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های خونی و  بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو در جیره بر صفات رشد، فراسنجه

 جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه شترمرغ درحال رشد
 

 2، سعید کریمی2خواجعلی، فریبرز *2پور ، بهنام احمدی6سید احمد رضوی باباحیدری

 
 شهرکرد، ایران. شهرکرد، دانشگاه کشاورزی، دانشکده . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، ،6

 .ایران - شهرکرد شهرکرد، دانشگاه کشاورزی،  دانشکده دامی، علوم گروه . 2

 
  6044ماه  بهمن 04 پذیرش:                   6044آذرماه  61 دریافت: 

های خونی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش  تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر صفات رشد، برخی فراسنجه در این پژوهش، 

روز بررسی  624تکرار به مدت  0تیمار با  0قطعه جوجه یک روزه در  04در قالب یک طرح کامال تصادفی با گردن آبی های شترمرغ  جوجه

ی گرم عصاره مالت جو در هر کیلوگرم جیره 61و  64، 1 ( همراه با سه سطحفاقد عصاره مالتتیمار شاهد ) تیمارهای آزمایشی شامل. شد

منجر به افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک در دوره پایانی گردید داد که استفاده از عصاره مالت  . نتایج مطالعه نشانبود پایه

(41/4P<)،  گلیسرید،  میزان تری. نشان دادها و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمارهای حاوی عصاره کاهش تعداد هتروفیلهمچنین

مچنین ، ه(P<41/4)داری افزایش یافته بود  طور معنی در تیمارهای حاوی عصاره مالت جو در مقایسه با تیمار کنترل به LDLکلسترول و 

گرم عصارم مالت جو درکیلوگرم جیره نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی،  61در تیمار حاوی  LDL و ، کلسترولگلیسیرید ن تریمیزا

داری طور معنیبه گرم  64در سطح  دیآلدئ ید مالوناکسیدانی، میزان های آنتیشاخص خصوص در. (P<41/4)دار بود  معنی دارای افزایش

در . (P=446/4)میکرومول(  146حدود ) دادنشان  افزایش ی،دانیاکس یآنت کل تیظرف و (P=4446/4) (میکرومول در لیتر 1/41) اهشک

طور  کلی بهاشریشیاتعداد کلیفرم و جمعیت باکتریایی گرم مالت  64در سطح نیز مشخص شد که  مدفوع  ییایباکتر تیجمعشمارش 

گرم عصاره  64از سطح استفاده  ،نشان داد کلی نتایج این مطالعهبه طور  ،(P=421/4) داشتنسبت به تیمار کنترل کاهش  داریمعنی

اکسیدانی و کاهش ظرفیت آنتیافزایش ایمنی،  ، تقویت سیستمسبب بهبود عملکرد هاشترمرغمالت جو درکیلوگرم جیره غذایی جوجه

 .مدفوع گردید ی مضرها جمعیت باکتری

 .های خونیفراسنجه عملکرد رشد، جو، مالتعصاره اکسیدانی، ظرفیت آنتیشترمرغ،  ،مدفوع ییایباکتر تیجمع کلیدی:های  واژه

 

 مقدمه

-طیور به دلیل دسترسی آسان صنعتدر حال حاضر، 

موانع  نبودو  ها، قیمت کمتر در مقایسه با سایر گوشتتر

اصلی  کننده نیتأمفرهنگی و مذهبی در برخی کشورها، 

(. یکی از بهترین 61) گرددئین حیوانی محسوب میپروت

. استمنابع جایگزین سالم برای گوشت قرمز، گوشت طیور 

 از و  کم یچربحاوی  باال و ینپروتئدارای  گوشت شترمرغ

قابلیت  و استگوشت گوساله  یهشب یارنظر طعم و بافت بس

و بعد از گوشت ماهی در رتبه دوم قرار  ارددباالیی هضم 

 برند ینام م عنوان گوشت هزاره سوم بهو از آن  گرفته است

 نیاز پردرآمدتریکی شترمرغ  پرورشتکثیر و امروزه  (.26)

تنوع  یلبه دل .گرددیمحسوب م طیورصنعت های  پروژه

سود  همچنینو  از شترمرغ آمده  دست محصوالت به باالی

 برند نام می یندهمزارع آ عنوان ها به ها، اغلب از آن آن یباال

در پرورش طیور مربوط به تأمین  بیشترین هزینه(. 0)

مرتبط با  یقاتتحق توجه بیشتر به ، از این روخوراک است

های  مواد غذایی مناسب و جیرها ت گردد باعث می ریا،تغذیه

مزرعه را به  یسودآور ،ها شترمرغبرای  متعادل شده

له دیگر در این زمینه این است که أمس حداکثر برساند.

نسبت به مضرات کنندگان  مصرفبا افزایش آگاهی  امروزه

و بیوتیکی در جیره غذایی طیور های آنتیمانده وجود باقی

تمایل به استفاده از  گیری، با توجه به اصل اهمیت پیش

مواد غذایی پروتئینی سالم و ارگانیک نیز افزایش یافته 

برای تولید  طیورصنعت گان دهندپرورشرو  است. ازاین

کنندگان، استفاده از جلب نظر مصرفمحصول با کیفیت و 

را در برنامه  های گیاهی عصارهگیاهان دارویی و انواع 

 چکیده
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 های گیاهی سببعصاره (.64) اند ادهقرار د ای طیور تغذیه

 بویو  یریپذ، بهبود طعمیگوارش یهامیترشح آنز کیتحر

 تیفعال شیافزاخوراک، مصرف  شیخوراک، افزا

 تیدرنهاو دستگاه گوارش  مورفولوژیبهبود ی و کروبیضدم

 همچنین با تقویت ؛گردد و تولید میبهبود عملکرد رشد 

افزایش مقاومت  سببفعالیت سیستم ایمنی غیراختصاصی 

های ساز و کارهای عفونی از طریق افزایش در برابر بیماری

طور  به که وجود آوردهه را ب دفاعی هومورال و سلولی

 گیاهان گردد. می پرنده رشد بهبود موجب میرمستقیغ

با  ترکیبات هستند ایندارای ترکیبات زیست فعال  دارویی

 یریگ شیدر پ ینقش مهم اکسیدانی آنتی تیفعالداشتن 

. دارند آزاد یهاکالیاز راد یناش یهایماریب یاز برخ

 لیبه دلهای گیاهی انواع محرکاکسیدانی  آنتیخاصیت 

که سبب تأثیر مثبت  است یفنلریغو  یفنل ترکیباتوجود 

ی در داخل دیپیلاکسیدانی و متابولیسم های آنتیبر آنزیم

اکسیداسیون پرگردیده و از  دستگاه گوارش موجود زنده

 .(61) کند اسیدهای چرب جلوگیری می

های  ها برای تولید عصارهترین روش یکی از مهم

جو در  یجوانه (.66) استتخمیر  گیاهی استفاده از روش

ی اره. عصگردد یم لیتبد مالت یارهبه عص ر،یتخم ندیافر

 یشتریب یدانیاکسیآنت یژگیجو و یبه جوانه بتنس مالت

 از یمنبع غن کیمالت ی عصاره .دهدیم اناز خود نش

فوالت و  ن،یاسین ن،یبوفالویازجمله ر، Bه گرو یهانیتامیو

و  رات، پروتئینکربوهیدو همچنین  نیدوکسیریپ

 استیی نظیر فیتاز ها میآنزموادمعدنی مختلف و همچنین 

 موجبطیور  تغذیهدر  عصاره مالت جواستفاده از  .(61)

)کلسیم و فسفر(، بهبود قابلیت معدنی  افزایش جذب مواد

های داخلی )مانند هضم و جذب غذایی و فعال کردن آنزیم

-عصاره (.64د )گرد( میگلوکانازبتا و تازیپروتئاز، ف الز،یآم

قادر به مهار  یدانیاکسیآنت خواصداشتن  بامالت  ی

و حفاظت در برابر  دیو سوپراکس لیدروکسیه یهاکالیراد

با  نیهمچن ،گردد می یماکرومولکول یکیولوژیب بیآس

کاهش  باعث یدانیاکسیآنتی ها میآنز تیفعال افزایش

کل  یدانیاکسیآنت ظرفیت بهبود و دیآلده یسطح مالون د

 دها،ییرفالونوینظ یفنل باتیترک (.2)گرددیم ها بافتدر 

 باتیترک ازجمله ها و تانن ها ترپن دی ،یفنل دهاییاس

 یآنت هستند که مسئول خواصعصاره مالت  در موجود

در مطالعاتی که  .(62) هستندعصاره مالت  یدانیاکس

ی مالت را روی عملکرد رشد، عملکرد الشه و اثرات عصاره

های گوشتی بررسی ترکیبات بیوشیمیایی بدن جوجه

آشامیدنی جیره یا آب  در عصاره مالت تغذیهاند،  هدکر

و  موجب افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل خوراک

مقدار  سوییاز  و مچنین بهبود صفات الشه گردیده

 .(64) بود  یدا کردهدی الدهید سرم خون کاهش پ مالون

که در تحقیقاتی تاثیر استفاده از  با توجه به این

 شدهعصاره مالت جو در مرغان گوشتی بررسی قرار 

 دراست   نشدهدر تغذیه شتر مرغ اثر آن مطالعه  ،لیکناست

سطوح مختلف عصاره مالت جو در جیره  اثرات حاضر طرح

 تیجمعهای خونی و برخی فراسنجه غذایی بر عملکرد

ی تا روزگ کهای شترمرغ از یجوجه مدفوع  ییایباکتر

  .بررسی شده استروزگی(  624ی )چهارماهگ

 

 مواد و روش کار

در مزرعه پرورش شترمرغ واقع در  مطالعه نیا

قطعه  04تعداد  .گردید جرااصفهان، ا -شهرستان فالورجان

 Struthio molybdophanes)جوجه شترمرغ گردن آبی

camelus)  جوجه در هر  0تکرار ) 0تیمار و  0در روزه  یک

های  و جیره قرار گرفتندتصادفی  قالب طرح کامالً  ه( بتکرار

ی پرورش در این دورهطول  آزمایشی را دریافت کردند.

تیمارهای  بود.روزگی(  624-6روز ) 624آزمایش، 

جیره استاندارد بر پایه ذرت و آزمایشی شامل تیمار شاهد )

، 1که به ترتیب حاوی  0و  0، 2( و تیمارهای کنجاله سویا

 ی پایهگرم عصاره مالت جو در هر کیلوگرم جیره 61و  64

 یبوجار خالصه شامل طور بهمراحل تهیه عصاره مالت  بود.

 ندیفرآ، ساندنیخ، هایکردن جو از انواع ناخالص زیو تم

-ابیآس، جداسازی ریشه، کردنخشکی، زنرشد و جوانه

 تیدرنهاو  ونیلتراسیف، جوشاندن، کردن زیدرولیه، کردن

 (.1) استبندی و بسته کردن ظیتغل

تهیه  بین شرکت شهد زاگرس جهانعصاره مالت جو از 

ی آزمایشی، دو جیره غذایی پایه در طول دوره . گردید

جیره غذایی پایه اول )استارتر(  که یطور به، گردیدتنظیم 

 برایروزگی و جیره غذایی پایه دوم )رشد(  14تا  6 برای

ها بر  جیره(. 6)جدول شدندتغذیه  وزگیر 624تا  16

Reddy (61 )( و 24) Sellو  Scheidelerمطالعات  اساس

و به طور شد  تنظیم  ((WUFFDA 2.1, 2004با نرم افزار 

  . اختیار پرندگان قرار گرفتآزاد در 
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 ترکیب و خصوصیات جیره غذایی پایه  -6جدول 

 (روزگی 624-16رشد ) روزگی( 14-6آغازین ) (لوگرمی)گرم در ک ییغذا رهیج باتیترک

 211 004 ذرت

 204 014 سویا

 264 644 یونجه

 04 04 گندم

 661 14 جو

 14 14 سبوس گندم

 64 64 گیاهی مخصوص دام و طیور روغن

 21 21 معدنی مکمل

 21 21 ویتامینی مکمل

   

 ترکیبات شیمیایی جیره غذایی

   

 2014 2011 قابل متابولیسم )کیلوکالری بر کیلوگرم(انرژی 

 61 22 پروتیین )درصد(

 64 6 فیبر )درصد(

NDF )61 61 )درصد 

 14/4 6/4 )درصد( سیستین + متیونین

 06/4 06/4 متیونین )درصد(

 41/4 1/4 لیزین )درصد(

 کلسیم )درصد(

 فسفر )درصد(

1/6 

6/4 

2/6 

1/4 

 2/4 2/4 سدیم )درصد(

  IU 04، ویتامین ای  IU 00444، ویتامین د  IU 620444لوگرم خوراک: ویتامین آ کی بات مکمل معدنی و ویتامینی در هرترکی

 60، پانتوتنیک اسید  mg 0  1، ویتامین ب mg .14، نیاسین   mg 4  2،ویتامین ب mg 0 6، ویتامین ب mg 0، ویتامین کا 

mg   2، فولیک اسید mg  61/4، بیوتین mg  014، کولین mg   01، آهن mg  61، مس mg  44، روی mg  624، منگنز 

mg  6/4، ید mg   0/4، سلنیوم mg . 

 

 جوجه یخوراک مصرفمیزان  یمحاسبه یبرا

داده شده مقدار خوراک  ،یشیآزما تکراردر هر  ها شترمرغ

روز نخست و در . شدگیری و ثبت  هانداز به صورت روزانه

 .انجام شد هاشترمرغجوجه از  یکشوزن ماهپایان هر 

مصرفی به خوراک با تقسیم میانگین  ضریب تبدیل غذایی

پایان در  .گیری شد اندازه ماهمیانگین افزایش وزن در 

از هر تکرار دو  ،با توجه به میانگین وزنی ی آزمایشیدوره

های خونی  نمونهشد.  گیریقطعه(، خون 02قطعه جوجه )

 ریختههای آزمایشی  در لولهگرفته و  رگ بال جوجه از سیاه

های فاقد ماده ضدانعقاد  در لولهمنظور تهیه سرم  بهشد. 

به  rpm  2144سانتریفیوژ در دوربا و سپس  شد ریخته

منظور تعیین غلظت  ها جدا و بهدقیقه سرم نمونه 64مدت 

 ن،یگلوکز، آلبوم. غلظت شداستفاده  فاکتورهای پالسمایی

 BTسرم با دستگاه اتواناالیزر ) کل نیپروتئ و کلسترول
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های شرکت پارس آزمون  ، ایتالیا( و با کیت3000

های بررسی میران روشازجمله . گیری گردید اندازه

ها نسبت  یین میزان حساسیت آنعاکسیداسیون لیپیدها، ت

آمده از  دست به اکسیداسیون و تعیین مقدار محصوالت به

ترکیبی است که از آلدهید دیمالون .است یاد شده،فرآیند 

. میزان دشو ها تولید می پراکسیداسیون چربی

پراکسیداسیون آلدهید )یکی از محصوالت  دی مالون

 شدارزیابی عنوان شاخصی از آسیب اکسیداتیو  پیدها( بهیل

 بر اساس روش نیر و ترنرخونی  شاخصتعیین این  (.60)

لیتر از  میلی 64گیری گردید. طبق این روش  اندازه( 61)

 061/4نرمال اسید کلریدریک مخلوط و   21/4محلول 

گرم  61گرم از پودر تیوباربیتوریک اسید و 

و به تدریج  هبه آن اضاف (TCA)کلرواستیک اسید  تری

 644نرمال به  21/4حجم محلول را با اسید کلریدریک 

پروتئین زدایی از سرم، برای سپسس  ،رسانیم لیتر می میلی

میکرولیتر  644را به  یاد شدهمیکرولیتر از محلول  144

در دمای جوش دقیقه  64و به مدت  کنیم می سرم اضافه

پس و  دهیم میگراد قرار  درجه سانتی 644 حدودبنماری 

دقیقه  0به مدت  ،ها به دمای اتاق رسیدند که نمونه از آن

rpm 2444  از پروتئین سرم . با رسوب کنیم میسانتریفیوژ

گیری غلظت  اندازه به منظورمانده  محلول صاف شده باقی

مالون دی آلدهید استفاده گردید. با روش اسپکتوفتومتری 

نانومتر و پس از  101محلول در طول موج  جذب نوری

های نوری در  خوانده شد. جذب ،بالنک کردن دستگاه

محاسبه  ،و بر حسب میکرومول بر لیتر گرفتفرمول قرار

 .صورت پذیرفت

آلدهید دی مالون لیتر بر میکرمول    غلظت 
14 جذب نوری  
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از تمامی  ،مدفوع  ییایباکتر تیجمع برای شمارش

نتایج که  گرفت. با توجه به این انجامنمونه برداری تکرارها 

ی و عملکرد گرم از نظر صفات 64مربوط به سطح 

باکتریایی مدفوع  عیتشمارش ج ،بهتر بود بیوشیمیایی

در نظر مالت جو  عصاره گرم 64 ،تیمار شاهد و تیمار برای

 21مقدار کشت میکروبی در آزمایشگاه برای  .گرفته شد

و  منتقل شد ،مایر استریلداخل یک ارلنبه گرم از نمونه 

 هدرصد استریل ب 2لیتر سیترات سدیم  میلی 221مقدار 

سپس از مخلوط حاصل  ،شد آرام به آن اضافه  صورت آرام

لیتر  میلی 1حاوی  شیآزما لیتر به داخل یک لوله میلی 6

. شدنواخت  یک سدیم استریل منتقل و یتراتمحلول س

 از روش کشت مخلوط استفاده ها برای شمارش کلیفرم

 آزمایش ها بعد از اشریشیاکالی در نمونه شمارششد. برای 

حاوی  لوله یک ،مثبت یها برای هرکدام از لوله یدییتأ

های . لولهشد محیط کشت سبز درخشان در نظر گرفته

 های نظر تجمع گاز در لوله محیط سبز درخشان از حاوی

عنوان کلیفرم   به ،و موارد گاز مثبت شدشاهده دورهام م

 یها های مثبت با تست سپس نمونه ،مدفوعی ثبت گردید

IMViC  اشریشیاکالی  بر اساس نتایج شمارشارزیابی و

 یتصادف طرح کامالً کی در هاداده زیآنال (.64) انجام شد

انجام به ( SAS 2009) یافزار آمار نرم با GLMروش  هب

از آزمون چند دامنه  مارهایت نیانگیم سهیمقا یبراو  رسید

 د.گردیاستفاده  41/4 یدار دانکن در سطح معنی

 

 نتایج

رشد و تغذیه بر عملکرد  یشیآزما یمارهایاثر ت

براساس است.  شده  درج 0شترمرغ در جدول  های جوجه

در  مختلف عصاره مالت جوسطوح ، به دست آمدهنتایج 

 میزان بر داریاثرات معنی ی،شیآزماغذایی های  جیره

های پرورشی  ها در دورهجوجه شترمرغ یخوراک مصرف

 مارهایت ندر بیوزن بدن  شیافزامیزان  نیهمچن ،نداشت

ی کل دوره آزمایش روزگی( و در  14تا  6) نیدر دوره آغاز

که در دوره پایانی  درحالی داری نشان نداد، اختالف معنی

روزگی(، میزان افزایش وزن تیمارهای حاوی  624تا  16)

ولی تنها  ،ت نسبت به تیمار کنترل بیشتر بودعصاره مال

 لوگرمیدر کعصاره مالت گرم  64بین تیمار کنترل و تیمار 

 (. درP<41/4داری وجود داشت ) اختالف معنی رهیج

های حاوی عصاره ضریب تبدیل خوراک نیز تیمار خصوص

ولی  ،مالت نسبت به تیمار کنترل مقادیر کمتری داشتند

در عصاره مالت گرم  64تنها بین تیمار کنترل و تیمار 

داری  روزگی اختالف معنی 624تا   16در  رهیج لوگرمیک

 (. P<41/4مشاهده شد )
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 یروزگ 624تا  6شترمرغ  هایدر جوجه هیرشد و تغذ یرو ،اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو -0 جدول

 در جیره )گرم در کیلوگرم جیره( عصاره مالت جوسطوح 

 SEM p-value 61 64 1 (4کنترل ) فراسنجه

  مصرف خوراک )گرم(

 14/4 0/124 1/61201 4/61066 1/61140 2/61211 روزگی 14تا  6

 24/4 2/6421 0/14264 0/14444 1/10661 6/10461 روزگی 624تا  16

 14/4 4/2011 0/46014 6/44641 4/40264 2/40460 روزگی )کل دوره( 624تا  6

       افزایش وزن )گرم(

 11/4 04/000 0/62101 0/62104 2/62161 6/62000 یروزگ 14تا  6

 b0/26441 ab2/26461 a6/04016 ab0/21124 06/141 12/4 یروزگ 624تا  16

 20/4 61/6014 2/02011 0/00641 0/04006 1/01024 )کل دوره( یروزگ 624تا  6

       ضریب تبدیل خوراک

 66/4 46/4 10/6 10/6 10/6 11/6 یروزگ 14تا  6

 a01/2 ab02/2 b21/2 ab24/2 40/4 66/4 گیروز 624تا  16

 61/4 42/4 41/2 40/2 44/2 60/2 )کل دوره( یروزگ 624تا  6

ᵇ   ̵ª شده است انیدرصد ب 11در سطح احتمال  فیدر هر رد مارهایت نیانگیتفاوت م (41/4P<). 

 

 یها اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجه

 0ی در جدول روزگ 624شترمرغ در  یها جوجه یخون

تعداد  ،به دست آمدهشده است. براساس نتایج  نشان داده

، درصد نوتروفیل و لنفوسیت خون سفید وقرمز  های گلبول

داری نشان اختالف معنیدر بین تیمارهای آزمایشی 

ی قرمز و سفید در تیمار ها گلبولو بیشترین مقادیر  ندادند

و بیشترین میزان نوتروفیل و لنفوسیت به ترتیب  ،کنترل

گرم عصاره مالت جو در  64و  1در تیمارهای حاوی 

هتروفیل و نسبت  خصوص کیلوگرم جیره مشاهده شد. در

هتروفیل به لنفوسیت در بین تیمارهای آزمایشی اختالف 

میزان این  که یطور به(؛ P<41/4) دار مشاهده شد معنی

در تیمار کنترل در مقایسه با تیمارهای حاوی  شاخصدو 

عصاره مالت جو مقادیر باالتری را به خود اختصاص داده 

 بود. 

 
 یروزگ 624شترمرغ در  یها جوجه یخون یها اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجه -0جدول 

 در جیره )گرم در کیلوگرم جیره( عصاره مالت جوسطوح 

 SEM p-value 61 64 1 (4کنترل) فراسنجه

 620/4 60/4 42/2 24/2 46/2 22/2 گلبول قرمز خون )میلیون در هر میکرولیتر(

 661/4 62/041 64162 61061 61046 61612 گلبول سفید خون )عدد در هر میکرولیتر(

 624/4 0/02 21/01 61/01 44/01 61/00 نوتروفیل )درصد(

 621/4 60/121 62011 62600 64462 64466 لنفوسیت )عدد در هر میکرولیتر(

 a1161 ab1444 c6044 bc4461 61/021 466/4 هتروفیل )عدد در هر میکرولیتر(

 a14/4 a40/4 b14/4 b11/4 41/4 440/4 نسبت هتروفیل به لنفوسیت 

ᵇ   ̵ª شده است انیدرصد ب 11در سطح احتمال  فیدر هر رد مارهایت نیانگیتفاوت م (41/4P<.) 

 

 یها اثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجه

ی روزگ 624شترمرغ در  یها خون جوجهبیوشیمیایی سرم 

، به دست آمدشده است. براساس نتایج  درج 1در جدول 

در تیمارهای  VLDLگلیسرید، کلسترول و  میزان تری

طور  حاوی عصاره مالت جو درمقایسه با تیمار کنترل به

همچنین میزان  ،(P<41/4)داری افزایش یافته بود  معنی
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 های گوشتی شناسی روده جوجه اثر نسبت ترئونین به لیزین بر بافت
 

HDL  وLDL  گرم عصارم مالت جو  61در تیمار حاوی

درکیلوگرم جیره نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی، بیشتر 

دار و  غیرمعنی HDL خصوص بود که از لحاظ آماری، در

همچنین  ،(P<41/4)دار بود  معنی LDL خصوص در

در تیمارهای حاوی عصاره مالت جو  دیآلدئ ید مالونمیزان 

داری کمتر بود ر معنیطو نسبت به تیمار کنترل به

(41/4>P)  و  64و کمترین مقادیر آن در تیمارهای حاوی

 آمد. در گرم عصاره مالت جو در کیلوگرم جیره به دست 61

ی، مقادیر به دست آمده در دانیاکس یآنت تیظرف خصوص

تیمارهای حاوی عصاره مالت جو نسبت به کنترل بیشتر 

گرم  61و  64بود و بیشترین میزان آن در تیمار حاوی 

عصاره مالت جو در کیلوگرم جیره بود که ازنظر آماری با 

گرم عصاره مالت جو در کیلوگرم  1تیمار کنترل و تیمار 

همچنین  (،P<41/4داری داشت )جیره اختالف معنی

براساس نتایج، در مقادیر آلبومین، گلوکز و پروتئین کل در 

 تند.نداش داریاختالف معنیبین تیمارهای آزمایشی 

 
 روزگی 624های شترمرغ در  های بیوشیمیایی سرم خون جوجه تأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر فراسنجه -1جدول 

 در جیره )گرم در کیلوگرم جیره( مالت جو عصارهسطوح 

 SEM p-value 61 64 1 (4کنترل) فراسنجه

 b44/61 b14/41 a61/664 a14/606 02/1 4442/4 لیتر( گرم بر دسی گلیسرید )میلی تری

 b44/12 b21/16 b14/16 a21/661 60/1 462/4 (تریل یدسر ب گرم یلی)مکلسترول 

HDL 204/4 16/6 61/01 21/01 61/00 21/06 لیتر( گرم بر دسی )میلی 

LDL لیتر( گرم بر دسی )میلی b21/00 b14/04 b21/01 a44/11 24/0 460/4 

VLDL لیتر( گرم بر دسی )میلی c21/61 c21/66 b14/20 a21/21 00/6 4446/4 

 012/4 44/66 14/212 14/221 61/220 44/226 (تریل یبر دس گرم یلیگلوکز )م

 061/4 21/4 11/2 44/2 06/2 11/2 (تریل ی)گرم بر دس نیآلبوم

 162/4 01/4 11/0 06/0 42/0 61/1 (تریل ی)گرم بر دس کل نیپروتئ

 a14/601 b61/664 c14/41 c61/44 01/1 4446/4 (تریدر ل کرومولی)م دیآلدئ ید مالون

در  کرومولی)م یدانیاکس یآنت تیظرف

 (تریل

b44/020 b44/014 a44/146 a21/110 41/16 446/4 

ᵇ   ̵ª شده است انیدرصد ب 11در سطح احتمال  فیدر هر رد مارهایت نیانگیتفاوت م (41/4P<.) 

 

 تیاثر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر جمع

ی در روزگ 624شترمرغ در  یها مدفوع جوجه  ییایباکتر

 به دست آمدهاست. براساس نتایج  درج شدهنشان  1 جدول

-طور معنی فرم به جمعیت باکتریایی اشریشیا کلی و کلی

عصاره مالت جو نسبت به  گرم 64 داری در تیمار حاوی

 .(P<41/4)تیمار کنترل کمتر بود 

 

 
 روزگی 624های شترمرغ در  جوجهمدفوع   ییایباکتر تیجمعتأثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو بر  -1جدول 

 در جیره )گرم در کیلوگرم جیره( عصاره مالت جوسطوح 

 SEM p-value 64 (4کنترل) فراسنجه

 a641×10/1 b641×10/2 60/6 421/4 (CFU/g)اشریشیا کلی 

 a641×01/6 b641×11/2 46/4 466/4 (CFU/g)کلیفرم 

 a644×66/1 b646×14/2 10/6 441/4 (CFU/g)کل 

ᵇ   ̵ª شده است انیدرصد ب 11در سطح احتمال  فیدر هر رد مارهایت نیانگیتفاوت م (41/4P<). 
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  بحث

وزن  شیافزا زانیم با توجه به آن کهدر مطالعه حاضر 

عصاره مالت جو  یحاو یمارهایدر ت ییغذا لیتبد بیو ضر

بر اساس گزارش  .است افتهیکنترل بهبود  مارینسبت به ت

Rasteh ای هیضدتغذ باتیترک، 2461اران در سال و همک 

طور   عصاره مالت به دیو تول یریواسطه عمل تخم  جو به

بر  یتنها از اثرات منف  نه نیو ا افتهیکاهش  یتوجه قابل

 را ها شاخص نیبلکه بهبود ا ،کاسته هیعملکرد رشد و تغذ

 ی واسطه  . عصاره مالت جو به(22) داشته است یدر پ زنی

 ییاغذ رهیعامل هضم و جذب بهتر ج تواند یخواص خود م

باشد که  مغذی مواد از تر مناسب ی استفاده جهیو درنت

 انجامد می ها جوجه هیرشد و تغذ تیبه بهبود وضع تیدرنها

 نیتر عنوان مهم بتاگلوکان به ،یمالت ساز ندی. در فرآ(22)

 ها، نیپروتئ هیو با تجز افتهیکاهش  ای هیعامل ضدتغذ

و بهبود  هشتمتعادل گ زین ،بیترک ای نهیدآمیاس لیپروفا

براساس  (.64) است داشتهعملکرد رشد را به همراه 

 2424در سالو همکاران  Moghaddam های پژوهش

 یها جوجه رهجی در جو مالت عصاره درصد2/4استفاده از 

 و دهیعملکرد رشد و صفات الشه را بهبود بخش ،یگوشت

و ران را کاهش  نهیدر عضالت س یچرب ونیداسیاکس

 شیافزا باعثافزودن مالت جو عالوه بر این  ؛است داده

و  یهضم انرژ تیو فسفر و بهبود قابل میجذب کلس

 (.64) دیگرد نیپروتئ

های قرمز و  در این آزمایش بیشترین مقادیر گلبول

سفید در تیمار کنترل و بیشترین میزان نوتروفیل و 

گرم  64و  1لنفوسیت به ترتیب در تیمارهای حاوی 

عصاره مالت جو در کیلوگرم جیره مشاهده گردید. به نظر 

زایی عصاره و ایمنیاکسیدانی ماهیت آنتیرسد که  می

سطح هتروفیل، نسبت هتروفیل به  باعث کاهشمالت 

 یهای ارتقاشاخص)لنفوسیت  و افزایش سطحلنفوسیت 

همچنین منجر به افزایش  ،است ( گردیدهسطح ایمنی

 VLDLو  HDL ،LDLگلیسیرید خون،  کلسترول، تری

 61گردید و بیشترین میزان این مقادیر نیز برای سطح 

گرم عصاره مالت در کیلوگرم جیره غذایی حاصل 

مارهای داری در بین تیاختالف معنیاست، اما  شده

آزمایشی ازنظر میزان گلوکز، آلبومین و پروتئین کل وجود 

گلیسیرید و  در خصوص افزایش میزان تری. نداشت

قوی مبنای علمی  ،کلسترول در تیمارهای حاوی مالت جو

در این خصوص صورت نگرفته است  پژوهشییافت نشد و 

 ی عصاره است یگفتن. استو الزم به بررسی بیشتری 

 تیاست که با خاص یفنل باتیاز ترک یمالت غن

 تیبر بهبود رشد و فعال یخود، اثرات مثبت یدانیاکس یآنت

شامل  یفنل باتیگذارد که این ترک یبدن م های بافت

. هستندها  ها و تانن ترپن ،یفنل دهاییاس دها،یفالوونوی

 باتیاز ترک الییمالت دارای مقادیر با ی عصاره نیهمچن

هضم  رقابلیهای غ دراتیو کربوه یدانیاکس یآنت

های مضر  در برابر باکتری کهاست  (گوساکاریدیال مانان)

برای پرنده ایجاد  یمقاومت  و دستگاه گوارش سالم

اگرچه است که  سادآوریالبته الزم به  ؛ (21) کنند یم

صفرا  ییرهذخ به منظورصفرا  ییسهها فاقد ک شترمرغ

شود  نمی مواجه ها با اختالل در آن یاما هضم چرب ،هستند

کمتر از  یچرب هضم ها در شترمرغ ییتوانا یگرو به عبارت د

به  هالینسبت هتروف .یستصفرا ن ییسههای دارای ک گونه

. استبدن  یمنیا یابیارز در یها شاخص مهمتیلنفوس

 ترشح هورمون کیا با تحرز عوامل تنش

غدد فوق  یها هورمون و (ACTH) نیکوتروپیآدرنوکورت

در  تیبه لنفوس لیهتروف نسبت شیموجب افزا یویکل

و  هالیهتروف شمارش اساس، نیبرا گردند. می وریط

در خون  تیبه لنفوس لیهتروف نسبت نیو تع هاتیلنفوس

مقدار تنش در  نیتخم یبرا یمطمئن شاخص عنوان به

 Al-Kassie  بر اساس گزارش. (26) است شده بیانها  آن

گیاهی به دلیل داشتن خواص  های عصاره 2464در سال 

آنتی اکسیدانی به طور مستقیم مانع از رشد و تکثیر 

های مضر و  ها و موجب از بین رفتن میکروب میکروب

د و دنگر زا در بدن و افزایش سیستم ایمنی بدن می بیماری

صورت غیرمستقیم با حفظ سالمت غشای ه ب سوییاز 

از  کنند، لذا ها جلوگیری می از ورود میکروب  اپیتلیومی

 ،(1)کنند این طریق به سیستم ایمنی بدن کمک می

 در سال و همکارانAhmadipour  پژوهشهمچنین 

نشان داد که افزودن ترکیبات فنلی به جیره سبب  2461

گردد و با  های گوشتی می ها در جوجه افزایش لنفوسیت

های اکسیداتیو  ها نسبت به تنش که لنفوسیت توجه به این

دهند، با نقش آنتی اکسیدانی  حساسیت شدیدی نشان می

. بر اساس(0) شوند خود موجب تقویت سیستم ایمنی می
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حاضر استفاده از مالت موجب افزایش  پژوهش 

اکسیدانی سرم و کاهش مالون دی الدئید  آنتی ظرفیت کل

 باشد. مذکورتواند تائیدی بر مطالب  است که می شده

حاصل  یاهیو تغذ یطیمح زا در اثر عوامل عوامل تنش

حاضر پرندگان ازنظر  یمطالعه درکه  با توجه به آن شده و

فقط  نیداشتند، بنابرا ینرمال وی کسانی طیشرا یطیمح

 (.26) باشند لیامر دخ نیا در ممکن است یاهیعوامل تغذ

مانند عصاره مالت جو  یاهیگ ترکیباتنقش  خصوص در

 یهابا کاهش عفونت مکمل نیاستنباط کرد که ا توانیم

 ها تیبه لنفوس لیهتروف نسبت موجب کاهش ییایباکتر

در  یمثبت تأثیرگیاهی فعال زیست باتیترکگردیده و 

 (. 1دارند ) عفونت ی عاملها یاز رشد باکتر یریجلوگ

عصاره مالت ی حاضر، در تیمارهای حاوی در مطالعه

داری کاهش یافته طور معنی دی آلدئید به جو، میزان مالون

داری افزایش طور معنی اکسیدانی بهو ظرفیت کل آنتی

اکسیدانی عصاره مالت جو  دلیلی بر توان آنتی یافته و این

بر های آزاد است.  برای حذف و کاهش تولید رادیکال

، 6016ی و همکاران در سال شاعر اساس تحقیقات

شوید، نظیر دارچین،  یاناهیگهای  عصارهاستفاده از 

 لیبه دل طیور رهیدر جآویشن، سیر و زردچوبه نعنافلفلی، 

 روی اثر سودمندی یدانیاکس یآنت باتیترک بودن دارا

 های کالیراد کاهش پالسما خون و یدانیاکس یخواص آنت

از  ییباال ریمقاد یمالت دارا ی. عصاره(6) آزاد دارد

هضم  رقابلیغ یها دراتیو کربوه یدانیاکسیآنت باتیترک

مضر  یهایبرابر باکتر ( است که دردیگوساکاریال )مانان

-یم جادیپرنده ا یبرا یمقاومت و دستگاه گوارش سالم

مالت در  یعصاره یدانیاکسیآنت تیفعال یبررس اب. کنند

 هعصارمشاهده شده است که این  ویداتیمقابل استرس اکس

 لیدروکسیآزاد ه یهاکالیراد بیتخر از یک سمت موجب

 ونیالسیکربون ،یچرب ونیداسیمهار پراکسو بالعکس 

عنوان ه گردد و ب را موجب می DNA بیو آس نیپروتئ

 یهامیآنز تیاز کاهش فعال یریگ شیپترکیب مهمی در 

)آلفا  E نیتامیو (.21نماید ) عمل می یدانیاکسیآنت

است که در جو وجود  کیمونوفنول بیترک کیتوکوفرول( 

مالت  دیدر مراحل تول یزن جوانه ندیفرا یدارد و در ط

 یعصاره یدانیاکسیآنت ندیاز فرا یبخشو  شودیم دیتول

 تواندیم قیطر نیا از که است E نیتامیاز و یمالت ناش

براساس گزارش  (.1اکسیدانی شود )آنتیباعث حفاظت 

Mladenka  ترکیبات فنلی از  2464و همکاران در سال

های  شکستن مستقیم رادیکالمانند  یهای طریق مکانیزم

موجود روی  (OH)های هیدروکسیل  آزاد توسط گروه

های فلزی و  های فالوونوئیدی، ایجاد کلیت بین یون حلقه

گروهای عاملی هیدروکسیل فالونوئیدها و ممانعت از 

های تولید  های آزاد، جلوگیری از عمل آنزیم ازدیاد رادیکال

های زانتین  و به طور ویژه انزیم ROSکننده ترکیبات 

تید فسفات (، نیکوتین آمید آدنین دی نیکلوXOاکسیداز )

و همچنین  ..(LOXs) و لیپواکسیژناز (NADPH) اکسیداز

های  های آنتی اکسیدانی و حذف رادیکال فعال کردن آنزیم

 .(66)شوند  ، مانع تنش اکسیداتیو میآزاد

باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، تعداد کلیفرم و 

-جمعیت باکتریایی اشریشیاکلی نیز حاکی از کاهش معنی

الت جو نسبت به تیمار تیمار حاوی عصاره مها در  دار آن

 فرم یشکل گروه کل یا لهیعضو م یکلایشیاشر کنترل است.

و جز طبیعی روده انسان، پستانداران و پرندگان است. 

های گوارشی و  های آن موجب عفونت برخی سویه

زای مهم  شوند و یکی از عوامل بیماری غیرگوارشی می

 . این باکتریشوند سوب میمحموجود در مواد غذایی آلوده 

تواند  ( و می6) شود می در گوشت طیور آلوده نیز یافت

ریزی کولون،  سبب بروز مشکالتی مثل التهاب و خون

 گردداورمیک همولیتیک در انسان  اسهال خونی و سندرم

های عفونی پرندگان است  باسیلوز یکی از بیماری (. کلی4)

اشریشیاکلی است و زای آن باکتری  که عامل بیماری

انی به صنعت طیور وارد سالیانه خسارات اقتصادی فراو

و همکاران در سال  Smirnov های پژوهش (.24کند ) می

 هایکاهش جمعیت باکتریاست،  نشان داده 2441

تواند می ،گرم  عصاره مالت جو 64ی در سطح اکلیشیاشر

های ی بهبود سالمت دستگاه گوارشی و قسمتنشانه

بافت روده باشد و سبب کاهش هدررفت مواد  مختلف

ها گردد. مغذی و بهبود رشد و تغذیه در جوجه شترمرغ

عصاره مالت جو،  در مانان موجود دیگوساکاریبتاگلوکان و ال

مضر  یباکتر نیا ریاز تکث است با اثرات خود توانسته

 یعباسه در مطالعات ک طوریه ب ،(21)کند یریجلوگ

است  شده مشخصنیز  6011 در سالی و همکاران بید دره

و  یاکلیشیاشر هاییمالت باعث کاهش باکتر یعصارهکه 

های های مفید روده در جوجه افزایش میکروارگانیسم
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جاری مطابقت دارد  پژوهشد که با نتایج شو گوشتی می

حاضر نشان  پژوهشبه طور کلی نتایج حاصل از  ،(2)

گرم عصاره مالت جو در  64دادند که استفاده از سطوح 

های شتر مرغ به دلیل داشتن  کیلوگرم جیره جوجه

، ظرفیت اکسیدانی موجب افزایش در رشدترکیبات آنتی

ایمنی و کاهش جمعیت  دستگاهکسیدانی سرم و ا آنتی

 گردد. میمدفوع باکتری مضر 

 

 رقدردانی و تشک

ارشد انجام  کارشناسی نامه این پژوهش در قالب پایان 

نویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود وسیله  بدین و گردید

 مالی و امکانات های حمایت به خاطر شهرکرد را از دانشگاه

 . کنند اعالم می

 

 منابع

 ،ییرسرایپ یانصار ردشیر؛ا ط،یمح یالد؛م ،یشاعر -6

 یبر برخ دیاثر اسانس شو حسن؛زاده، م یتق ربخت وز

 زرده تخم غلظت کلسترول ،یخون یها فراسنجه از

ر جوجه د تیفیک و یدرآور مرغ، قدرت جوجه

؛ تولیدات دامی های پژوهش؛ یمادر گوشت یها مرغ

 .20-61: 0 ؛6016

اثر  حمدرضا؛م ،یرضوان هدی وم ،یبید دره یعباس -2

 جمعیت ،ییمواد غذا یریبر گوارش پذ مالت عصاره

 ؛یگوشت یها جوجه عملکرد رشد و روده یمیکروب

 ،یارشد در رشته علوم دام ینامه کارشناس انیپا

دانشگاه  ،یکشاورز دانشکده  دام، هیتغذ شیگرا

 .6011ز؛ رایش

 انتشارات ؛شترمرغ کامل پرورش یراهنما واد؛نصر، ج -0

 .011صفحه  ؛6011؛ نوربخش

4- Ahmadipour, B; Hassanpour, H; Asadi, E; 

Khajali, F; Rafiei, F. and Khajali, F; Kelussia 

odoratissima Mozzaf- A promising medicinal 

herb to prevent pulmonary hypertension in 

broiler chickens reared at high altitude. Journal 

of Ethnopharmacology; 2015; 159: 49-54. 

5- Alcicek, A; Bozkurt, M. and Cabuk, M; The 

effect of an essential oil combination derived 

from selected herbs growing wild inTurkey on 

broiler performance. S. Afr. J. Anim. Sci; 

2003; 33: 89-94. 

6- Al-Kassie, G.A.M; The role of peppermint 

(Mentha piperita) on performance in broiler 

diets.  Agriculture and Biology Journal of 

North America; 2010; 1(5): 1009-1013. 

7- Altekruse, S; Cohen, M. and Swerdlow, D; 

Emerging foodborne diseases. Emerging Infect. 

Dis; 1997; 3: 285-291. 

8- Armstrong, G.L; Hollingsworth, J. and Morris, 

J; foodborne pathogens: Escherichia coli O157: 

H7 as a model of entry of a new pathogen into 

the food supply of the developed world  . 
Epidemiol Rev; 1996; 18: 29-51. 

9- Bamforth, C; Progress in brewing science and 

beer production. Annu. Rev. Chem. Biomol. 

Eng; 2017; 8: 161-176. 

10- Holtekjølen, A; Uhlen, A; Bråthen, E; 

Sahlstrøm, S. and Knutsen, S; Contents of 

starch and non-starch polysaccharides in barley 

varieties of different origin. Food Chem; 2006; 

94: 348-358. 

11- Humer, E. and Zebeli, Q; Phytate in feed 

ingredients and potentials for improving the 

utilization of phosphorus in ruminant nutrition. 

Anim. Feed Sci. Technol; 2015; 209: 1-15. 

12- Jabrayili, SH; Evaluation of Qualitative 

Characteristics of Barley Malt from best Lines 

in Golestan province, Iran. MSc. Thesis, Food 

science and technology faculty Gorgan 

University of Agricultural Sciences and 

Natural Resources; 2011; Pp 100. (In Farsi). 

13- Karim, G; Microbiological examination of 

foods. Tehran University, pp; 2002; 88-111. 

14- Khajali, F; Khoshouie, E.A; Dehkordi, S.K. 

and Hematian, M.H; Production performance 

and egg quality of Hy-Line W36 laying hens 

fed reduced-protein diets at a constant total 

sulfur amino acid: lysine ratio. J. Appl. Poult. 

Res; 2008; 17: 390-397. 

15- Magdelaine, P; Spiess, M. and Valceschini, E; 

Poultry meat consumption trends in Europe. 

World's Poultry Science Journal; 2008; 64: 53-

64. 

16- McLean, R.R. and Hannan, M.T; B vitamins, 

homocysteine, and bone disease: epidemiology 

and pathophysiology. Current osteoporosis 

reports; 2007; 5: 112-119. 

17- Mladenka, P; Zatloukalova, L; Filipsky, T. and 

Hrdina, R; Cardiovascular effects of flavonoids 

are not caused only by direct antioxidant 

activity. Free Radical Biology and Medicine; 

2010; 49: 963–975. 

18- Moghaddam, A.S; Mehdipour, M. and Dastar, 

B; The determining of digestible energy and 

digestibility coefficients of protein, calcium 

and phosphorus of malt (Germinated Barley) in 

broilers. Int. J. Poult. Sci; 2009; 8: 788-791. 

19- Mohammadi Gheisar, M. and Kim, I.H; 

Phytobiotics in poultry and swine nutrition–a 

review. Ital. J. Anim. Sci; 2018; 17: 92-99.



 

 

 6شماره  - 61دوره 

 های گوشتی شناسی روده جوجه اثر نسبت ترئونین به لیزین بر بافت
 

20 

20- Nair, V. and Turner, G; The thiobarbituric acid 

test for lipid peroxidation: structure of the 

adduct with malondialdehyde. Chem. Phys. 

Lipids; 1984; 19: 804–805. 

21- Poławska, E; Marchewka, J; Cooper, R.G; 

Sartowska, K; Pomianowski, J; Jóźwik, A; 

Strzałkowska, N. and Horbańczuk, J.O; The 

ostrich meat–an updated review. Anim. Sci. 

Pap. Rep; 2011; 29: 89-97. 

22- Rasteh, M.R; Dastar, B; Shams Shargh, M; 

Zerehdaran, S. and Ashayerizadeh, O; Effect of 

Different Levels of Germinated Barley on 

Performance and Egg Quality in Laying Hen. 

Int. J. Adv. Biol. Biomed; 2016; 4: 117-125. 

23- Reddy, A.R; Commercial emu and ostrich 

rearing. Proc. XXIII Annual Conference & 

National Symposium of Indian Poultry Science 

Association; 2005; 2-4 February, Hyderabad. 

24- Scheideler, S.E. and Sell, J.L; Nutrition 

Guidelines for Ostriches and Emus. 

Cooperative Extension, Institute of Agriculture 

and Natural Resources, University of 

Nebraska_Lincoln; 1996. 

25- Simic, G; Horvat, D; Dvojkovic, K; Abicic, I; 

Vuletic, M.V; Tucak, M. and Lalic, A; 

Evaluation of total phenolic content and 

antioxidant activity of malting and hulless 

barley grain and malt extracts. Czech. J. Food. 

Sci; 2017; 35: 73-78. 

26- Smirnov, A; Tako, E; Ferket, P. and Uni, Z; 

Mucin gene expression and mucin content in 

the chicken intestinal goblet cells are affected 

by in ovo feeding of carbohydrates. Poult. sci; 

2006; 85(4): 669-673. 

27- Tankson, J; Vizzier-Thaxton, Y; Thaxton, J; 

May, J. and Cameron, J; Stress and nutritional 

quality of broilers. Poult. Sci; 2011; 80: 1384-

1389. 

28- Wary, C. and Davies, R.H; Colibacillosis. In: 

Poultry Diseases. Jordan, F.T.W; Pattison, M; 

Alexander, D; Foragher, T; (ed.) (5
th

 ed.) W.B. 

Saunders Company, Philadelphia; PA, USA, P; 

2002; 125-130. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vol.16 /No.1 
 

Spring-Summer 2022 
 

Iran. J. Vet. Clin. Sci.; 2022; 16(1): 15-24. 

https://doi.org/10.22034/ijvcs.2022.10130.1002 
 

  Iranian Journal of Veterinary 

      Clinical Sciences 
 

 

 

The Effect of Different Dietary Levels of Barley Malt Extract on 

Growth Traits, Blood Parameters and Microbial Population of 

Growing Ostrich Chickens 
 

Seyed Ahmad Razavi
1
; Behnam Ahmadipour

2*
; Faribirz Khajali

2
; Saied 

karimi
2 

 

 

1. MSc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, 

Shahrekord- Iran. 

2. Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord- Iran. 

 
                           Received: 7 December 2021             Accepted: 19 February 2022 

     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. 

Keywords: Antioxidant Capacity, Bacterial population, Barley malt Extract, Blood Parameters, Growth, Ostrich.   

 behnam.ahmadipour@gmail.com: *Corresponding Author
 

 
 

Summary 

 

mailto:behnam.ahmadipour@gmail.com

