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چکیده

 طرح صورت به های گوشتیجوجه کوچک یروده شناسیبافت بر فیبر مختلف منابع و خوراك اثر شکل بررسی منظور به تحقیق این    
 3) فیبر فمختل منابع شامل تیمارهای آزمایشی  شد. انجام روز 42مدت  به تکرار 4 و تیمار 10 با 2×5 فاکتوریل آرایش با تصادفی کاملا 

ك خورا شکل دو و شاهد همراه جیره به آربوسل( درصد نیم و قند چغندرتفاله  درصد 3 گندم، سبوس درصد 3 آفتابگردان، پوسته درصد
م را افزایش ر دوازدهه و ژژنوتفاله چغندرقند به شکل آردی ارتفاع کرك ددر اثرات مقابل،  تایج آزمایش نشان دادن  بودند. آردی( و )پلت
ارتفاع کرك   .ندو در ژژنوم پوسته آفتابگردان باعث افزایش ارتفاع کرك شد قند چغندر در دوازدهه تفالهدر ارتباط با نوع منبع فیبر،   .داد

ژژنوم  تیمار پوسته آفتابگردان در بخش  .داری افزایش یافتلت به طور معنیجیره آردی نسبت به پ ندگان تغذیه شده بادوازدهه در پر
ت در ژژنوم تیمار شاهد به شکل پلت باعث افزایش قطر و ضخامت باف شد.  باعث افزایش قطر کرك، بافت پوششی، ضخامت طبقه عضلنی

تیمار  در دوازدهه چغندر قند و آربوسل به شکل آردی، باعث کاهش عمق کریپت شدند. ی آفتابگردان، تفالهپوششی و در دوازدهه، پوسته 
از  استفاده گیری نمودتوان نتیجهمی  داری باعث افزایش نسبت ارتفاع کرك به عمق کریپت شد.طور معنیه سبوس گندم به شکل پلت ب

شود.کوچک می یهای بافتی در رودهباعث بهبود فراسنجهمنابع فیبری به شکل آردی در مقایسه با پلت 

یجوجه گوشت شناسی،فرم خوراك، فیبر، بافت  :کلیدی کلمات

 مقدمه

خوراک و ترکیب اجزای جیره عملکرد رشد در  شکل    

 ,Abdollahi et alدهد )ثیر قرار میأپرندگان را تحت ت

پلت کردن افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل  (. 2013

 Serrano etرا از طریق افزایش مصرف خوراک )خوراک 
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al, 2012 و کاهش انرژی مصرف شده پرنده در زمان )

,Amerah et alمصرف خوراک ) 2007a ) و همچنین به

 ,Serrano et al) کندبهبود کاهش اتالف خوراک کمک می

از طرفی گزارش شده مقدار و نوع فیبر جیره بر   (.2013
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های عملکرد تولیدی جوجهتوسعه دستگاه گوارش و 

 ;Jimenez-Moreno et al, 2009aگذارد )گوشتی اثر می

Jimenez-Moreno et al, 2009b .) ابل، منابع فیبری در مق

هایی که از لحاظ پکتین غنی هستند )از ویژه آنه محلول ب

قبیل تفاله چغندر قند( موجب افزایش ویسکوزیته شده و 

کی در دستگاه گوارش را در نتیجه سرعت عبور مواد خورا

های دستگاه به عالوه، وزن نسبی اندام دهند. کاهش می

گوارش از قبیل پیش معده، سنگدان، روده کوچک و سکوم، 

 ثیر قرارأفیبرهای محلول و نامحلول تحت ت یواسطهه ب

از جمله فوائد فیبر در  (. Amerah et al, 2009)گیرند می

ویژه ه ساختمان دستگاه گوارش بثیر مثبت آن روی أجیره، ت

-اندازه و حجم روده و همچنین پرزهای روده کوچک می

شده از طرفی نشان داده   (.Montagen et al, 2003باشد )

جیره  که وارد نمودن مقادیر متوسط منابع مختلف فیبری در

 گرددها میاسید صفراوی و آنزیم باعث افزایش ترشح

(Svihus, 2011 .)  بروز این تغییرات بهبود قابلیت در نهایت

هضم مواد مغذی، عملکرد و رشد، سالمتی دستگاه گوارش 

 ,Van Krimpenو همچنین رفاه حیوان را به دنبال دارد )

به عالوه، بسته به نوع و مقدار فیبر و همچنین  (. 2009

های موجود در بخش ترکیب جیره پایه، میکروارگانسیم

ثیر قرار بگیرند أند تحت تتواانتهای دستگاه گوارش می

(Amerah et al, 2009.)  

 ثیرأبا توجه به ماهیت غیرقابل هضم منابع فیبری و نیز ت    

طیور،  شناسی دستگاه گوارشبافتمنابع فیبری و پلت بر 

خوراک و منابع مختلف فیبر  شکل ثیرأتهدف تحقیق حاضر 

 باشد.های گوشتی میکوچک جوجه یشناسی رودهبر بافت

 

 مواد و روش کار
 آرایش با تصادفی کامالً طرح صورت آزمایش بهاین     

 انجام روز 42مدت  به تکرار 4 و تیمار 10 با 2×5 فاکتوریل

 درصد 3) فیبر مختلف منابع شامل تیمارهای آزمایشی  شد.

 تفاله درصد 3 گندم، سبوس درصد 3 آفتابگردان، پوسته

به  شاهد همراه جیره به آربوسل( درصد نیم و قند چغندر

های مورد جیره  .بودند آردی( و خوراک )پلت شکل دو

-ی ذرتهای تجاری بر پایهاستفاده در این پژوهش جیره

درصد منابع مختلف فیبر طبیعی  3که با  کنجاله سویا بودند

و سپس تحت فرآوری  و نیم درصد فیبر تجاری رقیق شده

ها سازی جیرهکلیه مراحل تهیه و آماده  پلت قرار گرفتند.

  در کارخانه خوراک دام سالمت دان دزفول انجام گرفت.

های مختلف آزمایشی بر خوراکی برای گروه هایجیره

اساس جدول احتیاجات غذایی طیور )انجمن ملی 

ای این کلیه مراحل مزرعه  ( تنظیم شدند.1994تحقیقات، 

تحقیقاتی  -ایستگاه آموزشیدر 1396در بهار سال  پژوهش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان واقع در 

  کیلومتری شمال شرقی اهواز، انجام شد. 36شهر مالثانی در 

شناسی کلیه مراحل آزمایشگاهی در آزمایشگاه بافت

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. 

به صورت معمول در منطقه و  برنامه واکسیناسیون پرندگان

  ی سازمان دامپزشکی استان خوزستان انجام گرفت.با توصیه

شناسی در های ریختاز فراسنجه گیری برخیبرای اندازه

متر از ابتدای روده کوچک سانتی 5حدود روزگی،  42

)ژژنوم( جدا شده  کوچک )دئودنوم( و قسمت میانی روده

جهت  درصد قرار داده شد.  10و داخل محلول فرمالین 

سازی و تهیه بافت مقاطع بافتی به کمک انجام مراحل آماده

های بافتی پایدار )فیکس( شده از داخل تیغه اسکالپل، نمونه

ه روش تهیه مقاطع سپس ب  .محلول فرمالین خارج گردید

تهیه میکرومتر  6تا  5ضخامت هایی به ، برشبافتی پارافینی

برای   .گرفتائوزین قرار -آمیزی هماتوکسیلینو مورد رنگ

 Dino Lite Captureمیکرومتری از عدسی دیجیتال  بررسی

گیری های مورد نظر اندازهراسنجهفاستفاده و  و نرم افزاز آن،

 ارتفاع و قطر کرک، های مورد بررسی شامل: فراسنجه  شد.

ارتفاع کرک به عمق کریپت، ضخامت  عمق کریپت، نسبت

 ,Humasonپوششی و ضخامت طبقه عضالنی  بود )بافت 

1979.) 
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 نتایج 
شناسی در دو بخش هیستولوژی و نتایج بافت    

 گردد:میکرومتری ارائه می

 هیستولوژی 

در بخش  چغندرقند به شکل آردی تفالهار در تیم    

 Figure) بافت لنفوئیدی در پارین افزایش یافته ،دوازدهه

  (.Figure 2کم غدد لیبرکوهن کاسته شده است )و از ترا (1

 مار تفالهوئیدی در تیمار آربوسل نسبت به تیتراکم بافت لنف

 افزایش کمتری یافته استدر بخش دوازدهه چغندرقند 

(Figure 3 .) سبوس گندم به شکل پلت نسبت به تیمار در

بافت  (، وFigure 4) تراکم غدد کاهش یافته تیمار شاهد

همچنین در تیمار   (.Figure 5یافته است )وئیدی افزایش لنف

چغندرقند در بخش ژژنوم ضخامت بافت عضالنی  تفاله

بیشتر رشد کرده و نسبت به تیمار شاهد بافت لنفوئیدی 

 در مشاهدات  .(Figure 6بسیار توسعه یافته است )

آفتابگردان به  میکروسکوپی نشان داده شد که تیمار پوسته

شکل آردی نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارهای دیگر 

های باریک و کشیده و همچنین بافت پوششی دارای کرک

 (.Figure  7ضخیم شده است )

     

 

 

                    
A                                                                                  B 

Figure 1. Reduction of Lieberkühn gland density in the duodenum of broilers in the treatment of sugar 

beet pulp in the mash form (B) in compare to the control group (A) (H&E,×10). 
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A                                                                           B 

                      
C                                                                     D 

Figure 2. Increase and development of lymphoid tissue in the parietal duodenum of broilers in the 

treatment of sugar beet pulp in the form of mash (A, x10 and B, x40) compare to the control group (C, ×10 

and D, ×10) (H&E). 

 

 

 

                       
A                                                                           B 

Figure 3. Reduction of lymphoid tissue density in Arbocel in mash form (A), compared to sugar beet pulp 

in mash form (B) in the duodenum of broilers (×40, H&E). 
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A                                                                      B 

Figure 4. Reduction of Lieberkühn gland density in the duodenum of wheat bran in pellet form (A), 

compared to the control treatment (B) (×10, H&E). 

 

 

               
A                                                                        B 

 

                  
C                                                                D 

Figure 5. Increased lymphoid tissue in the duodenum of broilers, wheat bran treatment in the form of 

pellet (C, ×10 and D, ×40) compared to the control treatment (A, ×10 and B, ×40) (H&E). 
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                            A                                                                             B  

Figure 6. Increasing the muscle thickness in the jejunum of broilers in the treatment of sugar beet pulp in 

pellet form (A) compared to the control treatment (B) (×10, H&E). 

 

                                           
 A                                                                 B 

Figure 7. Decreasing the villus height and making them more elongated in the jejunum of broilers as well 

as increasing the epithelial thickness in the sunflower hull treatment (A) compared to the control 

treatment (B), (×40, H&E). 

 

 میکرومتری

های ژژنوم جوجه  دوازدهه و میکرومتریهای یافته    

آورده  2و1جدول روزگی در  42در گوشتی مورد مطالعه 

خوراک بر ارتفاع کرک  اثر متقابل فیبر و شکل شده است. 

داری را نشان داد و ژژنوم اختالف معنی در دوازدهه

(05/0P<به طوری ،)  دوازدههکه باالترین ارتفاع کرک در 

 هچغندرقند ب مربوط به تیمار تفاله نسبت به تیمار شاهد

شکل آردی و کمترین ارتفاع کرک نسبت به شاهد مربوط 

شکل آردی بود و در قسمت ژژنوم  هبه تیمار سبوس گندم ب

آردی و کمترین  به شکلچغندرقند  مربوط به تیمار تفاله

  آردی بود.به شکل ارتفاع مربوط به تیمار پوسته آفتابگردان 

 دههدوازکرک در  قطر ،در اثر متقابل فیبر و شکل خوراک

داری را نشان نسبت به تیمار شاهد اختالف معنیو ژژنوم 

 ری که بیشترین قطر کرک در دوازدههبه طو (. P<05/0داد )

با شکل پلت و کمترین  آفتابگردانی مربوط به تیمار پوسته

چغندرقند با  قطر کرک مربوط به تیمارهای شاهد، تفاله
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شکل آردی، سبوس گندم با شکل پلت و در ژژنوم مربوط 

به تیمارهای شاهد با شکل پلت و تیمار پوسته آفتابگردان 

 وازدههدر اثر متقابل فیبر و شکل خوراک در د بوده است. 

داری را نشان و ژژنوم ضخامت بافت پوششی اختالف معنی

به طوری که بیشترین ضخامت بافت   (.P<05/0) داد

پوسته به شاهد مربوط به تیمار  نسبت وازدههر دپوششی د

 ضخامت بافت پوششی آفتابگردان با شکل پلت و کمترین

 آردی و در ژژنوم تیمار شاهد شکلمربوط به تیمار شاهد با 

 با شکل پلت و کمترین بیشترین ضخامت بافت پوششی

سبوس گندم با  ضخامت بافت پوششی مربوط به تیمار

ی اثر متقابل ضخامت طبقه الیهدر  شکل آردی بود. 

ثیر أدار تحت تژژنوم به طور معنیو  دوازدههعضالنی در 

ضخامت به طوری که بیشترین  (. P<05/0قرار گرفتند )

 مربوط به نسبت به تیمار شاهد وازدههی عضالنی در دالیه

مربوط آن شکل پلت و کمترین  آفتابگردان بهی تیمار پوسته

بیشترین  در ژژنوم مار آربوسل به شکل آردی بود. به تی

ربوط به تیمار تفاله چغندر قند می عضالنی ضخامت الیه

شکل  آن مربوط به سبوس گندم بهشکل پلت و کمترین  به

در در بررسی اثر متقابل بیشترین عمق کریپت   آردی بود.

شکل آردی و  ربوط به تیمار تفاله چغندر قند بهمدوازدهه، 

پلت و  شکل همربوط به تیمار سبوس گندم ب عمق ینکمتر

 هچغندرقند ب تفاله در ژژنوم بیشترین عمق مربوط به تیمار

آن صورت پلت و کمترین شکل ه شکل آردی و آربوسل ب

، اثر متقابل بررسی در به تیمار سبوس گندم بود.  مربوط

به عمق کریپت در کرک قطر کریپت و نسبت ارتفاع 

تیمارهای آزمایشی  ثیرأبه طور معنی داری تحت ت وازدههد

(. به طوری که بیشترین قطر کریپت >05/0P)قرار گرفتند 

شکل پلت و کمترین مربوط به  بهشاهد  مربوط به تیمار

در ژژنوم عمق  شکل آردی بود.  بهتیمار پوسته آفتابگردان 

دار نبود به عمق کریپت معنیکرک کریپت و نسبت ارتقاع 

(05/0P> .) در  کارتفاع کرفیبر  ،اثر اصلی بررسی در

ثیر قرار داد أداری تحت تژژنوم را به طور معنی و وازدههد

(05/0P<).  مربوط به  به طوری که بیشترین ارتفاع کرک

آربوسل  تیمار مربوط به چغندرقند و کمترین تفالهتیمار 

ژژنوم بیشترین  قطر کرک بر اثر اصلی فیبر بررسی در  بود.

چغندرقند و  و تفاله مربوط به تیمارهای شاهد ارتفاع کرک

در اثر اصلی   کمترین مربوط به تیمار پوسته آفتابگردان بود.

را  و ژژنوم اختالف معنی داری وازدههدر د قطر کرک ،فیبر

در  کرک (، به طوری که بیشترین قطر>05/0P) نشان داد

 مربوط به تیمارهای پوستهنسبت به تیمار شاهد  وازدههد

به تیمارهای شاهد  آفتابگردان و آربوسل و در ژژنوم مربوط

ضخامت  ،در بررسی اثر اصلی فیبر  قند بود.چغندر و تفاله

ثیر أداری تحت تبه طور معنی وازدههبافت پوششی در د

در ژژنوم  اما (،<05/0P) تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت

(، به طوری که >05/0P) داری نشان داداختالف معنی

شاهد و تیمار بیشترین ضخامت بافت پوششی مربوط به 

کمترین ضخامت بافت پوششی مربوط به تیمارهای 

اثر اصلی فیبر،  بررسی در آفتابگردان بود.  آربوسل و پوسته

ژژنوم اختالف و ی عضالنی در دئودنوم ضخامت الیه

دئودنوم در (، به طوری که >05/0P) داری نشان دادندمعنی

 بیشترین ضخامت بافت پوششی مربوط به تیمار پوسته

کمترین ضخامت بافت پوششی و شکل پلت به آفتابگردان 

، در ژژنوم بود اما شکل آردی بهمربوط به تیمار آربوسل 

بیشترین ضخامت بافت پوششی نسبت به تیمار شاهد و 

ت شکل پلبه چغندر قند  سایر تیمارها مربوط به تیمار تفاله

شکل  بهو کمترین ضخامت مربوط به تیمار سبوس گندم 

در بررسی اثر اصلی فیبر بر عمق کریپت در   آردی بود.

 مشاهده شدداری دئودنوم و ژژنوم اختالف معنی

(05/0P<در دئودنوم بیشترین عمق ،) مربوط به  کریپت

کریپت مربوط به  و در ژژنوم بیشترین عمق تیمار شاهد

اصلی فیبر، قطر در بررسی اثر  . بود چغندرقند یمار تفالهت

به عمق کریپت در دئودنوم  کرک کریپت و نسبت ارتفاع

طوری که ه ب(، >05/0P) داری را نشان داداختالف معنی

بیشترین قطر کریپت مربوط به تیمار شاهد و بیشترین نسبت 

در دئودنوم مربوط به تیمارهای  کریپت به عمق کرک ارتفاع

سبوس گندم و پوسته آفتابگردان بود، در حالی که قطر 

به عمق کریپت در ژژنوم  کرک کریپت و نسبت ارتفاع

داری را نشان نداد نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی
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(05/0P> .) خوراک بر ارتفاع  شکل ،در بررسی اثر اصلی

 نشان داد را داریکرک در دئودنوم اختالف معنی

(05/0P< ،)ارتفاع ر ادجیره پلت شده باعث کاهش معنی

همچنین  ردی در دئودنوم شد. آکرک در مقایسه با جیره 

در پلت باعث افزایش ضخامت طبقه الیه عضالنی جیره 

 افزایشپلت باعث جیره  شده است. مقایسه با جیره آردی 

ضخامت طبقه عضالنی و عمق  ،ضخامت بافت پوششی

در دئودنوم   شد. کریپت در ژژنوم در مقایسه با جیره آردی

لت باعث افزایش عمق شکل آردی و در ژژنوم شکل  پ

شکل خوراک بر نسبت  ،در بررسی اثر اصلی کریپت شدند. 

داری به عمق کریپت در دئودنوم اختالف معنی کرک ارتفاع

پلت باعث بهبود  جیرهبه طوری که  (. >05/0P) نشان دادرا 

 .این نسبت شد

 
Table 1: Histomorphometric parameters of duodenum in broiler chickens at 42 days of age (µm) 

Villus 

height:crypt 

depth 

Crypt 

diameter 

Crypt 

depth 

Muscle 

thickness 

Epithelial 

thickness 

Villus 

diameter 

Villus 

height 

Fiber 

source 

Feed 

form 

7.52cde 28.4abc 128.1ab 109.1c 24.8c 131.0c 961.9bc CTL  

7.69bcd 29.6ab 133.6a 119.9b 29.0ab 119.5e 1025.7a SBP  

7.51cde 25.6cd 126.1ab 111.7c 27.5abc 122.7de 946.1c WB Mash 

7.68bcd 24.2d 114.8c 105.6cd 27.9abc 128.6cd 882.3e SFH  

7.48cde 27.4bc 122.6bc 99.0d 29.0ab 138.9ab 911.9cde AR  

 

7.46ed 30.4a 126.1ab 108.4c 27.5abc 115.0e 940.6cd CTL  

8.24abc 25.7cd 113.4c 106.0c 28.2abc 120.7e 933.8cde SBP  

8.59a 26.4cd 103.6d 104.9cd 26.0bc 114.8e 889.0ab WB Pellet 

8.33ab 27.6abc 120.2bc 127.8a 29.9a 141.4a 1001.4ab SFH  

6.81e 26.7bcd 115.7c 119.9b 25.5bc 133.4bc 788.0f AR  

0.23 0.91 3.20 4.31 1.08 2.50 17.13 SEM  

Fiber source  

7.49bc 29.4a 127.1a 108.7b 26.1 123.0b 951.2ab CTL  

7.96ab 27.6ab 123.5ab 112.8ab 28.6 120.1b 979.7a SBP  

8.05a 26.0b 114.9c 108.3b 26.8 118.8b 917.5b WB  

8.01a 25.9b 117.5bc 116.7a 28.9 135.0a 941.8b SFH  

7.15c 27.0b 119.2bc 109.5b 27.2 136.1a 850.0c AR  

0.16 1.82 2.24 1.52 0.76 2.24 12.11 SEM  

Feed form  

7.58b 27.0 125.0a 109.0b 27.6 128.1 945.6a Mash  

7.89a 27.4 115.8b 113.4a 27.4 125.0 910.5b Pellet  

0.10 1.82 1.43 0.96 0.48 1.12 7.66 SEM  

P- Value  

0.043 0.599 <0.001 0.003 0.761 0.05 0.003 Feed form  

0.001 0.003 0.005 0.002 0.074 <0.001 <0.001 
Fiber 

source 
 

0.007 0.005 0.004 <0.001 0.044 <0.001 <0.001 Interaction  
a-f Means in the same column with different superscript letters are different (P< 0.05). 

CTL: control group, SBP: sugar beet pulp, WB: wheat bran, SFH: sunflower hull, AR: arbocel 
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Table 2. Histomorphometric parameters of jejunum in broiler chickens at 42 days of age (µm) 
Villus 

height:crypt 

depth 

Crypt 

diameter 

Crypt 

depth 

Muscle 

thickness 

Epithelial 

thickness 

Villus 

diameter 

Villus 

height 

Fiber 

source 

Feed 

form 

7.66 25.6 101.7de 111.3cd 23.9bc 114.5cd 813.0bcd CTL  

8.07 24.4 113.6a 123.7ab 23.8bc 129.7b 916.4a SBP  

7.78 25.0 103.3cd 91.5e 24.7c 116.9cd 804.3bcd WB Mash 

7.09 24.5 101.9de 116.5bcd 22.4c 119.6cd 723.1e SFH  

7.74 24.3 105.3cd 113.8cd 22.2c 117.3cd 815.1bcd AR  

 

7.89 24.8 110.8ab 107.34d 28.6a 137.0a 874.5ab CTL  

7.82 24.7 106.3cd 125.8a 25.0b 120.3c 830.5bc SBP  

7.55 23.0 99.7e 113.3cd 22.5c 112.9d 752.3de WB Pellet 

6.62 22.0 108.2bc 116.1bcd 22.3c 115.4cd 716.8e SFH  

6.80 24.0 113.4a 117.7abc 23.6bc 115.1cd 771.4cde AR  

0.28 0.92 1.68 2.94 0.64 1.89 23.28 SEM  

Fiber source  

7.76ab 25.3 106.3bc 109.3c 26.2a 125.7a 843.8a CTL  

7.95a 24.6 109.9a 124.7a 24.4b 125.0a 873.5a SBP  

7.66ab 24.0 101.5d 102.4d 23.6bc 114.9b 778.3b WB  

6.86c 23.2 105.0c 116.3b 22.3c 117.5b 719.9c SFH  

7.27bc 24.1 109.4ab 115.7b 22.9c 116.2b 793.2b AR  

0.20 0.65 1.19 2.08 0.45 1.33 16.46 SEM  

Feed form  

7.66 24.8 105.1b 111.3b 23.4b 119.6 814.4 Mash  

7.34 23.7 107.7a 116.0a 24.4a 120.1 789.1 Pellet  

0.12 0.41 0.75 1.31 0.28 0.84 10.41 SEM  

P- Value  

0.079 0.423 0.023 0.016 0.023 0.665 0.096 Feed form  

0.004 0.329 0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 
Fiber 

source 
 

0.345 0.424 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.037 Interaction  
a-e Means in the same column with different superscript letters are different (P< 0.05). 

CTL: control group, SBP: sugar beet pulp, WB: wheat bran, SFH: sunflower hull, AR: arbocel 

 

ها دارای که جیره زمانیدهد نشان می 1جدول های داده    

قند و آربوسل به شکل آردی استفاده شد باعث چغندر تفاله

های دار ارتفاع کرک در دئودنوم در جوجهافزایش معنی

داری با پرندگان تغذیه شده با گوشتی شد که تفاوت معنی

همچنین  چغندر قند به شکل پلت داشت. جیره دارای تفاله

ه شکل پلت که ب آفتابگردان زمانی سبوس گندم و پوسته

-استفاده شد باعث افزایش ارتفاع کرک دئودنوم در جوجه

داری با پرندگان تغذیه که تفاوت معنی شد های گوشتی

شده با جیره دارای سبوس گندم و پوسته آفتابگردان به 

شاهد  که جیره در بخش ژژنوم زمانی شکل آردی داشت. 

باعث افزایش قطر کرک در شد، استفاده  پلتبه شکل 

داری با پرندگان های گوشتی شد که تفاوت معنیجوجه

  .داشت آردی تغذیه شده از جیره شاهد به شکل

 وزن آردی، خوراک مصرف ،نشان داده شده است    

های ایلئوم جوجه و ژژنوم کرک ارتفاع و گوارش دستگاه

 تغذیه و (Svihus et al, 1997) دهدمی گوشتی را افزایش

روده کوچک  pH افزایش سبب شده پلت خوراک با هاپرنده

شود می آردی جیره با در مقایسه سنگدان وزن و کاهش

(Engberg et al, 2002) . در پژوهش Yaghobfar  و

با افزایش سطوح مواد مغذی و انرژی ( 2009)همکاران 

های جامی افزایش قابل سوخت و ساز طول پرزها و سلول

 عرض و طولهمچنین   کاهش یافته است. کرکو قطر 

 شده پلت خوراک مصرف با باریک روده دوازدهه هایکرک

با نتایج پژوهش که  بود بیشتر آردی، خوراک به نسبت

  .حاضر در تناقض است
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    Sadeghi  در پژوهشی با  2015و همکاران در سال

 ثیر افزودن فیبر محلول و نامحلول )تفالهأبررسی ت

این دو منبع فیبری( بر چغندرقند، پوسته برنج، و ترکیبی از 

بیان کردند که  های گوشتیجوجه مورفولوژی روده کوچک

ارتفاع کرک در بخش دئودنوم در جیره شاهد نسبت به سایر 

داری افزایش یافت ولی عمق صورت معنیه تیمارها ب

دار نبود کرک به عمق کریپت معنی کریپت و نسبت ارتفاع

همچنین نشان   .با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد که

نسبت به  های حاوی تفاله چغندر قنددادند که در جیره

طور ه جیره شاهد و سایر تیمارها ارتفاع کرک در دئودنوم ب

نتایج این پژوهش ها با داری کاهش یافت که این یافتهمعنی

 با افزودن عالوه بر این محققین در پژوهشی  .در تضاد است

 40 تا 30 حاوی غذایی یجیره به فیبر کیلوگرم بر گرم 30

 است ممکننشان دادند که  فیبر خام کیلوگرم در گرم

باعث کاهش ارتفاع ویلی یا  از فیبرسطح باالیی  افزودن

که  یا این ،دوش کوچک تخریب کرک در سطح مخاط روده

با ، زیرا افزایش گرانروی باعث تخریب کرک شده است،

باکتری فعالیت ،به جیره پرندگان تفاله چغندرقند افزودن

 خصوصیات در نتیجه و یافته افزایش هوازی بی های

  (.Montagen, 2003) است داده تغییر را گرانروی

Kimiaeitalab  در آزمایشی با  ،2017در سال و همکاران

بر  درصد 3و  0آفتابگردان در دو سطح  ثیر پوستهأبررسی ت

به این  هاگوشتی و پولتهای جوجه در مورفولوژی ایلئوم

داری بر ثیر معنیأنتیجه رسیدند که استفاده از فیبر ت

، کریپتولی ارتفاع کرک، عمق  نداشت، مورفولوژی روده

های گوشتی ارتفاع کرک نسبت به عمق کریپت در جوجه

و همکاران در  Sklan  های گوشتی بودند.باالتر از پولت

سطوح مختلف از ، گزارش دادند که افزودن 2003سال 

سلولز به جیره بوقلمون باعث افزایش وزن روده کوچک و 

های ی جوجهجیره بهسلولز  درصد 3همچنین افزودن 

-گوشتی باعث بهبود عملکرد و مورفولوژی کرک روده می

در پژوهش   ن پژوهش همخوانی دارد.با نتایج ای که شود

جیره  بهسبوس گندم و پوسته آفتابگردان  که حاضر، زمانی

داری باعث افزایش ارتفاع کرک و طور معنیه ب ،شد ضافها

دوازدهه نسبت  نسبت ارتفاع کرک به عمق کریپت در بخش

در و همکاران  Kermanshahi حاوی آربوسل شد. به جیره 

های در پژوهشی که بر مورفولوژی جوجه، 2018سال 

گوشتی انجام دادند، بیان کردند که کربوکسی متیل سلولز و 

ای باعث ایجاد تغییر در پکتین به طور قابل مالحضه

ایلئوم شده، در های گوشتی از دوازهه تا مورفولوژی جوجه

منفی بر مورفولوژی کرک روده  ثیرأحالی که سلولز ت

و ا در فرآیندهای گوارشی هضم هکرک چون نداشت. 

پکتین و کربوکسی متیل واد مغذی دخیل هستند و جذب م

 ، پس ممکن استهای روده شدهتخریب کرکسلولز باعث 

با هضم و جذب مواد مغذی و همچنین عملکرد  این عوامل

محققین اثبات  د. نهای گوشتی مرتبط باشو رشد جوجه

واند در اثر تاند که تغییر در مورفولوژی روده میهکرد

 Yaghobfar, etد )ها باشارگانسیمافزایش فعالیت میکرو

al., 2009.)   چغندر قند تفاله داده شده است کهنشان 

 تواند باعث افزایشمیمحلول  فیبرعنوان ه ب)پکتین( 

های مفید سکوم ها که جزء باکتریالکتوباسیلجمعیت 

شاید بتوان دلیل افزایش ارتفاع کرک در پس  ،شودهستند 

 . به این موضوع ارتباط داد را ندرقندجیره حاوی تفاله چغ

Kermanshahi  با بررسی در آزمایشی  ،(2018)و همکاران

در سلولز  ثیر منابع فیبری سلولز، پکتین وکربوکسی متیلأت

 روزگی بیان کردند، زمانی 1-10های گوشتی در سن جوجه

طور ه کتین تغذیه شدند بی حاوی پکه پرندگان از جیره

باعث افزایش ارتفاع کرک و نسبت ارتفاع کرک داری معنی

  گروه شاهد و سایر تیمارها شد.نسبت به کریپت  به عمق

Geyra  هشی با افزدن در پژو ،2001در سال و همکاران

به جیره غذایی، کاهش مصرف  کربوکسی متیل سلولز

های گوشتی و همچنین کاهش خوراک و عملکرد جوجه

  ارتفاع کرک در قسمت باالیی ژژنوم را مشاهده کردند.

Sarikhan  در پژوهشی گزارش  ،2010در سال همکاران و

 های گوشتیکه فیبر اثر مثبتی بر ارتفاع کرک در جوجه ندداد

باعث بهبود عملکرد  ،که ترکیب فیبر نامحلول طوریه ب رداد

ها با این یافته شود. و افزایش ارتفاع کرک در ایلئوم می

 ،هم خوانی دارد زمانی که به جیرهحاضر  پژوهش نتایج
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منابع فیبری سبوس گندم و آربوسل افزوده شد باعث 

در مقایسه با پوسته  افزایش ارتفاع کرک در بخش ژژنوم

افزودن سبوس گندم به جیره همچنین  آفتابگردان شد. 

 Bi and افزایش داد.  را نسبت ارتفاع کرک به عمق کریپت

Chiou  در پژوهشی با افزودن سطوح باالی  ،1996در سال

افزودن های گوشتی بیان نمودند که جوجه تغذیهر فیبر د

رشد کرک روده گندم با سطوح باال باعث افزایش  سبوس

های مضر در اپیتلیوم روده را و همچنین تولید باکتری شده

 کاهش داد. 

مواد  افزودن محققین در پژوهشی بیان کردند که    

-های گوشتی منجر به کریپت عمیقجوجه ویسکوز به جیره

 ,Iji et alروزگی شده است ) 14در ژژنوم در سن تر 

بیان شده است که اثر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته  (. 2001

محلول بر مورفولوژی روده به طور غیر مستقیم به 

باشد زیرا که افزایش ها مربوط میآن گرانرویخصوصیات 

در فعالیت میکروبی در دستگاه گوارش هم راستا با تغییرات 

 ,Montagen et alباشد )مورفولوژی دیوار روده میدر 

محلول و نامحلول  ثیر فیبرأمحققین در پژوهشی ت (. 2002

بیان  را بررسی نمودند وبر عملکرد و مورفولوژی روده 

های که از تیمار کربوکسی متیل سلولز کردند که جوجه

های از بین رفته، عمق تغذیه شدند، جهت جبران سلول

منجربه ارتفاع کمتر کرک  ا افزایش یافت. نهکرییپت در آ

کاهش عملکرد در پرندگان تغذیه شده با کربوکسی متیل 

 . با نتایج این پژوهش هم خوانی داردکه  سلولز شده است

پوسته آفتابگردان و آربوسل به  با افزودن در پژوهش حاضر

جیره ارتفاع کرک در اثر اصلی و اثر متقابل با شکل پلت و 

بخش دوازدهه و ژژنوم کاهش یافت، همچنین با  آردی در

تفاله چغندر قند به جیره عمق کریپت و ضخامت  افزودن

 طبقه الیه عضالنی در بخش ژژنوم و دئودنوم افزایش یافت

(Montagen et al, 2002 .) اصلی سیستم گوارش مجرای 

 پرندگان رشد در مهمی نقش که است مغذی مواد جذب

 روده بافت مورفولوژی و سالمت در تغییری هرگونه  دارد.

 پرنده تولیدی بازدهی و مغذی مواد جذب روند بر تواندمی

 هضم قابل غیر فیبر یک سلولز  نماید. ایجاد مستقیم اثری

حجم  و خنثی عامل یک عنوان به معمول طوره ب که است

قرار  استفاده مورد ایمعده تک جیره حیوانات دهنده در

 سلولز  (.Montagen et al, 2002; Hetland, 2004) گیردمی

 افزایش ترشح باعث و بوده روده بر سایندگی اثر دارای

 و روده در سیالیت ایجاد حفاظت، در و شودمی مخاط

 توسط سایش ایجاد از پس  دارد. نقش مواد مغذی جذب

 افزایش با گوارش مجرای در موسین میزان جیره، سلولز

 ,Montagen) گرددمی جبران جامی هایسلول از ترشح

-آنزیم برابر در اپیتلیوم الیه حفاظت باعث موسین  (.2004

 سد یک عنوان به همچنین و شده اسید و گوارشی های

  نماید.می عمل خارجی بیماریزای عوامل برابر در فیزیکی

 هضم روند در است ممکن موسین ضخامت افزایش اما

 .(Montagen, 2004) کند ایجاد اختالل

    Xu  ای با افزودن مطالعه در ،2003در سال و همکاران

-ی جوجهگرم به جیره 8و  4فروکتوالیگوساکارید به مقدار 

ارتفاع پرز و عمق  درداری معنی اختالف ،های گوشتی

افزودن همچنین   مشاهده نکردند. دوازدههکریپت در 

اثر گرم بر کیلوگرم  8مقدار  به فروکتوالیگوساکارید

میکروفلورای  های گوارشی وآنزیم فعالیتبر  داریمعنی

 روده نداشت.

به عنوان کارخانه  پتیکر محققین گزارش دادند که    

تر نشانگر روند کم عمق پتیکر ؛باشدمیساخت پرز 

 دیجد بافت کمتر به سنتز ازیو ن یکندتر بافت دگرساخت

از  یشاخص پتیکرارتفاع کرک به عمق نسبت   .است

ارتفاع  باالترو نسبت  روده کوچک است جذبی لیپتانس

 دهنده بهبود مخاط روده است نشان کرک به عمق کریپت

(Adibmoradi et al, 2006; Xu, 2003).  رو، نیاز ا 

Humm با افزودن منابع فیبری  ،1986 در سال و همکاران

نسبت ارتفاع های گوشتی بیان نمودند که به جیره در جوجه

شده با  هیتغذ یهاپرنده ژژنوم در کرک به عمق کریپت

و  وزن شیکننده بهبود افزا هیتوج تواندیپوسته جو م

 یژژنوم محل اصل رایخوراک در آنها باشد ز لیتبد بیضر

 .جذب در روده کوچک است ندیفرا انجام
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    Rezaei  فیبر خوراکی ی اثر، در پژوهش2011و همکاران 

های گوشتی بر عملکرد و مورفولوژی روده باریک جوجه را

گرم فیبر  5گرم بر کیلوگرم پوسته ذرت و  5با افزودن 

د تجاری فرآوری شده مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودن

 مصرف کننده فیبر فرآورى شده داراى ارتفاع هاىگروهکه 

کى هاى فیزیتواند در نتیجه ویژگىپرز بیشترى بودند که مى

افزایش تعداد  و باعث فیبر فرآورى شده در روده بوده

ذرت  ولى گروه پوسته گردد.  هاى گابلت در پرزهاسلول

ها شده و به کاهش تعداد باعث ایجاد فرسایش در پرز

محققین  گابلت در واحد سطح منجر شده است، هاىسلول

در پژوهشی گزارش دادند که کاهش نسبت ارتفاع پرز به 

ذب ای در هضم و جعمق کریپت تاثیر منفی قابل مالحظه

-های اختصاصی آنزیمدر حقیقت تفاوت در فعالیت دارد. 

تغییرات  های روده غالبا بههای غشای مخاطی سلول

 .مورفولوژیکی وابسته است

    Saki دادند نشاندر پژوهشی  ،2011در سال  همکاران و 

 1-14در دوره  محلول، فیبر بیشتر نسبت افزودن با که

 ویلی ارتفاع کاهش یافت.  وملئدر ای کرکروزگی ارتفاع 

 ,Teirlynck et al) است روده جذب ظرفیت دهنده نشان

2009).  Iji  بیان  یگزارشدر ، 2001در سال و همکاران

-جوجه یبه جیره محلول گرم فیبر 50که، افزودن  نمودند

 هایجوجه کرک در ارتفاع های گوشتی باعث کاهش

یک  کردند کهمحققین در پژوهشی بیان   گوشتی شده است.

و بافت لنفوئیدی در  هاوع تعادل و تعامل بین باکترین

دستگاه گوارش میزبان وجود دارد که در واقع مکانسیم مهم 

به این  . استهای مهاجم پاتوژن اولیه میزبان در برابر

ترتیب، فیبر نامحلول ممکن است اثرات ایمنی خود را از 

ی مفید نشان دهد هاطریق افزایش در موسین و یا باکتری

(Montagen et al, 2003; Bao and Choct, 2010) . 

گزارش  2003در سال  و همکاران Montagen همچنین

ای ثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاستهأکردند که در مجموع ت

-روده و توسعه ساختاری آن می اپیتلیوممحلول بر آناتومی 

 مواد هضمی گرانرویثیرات فیبر بر افزایش أتواند ناشی از ت

های غنی از بتاگلوکان مانند جو و عنوان مثال دانهه ب باشد. 

-دهند که میمحتویات روده را افزایش می گرانروییوالف، 

های کرک، کاهش ارتفاع تواند باعث از بین رفتن سلول

های جامی های گابلت یا سلولکرک و افزایش تولید سلول

 گردد. کریپت میکه در نهایت منجر به افزایش عمق  شود

های کریپت توسط فیبر جیره تحریک و افزایش تکثیر سلول

اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر و  توسطو همچنین 

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر  گیرد. بوتیرات انجام می

باشند که محصول نهایی تخمیر میکروبی در روده بزرگ می

ها و با افزایش غلظت آنها نرخ سنتز و تجزیه انتروسیت

گردد که این امر ای تسریع میهای اپتلیال رودهتکثیر سلول

 گردد.منجر به تغییر مورفولوژی دستگاه گوارش می

ای در مطالعه ،1991و همکاران در سال  Kellyهمچنین     

 کریپت عمق به ارتفاع کرک نسبت کاهش، در بیان کردند که

 در  .دارد جذب و هضم در ایمالحظه قابل منفی تاثیر

 غشای هایآنزیم اختصاصی هایفعالیت در تفاوت حقیقت

 مورفولوژیکی تغییرات به غالباً روده هایسلول مخاطی

 دچار هاکرک پاتولوژیک موارد در ویژه به  .است وابسته

 کاهش باعث و رودمی باال کریپت عمق و شده رشد کاهش

 .شودمی آنزیمی فعالیت

داد که استفاده از فیبر در نتایج پژوهش حاضر نشان     

 تواند مفید باشد. تغذیه طیور گوشتی در مقادیر کم می

تواند باعث همچنین فرآوری فیبر در مقایسه با آردی نمی

های گوشتی بهبود خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه

 شود.
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Abstract 
    This experiment was conducted to determine the effect of feed form and various sources of 

fiber on small intestine histology of broiler chickens in completely randomized design with 

factorial arrangement 2×5 with 10 treatments and 4 replicates for 42 days. Treatments consisted 

of different sources of fiber (3% sunflower hull (SFH), 3% wheat bran (WB), 3% sugar beet 

pulp (SBP) and 0.5% Arbocel) with control diet and 2 feed forms (mash vs. pellet).  The results 

showed that SBP in mash form increased villus height of duodenum and jejunum. In the 

duodenum, SBP and in the jejunum, SFH increased villus height. Duodenal villus height 

increased significantly in birds fed with mash form compared to the birds fed with pellet form 

of diet. SFH increased the villus diameter, epithelial thickness, and mscle thickness. In the 

jejunum, control treatment in pellet increased the villus diameter and epithelial thickness and 

in the duodenum SFH, SBP and Arbocel in mash form decreased crypt depth. WB in pellet 

form significantly increased the villus height-to-crypt depth ratio in the duodenum.  According 

to the results of this experiment, it can be concluded that the use of fiber sources in mash form 

in compare to the pellet form, improved histlogical parameters of small intestine in broiler 

chickens. 
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