیتروژه
است ( . 1این عصهاره غنهی از پهروتئین ،اسهید آمینهه ،مهواد معهدنی،

جدول -1درصد مواد جیرههای آزماینی دوره پرور
اقالم غذایی)(g/kg

پرفیبر

پرفیبر+آربوسل

متوسطفیبر

متوسطفیبر+آربوسل

کم فیبر

کمفیبر+آربوسل

701
761
68
70
08
8
68
40
41
4

701
761
68
70
08
8
68
40
41
4

438
448
47
00
288
427
288
1
41
2

438
448
47
00
288
427
288
1
41
2

8
8
48
37
422
783
706
7
41
8

8
8
48
37
422
783
706
7
41
8

0

0

0

0

0

2
2
8
78

4
8
70
8

4
8
60
78

2
4
70
8

2
4
60
78

7888
21/17
4
8/13
6/73

7888/72
21/17
4
8/136
4/41

7888/72
21/17
4
8/136
1/41

7888
21/17
4/4
8/00
8/81

7888
21/17
4/4
8/00
7/81

ذر
سویا
روغن
کازکین
پودر تخم مرغ
ویساب ذر
نناسته ذر
دیکلسیم فسفا
کربنا کلسیم
متیونین
†
مکملمواد معدنی و
0
††
ویتامینی
2
ترکونین
2
لیزین
78
ماسه
8
آربوسل
مواد مغذی محاسبه شده جیره (درصد
7888
انرژی )(kcal/kg
21/17
پروتئین (%
4
کلسیم (%
8/13
فسفر (%
7/73
فیبر وام (%

† مقادیر تامین شده در هرکیلوگرم جیره :ویتامین  ،7888 IU : Aویتامین  ، 2888 IU :D3ویتامین  ،41 IU :Eویتامین  ،2 IU : K3ویتامین  ،330/4 IU :B1ویتامین ،60/8 IU :B2
ویتامین  ،1/7 IU :B3ویتامین  ،3/27 IU :B5ویتامین  ،71/2 IU :B6ویتامین  ،4 IU :B9ویتامین  ،840/8 IU : B12ویتامین بیوتین ، 4/8 IU :کولین کلراید.088 IU:
†† مقادیر تامین شده در هرکیلوگرم جیره 2/72 :میلیگرم من نز 08 ،میلیگرم آهن 3/11 ،میلیگرم روی 48 ،میلیگرم مس 4 ،میلیگرم ید و  2/8میلیگرم سلنیوم.
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مواد و روشها
این تحقیق بصور آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی
با تعداد  411قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه با  6تیمار و  1تکهرار و ههر
تکرار شامل  6پرنده در هر تکرار و به مد  7هفته انجام شهد .جیهره
طبق جدول نیازهای تغذیههای بلهدرچین ژاپنهی توصهیه شهده توسهط
انجمن ملی تحقیقا تنظیم شده است( . 28گروههای آزماینی شامل
سه جیره پایه با محتوای فیبر وام  4/41 ،8/81و  7/73درصد تهیهه و
با افزوده  7درصد آربوسهل ( Arbocel RC Fine- JRS Co. Inc.,
 Rosenberg, Germanyبه این جیرهها گروههای با فیبهر افزودنهی
ایجاد شدند (جدول  . 4مبنای انتخاب سطح آربوسل توصیه های تولید
کننده و همچنین گزار شکوری و همکاراه( 78بود.
میان ین مصرف ووراک ،افزایش وزه بده و ضریب تبدیل غذایی
به صور هفت ی اندازه گیری شد .در  24روزگی از هر واحد آزماینی
دو پرنده انتخاب در حدود نیم میلیلیتر ووه از ورید زیهر بهال گرفتهه
شد .غلظت تریگلیسرید و کلسهترول موجهود در سهرم بها اسهتفاده از
رو  CHOD-PAP/Endpointو با کیت شرکت پار آزموه و بها
استفاده از دست اه میکروپلیت ریهدر ( Stat Fax 3200, Awareness
 Technology Inc. Palm City, USAتعیین شد.
در انتهای دوره آزمهایش پرنهدگاه کنهتار و جههت بررسهیههای
ریخت شناسی ،دست اه گوار وارج ،روده باریک گسترانده شهد و از
دودنوم و ایلئوم مقاطعی به طول  4سانتی متر تهیه و با بهافر فسهفا
نمکی شستنو داده شدند و به داوهل رهروف پالسهتیکی حهاوی 28
میلیلیتر فرمالین  48درصد انتقال یافتند .برای تهیه اسالیدهای بافتی
با ضخامت کم از رو واکس پارافین اسهتفاده شهد ( . 70ایهن رو
شامل آب یری بافت ،شفاف سازی و آغنهت ی آه بها پهارافین مهذاب
است که به سرعت با سرد شده ،پارافین جامد شده و سختی مناسهب
جهت بر گیری را کسب میکند .حالت نمونهها در قالب پارافینی بهه
گونهای بود که در هن ام بر بتواه مقطهع کامهل از نمونهه را تهیهه
نمود .برای بر گیهری از قالهب پهارافینی از دسهت اه میکروتهوم دوار
( Erma, Japanاستفاده شد .بر های انجام شده ضخامتی در حدود
 0میکرومتر داشتند .پس از بر گیری نمونههای بافتی انتخاب شهده
روی آب گرم ( 10درجه سلسیو شناور شدند تا چروکهای آه بهاز
شود سپس الم تمیزی را که از قبل با رو سیالنه کرده باردار شده
بود ،در عمق آب و در زیر نمونه فرو برده تا نمونه روی الم بچسبد .با
اسههتفاده از میکروسههکر نههوری ( Carl ZEISS standard 20,
 Germanyمجهز به گراتیکول ابعاد پرزهای روده اندازه گیهری شهد.
برای اندازهگیری ارتفا پرز از درشت نمایی  18برابر و عمق کریپت از
درشتنمایی  488برابر استفاده شد .به این منظور یکی از عدسیههای
چنمی به گراتیکول مجهز شد و ارتفا پرز (از را پرز تا قاعهده آه
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و عمق پرز ( از قاعده پرز تا انتهای غدد با انطباق گراتیکول بر ناحیه
مورد نظر اندازهگیری شد ( . 6نهایتاً مقادیر یادداشت شهده بهر اسها
کالیبراسیوه ،با استفاده از اسالید میلیمتری ،به میلیمتر تبهدیل شهد.
شاوص پرز (نسبت ارتفا پرز به عمهق کریپهت محاسهبه گردیهد .در
پایاه تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده در قالب آزمایش فاکتوریل
با استفاده از طرح کامالً تصادفی و به کمک نرم افهزار  23( SASبها
رویه  GLMو مقایسه میان ین دانکن انجام شد .بها توجهه بهه کمهی
بوده و داشتن سطوح مختل  ،از رو مقایسههای اورتوگونال براز
وطی و درجه دوم برای بررسی تابعیت متغیرههای مختله از سهطوح
فیبر وام جیره های با و بدوه فیبر افزودنی استفاده شد.

نتایج و بحث
تأثیر تیمارهای آزماینی بر عملکرد در دوره پرور در جهدول 2
آورده شده است .با افزایش سطح فیبر وام جیره پایه مصرف وهوراک
روزانه در طی دوره افزایش یافت که روند وطهی افزاینهی ننهاه داد
( ، P>8/80لیکن افزوده فیبر فرآوری شده (آربوسل در این جیرههها
بر ووراک مصرفی تأثیر معنیداری نداشت .اثرا متقابل سهطح فیبهر
وام جیره پایه و فیبر فرآوری شده بر مصرف ووراک تأثیر معنهیداری
نداشت.
اثرا متقابل سطح فیبر و آربوسل نیز نناه داد که در جیرهههای
پر فیبر مکمل کرده فیبهر افزودنهی آربوسهل سهبب کهاهش وهوراک
مصرفی شد ،اما ایهن اثهرا معنهیدار نبهود ( % 0/6کهاهش وهوراک
مصرفی  ،در حالیکه با افزوده آربوسل به جیرههای متوسط فیبر و کم
فیبههر مصههرف وههوراک بههه ترتیههب  % 1/1و  % 6/07افههزایش یافههت
).(P >8/80
در تحقیقی به منظور تعیین اثرا سطوح سلولز جیره بر عملکهرد
جوجهها ،ورو های ل هوره با جیرههای نیمهه وهالص حهاوی ،%0
 %40 ،%48یا  %28سلولز در جیرهههایی کهه از نظهر سهطح انهرژی و
پروتئین یکساه بودند ،به مد سه هفته تغذیه شدند .نتایج ننهاه داد
مصرف ووراک و وزه بده با افهزایش سهطح سهلولز افهزایش یافهت.
ضریب تبدیل غذایی در جیره  %0سلولز نسبت به سایر جیرههها کمتهر
بود ( . 74اثرا سطوح مختل سلولز در جیرهههای وهالص بهر رشهد
جوجههای نر ل هوره سفید نناه داده است که در سطح  %7/0سلولز
نسبت به سطح  %48سلولز افزایش وزه بده بطور معنیدار بینتر بود
( . 1جوجههای تغذیه شده با جیرههای حاوی میزاه سلولز باال نسهبت
به جوجهههای تغذیهه شهده بها جیهرهههای کهم سهلولز رشهد بهتهری
داشتند( . 27گزار شده است که مصرف فیبرهای فهراوری شهده بها
وی گیهای ساوتاری منحصر به فرد وود و ررفیت ن هداری آب باال
و کاهش زماه عبور مواد از روده سهبب افهزایش وهوراک مصهرفی و
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افزایش وزه میگردند (. 46
سطح فیبر در جیره یک فاکتور مهم تأثیر گذار بر مصرف وهوراک
است ،بطوریکه میتواه گفت در گروههای مصرف کننده فیبهر بهاال و
متوسط ،محیط ایجهاد شهده در روده باریهک و تهأثیر آه بهر ه هم و
دریافت مواد مغذی بهبود یافته و میزاه ووراک مصرفی افزایش یافته
که این افزایش مصرف ووراک بها سهایر فراسهنجه هها منهخصتهر
میباشد .فیبر باال در جیهره باعهث افهزایش نسهبی طهول و وزه روده
میشود .فیبر میتواند بر ه م و جذب سایر مواد مغهذی وهوراک بهه
وسیله تغییر در زماه عبور موثر بوده و نهایتاً وهوراک مصهرفی را بهاال
ببرد ( . 27شکوری و همکاراه ( 78اثرا افهزوده پلهیسهاکاریدهای
غیر نناستهای مختل به جیره نیمه والص را مطالعهه کردنهد .نتهایج
نناه داد که افزوده سلولز به جیره نیمه والص باعث افزایش ووراک
مصرفی ،بهبود ضریب تبدیل و وزه بده میشود.
نتایج مطالعه حاضر در مورد افزوده فیبر فهرآوری شهده در جیهره
بلدرچین با نتهایج مارکهت و بیکهر ( 46و شهکوری و همکهاراه (78
موافق و با نتایج رضایی و همکاراه ( 22و ساریخاه و همکاراه (20
در مرغ مخال میباشد که این تفاو احتماالًناشی از تفهاو در نهو
جیره پایه و نو پرنده میباشد.
افزایش وزه بده در گروههای بهدوه فیبهر افزودنهی دارای رونهد
وطی افزاینی و درجهه دوم مهیباشهد ( . P>8/80بطهور متوسهط بها
افزایش سطح فیبر وام جیره پایه میهزاه افهزایش وزه روزانهه بینهتر
است که روند وطی افزاینی با افزایش سطح فیبر وام مناهده شد.
در تیمار کم فیبر ،افزوده فیبر فرآوری شده باعث افزایش وزه بهده
شد ( .(P >8/80در رابطه با وزه بده ،عالوه بر کهاهش میهزاه فیبهر
جیره که توام با افزایش استفاده از سطح ویساب ذر در ترکیب جیره
است باعث کاهش وزه بده وواهد شد به طوریکهه اسهتفاده از 42/7
درصد ویساب ذر در جیره متوسط فیبر نسهبت بهه جیهره کهم فیبهر
حاوی  %78/3ویساب ذر با باالترین وزه بده همهراه وواههد بهود.
وجود مقدار کافی اسیدهای آمینه ضهروری (غیهر از لیهزین  ،محتهوی
ویلی کم عوامل ضد تغذیهای ،غلظت بهاالی اسهید الکتیهک ،سهطح
باالی قندهای احیاء کننده و مقادیر باالی مواد معهدنی ویسهاب ذر
احتماالً مسئول رشد بهتر گروههای متوسط فیبر بوده است ( 7و . 76
گزار شده که ویساب ذر ونک را میتواه تها حهداک ر %40
جیره جوجههای گوشهتی اسهتفاده کهرد( . 73در ایهن تحقیهق میهزاه
ویساب ذر در جیرهها برای مقادیر مختل  42/7 ،8و  78/3درصهد
جیره است (جدول  . 4به طور کلی میزاه افزایش وزه بده گروههای
متوسط فیبر (حاوی 42/7درصد ویساب ذر در جیره بسیار نزدیهک
به نتایج کمر و همکاراه ( ، 3والهدرو و همکهاراه ( 73و گلپهور و
همکاراه ( 1است.
درباره اثر فیبرهای افزودنی بر افزایش وزه بهده تهاثیرا م بتهی
گزار شده به عنواه م ال در تحقیقی که توسط رضایی و همکهاراه

( 22صور گرفت مناهده شد جوجههای تغذیه شده بها جیهرهههای
حههاوی فیبههر فههرآوری شههده افههزایش وزه بینههتری داشههتند .بروههی
پ وهشها ثابت کرده که افزوده سلولز بر مصرف وهوراک و افهزایش
وزه بده تاثیری ندارد ( 41در حالیکه اثرا افزوده پلیسهاکاریدهای
غیر نناستهای مختل به جیره نیمه والص منخص کرد که افهزوده
سلولز به جیره نیمه والص سبب افهزایش وزه بهده مهیگهردد (. 78
افزوده فیبرهای فراوری شده با وی گیهای ساوتاری منحصر به فهرد
وود و ررفیت ن هداری آب باال و کهاهش زمهاه عبهور مهواد از روده
سبب افزایش ووراک مصرفی و افزایش وزه میگردد.
افزوده فیبر فرآوری شده در جیهرههها بها جیهرهههای فاقهد فیبهر
فرآوری شده بر افزایش وزه روزانه تفاو معنیداری نداشهت کهه بها
نتایج رضایی و همکاراه ( ، 22ساریخاه و همکهاراه ( ، 20ذاکهری و
کاشفی ( 77و مارکت و بیکر ( 46مخال میباشد.
اثر گروههای آزماینی بر میان ین ضریب تبدیل ووراک بلدرچین
در دوره پرور  ،در جدول  1آورده شده است .کمترین مقهدار ضهریب
تبدیل ووراک در گروه پر فیبر میباشد که به تیمار متوسط فیبر حاوی
ویساب ذر نزدیک است.
یکی از دالیل بهبود ضریب تبدیل در گروه متوسط فیبر میتوانهد
به علت قابلیت ه م بهتر جیرههای حاوی ویساب ذر که منجر بهه
قابلیت دسترسی بینتر اسیدهای آمینه میشود و همچنهین بهه دلیهل
مقدار ویلی کم عوامل ضد تغذیهای ،غلظت بهاالی اسهید الکتیهک و
قندهای احیاء کننده باشد (. 7
از نظر اثر متقابل سطح فیبر جیره پایه بها فیبهر افهزوده شهده بهر
ضریب تبدیل نتایج جدول  2نناه میدهند که بین تیمارهای پر فیبر
و متوسط فیبر تفاو معنیداری وجود نهدارد .تابعیهت ضهریب تبهدیل
غذایی از سهطح فیبهر جیهره در کهل دوره بهه صهور وطهی بهوده و
گروههای پر فیبر و متوسهط فیبهر کمتهرین ضهریب تبهدیل را ننهاه
میدهد ( . P>8/80تغییرا ضریب تبدیل غذایی پاسخی در راسهتای
تغییرا توام در ووراک مصرفی و افزایش وزه است .در این تحقیهق
میزاه مصرف ووراک نسبت به افهزایش وزه در طهول دوره آزمهایش
معنیدار بود ( . P<8/80در تیمار متوسط فیبر علیرغم کاهش مصرف
ووراک و افزایش وزه روزانه کمتر نسبت به تیمهار پهر فیبهر ضهریب
تبدیل تفاو معنیداری ندارد که نناه دهنهده اسهتفاده بهتهر از غهذا
میباشد همچنین بنظر میرسهد یکهی از دالیهل ایهن امهر بهه جههت
افزایش نسبت ارتفا پرز به عمهق کریپهت باشهد زیهرا ایهن افهزایش
نمایان ر تخریهب کمتهر بافهتههای روده و نیهاز کمتهر بهه انهرژی و
اسیدهای آمینه جهت جای زینی و تهرمیم بهافتی اسهت .همچنهین در
پرزهایی با ارتفا بینتر فعالیت آنزیمههای گوارشهی کهه از را پهرز
ترشح میگردند افزایش و در پی آه قابلیت ه م مواد مغهذی بهبهود
مییابد (. 42
در کل دوره آزمایش نیز ضریب تبدیل غذایی در تیمارههای فاقهد

تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی

فیبر فرآوری شده و دارای آه در تیمار پهر فیبهر و کهم فیبهر اوهتالف
معنیداری وجود ندارد ( . P>8/80اسهتفاده از فیبهر وهام ویتاسهل بها
نسبتهای  %8/20در دوره آغازین %8/70 ،در دوره رشهد %8/10 ،در
دوره پایانی باعث بهبود عملکرد وزنی ،افزایش وزه ماهیچهه سهینه و
بهبود ضریب تبدیل در جوجههای گوشتی شد (. 46
جدول  -2تاثیر تیمارهای آزماینی بر عملکرد در  4تا  24روزگی
افزایش وزه
ووراک
سطح فیبر وام
بده
مصرفی
(درصد
(گرم در روز
(گرم در روز
b
a
a
2/86
6/80
42/10
پر فیبر (7/73
2/42b
0/74b
44/74b
متوسط فیبر (4/71
2/17a
2/87c
0/70c
کم فیبر (8/81
8/87
8/42
8/23
اشتباه معیار میان ین
>8/8884
>8/8884
>8/8884
P-value
سطح فیبر افزودنی (درصد
2/78
1/17
7/38
8
2/73
1/17
48/48
7
8/820
8/48
8/22
اشتباه معیار میان ین
8/80
8/77
8/28
P-value
اثرا متقابل
2/87c
6/21a
42/34a
پر فیبر × 8
bc
ab
ab
2/81
0/13
42/24
پر فیبر ×7
2/80c
0/27c
48/33b
متوسط فیبر × 8
2/47c
0/18bc
44/10ab
متوسط فیبر × 7
a
d
c
2/12
4/77
0/67
کم فیبر × 8
2/10a
2/47d
6/26c
کم فیبر × 7
8/81
8/43
8/71
اشتباه معیار میان ین
>8/8884
>8/8884
>8/8884
P-value
بررسی تابعیت وطی و درجة دوم عملکرد از سطوح فیبر وام (در جیرههای بدوه
فیبر افزودنی
>8/8884
>8/8884
>8/8884
تابعیت وطی
>8/8884
>8/8884
>8/8884
تابعیت درجه دوم
بررسی تابعیت وطی و درجة دوم عملکرد از سطوح فیبر وام (در جیرههای دارای
فیبر افزودنی
>8/8884
>8/8884
>8/8884
تابعیت وطی
>8/8884
8/8887
8/8887
تابعیت درجه دوم
ضریب تبدیل
غذایی

میان ینهای هر ستوه با حروف غیر منابه دارای اوتالف معنی دار می باشند (. P>8/80

اسهههتفاده از سهههطوح  8/0 ،8/20و  %8/30ویتاسهههل در جیهههره
جوجههای گوشتی سبب افزایش وزه بینتر و ضهریب تبهدیل غهذای
بهتر نسبت به گروه کنترل میگردد ( . 20برطبق تحقیقا انجام شده
( 21 ،22 ،46و  20مصرف فیبر فرآوری شده سهبب کهاهش ضهریب
تبدیل غذایی میشود که با نتایج آزمایش مطابقت ندارد.

633

جیرههای حاوی  %7فیبر نامحلول در مقایسه با جیرهههای فاقهد
آه ،سطح تریگلیسیرید و کلسترول سرم بلدرچین ژاپنی را تا % 3/30
و  % 8/72و  ( 8/12به ترتیب در جیرههای پر فیبر ،متوسط فیبر و کم
فیبر کاهش دادند .در مطالعه حاضر در گروههای پر فیبهر نسهبت بهه
گروه کم فیبر سطوح  LDLسرم  % 21/83کاهش داشت(. P >8/80
با افزایش میزاه سطح فیبر وام میزاه تریگلیسیرید و کلسترول سرم
کاهش مییابد .بطوریکه این کاهش در موردکلسترول معنیدار اسهت.
اثههرا متقابههل در گههروه متوسههط فیبههر باعههث کههاهش معنههیدار
تریگلیسیرید گردید ( P>8/80در حالیکه در سایر تیمارهها تغییهرا
معنیدار وجود نداشت (جدول. 7
در آزماینی اثرا فیبر تغلیظ شده نامحلول (ویتاسل بهر مقهادیر
بیوشیمیایی ووه در جوجههای نر گوشتی بررسی شد .در  24روزگهی
سطح سرمی کلسترول ،تریگلیسریدVLDL ،LDL ،و  HDLتحهت
تاثیر سطوح مختل فیبر وام تغلیظ شده نامحلول قرار ن رفت ،امها در
 12روزگی سطوح تمام این فراسنجهها بطور چنم یری تحهت تهاثیر
سطوح مختل فیبر تغلیظ شده قرار گرفت.
افزایش سطوح فیبر جیرهای منجر بهه بهبهود عملکهرد و کهاهش
غلظت تریگلیسرید ،کلسترول VLDL ،LDL ،در سرم جوجههههای
گوشهتی مهیشهود .پلهیسهاکاریدهای غیرنناسهتهای پیونهد مناسهبی
بااسیدهای صفراوی دارند ،که این امر موجب افزایش دفع اسهیدههای
صفراوی و کاهش کلسترول سرم میگردد .کهاهش کلسهترول سهبب
افزایش  HDLو کاهش  LDLو  VLDLدر سرم میشهود ( . 26بها
بررسی تغییرا فرآسنجه های سرمی موشهای صحرایی نر و ماده ن اد
ویستار منخص شده غلظت تریگلیسیرید ووه در مادهها در مقایسه
با نرها بینتر است و کلسترول ووه حیوانا تغذیه شده با جیره حاوی
کازکین نسبت به گروه سویا-متیونین و سویا-کازکین بینتر میباشهد و
غلظت  LDLدر مادهها کمتهر از نهرهها بهود ( . 0فیبرههای نهامحلول
کلسترول را کاهش میدهند و میتوانند به کاهش گلوکز ووه کمهک
کنند ،فیبر نامحلول سبب افزایش توده مدفو و افزایش سرعت عبهور
غذا در دست اه گوار میشوند ( . 40لیپیهدههای موجهود در وهوه از
جذب رودهای ،سنتز یا انتقال از چربهیههای الشهه مننهأ مهیگیرنهد.
غلظههت ایههن لیپیههدههها تحههت تههأثیر عوامههل مختله از جملههه زمههاه
اندازهگیری بعد از غذا وهورده ،جهنس ،سهن و تغذیهه مهیباشهد (. 4
کاهش در کلسترول تام و تریگلیسیرید پالسما احتماالً بدلیل افزایش
ترشههح تههریآسههیلگلیسههیرول ،کلسههترول و اسههیدهههای صههفراوی در
ف وال است .مکانیسمهای کاهش کلسترول ووه توسط فیبر جیهره
کامالً منخص ننده است اما فعالیت هیپوکلسترومی ممکن اسهت بها
بازدارندگی جذب کلسترول و حاللیت میسهلههای کلسهترول مهرتبط
باشد .کاهش میزاه تریگلیسیرید سرم با افزوده آربوسل ممکن است
بدلیل کاهش جذب تریگلیسرول و کاهش غلظت  LDLباشد که در
حقیقت شکل چرونی تریگلیسرول را کاسته اسهت .نتهایج په وهش
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حاضر در مورد تأثیر فیبرهای افزودنی بر غلظت تریگلیسهیرید وهوه
بلدرچین در جیرههای آزماینی با نتایج بدست آمده توسط ساریخاه و
همکاراه ( 26و رضایی و همکاراه ( 22در مرغ موافق و بها کهاهش
غلظت کلسترول همخوانی ندارد .این اوتالف میتواند ناشی از تفاو
در نو جیره و نو پرنده باشد.
جدول  -3تأثیر تیمارهای آزماینی بر میزاه تری گلیسرید و کلسترول سرم
( mg/dlدر  24روزگی
سطح فیبر خام
(درصد)
پر فیبر (7/73
متوسط فیبر (4/71
کم فیبر (8/81
اشتباه معیار میان ین
P-value

8
7

متابولیتهای خون ()mg/dl
تریگلیسیرید

کلسترول
407/83c
433/77b
411/13a
7/24
>8/8884

433/27b
411/24ab
410/78a
2/73
8/81
سطح فیبر افزودنی (درصد
b
463/60
410/21 a
437/60 b

412/26a
2/62
8/884

کلسترول
HDL

36/73
30/71
38/10
1/14
8/63
34/37
36/71
7/77
8/76

4/71
اشتباه معیار میان ین
8/80
P-value
اثرا متقابل
30/12
401/31c
411/73a
پر فیبر × 8
33/77
407/70c
438/81b
پر فیبر ×7
b
a
61/61
431/11
410/86
متوسط فیبر × 8
17/21
418/43b
417/70a
متوسط فیبر × 7
bc
a
34/78
467/61
416/78
کم فیبر × 8
38/77
283/26a
410/04a
کم فیبر × 7
6/14
1/01
7/70
اشتباه معیار میان ین
8/63
>8/8884
8/82
P-value
بررسی تابعیت وطی و درجة دوم عملکرد از سطوح فیبر وام (در جیرههای بدوه
فیبر افزودنی
8/11
8/37
8/37
تابعیت وطی
8/04
8/81
8/17
تابعیت درجه دوم
بررسی تابعیت وطی و درجة دوم عملکرد از سطوح فیبر وام (در جیرههای دارای
فیبر افزودنی
8/28
8/8887
8/43
تابعیت وطی
8/10
8/8887
8/884
تابعیت درجه دوم
میان ینهای هر ستوه با حروف غیر منابه دارای اوتالف معنی دار می باشند (. P>8/80

ارتفا پرز در روده با افزایش سهطح فیبهر رونهد وطهی افزاینهی
داشت (جدول  . 1در گروههای متوسط فیبر با افهزوده ویسهاب ذر
ارتفا پرز در دودنوم و ایلئوم با گروه پهر فیبهر فاقهد ویسهاب تفهاو

معنیداری نناه نمیدهد .این نتایج ننهاه مهیدههد کهه اسهتفاده از
ویساب ذر با توجه به ارز تغذیهای ذکر شده توانسته اسهت مهواد
مغذی جهت تولید و بازسازی پرزها را به مقدار کافی تهأمین کنهد بهه
عبار دی ر سرعت جای زینی پرز کمتر شده است.
وو و همکاراه ( 71گزار کردند که ارتفها پهرزهها در دودنهوم
بلندتر از دی ر قسمتهای روده میباشد و هرچه طهول پهرزهها بزرگتهر
باشد حاوی تعداد بینتری سلولهای بالغ است که قادر به جهذب مهواد
مغذی میباشد که دودنوم نقش مهمی را در جذب مواد غذایی ننهاه
میدهد .هرچه ارتفا پرز بینتر باشد ررفیت جذبی بینتری را ایجهاد
میکند ( . 6پرزهای کوتاهتر در ووک و طیور باعث کاهش وزه بهده
میشود .پرز بلندتر سبب ممانعهت از عبهور سهریعتر ،کهاهش رطوبهت
محتویا و بهبود ضریب تبدیل میگردد (. 48
پرزهای بلندتر ننهاه دهنهده بلهوغ بینهتر اپهیتلیهوم و افهزایش
عملکرد جذبی میباشد که مربوط به افزایش ناحیه جذبی پهرزهاسهت
( . 44افزایش ارتفا پرز موجب افزایش فعالیت آنزیمههای تولیهدی از
نوک پرزها میشود که در نهایت منجر به بهبود قابلیت ه م میشود
( . 42انرژی ذویره شده از کاهش میزاه بازچرخ سلولههای اپیتلیهال
میتواند توسط پرنده صرف تولید بافتهای دی ر و در نتیجه افهزایش
رشد شود (. 6
نتایج مربوط به ریخت شناسی روده در ووک تغذیه شده بها فیبهر
غیرمحلههول و محلههول ننههاه داد وههوکهههای مصههرف کننههده فیبههر
غیرمحلول روده بسیار سالمتری را نسبت به ووکهای مصرف کننهده
فیبرمحلول دارند ( . 47در آزمایش اسکاله و همکهاراه ( 72بمنظهور
تعیین امکاه اسهتفاده از جیهرهههای حهاوی فیبهر بهاال در جیهرهههای
بوقلموه ،سه غلظت فیبر وام به بوقلمونهای ماده در سه سن داده شد
و عملکرد ،قابلیت ه م فیبر و ریخت شناسی روده کوچک تعیین شد.
این محققین گزار کردند طهول روده کوچهک بها افهزایش مصهرف
فیبروام بین  44و  41هفت ی افهزایش مهییابهد .در بررسهی ریخهت
شناسی تفاو های روده تیمارهای مصرف کننده فیبهر منهخص شهد
تغییرا روده باریک در تیمارهای مصرف کننده فیبرهای مختله بها
هم متفاو بوده و در مورد تیمارهای مصرف کننده جیره کم فیبر این
تغییرا به شکل رودهای با عمق کریپت زیاد و طول پرز کوتاه نمایاه
شده است.
عمق کریپت در دودنوم و ایلئوم روند وطی کاهنی معنیداری را
نناه داد (( P>8/80جهدول  . 1کریپهت ناحیههای اسهت کهه در آه
سلولهای بنیادی تقسیم میشوند و جهای زین آنتروسهیتهها در پرزهها
میشوند ( . 47عمق کریپت با سرعت جهای زینی سهلول ارتبهاط دارد
( . 21جای زینی سریعتر آنتروسیتها نیازمند انرژی و پروتئین میباشد
که منجر به کاهش رشد و توسعه دی ر بافتها میشود .بدین ترتیهب
کاهش عمق کریپت منجر بهه افهزایش معنهیداری در سهرعت رشهد
وواهد شد (. 43
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غدد کریپت حاوی سلولهای تخصص یافته شهامل سهلولههای
جذبی ،سلولهای گابلت و سلولهای تولیدی که مسئول تولید مخهاط
و جای زینی سلولهای پیر میباشد .عمق کریپت بزرگتر نناه دهنهده
فعالیت تک یری باالی سلولی با هدف میهزاه بهازچرخ کهافی اپیتلیهوم
است ( . 24کریپت عمیقتر نناه دهنده تقسیما میتوزی بینتر است
که ناشی از تحول و نوسازی بافهتهها و پرزهها در پاسهخ بهه ریهز
سلول ههای پرزهها در حالهت نرمهال یها التههاب ناشهی از پهاتوژههها
وتوکسینها است (. 47
همانطور که در جدول  1دیده میشهود شهاوص پهرز دارای رونهد
وطی افزاینی میباشد ( . P>8/80شاوص پرز با افزایش میزاه فیبر
جیره افزایش وواهد یافت .نسبت طول پهرز بهه عمهق کریپهت معیهار
ووبی برای مناسب بوده ررفیت ه م در روده کوچک اسهت .طهول

633

پرز همبست ی مستقیمی با افهزایش وزه وهالی بهده و مهاده ونهک
مصرفی دارد ( . 24کاهش در نسبت طول پرز به عمهق کریپهت تهاثیر
منفی قابل مالحظهای در ه هم و جهذب دارد .فیبهر وهوراک باعهث
افزایش نسبت طول پرز به عمق کریپت شده و باعث افزایش ررفیت
هیدرولیز اپیتلیوم میشود .کهاهش در ایهن نسهبت بها افهزایش تعهداد
سلولهای نابالغ انتروسیت و گابلت همراه اسهت کهه ایهن امهر باعهث
کاهش جذب مواد مغذی میشود .بهه طهور کلهی پذیرفتهه شهده کهه
افزایش ارتفا پرز ،در ترکیب با عمق کمتر کریپهت موجهب مههاجر
آهستهتر انتروسیتها در ارتفا پرز شده و از دست رفتن انتروسهیت از
پرزها کاهش مییابد .این امر موجب بهبهود ررفیهت ه هم و جهذب
رودة کوچک میشود.

جدول  -4تأثیر تیمارهای آزماینی بر ریخت شناسی روده
سطح فیبر خام (درصد)
پر فیبر (7/04
متوسط فیبر (8/71
کم فیبر (8/81
اشتباه معیار میان ین
P-value

8
7
اشتباه معیار میان ین
P-value

پر فیبر × 8
پر فیبر ×7
متوسط فیبر × 8
متوسط فیبر × 7
کم فیبر × 8
کم فیبر × 7
اشتباه معیار میان ین
P-value

تابعیت وطی
تابعیت درجه دوم
تابعیت وطی
تابعیت درجه دوم

ارتفاع پرز)(µm

دودنوم
117/47a
141/71a
117/47b
20/71
>8/8884

ایلئوم
127/43a
103/18a
726/11b
40/70
>8/8884

372/08
671/01
24/22

181/26
188/67
47/82

8/22

8/61

عمق کریپت )(µm

دودنوم
77/18b
12/47b
07/11a
4/27
>8/8884
فیبر افزودنی (درصد
16/61
17/62
4/86
8/80

شاخص پرز

ایلئوم
14/06b
18/27b
16/76a
4/14
8/84

دودنوم
22/11a
47/17b
1/27c
8/16
>8/8884

ایلئوم
48/18a
44/18a
3/44b
8/14
>8/8884

17/74
12/46
4/40

46/63
46/18
8/38

7/60
7/62
8/77

8/11

8/17

8/71

اثرا متقابل
22/40
11/73
77/24c
111/01a
163/08a
22/18a
71/30bc
77/01c
147/30a
171/30a
a
c
b
a
47/33
73/76
10/32
101/01
174/20a
47/48a
12/62abc
71/01c
106/20a
373/08b
b
a
a
b
1/81
13/68
08/88
724/63
171/30c
1/08b
10/42ab
02/36a
772/81b
113/08c
4/22
4/77
4/17
22/06
76/30
>8/8884
8/82
>8/8884
8/8880
>8/8884
بررسی تابعیت وطی و درجة دوم سطوح فیبر وام و ریخت شناسی روده باریک (در جیرههای بدوه فیبر افزودنی
>8/8884
>8/8884
8/84
8/883
8/881
8/881
8/234
8/887
8/73
8/882
بررسی تابعیت وطی و درجة دوم سطوح فیبر وام و ریخت شناسی روده باریک (در جیرههای دارای فیبر افزودنی
>8/8884
8/41
>8/8884
8/884
>8/8884
8/8881
8/86
8/82
8/41
8/8887

میان ینهای هر ستوه با حروف غیر منابه دارای اوتالف معنی دار می باشند (. P>8/80

ab

a

b

48/42
48/61ab
42/83a
48/37ab
6/33c
3/10c
8/03
>8/8884
8/8882
8/12
8/884
8/41

3131  زمستان،4 شماره،6  جلد،نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

 در تهیه جیره نیمه وهالص%8/27( پروتئین و دارای فیبر وام اندک
 همچنین تأثیر فیبرهای افزودنی در جیره متوسط فیبر.توصیه میگردد
 بنابراین استفاده.نسبت به سایر تیمارها به نحو بارزتری نناه داده شد
 بدوه اثرا%8/71 ازجیره نیمه والص متوسط فیبر با سطح فیبر وام
 در مطالعا تغذیههای مربهوط بهه فیبرههای افزودنهی،منفی بر پرنده
.پیننهاد میگردد
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