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بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو در جیره بر صفات رشد ،فراسنجههای خونی و
جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه شترمرغ درحال رشد
2

سید احمد رضوی باباحیدری ،6بهنام احمدیپور ،*2فریبرز خواجعلی ،2سعید کریمی
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی ، ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران.
دریافت 61 :آذرماه 6044

پذیرش 04 :بهمنماه 6044

چکیده
در این پژوهش ،تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر صفات رشد ،برخی فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش
جوجههای شترمرغ گردن آبی در قالب یک طرح کامال تصادفی با  04قطعه جوجه یک روزه در  0تیمار با  0تکرار به مدت  624روز بررسی
شد .تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (فاقد عصاره مالت) همراه با سه سطح  64 ،1و  61گرم عصاره مالت جو در هر کیلوگرم جیرهی
پایه بود .نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره مالت منجر به افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک در دوره پایانی گردید
( ،)P<4/41همچنین تعداد هتروفیلها و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمارهای حاوی عصاره کاهش نشان داد .میزان تریگلیسرید،
کلسترول و  LDLدر تیمارهای حاوی عصاره مالت جو در مقایسه با تیمار کنترل بهطور معنیداری افزایش یافته بود ( ،)P>4/41همچنین
میزان تریگلیسیرید ،کلسترول و  LDLدر تیمار حاوی  61گرم عصارم مالت جو درکیلوگرم جیره نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی،
دارای افزایش معنیدار بود ( .)P>4/41در خصوص شاخصهای آنتیاکسیدانی ،میزان مالوندیآلدئید در سطح  64گرم به طور معنیداری
کاهش ( 41/1میکرومول در لیتر) ( )P=4/4446و ظرفیت کل آنتیاکسیدانی ،افزایش نشان داد (حدود  146میکرومول) ( .)P=4/446در
شمارش جمعیت باکتریایی مدفوع نیز مشخص شد که در سطح  64گرم مالت تعداد کلیفرم و جمعیت باکتریایی اشریشیاکلی بهطور
معنیداری نسبت به تیمار کنترل کاهش داشت ( ،)P=4/421به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد ،استفاده از سطح  64گرم عصاره
مالت جو درکیلوگرم جیره غذایی جوجهشترمرغها سبب بهبود عملکرد ،تقویت سیستم ایمنی ،افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی و کاهش
جمعیت باکتریهای مضر مدفوع گردید.
واژههای کلیدی :جمعیت باکتریایی مدفوع ،شترمرغ ،ظرفیت آنتیاکسیدانی ،عصاره مالت جو ،عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی.

مقدمه
در حال حاضر ،صنعت طیور به دلیل دسترسی آسان-
تر ،قیمت کمتر در مقایسه با سایر گوشتها و نبود موانع
فرهنگی و مذهبی در برخی کشورها ،تأمینکننده اصلی
پروتئین حیوانی محسوب میگردد ( .)61یکی از بهترین
منابع جایگزین سالم برای گوشت قرمز ،گوشت طیور است.
گوشت شترمرغ دارای پروتئین باال و حاوی چربی کم و از
نظر طعم و بافت بسیار شبیه گوشت گوساله است و قابلیت
هضم باالیی دارد و بعد از گوشت ماهی در رتبه دوم قرار
گرفته است و از آن بهعنوان گوشت هزاره سوم نام میبرند
( .)26امروزه تکثیر و پرورش شترمرغ یکی از پردرآمدترین
پروژههای صنعت طیور محسوب میگردد .به دلیل تنوع
باالی محصوالت بهدست آمده از شترمرغ و همچنین سود

باالی آنها ،اغلب از آنها بهعنوان مزارع آینده نام میبرند
( .)0بیشترین هزینه در پرورش طیور مربوط به تأمین
خوراک است ،از این رو توجه بیشتر به تحقیقات مرتبط با
تغذیهریا ،باعث میگردد تا مواد غذایی مناسب و جیرههای
متعادل شده برای شترمرغها ،سودآوری مزرعه را به
حداکثر برساند .مسأله دیگر در این زمینه این است که
امروزه با افزایش آگاهی مصرفکنندگان نسبت به مضرات
وجود باقی ماندههای آنتیبیوتیکی در جیره غذایی طیور و
با توجه به اصل اهمیت پیشگیری ،تمایل به استفاده از
مواد غذایی پروتئینی سالم و ارگانیک نیز افزایش یافته
است .ازاینرو پرورشدهندگان صنعت طیور برای تولید
محصول با کیفیت و جلب نظر مصرفکنندگان ،استفاده از
انواع گیاهان دارویی و عصارههای گیاهی را در برنامه
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تغذیهای طیور قرار دادهاند ( .)64عصارههای گیاهی سبب
تحریک ترشح آنزیمهای گوارشی ،بهبود طعمپذیری و بوی
خوراک ،افزایش مصرف خوراک ،افزایش فعالیت
ضدمیکروبی و بهبود مورفولوژی دستگاه گوارش و درنهایت
بهبود عملکرد رشد و تولید میگردد؛ همچنین با تقویت
فعالیت سیستم ایمنی غیراختصاصی سبب افزایش مقاومت
در برابر بیماریهای عفونی از طریق افزایش ساز و کارهای
دفاعی هومورال و سلولی را به وجود آورده که بهطور
غیرمستقیم موجب بهبود رشد پرنده میگردد .گیاهان
دارویی دارای ترکیبات زیست فعال هستند این ترکیبات با
داشتن فعالیت آنتیاکسیدانی نقش مهمی در پیشگیری
از برخی بیماریهای ناشی از رادیکالهای آزاد دارند.
خاصیت آنتیاکسیدانی انواع محرکهای گیاهی به دلیل
وجود ترکیبات فنلی و غیرفنلی است که سبب تأثیر مثبت
بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی و متابولیسم لیپیدی در داخل
دستگاه گوارش موجود زنده گردیده و از پراکسیداسیون
اسیدهای چرب جلوگیری میکند (.)61
یکی از مهمترین روشها برای تولید عصارههای
گیاهی استفاده از روش تخمیر است ( .)66جوانهی جو در
فرایند تخمیر ،به عصارهی مالت تبدیل میگردد .عصارهی
مالت نسبت به جوانهی جو ویژگی آنتیاکسیدانی بیشتری
از خود نشان میدهد .عصارهی مالت یک منبع غنی از
ویتامینهای گروه  ،Bازجمله ریبوفالوین ،نیاسین ،فوالت و
پیریدوکسین و همچنین کربوهیدرات ،پروتئین و
موادمعدنی مختلف و همچنین آنزیمهایی نظیر فیتاز است
( .)61استفاده از عصاره مالت جو در تغذیه طیور موجب
افزایش جذب مواد معدنی (کلسیم و فسفر) ،بهبود قابلیت
هضم و جذب غذایی و فعال کردن آنزیمهای داخلی (مانند
آمیالز ،پروتئاز ،فیتاز و بتاگلوکاناز) میگردد ( .)64عصاره-
ی مالت با داشتن خواص آنتیاکسیدانی قادر به مهار
رادیکالهای هیدروکسیل و سوپراکسید و حفاظت در برابر
آسیب بیولوژیکی ماکرومولکولی میگردد ،همچنین با
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی باعث کاهش
سطح مالون دیآلدهید و بهبود ظرفیت آنتیاکسیدانی کل
در بافتها میگردد( .)2ترکیبات فنلی نظیرفالونوییدها،
اسیدهای فنلی ،دیترپنها و تاننها ازجمله ترکیبات
موجود در عصاره مالت هستند که مسئول خواص آنتی
اکسیدانی عصاره مالت هستند ( .)62در مطالعاتی که
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اثرات عصارهی مالت را روی عملکرد رشد ،عملکرد الشه و
ترکیبات بیوشیمیایی بدن جوجههای گوشتی بررسی
کردهاند ،تغذیه عصاره مالت در جیره یا آب آشامیدنی
موجب افزایش وزن ،کاهش ضریب تبدیل خوراک و
همچنین بهبود صفات الشه گردید و از سویی مقدار
مالوندی الدهید سرم خون کاهش پیدا کرده بود (.)64
با توجه به این که در تحقیقاتی تاثیر استفاده از
عصاره مالت جو در مرغان گوشتی بررسی قرار شده
است،لیکن در تغذیه شتر مرغ اثر آن مطالعه نشده است در
طرح حاضر اثرات سطوح مختلف عصاره مالت جو در جیره
غذایی بر عملکرد برخی فراسنجههای خونی و جمعیت
باکتریایی مدفوع جوجههای شترمرغ از یکروزگی تا
چهارماهگی ( 624روزگی) بررسی شده است.
مواد و روش کار
این مطالعه در مزرعه پرورش شترمرغ واقع در
شهرستان فالورجان -اصفهان ،اجرا گردید .تعداد  04قطعه
جوجه شترمرغ گردن آبی (Struthio molybdophanes
) camelusیکروزه در  0تیمار و  0تکرار ( 0جوجه در هر
تکرار) به قالب طرح کامالً تصادفی قرار گرفتند و جیرههای
آزمایشی را دریافت کردند .طول دورهی پرورش در این
آزمایش 624 ،روز ( 624-6روزگی) بود .تیمارهای
آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیره استاندارد بر پایه ذرت و
کنجاله سویا) و تیمارهای  0 ،2و  0که به ترتیب حاوی ،1
 64و  61گرم عصاره مالت جو در هر کیلوگرم جیرهی پایه
بود .مراحل تهیه عصاره مالت بهطور خالصه شامل بوجاری
و تمیز کردن جو از انواع ناخالصیها ،خیساندن ،فرآیند
رشد و جوانهزنی ،خشککردن ،جداسازی ریشه ،آسیاب-
کردن ،هیدرولیز کردن ،جوشاندن ،فیلتراسیون و درنهایت
تغلیظ کردن و بستهبندی است (.)1
عصاره مالت جو از شرکت شهد زاگرس جهانبین تهیه
گردید .در طول دورهی آزمایشی ،دو جیره غذایی پایه
تنظیم گردید ،بهطوریکه جیره غذایی پایه اول (استارتر)
برای  6تا  14روزگی و جیره غذایی پایه دوم (رشد) برای
 16تا  624روزگی تغذیه شدند (جدول .)6جیرهها بر
اساس مطالعات  Scheidelerو  )24( Sellو )61( Reddy
با نرم افزار ) )WUFFDA 2.1, 2004تنظیم شد و به طور
آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت.
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جدول  -6ترکیب و خصوصیات جیره غذایی پایه

ترکیبات جیره غذایی (گرم در کیلوگرم)
ذرت
سویا
یونجه
گندم
جو
سبوس گندم
روغن گیاهی مخصوص دام و طیور
مکمل معدنی
مکمل ویتامینی

آغازین ( 14-6روزگی)

رشد ( 624-16روزگی)

004
014
644
04
14
14
64
21
21

211
204
264
04
661
14
64
21
21

ترکیبات شیمیایی جیره غذایی
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتیین (درصد)
فیبر (درصد)
( NDFدرصد)
متیونین  +سیستین (درصد)
متیونین (درصد)
لیزین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)
سدیم (درصد)

2014
61
64
61
4/14
4/06
4/41
6/2
4/ 1
4/2

2011
22
6
61
4/6
4/06
4/1
6/1
4/6
4/2

 ، IUویتامین ای IU 04

ترکیبات مکمل معدنی و ویتامینی در هر کیلوگرم خوراک :ویتامین آ  ، IU 620444ویتامین د 00444
 ،ویتامین کا  ، mg 0ویتامین ب، mg 0 6ویتامین ب ، mg 4 2نیاسین  ، mg .14ویتامین ب ، mg 0 1پانتوتنیک اسید 60
 ، mgفولیک اسید  ، mg 2بیوتین  ، mg 4/61کولین  ، mg 014آهن  ، mg 01مس  ، mg 61روی  ، mg 44منگنز 624
 ، mgید  ، mg 4/6سلنیوم . mg 4/0
برای محاسبهی میزان خوراک مصرفی جوجه
شترمرغها در هر تکرار آزمایشی ،مقدار خوراک داده شده
به صورت روزانه اندازهگیری و ثبت شد .روز نخست و در
پایان هر ماه وزنکشی از جوجه شترمرغها انجام شد.
ضریب تبدیل غذایی با تقسیم میانگین خوراک مصرفی به
میانگین افزایش وزن در ماه اندازهگیری شد .در پایان
دورهی آزمایشی با توجه به میانگین وزنی ،از هر تکرار دو

قطعه جوجه ( 02قطعه) ،خونگیری شد .نمونههای خونی
از سیاهرگ بال جوجه گرفته و در لولههای آزمایشی ریخته
شد .بهمنظور تهیه سرم در لولههای فاقد ماده ضدانعقاد
ریخته شد و سپس با سانتریفیوژ در دور  2144 rpmبه
مدت  64دقیقه سرم نمونهها جدا و بهمنظور تعیین غلظت
فاکتورهای پالسمایی استفاده شد .غلظت گلوکز ،آلبومین،
کلسترول و پروتئین کل سرم با دستگاه اتواناالیزر ( BT
66
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 ،3000ایتالیا) و با کیتهای شرکت پارس آزمون
اندازهگیری گردید .ازجمله روشهای بررسی میران
اکسیداسیون لیپیدها ،تعیین میزان حساسیت آنها نسبت
به اکسیداسیون و تعیین مقدار محصوالت بهدستآمده از
فرآیند یاد شده ،است .مالوندیآلدهید ترکیبی است که از
پراکسیداسیون چربیها تولید میشود .میزان
مالوندیآلدهید (یکی از محصوالت پراکسیداسیون
لیپیدها) بهعنوان شاخصی از آسیب اکسیداتیو ارزیابی شد
( .)60تعیین این شاخص خونی بر اساس روش نیر و ترنر
( )61اندازهگیری گردید .طبق این روش  64میلیلیتر از
محلول  4/21نرمال اسید کلریدریک مخلوط و 4/061
گرم از پودر تیوباربیتوریک اسید و  61گرم
تریکلرواستیک اسید ) (TCAبه آن اضافه و به تدریج
حجم محلول را با اسید کلریدریک  4/21نرمال به 644
میلیلیتر میرسانیم ،سپسس برای پروتئین زدایی از سرم،
 144میکرولیتر از محلول یاد شده را به  644میکرولیتر
سرم اضافه میکنیم و به مدت  64دقیقه در دمای جوش
بنماری حدود  644درجه سانتیگراد قرار میدهیم و پس
از آن که نمونهها به دمای اتاق رسیدند ،به مدت  0دقیقه
 2444 rpmسانتریفیوژ میکنیم .با رسوب پروتئین سرم از
محلول صاف شده باقی مانده به منظور اندازهگیری غلظت
مالون دی آلدهید استفاده گردید .با روش اسپکتوفتومتری
جذب نوری محلول در طول موج  101نانومتر و پس از
بالنک کردن دستگاه ،خوانده شد .جذبهای نوری در
فرمول قرارگرفت و بر حسب میکرومول بر لیتر ،محاسبه
صورت پذیرفت.
 14جذب نوری
6 11

غلظت مالوندیآلدهید لیتر بر میکرمول

برای شمارش جمعیت باکتریایی مدفوع ،از تمامی
تکرارها نمونه برداری انجام گرفت .با توجه به این که نتایج
مربوط به سطح  64گرم از نظر صفات عملکردی و
بیوشیمیایی بهتر بود ،شمارش جعیت باکتریایی مدفوع
برای تیمار شاهد و تیمار 64 ،گرم عصاره مالت جو در نظر
گرفته شد .برای کشت میکروبی در آزمایشگاه مقدار 21
گرم از نمونه به داخل یک ارلنمایر استریل ،منتقل شد و
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مقدار  221میلیلیتر سیترات سدیم  2درصد استریل به
صورت آرام آرام به آن اضافه شد ،سپس از مخلوط حاصل
 6میلیلیتر به داخل یک لولهآزمایش حاوی  1میلیلیتر
محلول سیتراتسدیم استریل منتقل و یکنواخت شد.
برای شمارش کلیفرمها از روش کشت مخلوط استفاده
شد .برای شمارش اشریشیاکالی در نمونهها بعد از آزمایش
تأییدی برای هرکدام از لولههای مثبت ،یک لوله حاوی
محیط کشت سبز درخشان در نظر گرفته شد .لولههای
حاوی محیط سبز درخشان از نظر تجمع گاز در لولههای
دورهام مشاهده شد و موارد گاز مثبت ،به عنوان کلیفرم
مدفوعی ثبت گردید ،سپس نمونههای مثبت با تستهای
 IMViCارزیابی و بر اساس نتایج شمارش اشریشیاکالی
انجام شد ( .)64آنالیز دادهها در یک طرح کامالً تصادفی
به روش  GLMبا نرمافزار آماری ( )SAS 2009به انجام
رسید و برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه
دانکن در سطح معنیداری  4/41استفاده گردید.
نتایج
اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد و تغذیه
جوجههای شترمرغ در جدول  0درج شده است .براساس
نتایج به دست آمده ،سطوح مختلف عصاره مالت جو در
جیرههای غذایی آزمایشی ،اثرات معنیداری بر میزان
خوراک مصرفی جوجه شترمرغها در دورههای پرورشی
نداشت ،همچنین میزان افزایش وزن بدن در بین تیمارها
در دوره آغازین ( 6تا  14روزگی) و در کل دوره آزمایشی
اختالف معنیداری نشان نداد ،درحالیکه در دوره پایانی
( 16تا  624روزگی) ،میزان افزایش وزن تیمارهای حاوی
عصاره مالت نسبت به تیمار کنترل بیشتر بود ،ولی تنها
بین تیمار کنترل و تیمار  64گرم عصاره مالت در کیلوگرم
جیره اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P>4/41در
خصوص ضریب تبدیل خوراک نیز تیمارهای حاوی عصاره
مالت نسبت به تیمار کنترل مقادیر کمتری داشتند ،ولی
تنها بین تیمار کنترل و تیمار  64گرم عصاره مالت در
کیلوگرم جیره در  16تا  624روزگی اختالف معنیداری
مشاهده شد (.)P>4/41
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جدول  -0اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو ،روی رشد و تغذیه در جوجههای شترمرغ  6تا  624روزگی
سطوح عصاره مالت جو در جیره (گرم در کیلوگرم جیره)
کنترل ()4

فراسنجه
مصرف خوراک (گرم)
 6تا  14روزگی
 16تا  624روزگی
 6تا  624روزگی (کل دوره)
افزایش وزن (گرم)
 6تا  14روزگی
 16تا  624روزگی
 6تا  624روزگی (کل دوره)
ضریب تبدیل خوراک
 6تا  14روزگی
 16تا  624روزگی
 6تا  624روزگی (کل دوره)

64

1

SEM

61

p-value

61211/2
10461/6
40460/2

61140/1
10661/1
40264/4

61066/4
14444/0
44641/6

61201/1
14264/0
46014/0

124/0
6421/2
2011/4

4/14
4/24
4/14

62000/6
26441/0b
01024/1

62161/2
26461/2ab
04006/0

62104/0
04016/6a
00641/0

62101/0
21124/0ab
02011/2

000/04
141/06
6014/61

4/11
4/12
4/20

6/11
2/01a
2/60

6/10
2/02ab
2/44

6/10
2/21b
2/40

6/10
2/24ab
2/41

4/46
4/40
4/42

4/66
4/66
4/61

̵ ªᵇتفاوت میانگین تیمارها در هر ردیف در سطح احتمال  11درصد بیان شده است (.)P<4/41
در تیمارهای حاوی  1و  64گرم عصاره مالت جو در
کیلوگرم جیره مشاهده شد .در خصوص هتروفیل و نسبت
هتروفیل به لنفوسیت در بین تیمارهای آزمایشی اختالف
معنیدار مشاهده شد ()P>4/41؛ بهطوریکه میزان این
دو شاخص در تیمار کنترل در مقایسه با تیمارهای حاوی
عصاره مالت جو مقادیر باالتری را به خود اختصاص داده
بود.

اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجههای
خونی جوجههای شترمرغ در  624روزگی در جدول 0
نشان داده شده است .براساس نتایج به دست آمده ،تعداد
گلبولهای قرمز و سفید خون ،درصد نوتروفیل و لنفوسیت
در بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نشان
ندادند و بیشترین مقادیر گلبولهای قرمز و سفید در تیمار
کنترل ،و بیشترین میزان نوتروفیل و لنفوسیت به ترتیب

جدول  -0اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجههای خونی جوجههای شترمرغ در  624روزگی
سطوح عصاره مالت جو در جیره (گرم در کیلوگرم جیره)
فراسنجه

کنترل()4

1

64

61

SEM

p-value

گلبول قرمز خون (میلیون در هر میکرولیتر)
گلبول سفید خون (عدد در هر میکرولیتر)
نوتروفیل (درصد)
لنفوسیت (عدد در هر میکرولیتر)
هتروفیل (عدد در هر میکرولیتر)
نسبت هتروفیل به لنفوسیت

2/22
61612
00/61
64466
1161a
4/14a

2/46
61046
01/44
64462
1444ab
4/40a

2/24
61061
01/61
62600
6044c
4/14b

2/42
64162
01/21
62011
4461bc
4/11b

4/60
041/62
02/0
121/60
021/61
4/41

4/620
4/661
4/624
4/621
4/466
4/440

̵ ªᵇتفاوت میانگین تیمارها در هر ردیف در سطح احتمال  11درصد بیان شده است (.)P<4/41
اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجههای
بیوشیمیایی سرم خون جوجههای شترمرغ در  624روزگی
در جدول  1درج شده است .براساس نتایج به دست آمد،

میزان تریگلیسرید ،کلسترول و  VLDLدر تیمارهای
حاوی عصاره مالت جو درمقایسه با تیمار کنترل بهطور
معنیداری افزایش یافته بود ( ،)P>4/41همچنین میزان
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خصوص ظرفیت آنتیاکسیدانی ،مقادیر به دست آمده در
تیمارهای حاوی عصاره مالت جو نسبت به کنترل بیشتر
بود و بیشترین میزان آن در تیمار حاوی  64و  61گرم
عصاره مالت جو در کیلوگرم جیره بود که ازنظر آماری با
تیمار کنترل و تیمار  1گرم عصاره مالت جو در کیلوگرم
جیره اختالف معنیداری داشت ( ،)P>4/41همچنین
براساس نتایج ،در مقادیر آلبومین ،گلوکز و پروتئین کل در
بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نداشتند.

 HDLو  LDLدر تیمار حاوی  61گرم عصارم مالت جو
درکیلوگرم جیره نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی ،بیشتر
بود که از لحاظ آماری ،در خصوص  HDLغیرمعنیدار و
در خصوص  LDLمعنیدار بود ( ،)P>4/41همچنین
میزان مالوندیآلدئید در تیمارهای حاوی عصاره مالت جو
نسبت به تیمار کنترل بهطور معنیداری کمتر بود
( )P>4/41و کمترین مقادیر آن در تیمارهای حاوی  64و
 61گرم عصاره مالت جو در کیلوگرم جیره به دستآمد .در

جدول  -1تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون جوجههای شترمرغ در  624روزگی

سطوح عصاره مالت جو در جیره (گرم در کیلوگرم جیره)
کنترل()4

فراسنجه
تریگلیسرید (میلیگرم بر دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر)
( HDLمیلیگرم بر دسیلیتر)
( LDLمیلیگرم بر دسیلیتر)
( VLDLمیلیگرم بر دسیلیتر)
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
آلبومین (گرم بر دسیلیتر)
پروتئین کل (گرم بر دسی لیتر)
مالوندیآلدئید (میکرومول در لیتر)
ظرفیت آنتیاکسیدانی (میکرومول در
لیتر)

b

61/44
12/44b
06/21
00/21b
61/21c
226/44
2/11
1/61
601/14a
020/44b

64

1
b

41/14
16/21b
00/61
04/14b
66/21c
220/61
2/06
0/42
664/61b
014/44b

a

664/61
16/14b
01/21
01/21b
20/14b
221/14
2/44
0/06
41/14c
146/44a

61
a

606/14
661/21a
01/61
11/44a
21/21a
212/14
2/11
0/11
44/61c
110/21a

SEM

1/02
1/60
6/16
0/24
6/00
66/44
4/21
4/01
1/01
16/41

p-value

4/4442
4/462
4/204
4/460
4/4446
4/012
4/061
4/162
4/4446
4/446

̵ ªᵇتفاوت میانگین تیمارها در هر ردیف در سطح احتمال  11درصد بیان شده است (.)P<4/41
جمعیت باکتریایی اشریشیا کلی و کلیفرم بهطور معنی-
داری در تیمار حاوی  64گرم عصاره مالت جو نسبت به
تیمار کنترل کمتر بود (.)P>4/41

اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر جمعیت
باکتریایی مدفوع جوجههای شترمرغ در  624روزگی در
جدول  1نشان درج شدهاست .براساس نتایج به دست آمده

جدول  -1تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر جمعیت باکتریایی مدفوع جوجههای شترمرغ در  624روزگی

سطوح عصاره مالت جو در جیره (گرم در کیلوگرم جیره)
کنترل()4

فراسنجه
اشریشیا کلی
کلیفرم )(CFU/g
کل )(CFU/g

)(CFU/g

1a

1/10×64
6/01×641a
1/66×644a

64
1b

2/10×64
2/11×641b
2/14×646b

SEM

6/60
4/46
6/10

̵ ªᵇتفاوت میانگین تیمارها در هر ردیف در سطح احتمال  11درصد بیان شده است (.)P<4/41

24

p-value

4/421
4/466
4/441

دوره  - 61شماره 6
بهار و تابستان 6046

بحث
در مطالعه حاضر با توجه به آن که میزان افزایش وزن
و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای حاوی عصاره مالت جو
نسبت به تیمار کنترل بهبود یافته است .بر اساس گزارش
 Rastehو همکاران در سال  ،2461ترکیبات ضدتغذیهای
جو به واسطه عمل تخمیری و تولید عصاره مالت به طور
قابلتوجهی کاهش یافته و این نه تنها از اثرات منفی بر
عملکرد رشد و تغذیه کاسته ،بلکه بهبود این شاخصها را
نیز در پی داشته است ( .)22عصاره مالت جو به واسطهی
خواص خود میتواند عامل هضم و جذب بهتر جیره غذایی
و درنتیجه استفادهی مناسبتر از مواد مغذی باشد که
درنهایت به بهبود وضعیت رشد و تغذیه جوجهها میانجامد
( .)22در فرآیند مالت سازی ،بتاگلوکان بهعنوان مهمترین
عامل ضدتغذیهای کاهش یافته و با تجزیه پروتئینها،
پروفایل اسیدآمینهای ترکیب ،نیز متعادل گشته و بهبود
عملکرد رشد را به همراه داشتهاست ( .)64براساس
پژوهشهای  Moghaddamو همکاران در سال2424
استفاده از 4/2درصد عصاره مالت جو در جیره جوجههای
گوشتی ،عملکرد رشد و صفات الشه را بهبود بخشیده و
اکسیداسیون چربی در عضالت سینه و ران را کاهش
دادهاست؛ عالوه بر این افزودن مالت جو باعث افزایش
جذب کلسیم و فسفر و بهبود قابلیت هضم انرژی و
پروتئین گردید (.)64
در این آزمایش بیشترین مقادیر گلبولهای قرمز و
سفید در تیمار کنترل و بیشترین میزان نوتروفیل و
لنفوسیت به ترتیب در تیمارهای حاوی  1و  64گرم
عصاره مالت جو در کیلوگرم جیره مشاهده گردید .به نظر
میرسد که ماهیت آنتیاکسیدانی و ایمنیزایی عصاره
مالت باعث کاهش سطح هتروفیل ،نسبت هتروفیل به
لنفوسیت و افزایش سطح لنفوسیت (شاخصهای ارتقای
سطح ایمنی) گردیدهاست ،همچنین منجر به افزایش
کلسترول ،تریگلیسیرید خون LDL ،HDL ،و VLDL
گردید و بیشترین میزان این مقادیر نیز برای سطح 61
گرم عصاره مالت در کیلوگرم جیره غذایی حاصل
شدهاست ،اما اختالف معنیداری در بین تیمارهای
آزمایشی ازنظر میزان گلوکز ،آلبومین و پروتئین کل وجود
نداشت .در خصوص افزایش میزان تریگلیسیرید و

کلسترول در تیمارهای حاوی مالت جو ،مبنای علمی قوی
یافت نشد و پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است
و الزم به بررسی بیشتری است .گفتنی است عصارهی
مالت غنی از ترکیبات فنلی است که با خاصیت
آنتیاکسیدانی خود ،اثرات مثبتی بر بهبود رشد و فعالیت
بافتهای بدن میگذارد که این ترکیبات فنلی شامل
فالوونوییدها ،اسیدهای فنلی ،ترپنها و تاننها هستند.
همچنین عصارهی مالت دارای مقادیر باالیی از ترکیبات
آنتیاکسیدانی و کربوهیدراتهای غیرقابل هضم
(مانانالیگوساکارید) است که در برابر باکتریهای مضر
مقاومت و دستگاه گوارش سالمی برای پرنده ایجاد
میکنند ()21؛ البته الزم به سادآوری است که اگرچه
شترمرغها فاقد کیسهی صفرا به منظور ذخیرهی صفرا
هستند ،اما هضم چربی در آنها با اختالل مواجه نمیشود
و به عبارت دیگر توانایی شترمرغها در هضم چربی کمتر از
گونههای دارای کیسهی صفرا نیست .نسبت هتروفیلها به
لنفوسیتها شاخص مهمی در ارزیابی ایمنی بدن است.
عوامل تنشزا با تحریک ترشح هورمون
آدرنوکورتیکوتروپین ( )ACTHو هورمونهای غدد فوق
کلیوی موجب افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در
طیور میگردند .براین اساس ،شمارش هتروفیلها و
لنفوسیتها و تعین نسبت هتروفیل به لنفوسیت در خون
بهعنوان شاخص مطمئنی برای تخمین مقدار تنش در
آنها بیان شده است ( .)26بر اساس گزارش Al-Kassie
در سال  2464عصارههای گیاهی به دلیل داشتن خواص
آنتی اکسیدانی به طور مستقیم مانع از رشد و تکثیر
میکروبها و موجب از بین رفتن میکروبهای مضر و
بیماریزا در بدن و افزایش سیستم ایمنی بدن میگردند و
از سویی به صورت غیرمستقیم با حفظ سالمت غشای
اپیتلیومی از ورود میکروب ها جلوگیری میکنند ،لذا از
این طریق به سیستم ایمنی بدن کمک میکنند(،)1
همچنین پژوهش  Ahmadipourو همکاران در سال
 2461نشان داد که افزودن ترکیبات فنلی به جیره سبب
افزایش لنفوسیتها در جوجههای گوشتی میگردد و با
توجه به این که لنفوسیتها نسبت به تنشهای اکسیداتیو
حساسیت شدیدی نشان میدهند ،با نقش آنتی اکسیدانی
خود موجب تقویت سیستم ایمنی میشوند ( .)0بر اساس
26
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پژوهش حاضر استفاده از مالت موجب افزایش
ظرفیت کل آنتیاکسیدانی سرم و کاهش مالون دی الدئید
شدهاست که میتواند تائیدی بر مطالب مذکور باشد.
عوامل تنشزا در اثر عوامل محیطی و تغذیهای حاصل
شده و با توجه به آن که در مطالعهی حاضر پرندگان ازنظر
محیطی شرایط یکسانی و نرمالی داشتند ،بنابراین فقط
عوامل تغذیهای ممکن است در این امر دخیل باشند (.)26
در خصوص نقش ترکیبات گیاهی مانند عصاره مالت جو
میتوان استنباط کرد که این مکمل با کاهش عفونتهای
باکتریایی موجب کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیتها
گردیده و ترکیبات زیستفعال گیاهی تأثیر مثبتی در
جلوگیری از رشد باکتریهای عامل عفونت دارند (.)1
در مطالعهی حاضر ،در تیمارهای حاوی عصاره مالت
جو ،میزان مالوندی آلدئید بهطور معنیداری کاهش یافته
و ظرفیت کل آنتیاکسیدانی بهطور معنیداری افزایش
یافته و این دلیلی بر توان آنتیاکسیدانی عصاره مالت جو
برای حذف و کاهش تولید رادیکالهای آزاد است .بر
اساس تحقیقات شاعری و همکاران در سال ،6016
استفاده از عصارههای گیاهانی نظیر دارچین ،شوید،
نعنافلفلی ،آویشن ،سیر و زردچوبه در جیره طیور به دلیل
دارا بودن ترکیبات آنتیاکسیدانی اثر سودمندی روی
خواص آنتیاکسیدانی پالسما خون و کاهش رادیکالهای
آزاد دارد ( .)6عصارهی مالت دارای مقادیر باالیی از
ترکیبات آنتیاکسیدانی و کربوهیدرات های غیرقابل هضم
(مانان الیگوساکارید) است که در برابر باکتریهای مضر
مقاومت و دستگاه گوارش سالمی برای پرنده ایجاد می-
کنند .با بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهی مالت در
مقابل استرس اکسیداتیو مشاهده شده است که این عصاره
از یک سمت موجب تخریب رادیکالهای آزاد هیدروکسیل
و بالعکس مهار پراکسیداسیون چربی ،کربونیالسیون
پروتئین و آسیب  DNAرا موجب میگردد و به عنوان
ترکیب مهمی در پیشگیری از کاهش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی عمل مینماید ( .)21ویتامین ( Eآلفا
توکوفرول) یک ترکیب مونوفنولیک است که در جو وجود
دارد و در طی فرایند جوانه زنی در مراحل تولید مالت
تولید میشود و بخشی از فرایند آنتیاکسیدانی عصارهی
مالت ناشی از ویتامین  Eاست که از این طریق میتواند
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باعث حفاظت آنتیاکسیدانی شود ( .)1براساس گزارش
 Mladenkaو همکاران در سال  2464ترکیبات فنلی از
طریق مکانیزمهایی مانند شکستن مستقیم رادیکالهای
آزاد توسط گروههای هیدروکسیل ( )OHموجود روی
حلقههای فالوونوئیدی ،ایجاد کلیت بین یونهای فلزی و
گروهای عاملی هیدروکسیل فالونوئیدها و ممانعت از
ازدیاد رادیکالهای آزاد ،جلوگیری از عمل آنزیمهای تولید
کننده ترکیبات  ROSو به طور ویژه انزیمهای زانتین
اکسیداز ( ،)XOنیکوتین آمید آدنین دی نیکلوتید فسفات
اکسیداز ( )NADPHو لیپواکسیژناز ( ..)LOXsو همچنین
فعال کردن آنزیمهای آنتی اکسیدانی و حذف رادیکالهای
آزاد ،مانع تنش اکسیداتیو میشوند (.)66
باتوجه به نتایج مطالعه حاضر ،تعداد کلیفرم و
جمعیت باکتریایی اشریشیاکلی نیز حاکی از کاهش معنی-
دار آنها در تیمار حاوی عصاره مالت جو نسبت به تیمار
کنترل است .اشریشیاکلی عضو میلهای شکل گروه کلیفرم
و جز طبیعی روده انسان ،پستانداران و پرندگان است.
برخی سویههای آن موجب عفونتهای گوارشی و
غیرگوارشی میشوند و یکی از عوامل بیماریزای مهم
موجود در مواد غذایی آلوده محسوب میشوند .این باکتری
در گوشت طیور آلوده نیز یافت میشود ( )6و میتواند
سبب بروز مشکالتی مثل التهاب و خونریزی کولون،
اسهال خونی و سندرم اورمیک همولیتیک در انسان گردد
( .)4کلیباسیلوز یکی از بیماریهای عفونی پرندگان است
که عامل بیماریزای آن باکتری اشریشیاکلی است و
سالیانه خسارات اقتصادی فراوانی به صنعت طیور وارد
میکند ( .)24پژوهشهای  Smirnovو همکاران در سال
 2441نشان دادهاست ،کاهش جمعیت باکتریهای
اشریشیاکلی در سطح  64گرم عصاره مالت جو ،میتواند
نشانهی بهبود سالمت دستگاه گوارشی و قسمتهای
مختلف بافت روده باشد و سبب کاهش هدررفت مواد
مغذی و بهبود رشد و تغذیه در جوجه شترمرغها گردد.
بتاگلوکان و الیگوساکارید مانان موجود در عصاره مالت جو،
با اثرات خود توانستهاست از تکثیر این باکتری مضر
جلوگیری کند( ،)21به طوریکه در مطالعات عباسی
درهبیدی و همکاران در سال  6011نیز مشخص شدهاست
که عصارهی مالت باعث کاهش باکتریهای اشریشیاکلی و
افزایش میکروارگانیسمهای مفید روده در جوجههای
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In this study, the effects of different levels of barley malt extract (BME) in the diet of ostrich chicks (one
to 120 days old) on growth performance, some blood and serum parameters and bacterial population of feces
were investigated. A total number of 48-day-old ostrich chicks were randomly assigned to four treatments
including different levels of barley malt extract (0, 5, 10, and 15 g/kg of basal diet) in a 120-day trial. The results
showed that the use of malt extract increased weight gain and improved feed conversion ratio in the final period
(P <0.05). Also, the number of heterophils and the ratio of heterophils to lymphocytes were decreased in the
treatments containing BME. The levels of triglycerides, cholesterol, and LDL in the treatment containing 15 g of
BME had a significant increase compared to other experimental treatments (P<0.05). The amount of
malondialdehyde at the level of 10g BME significantly decreased to about 86.5 µL/L (P=0.0001) and the total
antioxidant capacity increased by about 687 µL/L (P=0.001), which shows a significant increase. The number of
coliforms and Escherichia coli bacterial population was significantly reduced in the treatments containing 10 g
BME compared to the control treatment (P= 0.025). It can be concluded that the use of BME in the diet of ostrich
chicks improved immune function, antioxidant capacity and reduced the population of harmful bacteria. In
general, the results of this study showed that the use of 10 g of BME per kg of diet shows the best performance in
ostrich.
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