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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب تمامی حقوق مادی و معنوی 

هایِ ناشیییی ان ان ای این هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه  حقق  اددیلی متعلق به 

ان این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ستاد راه شگاه محقق اردبیلی، نای ا ش و دان نما و دان

 بالمانع است.

 
 

دکترای تخصییصی  آموختهدان غالحرضگه االگالن  این انب 

کشگگگهیدو  ی حعهیب عیل    دانشیییکدهتغذیه دامرشیییته

که 9233001462دانش ویی به شمارهحقق  اددیلی  دانشگاه

او دسهله تقصلی  خود تقت ععوان: 66/60/4399در تاریخ  

س لر ج لیراثرات حتقهیل حعهیب حختیف ف"  لعهآح لدی ا

ستاه  گوادش، قهیی لنئونتر س ه د ضم حواد  لتیر تو ه

ای، " دفاع نموده  گوشت  ههجوجه یمع ا لستمی س  حغذ

 شوی که:متعهد می

گونه مدرك ( این رسیییاره را قبالر برار دریافت هی 9

تحصییییلا یا به عنوار هرگونه فعاریت هشوهشیییی در 

هشوهشی داخل و  ها و مؤسسات آمونشی وسایر دانشگاه

 ای.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلوریت ّییّحت و سییقم تمامی مندرجات هایار2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

( این رساره، حاّل هشوه  ان ای شده توسط این انب 3

 باشد.می

( در مواردر كه ان دسیییتاوردهار علما و هشوهشیییا 4

ضوابط و مقّررات ای، مطابق دیگرار اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آر را در متن و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 5

بردارر اعم ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 اشییم، ان حونهو ... ان این رسییاره را داشییته ب

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م ونهار النی را اخذ نمایم.

مسیتخرج ان این رساره در  مقاره ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سیییمینارها، گردهماییها، کنارانسهمای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

اساتید راهنما و مشاور( نای نویسندگار )دانش و و 

 ذکر نمایم.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

شیییود، عواقب ناشیییا ان آر )ان جمله ابطا  مدرك 

، طرح شییکایت توسییط دانشییگاه و ...( را تحصیییلا



دانم هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما

تار با این انب مطابق ضیییوابط و مقّررات مربوطه رف

 نماید.

 
 

 غلامرضا اصلانی 

 امضا 

 تاریخ
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 چکیده

مینه ترئونین آسییی وخ مختلف اسیییید و این پژوهش با هدف بررسیییی اثر منابع مختلف فیبر  هدف:

 .شدهای گوشتی انجام توسعه دستگاه گوارش و سیستم ایمنی جوجه ،برعملکرد رشد

ترکیبات شیمیایی، ویسکوزیته، ظرفیت نگهداری آب و انرژی  در آزمایش اول شیناسی پژوهش:روش

عیین تپوسته نخود و تفاله چغندر قند  شیامل به همراه دو منبع فیبر سیلول  و پکتینقابل متابولیسیم 

ویه راس س س ح توصیه شدهپکتین و سلول  )ویتاسل( و سه س ح ترئونین )تاثیر . در آزمایش دوم شد

ا، هعملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، وزن نسبی اندام بر (آندرصد کمتر یا بیشتر از  90و  303

ق عه  930 اسییتفاده از با ،2×3فاکتوریلترتیط تصییادفی با  ریخت سیینجی ژژنوم در قالط طرخ کاملاً

هدف م العه آزمایش سوم با  .شدم العه روز  24به مدت و در قفس  303جوجه خروس سیویه راس 

ح توصیه )س  سه س ح اسیدآمینه ترئونین وقند  فیبر تجاری پوسیته نخود و تفاله چغندر منبعدو اثر 

، مواد مغذی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم  درصید کمتر یا بیشتر از آن( 90و  303شیده سیویه راس 

 و های ایمنی هومورال و سیلولیپاسیخ ،های گوارشیی و ایمنیهای شییرابه گوارشیی، وزن اندامویژگی

انجام گرفت. آزمایش  مشییابه آزمایش دوم در قفسهای گوشییتی خروس جوجهریخت شیناسییی ژژنوم 
بررسیی اثر نوع بستر )بستر حاوی کف تراشه چوب و کف توری( و س وخ مختلف به منظور چهارم نی  

ت ریخ و ، خصوصیات شیرابه گوارشیهای گوارشییاسیید آمینه ترئونین روی عملکرد رشید، وزن اندام

 انجام گرفت.مشابه آزمایش دوم  2×3تصادفی با آرایش فاکتوریل در قالط طرخ کاملاً سنجی ژژنوم

و انرژی قابل  ، ظرفیت نگهداری آبویسییکوزیته ،ترکیط شیییمیاییتفاوت در در آزمایش اول  :هایافته

ای تصحیح شده بر انرژی قابل متابولیسم ظاهریمی ان  های مورد م العه مشاهده شد.متابولیسیم فیبر

پوسته نخود بیشتر از تفاله چغندر  NDF ،ADF، پروتئین خام، فیبر خام و می انتعادل صیفر نیتروژن

فیبر سیینتتیس سییلول  و پکتین مرکبات از لحار انرژی خام، ماده خشییس، منبع  قند بود. همچنین دو 

ه ولی پکتین پروتئین خام بالاتری نسبت به سلول  داشت ) خاکسیتر و چربی خام تقریباً مشیابه هم بود

 بهبود مصرف خوراک، اف ایش وزن وسلول  باعث اف ایش ، در آزمایش دوم درصد(. 7/0در مقابل  95/2

نسبت  ترئونین کمبود همچنین س ح (.P< 05/0)شد )در دوره آغازین و رشد(  ضریط تبدیل خوراک

ها جوجهبود باعث کاهش مصرف خوراک و اف ایش وزن و ضریط تبدیل خوراک خ تامین و بیشوبه س 

 برابر9/9بود ترئونین )بیشترین اف ایش وزن مربوط به س وخ تامین و بیشگردید.  طی دوره آزمایشیی

سلول   اثرقابلیت هضم مواد مغذی در  . (>05/0P)می ان پیشنهادی ( در حضور سلول  مشاهده گردید 
سیی ح کمبود ترئونین باعث کاهش قابلیت هضییم مواد  (.P< 05/0) اف ایش یافتپکتین  در مقایسیه با



سلول  توسط وزن نسبی سنگدان  (.P< 05/0)بود ترئونین گردید خ تامین و بیشومغذی نسبت به س 

بود ترئونین، باعث خ تامین و بیشوسیلول  و س های حاوی جیره (.P< 05/0) اف ایش نشیان دادجیره 

بیشترین ارتفاع و  (.P< 05/0) های گابلت در ژژنوم گردیدپرز و تعداد سلول سی حاف ایش ارتفاع پرز، 

ترئونین  بودخ تامین و بیشوسلول  و س  اثرهای گابلت در و همچنین بیشترین تعداد سلول پرز ح سی

اف ایش مصییرف خوراک )طی دوره ، پوسییته نخود باعث در آزمایش سییوم (.P< 05/0) مشیاهده گردید

 (.P< 05/0)آغازین و رشد( گردید  هایآغازین(، بهبود اف ایش وزن و ضریط تبدیل خوراک )طی دوره

کاهش اف ایش وزن و بالا رفتن ضریط تبدیل  جیره حاوی کمبود ترئونین باعث کاهش مصرف خوراک،

کمبود مواجه با جیره  باراک کمترین می ان مصیییرف خو (.P< 05/0)د شیییخوراک در دوره آغیازین 

 ی) ماده خشس، چربقابلیت هضم مواد مغذی (.P< 05/0) مشاهده شدترئونین در حضور تفاله چغندر 

 فتاف ایش یاداری به طور معنیقند پوسته نخود نسبت به تفاله چغندر اثر در  ( انرژی و آلی مادهخام، 

(05/0 >P.)  ترین ینشد و پایقند  سنگدان نسبت به تفاله چغندرنسبی پوسته نخود باعث اف ایش وزن

پوسییته نخود  (.P< 05/0)بورس فابرسیییوس هم با سی ح کمبود ترئونین مشییاهده گردید نسیبی وزن 

س وخ تامین  (.P< 05/0)شد نسبت به تفاله چغندر باعث اف ایش درصد خاکستر استخوان درشت نی 
 ،سیییخ به تیتر ایمنی علیه گلبول قرم  گوسیییفندیپانسیییبت به سییی ح کمبود آن بود ترئونین و بیش

 05/0) را اف ایش دادساعت اول ت ریق فیتوهماگلوتنین  92ایمنی سیلولی در نی و   Gایمونوگلوبولین 

>P).  در آزمایش چهارم، بسیتر تراشه چوب نسبت به کف توری باعث اف ایش مصرف خوراک و اف ایش

، نآ بود ترئونین نسبت به س ح کمبودس ح تامین و بیش (.P< 05/0)وزن ) طی دوره آغازین( گردید 

رشیید و کل دوره( و بهبود ضییریط تبدیل  هایباعث اف ایش مصییرف خوراک، اف ایش وزن ) طی دوره

بود بسییتر تراشییه چوب به همراه سیی ح بیش (.P< 05/0)شیید خوراک )در دوره آغازین و کل دوره( 

. همچنین تراشه چوب (P< 05/0) در پی داشتطی دوره رشید ترئونین بیشیترین مصیرف خوراک را 

ح  تراشه چوب باعث اف ایش ارتفاع پرز، س (.P< 05/0)چربی محوطه ب نی شد درصید  باعث کاهش

بود ترئونین نسبت به . س وخ تامین و بیش(P< 05/0) ای در ژژنوم گردیدپرز و ضیخامت لایه ماهیچه

پرز و تعداد  سییی حبیاعث اف ایش ارتفاع پرز، نسیییبت ارتفاع پرز به عمق کری ت، آن سییی ح کمبود 

ح س  بر بین نوع بسیتر و سی وخ ترئونینداری معنیاثر متقابل  (.P< 05/0)های گابلت گردید سیلول

 05/0) بود ترئونین دیده شدس وخ تامین و بیشبا در بستر تراشه چوب س ح بیشترین و پرز دیده شد

>P.) در مقایسیییه با فیبرهای نامحلول )پکتین و تفاله چغندر( فیبرهای محلول جیره گیری:هنتیج ( 
با اف ایش ویسکوزیته شیرابه گوارشی و ایجاد اختلال در توسعه و کارکرد هضمی  سلول  و پوسته نخود(

شیوند. کاهش سی ح ترئونین جیره نی  به واس ه دسیتگاه گوارش موجط افت عملکرد رشید پرنده می

ترین کند. مهماثیر سوء بر توسعه روده، سیستم ایمنی و هضم مواد مغذی پاسخ رشد پرنده را بدتر میت

کییه در دوره آغیازین مربوط بیه اف ایش وزن بود اثرات متقییابیل بین فیبر و سییی ح ترئونین جیره در 

ی های م لوبهایی این اثر بر عملکرد رشید هم محسیوس بود. سی ح توصیه شده ترئونین به پاسخدوره

رات دارای اثای است که شود و نیاز به اف ودن آن نیست. مصرف فیبر از منشاء بستر هم پدیدهمنجر می

 د.باشمی  ، قابلیت هضم مواد مغذی وعملکرد رشدتوسعه اندام گوارشیمشهودی بر 

 سلول ، پکتین، پوسته نخود، تفاله چغندر، ترئونین، جوجه گوشتی، عملکرد رشد. های کلیدی:واژه
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مقدمه



 حقدحه ی هدف -1

  حقدحه-1-1

دستیابی به بانده بیشتر تورید با           

ّر  هزینه کمتر و همچنین استااده ان حداقل 

داروها یکی ان بزرگترین اهدا  در هرورش جوجه 

های هزینهباشد. با توجه به اینکه گوشتی می

قسمت اعظم کل هزینه تورید را به خود غذایی 

 كه ارتغذیه تدبیر هر گونه رذا دهد،اختصاص می

 در تواندشود، ما خوراك هزینه كاه  به ن رم

 گردد واقع مؤثر نیز طیور هرورش سودآورر

 استااده ان(. 9319)حاجی رحیمی و همکارار، 

 جمله ان هایین قیمت با اقالی خوراکی

باشد. برای ما هزینه خوراك كاه  راهكارهار

، خوراک باید حاوی مواد رسیدر به رشد بهینه

و همچنین قادر به تامین مغذی مناسب بوده 

 نیانهای فیزیوروژیکی دستگاه گوارش باشد

. تالش برای حاظ رفاه (2092)ماتلون و همکارار، 

و سالمت هرندگار ّنعتی و بدست آوردر حداکثر 

های ت اری را به سود اقتصادی ان آنها، سیستم

ای ترغیب های جدید تغذیهسوی استااده ان روش

نه مصر  کنندگار گوشت نموده است. همچنین امرو

کلسترو  در  طیور خواستار وجود حداقل چربی و

که با استااده ان  باشندگوشت مصرفی خود می

های ت اری موجود تحقق این امر مشکل است. جیره

 ،یکی ان راهکارهای موجود جهت رفع این مشکل

استااده ان فیبر جیره جهت رقیق نمودر جیره 

 در سالمتی طیور و استااده ان اثرات ماید آر

 ،. با این حا (2090و کر،  1روگیر ) باشدمی

وجود منابع مختلف فیبر در دستگاه گوارش 
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دارای اثرات متقابل با برخی ان مواد مغذی ان 

-های آمینه ضروری مانند ترئونین میجمله اسید

باشد. این اثرات به نوع فیبر و ماهیت آر 

مطارعه این اثرات متقابل  ،دارد. رذابستگی 

اطالعات ما را در استااده ان منابع مختلف 

فیبری و میزار استااده ان آنها را افزای  

 خواهد داد. 

 های حاوی فیبر باال معموالر خوراک          

د، نشوکنندگار استااده میبرای تغذیه نشخوار

هر چند که اوضاع اقتصادی و اجتماعی در جهار 

دهندگار و محققار ّنعت طیور را  هرورش ،مدرر

های به جست وی بیشتر برای استااده ان خوراک

کند. در جیره فیبری در تغذیه طیور تشویق می

نویسی مدرر استااده ان فیبر خای بسیار معمو  

شده و ان اهمیت نیادی در تغذیه طیور برخوردار 

های گوشتی است. استااده ان فیبر در جیره جوجه

ای آر های تغذیهنکه برای ویشگیبیشتر ان آ

های فیزیکی آر است. ان باشد، به خاطر ویشگی

جمله فواید استااده ان فیبر جیره تاثیر مثبت 

آر بر ساختمار دستگاه گوارش، ان جمله اندانه 

 باشدو ح م روده و همچنین هرنهای روده کوچک می

 .(2000 و همکارار،1ن)مونتگ

  هدف-2-1

 انجام یگوشت هایعملکرد جوجه یرو  یرهج یبرف یردر خصوص تاث یادیز تیقاتحق

اگانه طور جد همحلول و نامحلول ب یبرف یردر راب ه با تاث یاندک هایپژوهش یول ،است شده

شد  یپژوهش سع این در، لذا. است گرفته صورت گوارش دستگاه توسعه ،بر عملکرد رشد

 یرو ینترئوناسید آمینه و نامحلول به همراه س وخ مختلف  ولمحل یبرتا اثر متقابل ف

 یمنی،ا هایپاسخ ،لاشه یاتخصوص ،یهضم مواد مغذ یتعملکرد رشد، قابل هایشاخص

                                                             
1
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فیبرهای استفاده شده . گیردمورد م العه قرار  یگوشت هایروده در جوجه یشناس یختر

 پوسته نخود و تفاله چغندر قنداین پژوهش سلول  و پکتین به عنوان فیبرهای خالص و  در

بستر  به عنوان تراشه چوببودند. همچنین اثر منبع فیبری  تجاری یفیبرمنابع عنوان  هب

 یررسهدف بدر حضور س وخ مختلف اسید آمینه ترئونین با نی  به همراه فیبرهای یادشده 

 مورد م العه قرار گرفت.  یرز یهفرض 4نادرست بودن  یادرست 

 هه  پژیهشفرضله-3-1

 اول یشآزما

در ری ( منابع فیبو ... یسکوزیتهو ،آب نگهداری یتظرف)فی یکوشییمیایی  هاییژگیو 

 رندندا یبا هم تفاوت یشگاهیآزما یطشرا

 دوم آزمایش

 رهینامحلول در ج محلول و یبرهایبه عنوان ف یطو سیییلول  به ترت یناز پکت اسیییتفاده

دستگاه گوارش  یمورفولوژو  یهضم مواد مغذ یتبر عملکرد رشد، قابل یگوشت هایجوجه

 . اثر مشابهی دارند

 سوم: آزمایش

 محلول و یبرهایاز ف یغن یو پوسیییته نخود )به عنوان منابع خوراک قند تفاله چغندر 

مواد  ءو ابقا یمنیا یستمس ،عملکرد رشید یرو یننامحلول( به همراه سی وخ مختلف ترئون

 .باشدیم تاثیریب یگوشت یهادر جوجه یمعدن

 

 چهارم یشآزما  

 یروپرورش )بسییتر و قفس(  یسییتمو سیی یتجار هاییرهج ینمختلف ترئون سیی وخ

 تاثیریب یگوشییت هایروده در جوجه یسیینج یختر ی وگوارشیی یرابهشیی ،عملکرد رشیید

 .باشدیم
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 ل تقق لشلعهی پ  حیهن-2

 فلیر ی انواع آنت ریف -1-2

و  اییهتج  یآن همراه با توسعه روشها یفدارد و تعر یمختلف یمعان یهمتخصصان تغذ یبرا 3یبراص لاخ ف      

ی که های گیاهدیواره بافت هایبه سلولعموما   .شودیآنها کامل م یطترک یمیاییشی یکوف یاتمشخص شدن خصوص

ط آن را به عنوان ترکی که شود،فیبر اطلاق می سلول تشکیل شده است عمدتاً از لیگنین و سلول  و هم چنین همی

به . (2009مس دونالد و همکاران، )کنند. مقاوم باشد نی  تعریف می های روده کوچسسلول گیاهی که در برابر آن یم

 یمیاییش یقدق یطشده است، اما ترک یلتشک یگنینو ل اینشاسته یرغ ساکاریدهاییاز پل (DF) 4یرهج یبرف یطور کل

وزن  نیدر تفاوت ب یبرهاف ینب یمتفاوت است و تفاوت ساختار یاهگ یسمختلف  یهاو اندام یاهیگ هایگونه ینآن ب

در خواص  اریمتنوع با اختلافات بس یاربس یمرهایشامل پل یرهج یبرهایآنها است.  فحل شوندگی  یتو قابل یمولکول

تبادل  تیظرف ی،مواد هضم وزیتهیسکدر و هاییوتباشند منجر به تفا یرهکه در ج یهستند و زمان ی یکوشیمیاییف

 خواص و ساختار در هاتفاوت .(2003 6،؛ مرتن 2004 5،)اسپ گردندیو حجم دستگاه گوارش م یرتخم یتقابل یونی،

چرب فرار  یدهایاس یدو تول یمواد هضم pHقرار داده و  یرموجود، نرخ عبور را به طرق مختلف تحت تاث فیبر منابع

 اندازه ،بر مصرف خوراک  یرهج یبرف یرتاث ،یجه. در نتدهندیقرار م یرمختلف دستگاه گوارش را تحت تاث یهادر بخش

 یبر،و رفتار پرنده بسته به منبع ف یکروبیرشد م ،یمآن  یدتول ،موسین سنت  ،دستگاه گوارش یشناس ریخت و اندام

 یور،ط یورو بهره ی یولوژیف یرو یرهج یبرف اتاثر ین،علاوه بر ا (.2007و همکاران،  7)جیمن  مورنو شودمیمتفاوت 

شکل  بر،یمنبع ف ی یکیساختار ف ،یهپا یرهج یتماه ینو منبع آن و همچن یرهاف وده شده به ج یبربه مقدار ف یبستگ

 (.2003، 8دوری ) خوراک و سن و نوع پرندگان دارد

 هایییژگشدن، و یگنینیو درجه ل یگوارش یطدر مح یبریبخش ف یتاندازه ذرات و حلال ی،عمل یهتغذ یطشرا در

در  یرخمت ییدسیییتگاه گوارش و توانا یکه بر نرخ عبور خوراک در بخش فوقان یراتیتاث یلهسیییتند که به دل یدیکل

 .( 2099و همکاران،  9) ساکی گذارند یم یرپرنده تاث یدبر تول ،دارند یقسمت تحتان

 یا و برخهها، بتاگلوکانصمغ ها،ینپکت) یرو قابل تخم ویسیکوزمحلول،  یبرهایبه دو گروه ف توانرا می یرهج یبرف

، 10چاکت) نمود یمتقسیی (سییلول هایهم یسییلول  و برخ یگنین،ل) ویسییکوزیرنامحلول، غ یبرهایو ف (سییلول هایهم

 هایبریحال ف ینبا ا .باشدیم یورط یرهدر ج ستفادهمورد ا یاکثر مواد خوراک یعیطب ءاج ی ازایک یرهج یبرف.  (2002

و  مخاطبا  یرهج یبرف (.2004و همکاران،  11جوزفس ) گردند یسیییبط کاهش مصیییرف مواد مغذ تواننیدیمحلول م

 طیشیییرابه دلیل متغیر بودن در کنترل سیییلامت روده دارد.  یروده اثر متقابل داشییته و نقش مهم یکروبیم یتجمع

ال در ح یوسییتهپ ینکها یلبه دل مخاطی لایه. اسییت مهم هاپاتوژن یهاه گوارش علدسییتگ یروده عملکرد ممانعت یطمح

انتقال مواد  ینهمچن دسییتگاه گوارش و سییازیدر محافظت و روانو بوده  یاپو یهلا یسو سیینت  مجدد اسییت  یهتج 

 یبرف ،یورط یهانجام شیییده در تغذ یقاتتحق یشیییتردر ب یبه طور کل. (2004و همکاران  12مونتگننقش دارد ) یمغذ

در  .( 2005هتلند و همکاران،  ؛2090، 13روگیر وکر) در نظر گرفته شییده اسییت یرهکننده ج یقبه عنوان رق  یرهج
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 وندشیم یمتنظ ایگونهبه اندشده یهتوص یجوان گوشت هایجوجه یکه برا ییآنها مخصیوصاً یتجار یهایرهج یجهنت

انجام شده  یقات. هر چند که بر اساس تحق(2092و همکاران،  14ماتئوز) اشندخام ب یبرف %3مقدار کمتر از  یکه حاو

عه به بهبود توس یره،متفاوت در ج یبراز منابع ف ینشان داده شده است که گنجاندن مقدار متعادل یر،اخ یهاسال یط

و  15)هتلند شودیممنجر  یگوارش های یمو آن یصفراو یدهایاس یدریس،کلر یدترشیح اس یشدسیتگاه گوارش  و اف ا

عملکرد  ی،منجر به بهبود در هضییم مواد مغذ ییراتتغ ینا .(2007و همکاران ،  16؛ گون الو الوادور 2003همکاران ،  

 (.2001و همکاران،  17)ون کریم ن گرددیم یوانح و سلامتی رفاه نهایت در و گوارش دستگاه سلامت ،رشد
 
 18سیولز -2-2

داده و به عنوان فیبر نامحلول  یلرا تشک یاهانگ یسلول یوارهد یهسیاختار اول (n)5O10H6C  کلی با فرمول سیلول 

عه و از مجمو آورندیشکل، بلور سلول  را به وجود م یمکعب ییفضا یشبا آرا یوزمولکول سیلوب ۵هر  .شیودشیناخته می

ا به وجود ر یسلول  یکروفیبریلم ها،یسل. مجموعه مشودیم یلسیلول  تشک یسیلم یا ییسیلول ، رشیته ابتدا یبلورها

 ودشیم یلتشیک یسیلول  یبریلل، ماکروفیکروفیبریم ۵۲نانومتر دارد. از مجموع حدود  ۵۵حدود  یکه ق ر آورندیم

سلول   .(2002نیشی یاما و همکاران، ) دهندها هم تشیکیل یس شیاخه فیبر را میروفیبریلکمجموع ما .(9-9)شیکل

دارد. جانوران  یبر خلاف آن، نقش ساختمان یاست، ولگلوک  ساخته شده یتکرار یاهمچون نشیاسته از اتصال واحده

قادر به  طیورکه  یدر حال کنند،یاسیییتفاده م یبه عنوان منبع انرژ یاهیگ ییاز سیییلول  موجود در مواد غذا خواریاهگ

 شود،توسط طیور مصرف میکه  یاهیگ ییو قسمت اعظم سلول  موجود در مواد غذا باشدیسلول  نم یاز انرژ دهاسیتفا

 .(2007وهمکاران،  19)مکدونالد دگردیدفع م
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 لیری ف  سیولز لر سهختهد سیولز ی ونج 4 -4شکل

 

 

 20پکتلن -3-2

 عمل یشبکه سلول  یمانو به عنوان س شیودیم یافت یاهانگ یسیلول یوارهاسیت که در د یدیسیاکار یپل ینپکت

گروه  % ۰۲حدود  یعتدر طب که اسییت یداسیی یسگالاکتورون دی از یمریماده پل ینا. باشییدکرده و محلول در آب می

 ییرتغ یناستخراج پکت ینسیبت ط ینا  .(9-2شیکل) شیده اسیت یبا متانول اسیتر یداسی گالاکتورونیس یلکربوکسی

را  ییذاغ یعدر صنا ینپکت یکاربرد یهایژگیشیده ون یشیده به اسیتر یاسیتر یداسی گالاکتورونیس . نسیبتکندیم

 شودیم یمتقس ییناپ یلبا متوکس ینبالا و پکت یلبا متوکس یندسیته پکت به دو یناسیاس پکت ینبر ا  .کندمی یینتع

 .(9314)عرب و همکاران، 

 صمغ یبو، طعم یماده ب یناست. ا یوهداخل پوسیت م یرنگ و اسیفنج یدبخش سیف یج ء اصیل یندر واقع، پکت

 دهیبه سب  د یلزرد ما یو گاه یاتا قهوه رِمکِ یتا درشت، در رنگ ها ی ر یهاذره یابه صورت گَرد  ینپکت مانند دارد.

در  نیکند. پکتیم یدتول یو شفاف ییدیکلو یعما ،اگر آب گرم باشید یژهشیود به و یدر آب حل م یبه خوب ،شیود یم

و  )عرب رود یمناسط به شمار م ی یآن شرا یدتول یبرا یدیاسی یطکه مح یدر حال .شیودیم یهتج  یاییقل یطشیرا

   .(9314همکاران، 

شدن  ینیژلات یبرا 22ینپائ یلبا درجه مت یندارد. اما پکت یازن قندشیدن به  ینیجهت ژلات21بالا یلبا درجه مت ینپکت

ه خود ب یاشیییده و حالت ژله یطترک یمکلسییی یژهبه و یفل  یهایونها با یننوع پکت ینبلکه ا ندارد.قند بیه  ییازین

با  یطها در حالت ترکینباشیید. پکتیواحد اسییتر م ۵۵در حدود  ینبالا و پائ یلبا مت یندو پکت ین. اختلاف بیرندگیم

 یگرارت دبه عب یااسییتر بالا  یلبا درجه مت یندر پکتباشیید. یم زایلوزو  رامنوز گالاکتوز،، ینوزآراب یرقندها نظ یبعضیی

به  یلیربوکسک یهاگروه یهو بق یافته یشاستر اف ا یلمت یشنسبت به اف ا ییلکربوکس یهاهگرو یلتشیک HM ینپکت

که  ینیکتشوند. پیم یمو سد یم،کلسیمپتاس یوم،مانند آمون ییهابه نمس یلتبد ینکها یاو  شده یلتبد آزاد یهایداسی

 ینتنوع دوم پک و بهو تری داشته استر کم یلمت ی انم ،شودیم یلتشک یلکربوکسی یدواحد اسی ۵۲/۲در آن کمتر از 

 .(2090و همکاران،  23)وای شودیمموسوم  LM ینپکت یعنی
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  لنسهختهد پکت 4-2شکل 

 24پوسته نخود-1-2

ی اوردهآکنی است که فرضایعات ل ه پاک ،صنایع تبدیلی کشاورزی در ایران نجاتهای فرعی کارخایکی از فراورده

 یهاظرفیت اسمی واحدهای فعال کارخانه .(9-3شکل) به ل ه است و سیفید فرعی حاصیل از تبدیل دانه نخود سییاه

کنند. می ان تن ضییایعات در سییال تولید می 7500طور متوسییط تن در سییال اسییت که به  94000 حدود تولید ل ه

گ ارش شده کیلوکالری بر کیلوگرم  2600 آن درصید و انرژی متابولیسمی 2/30کنیضیایعات ل ه پاک پروتئین خام

و فیبر خام خام ( می ان انرژی خام، پروتئین 2094و همکاران ) 25ای صفاهمچنین در م العه (.9337 ،عبدی(اسیت 

اگرچه در کشییور از این درصیید عنوان کردند.  7/31و  9/92، کیلوکالری بر کیلوگرم 3361پوسییته نخود را به ترتیط 

مقادیر مختلف به در این فیبر از خارج ده در انجام شم العات در محصیول فرعی در تغذیه طیور اسیتفاده نشیده ولی 

 ؛2099جیمن  مورنو و همکاران ،  (نتایج خوبی نی  به همراه داشییته اسییتاسییتفاده شییده که عنوان فیبر نامحلول 

 .(9116 ،وهمکاران 26ینسونجورج

 
  پوسته نخود– 4-3شکل 

 27تفهله چغعدد قعد-5-2

ه ی نظیر گوجلاتاز فرآیند اسیییتخراج قند و شییربت از محصو ت فرعی کشاورزی حاصللاها گروهی از محصوتفاله

قند به مقییدار قابل توجهییی در کارخانجات تولید  تفالیییه چغندر .باشندقند می فرنگی، مرکبات، سیییییط و چغندر

که حاوی الیاف خام محلول، قندهای محلولی چون   .(9-4شکل) شودکننده شییییییکر و قند در کشییییییور تولید می

وه بر استفاده آن در صنایع غذایییی، عمده کاربرد لاباشد. عها مییییاکاروز و فرکتوز، مواد معدنی و بعضی از ویتامینس

ن   و پکتیلسلوها دارای مقادیر زیادی سلول ، همیتفاله باشییید.های غذایی نشییییخوارکنندگان میاصلی آن در جیره

های تج یه کننده این مواد به اندازه کافی در دسیییتگاه که آن یمباشیییند  و دارای می ان بالایی از فیبر محلول می بوده

                                                             
24
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و فیبر خام تفاله خام ین ئای می ان انرژی خام، پروتدر م العه (2094و همکاران ) 28صیییفا .گوارش طیور وجود ندارد

در آزمایشییییییییییی که در درصیید عنوان نمودند.  3/97و  1/3 ،کیلوکالری بر کیلوگرم 3673 چغند قند را به ترتیط

قند به عنییوان منبع فیبر محلول صورت گرفت، مشییخص شیید  های گوشییییتی با اسیییتفاده از تفاله چغندرجوجه

وشتی های گشه جوجهلاقند اثرات سوئی بر ضریط تبدیل غذایی و صفات  که در مقایسه با جیره شییاهد تفاله چغندر

 (.9319)سعادتمند و همکاران، ندارد 

 

 
  تفاله چغندر قند -4-1شکل 

 دد جلر  علودترئونلن  -0-2

های با پروتئین پایین است و در پرندگان سومین اسید آمینه محدود کننده در جیره ترئونین در طیور معمولاً

 احتیاجات ترئونین شود.شود؛ بنابراین به عنوان یس اسید آمینه ضروری بررسی می سنت  29از نو صورت به تواندنمی

 جنس باشد. عواملی نظیر درصد پروتئین خام جیره، نژاد، سن وهای گوشتی در سنین مختلف متغیر میدر جوجه

. (2004، 30سی و سیلان)سیف توانند بر احتیاجات ترئونین تأثیر بگذارندپرنده و مواد اصلی تشکیل دهنده جیره می

های اخیر بسیار مورد م العه قرار گرفته است. طی این مدت تخمین های گوشتی جوان دردههنیاز ترئونین جوجه

درصد جیره گ ارش  75/0تا  53/0در ماده از  و 75/0 تا 63/0 های گوشتی نر ازاحتیاجات ترئونین کل در جوجه

های گوشتی (، به این نتیجه رسید که احتیاجات ترئونین درجوجه9137) 32روبین  (.9116، 31)کید و کر شده است

(، بیان کردند که احتیاجات 9133) 33جیره بیان شود. اسمیت و والدروپ خام از پروتئین درصد 7/3 باید به صورت

اران کباشد. زعفریان و همبیشتر از اف ایش وزن می غذایی های گوشتی برای بهبود ضریط تبدیلترئونین درجوجه

شودمیغذایی درصد، باعث بهبود اف ایش وزن و ضریط تبدیل  7/0(، بیان کردند که س ح ترئونین قابل هضم 9337)

درصد پروتئین )حاوی س وخ کافی لی ین و  96ترئونین به جیره با  -. آنها همچنین بیان کردند که اضافه نمودن ال

و  34شود. آیاساندرصدپروتئین می 91وزن مشابه با جیره حاوی و اف ایش  غذاییمتیونین( باعث بهبود ضریط تبدیل 

 1/0و35/0، 3/0، 75/0،  7/0های گوشتی نر، پنج س ح مختلف ترئونین )(، در آزمایشی روی جوجه2001همکاران ) 
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 42 تا 22و گ ارش کردند که بهترین س ح ترئونین برای حداکثر رشد در سن  هبررسی قرار داد مورد( را رهیدرصد ج

روزگی ، 29تا  0نیاز ترئونین کل را در ( NRC ،9114شورای ملی تحقیقات آمریکا ) .باشدیدرصد م 75/0ی روزگ

 که راهنمایدر حالی. کنددرصد جیره بیان می63/0و 74/0، 3/0 طیبه ترت یروزگ 56تا  42روزگی و  42تا  29

 42تا  25و  یروزگ  24تا  99، یروزگ90تا0را در ( نیاز ترئونین کل و قابل هضم  303)  راس گوشتی جوجه پرورش

ترئونین در  نموده است. انیدرصد ب 65/0و  74/0درصد و  73/0و  33/0درصد،  33/0 و 14/0 طیبه ترت یروزگ

ود که همگی شپیروات می ، استیل کوآ ومحصولات آن شامل گلایسین ،سنت  پروتئین درگیر بوده و هنگام کاتابولیسم

اسید آمینه ترئونین نه تنها برای سنت  پروتئین و تولید ترکیبات (. 9116، 35)کید و کر متابولیسم مهم هستندبرای 

برخی م العات بیانگر می ان نیاز پایین  .کندکمس می هم نیتروژنی مهم است بلکه به نگهداری سلامت دستگاه گوارش

بنابراین ترئونین  .(2009و همکاران،  36کیدی است )های گوشتدر جوجه NRC (9114) توصیه به ترئونین نسبت به

 (.9117و همکاران، 37ادواردزو یس اسید آمینه مهم و گاهی محدود کننده برای طیور و خوک است )

 (2000و همکاران ) 38باشد. ون گودورترئونین مهمترین و بیشترین اسید آمینه موجود در ترشحات داخلی می

های احشایی به مصرف ای در قسمتدرصد از ترئونین جیره در شرایط طبیعی تغذیه 30تا  60گ ارش کردند که حدود 

و  39)استول گیردآمینه در بافت احشایی روده انجام میاسیداین درصد متابولیسم  70در خوک بیش از رسد. می

 .ودشه استفاده میشد های ترشحشده در روده جهت تولید موکوس و پروتئین ءبیشتر ترئونین ابقا (.9111همکاران، 

 ) باشدروده معادل یس هشتم مجموع ترئونین اکسید شده درکل بدن میدر اکسیداسیون ترئونین  ،در حقیقت

یس  41روده مهم و حیاتی بوده و به خاطر اهمیت آن در ساختار موسین ترئونین برای  (.2005و همکاران،  40اسکارت

سرین حاوی گروه کربوکسیل آزاد بوده که برای اتصال جهت شکل گیری است. ترئونین و مخاطی ترکیط اصلی در لایه 

، دهنددرصد وزن مولکولی موسین را تشکیل می 30تا  50های کربوهیدراتی که بین بین اسکلت موسین و گروه

 (.2004)مونتگن و همکاران،  ضروری هستند

به قابلیت دسترسی ترئونین حساس باشد.  رسد که سنت  موسینبه علت وجود ترئونین در موسین به نظر می    

های دارای کمبود ترئونین های جوان تغذیه شده با جیره( دریافتند که خوک2007و همکاران ) 42ای ونگدر م العه

نین وروز، کاهشی را در سنت  پروتئین موکوس و موسین نسبت به جیره شاهد که دارای مقادیر کافی ترئ 94به مدت 

ها اف ایش ( بیان کردند که مصرف ترئونین برای سنت  پروتئین روده در موش2007و همکاران ) 43فاور بود، نشان دادند.

اشد. بترئونین برای تولید موسین محدود میبه قابلیت دسترسی  دستگاه گوارش احتمالاً اف ایش التهاب هنگام ،.یابدمی
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ردد. تحت این شرایط اف ایش ترئونین جیره میعملکرد ممانعتی موکوس منجر گ کاهشتواند به این محدودیت می

ستقر م ، مجدداًتواند سنت  موسین را تحریس کرده و جمعیت میکروبی را که برای محافظت و سلامتی روده مفید است

 .   (2007 ،فاور و همکاران) نماید

( گ ارش کردند که تغذیه مقدار اضافی ترئونین موجط اف ایش سنت  2005در م العه دیگری فاور و همکاران )    

ف روده در پاسخ به مصردر به علت یس مکانیسم تنظیمی برای کاتابولیسم اسید آمینه  گردد و احتمالاًموسین نمی

گ ارش نمودند که در پاسخ به غلظت ترئونین جیره   (2090و همکاران ) 44اسید آمینه باشد. همچنین چیاین بالای 

، اف ودن ترئونین اثر خود را )ژن تولید کننده موسین( روی نداد که بیانگر این است MUC2هیچ تغییری در بیان ژن 

یاز نبر . طی آزمایشی اثر فیبر خالص کنداعمال مینه در مرحله رونویسی  ساخت موسین تنها در مرحله ترجمه و در

های گوشتی اف ایش خواهد داد، در رئونین بررسی گردید، با این فرض که فیبر خالص نیاز به ترئونین را در جوجهت

که فیبر خالص )پکتین( منجر به کاهش عملکرد رشد شده و به علت وزن پایین گروه مصرف کننده پکتین، نیاز حالی

چی وهمکاران (. 2093، 45پلوت  و دلقیر-)ویل  ل کاهش یافتبه ترئونین نسبت به گروه شاهد و گروه دارای فیبر نامحلو

 مانان وهای گوشتی منجر به کاهش عملکرد رشد گردیده یافتند که س وخ بالا و پایین ترئونین در جوجه( در2090)

 یمه نقش تنظب احتمالاً که موثر بوده ترئونین س ح بودن بالا مضر اثرات روی بیوتیسپری یس عنوان به ساکارید اولیگو

 .مربوط باشد روده ینموس ینامیسد یکننده آن رو

ای است که به همچنین مشخص گردیده که  ترئونین نقش مستقیمی در سیستم ایمنی دارد. ترئونین اسید آمینه 

همبستگی مثبتی با  Gاف ایش در ایمنوگلوبولین  شته وانسان و پرندگان حضور دا Gمقدار زیادی در ایمنوگلوبولین 

تیتر آنتی بادی که ( مشاهده نمودند 9179و همکاران ) 47وابارگا .(9111و همکاران،  46) لی ترئونین مصرفی دارد

ین جهت حداکثر ترئون گیری نمودند که نیاز بهیابد، آنها نتیجهنیوکاسل با اف ایش ترئونین جیره بهبود می علیه ویروس

رم در کیلو گرم جیره در دوره  رشد بالاتر است. این محققان  بیان کردند که ترئونین یا گ 7کردن تولید آنتی بادی از 

 ها دارد. و یا مستقل از تولید آنتی بادی تاثیر منفی بر عملکرد ویروس داشتهطور مستقیم در تولید آنتی بادی نقش هب

 
 48حخهع  یهال  شعهس یختد-7-2

 

این لایه به طور مستقیم با  .کند)حفره( را احاطه می گوارش است که لومنترین لایه دسیتگاه خارجیلایه مخاطی 

 اپیتلیوم، لایه سه به داخل سمت به خارج از و باشدمی هضیم و ترشیح ،مواد غذایی در ارتباط اسیت و مسیئول جذب

ده پوشی توسط پرز  )ویلی ( یلایة مخاط س ح همهشیود. تقسییم می یمخاط یچهماه ،)بافت پیوندی سیسیت( ینپار

 صییورت به و بوده کوچس های در اندازه هامی شییود. ویلی را باعث شییده اسییت که اف ایش سیی ح جذب مواد مغذی
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دیده  غییو ست انگشتی شکل، برگی ،شیکل زبانی مختلف اشیکال به هاویلی. کندمی متمای  را مخاط کهمتراکم بوده 

ده نا پروپریا پوشیده شولامی( وگابلت کننده جذب سلولهای) سیاده ایاز اپیتلیوم اسیتوانه روده ویلی سی ح. شیوندمی

جانکیرا و (  باشیییدمی های لنفیو مویرگ ماهیچه صیییاف ولایه هاویلی همچنین شیییامیل مویرگ یوراسیییت. در ط

 (.9136همکاران،

شیییکل )گابلت( و  جامی سیییلولهای ،( هانتروسییییتا) کننده جذب هایمخاطی روده کوچس حاوی سییلول لایة

 کندهپرا کننده جذب هایسلول درمیان انترواندوکرین و گابلت هایسیلول طوریکهبه. اسیت انترواندوکرین هایسیلول

 (.2005 کاتوواون،)باشیید یا پایه می بنیادی وسییلولهای پانت سییلولهای شییامل همچنین اپیتلیوم درکری ت، هسییتند،

 را اپیتلیال س وخ که است ل ج و غلیظ ایماده ،موکوس یامخاط باشند. های گابلت مسیئول تولید موسیین میسیلول

، مواد هایمآن  یدها،سییاکار یآزاد، پل ی یدهایمترشییحه، سییورفکتانت، ل هاییباد یآنت ین،موسیی حاوی و پوشییاندمی

و س س  یهتج  یمواد مغذ ینکهبا توجه به ا. (2004مونتگن و همکاران، ) باشیدیکنده شیده م یهاو سیلول یهضیم

 یکیدر ن د یکوچس مواد مغذ یکه اج ا دهدیو اجازه م سییاختهرا روان  یهضییم یات، موکوس محتودنشییویجذب م

 برخی از ترکیبات از جمله فیبرهای نامحلول روی لایه مخاطی اثر سایندگی داشته .یرندقرار بگ یجذب هاییتانتروسی

 یتعداد سلول ها یموکوس به ازا یدشیاخص، تول یسبه عنوان  لذا  شیود،یکنده شیدن موکوس م یشو منجر به اف ا

همچنین  (.2004)مونتگن و همکاران،  یابدیم یشنامحلول اف ا یبرگوارش هنگام مصرف ف سیتگاهگابلت موجود در د

 هیضییخامت لا یشدر موش منجر به اف ا پکتین اف ودن کهنشییان داده اسییت  یقاتتحقدر راب ه با فیبرهای محلول 

 یمخاط یهلا یتوان حفاظت در یکاهشیی اثر یسو سییلول (  ین)پکت یبرف فاقد هاییرهکه ج طوریهب شییودیم خاطیم

و  49)برون باشییید یترشیییح هایو کاهش پاسیییخ یمخاط یهعلت نازک بودن لا توانید بهو این میکولون موش دارد 

ات حمل یشنازک احتمال اف ا یموکوس یهلا ینباشد ول یمضخ یموکوس یهاگر چه بهتر اسیت که لا (.9171 همکاران،

 (. 2002و همکاران،  50)جریسن دنبال دارده ها را بیباکتر

 
 لر ج لیری اثر حتقهیل یه ف 51گهییت ههيسیول-8-2

 

 حاوی و دارد مانند ویسییکوز حالتی که کنندمی ترشییح را مایع مخاطی ،)جامی شییکل( گابلت هایسییلول   

 نام آید.می در سییوسیی انسیییون صییورت به هاالکترولیت محلول در که باشییدمی موسییین نام بهی هایپروتئینگلیکو

 دارای یس پایه باریس بوده که داخل لومن هاسلول این. است بافت در هاسیلول این ویژگی دلیل به گابلت هایسیلول

 .گسترش یافته است )مجرا(

 سلول یهبق و قراردارد سلول قاعده در گلژی دستگاه و اندوپلاسمی شبکه ،میتوکندری با همراه گابلت سلول هسته

ابلت گ هایسلول ،هاانتروسیت مانند. است پرشده ،شده با غشاء که حاوی مخاط هستند پیوند ترشیحی هایانولگر با

 ییبه تنها فشرده بوده و یارها بسیسیلول ینا کنند،یمهاجرت م پرز رودهروده بوجود آمده و به طرف نوک  ی تدر کر
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ها سییلول ینا ینبنابرا .روز اسییت 5 یال 3گابلت  یهاطول عمر سییلول(. 9169، 52مارتین) یسییتندن یصقابل تشییخ

 (.2093، یرپلوت  و دلق-یل )و خواهند بود تغییر در و داده پاسخ هانسبت به محرک

 ماًدر روده دائ یمخاط یهلا. شودیم لایه مخاطیکنده شیدن  یشمنجر به اف ا با تاثیر بر دیواره رودهنامحلول  فیبر

گابلت  یهاترشییح توسییط سییلول یشبا اف ا یدبا از دسییت رفته مخاطمقدار  بنابراین اسییت، یهدر حال سیینت  و تج 

 یرهاف ودن سییلول  به جگ ارش شییده اسییت که  (.2004)مونتگن و همکاران،  دشییود و به حد تعادل برسیی یگ ینجا

 (.  9135و همکاران،  53)وهونیموجود در روده منجر شود گابلت  هایتعداد سلول یشبه اف ا تواندیم

با  یسهبالا در مقا شیدگییلهمرکبات با درجه مت ین( مشیاهده کردند که اف ودن پکت9111همکاران ) و 54اوتلانگ

 یرو یمضخ یموکوس یهلا یسبخاطر وجود  یشاف ا ینداد که ا یشگابلت را اف ا یهادرصید سیلول 66سیلول  چوب، 

و  55یلپ ،یشیییدر آزما ینباشیید. همچن تهنقش داشیی یبه مواد مغذ یتواند در کاهش دسییترسیییبود که م یتلیوماپ

 یهاتعداد سلول یشسلول  موجط اف ا یلمت یاز کربوکسی یی( گ ارش کردند که مصیرف سی وخ بالا2005همکاران )

ن داخل ژ یانب یشگابلت و اف ا یهاتعداد سیلول یرتحت تاث ینموسی یدشیود. تولیدر خوک م ینموسی یدگابلت و تول

 .باشدیم یسلول

 هایتعداد سلول ،نامحلول یبردرصید سبوس گندم به عنوان منبع ف90نشیان داده شید که اف ودن  یشییآزما طی

شیییرکت گلوک  و سیییولفات در  یشقرار نداد، اما باعث اف ا یررا تحیت تیاثپرز متر مکعیط  یلیهر م یبیه ازا گیابلیتِ

( گ ارش نمودند 2001و همکاران ) 56یکیرویوه کهیدر حال (.9135و همکاران،   ی)وهونشیید  ایروده یکوپروتئینگل

خود  یسکوزیتهو ی انگابلت روده کوچس را متناسط با م هایتعداد سلول یناز پکت یرغ یسیکوزو یبرهایکه مصیرف ف

 .را در پی داشتند ینموسبیشتر ترشح  یجهداده و درنت یشاف ا

 یهبر پا یدراتکربوه یس( MOS) یدسییاکار یگوروده دارند. مانان اول یرو یاثرات مثبت یرقابل تخم یبرهایف برخی

ترشییح  یشمنجر به اف ا یرهبه ج MOSثابت شییده اسییت. اف ودن  یروده به خوب یآن رو یدمف یراتمانان بوده و تاث

 ها رزپارتفاع و س ح  ییرموجط تغ ینشده و همچن پرز متر مکعط یلیهر م یگابلت به ازا هایو تعداد سلول ینموس
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Abstract 
Research Aim: The study was carried out to investigate the effect of different sources of fiber and different 

levels of the threonine amino acid on growth performance, gastrointestinal tract development and immune 

system of broilers. Methodology:. In the first experiment, pectin and cellulose along with two sources of fiber, 

pea hull and sugar beet pulp were examined in terms of chemical composition, viscosity, water holding capacity 
and metabolizable energy. In the second experiment, the effect of pectin and cellulose (Vitacell), and three 

levels of threonine (recommended level and 10% less or more) were studied on growth performance, nutrient 

digestibility, organ relative weights, jejunum morphometry of 180 male Ross 308 chicks reared in cage by 

employing a completely randomized design with 2×3 factorial arrangement for a period of 24 days. The third 

experiment studied the effect of two commercial fiber sources of pea hull and sugar beet pulp and the three 

levels of the amino acid, threonine, on growth performance, nutrient digestibility, digesta characteristics, 

digestive and immune organ weights, humoral and cellular immunity and morphology of male chicks jejunum, 

and similar to the second experiment was done in cage. The fourth experiment was performed to investigate 

the effect of litter type (litter containing wood shaving floor and wired floor) and different levels of threonine 

amino acid (as mentioned above) on growth performance, gastrointestinal tract weight, digestive organ weights, 

digesta characteristics and jejunal morphometry of male chicks by employing a completely randomized design 
with a 2×3 factorial arrangement.  Findings:  In the first experiment, some differences were observed in 

chemical composition, viscosity, water holding capacity and metabolizable energy of the studied fibers. The 

amount of apparent metabolizable energy, crude protein, crude fiber, NDF and ADF of pea hull was more than 

sugar beet pulp. However, although the two synthetic fibers of cellulose and citrus pectin were almost similar 

in terms of gross energy, dry matter, ash and crude fat, pectin had higher crude protein than cellulose (2.15 vs. 

0.7%). In the second experiment, cellulose caused an increase in feed intake and weight gain, and a decrease 

in feed conversion ratio in starter and grower periods and growth (P <0.05). Moreover, the deficient level of 

threonine compared with the recommended and excess levels caused a decrease in feed intake, weight gain and 

feed conversion ratio during the experimental period. The highest weight gain was belonged to the chickens on 

recommenced and excess levels of threonine in the presence of cellulose (P <0.05). Nutrients digestibility 

increased by cellulose compared with pectin (P <0.05). The deficient level of threonine decreased the 

digestibility of nutrients compared with the recommenced and excess levels (P <0.05). The relative weight of 
gizzard was increased by dietary cellulose (P <0.05). Diets containing cellulose and recommenced or excess 

levels of threonine increased villi height, villi surface area and the number of goblet cells in jejunum (P <0.05). 

The highest villi height and surface area, and the number of goblet cells were observed by cellulose and 

threonine recommenced or excess levels (P <0.05). In the third experiment, pea hull increased feed intake (in 

starter period) and improved weight gain and feed conversion ratio (during the starter and grower periods) (P 

<0.05). Diet containing deficient threonine level reduced feed intake and weight gain, and increased feed 

conversion ratio during the starter period (P <0.05). The lowest feed intake was observed in the presence of 

deficient level of threonine and sugar beet pulp (P <0.05). Nutrients digestibility were significantly increased 

by pea hull compared with sugar beet pulp (P <0.05). Pea hull increased the relative weight of gizzard compared 

with sugar beet pulp and the lowest relative weight of bursa of Fabricius was observed with the deficient level 

of threonine (P <0.05). Pea hull increased the percentage of tibia ash compared with sugar beet pulp (P <0.05). 
The recommended and excess levels of threonine compared with the deficient level increased the response of  

immunity against sheep red blood cell and Ig G, as well as the cellular immunity in the first 12 hours following 

Phytohemagglutinin injection (P <0.05). In the fourth experiment, the wood shaving litter increased feed 

consumption and weight gain (during the starter period) in comparison with wire floor (P <0.05). The 

recommended and excess levels of threonine compared with the deficient level increased feed intake and weight 

gain (during the grower and whole experimental periods) and improved feed conversion ratio (in starter and 

whole experimental periods) (P <0.05). Wood shaving floor along with the excess level of threonine showed 

the highest feed intake during the grower period (P <0.05). Wood shaving, also, reduced the abdominal fat (P 

<0.05). The wood shaving increased villi height and surface area, and the thickness of muscle layer of jejunum 

(P <0.05). The recommended and excess levels of threonine in comparison with the deficient level increased 

villi height, villi height to crypt depth ratio, villi surface area and the number of goblet cells (P <0.05). There 

was a significant interaction between the type of litter and threonine levels on villi surface area and the highest 

surface area was observed by wood shaving floor and threonine recommended and excess levels (P <0.05). 
Conclusion: Dietary soluble fibers in comparison with the insoluble fibers reduce the performance of bird by 
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increasing the digesta viscosity and impairing the development and function of the gastrointestinal tract. The 

Deficiency of threonine also worsens the bird's growth response due to its adverse effects on intestinal 

development, the immune system, and nutrient digestion. The most important interactions between fiber and 

dietary threonine levels were observed in the starter period in relation to weight gain. The recommended level 
of threonine leads to favorable responses and thus, there is no need to add the extra levels. Consumption of 

fiber from the litter source is also an issue that has significant effects on the development of the digestive tract, 

nutrient digestibility and growth performance. 

Keywords: Cellulose, Pectin, Pea hull, Sugar beet pulp, Threonine, Broiler, Growth performance. 
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