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استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجههای گوشتی
منصور یزدانیار ،1محمد امیر کریمی ترشیزی *2و فرید شریعتمداری
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 2 ،1و  . 3دانش آموختۀ کارشناسی ،استادیار و استاد گروه پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت - 1332/11/21 :تاریخ تصویب)1331/3/11 :

چکیده
سطوح خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجۀ گوشتی بر عملکرد و وزن نسبی اندامهای
داخلی با استفاده از  311قطعه جوجۀ گوشتی در قالب طرح کامالً تصادفی با  1تیمار 5 ،تکرار و
 11قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد .جیرههای آزمایشی شامل .1 :شاهد-خشک :جیرۀ پایۀ
بدون آب و خیساب مایع ذرت .2 ،شاهد-مرطوب :جیرۀ پایه با آب و بدون خیساب .3 ،جیرۀ
مرطوب حاوی  11درصد خیساب ذرت .1 ،جیرۀ مرطوب حاوی  21درصد خیساب ذرت.5 ،
جیرۀ مرطوب حاوی  31درصد خیساب ذرت و  .1جیرۀ مرطوب حاوی  11درصد خیساب ذرت
بودند .در کل دوره افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی با استفاده از
خیساب مایع ذرت بهصورت خطی و درجۀ دو تغییر کرد ( )P>1/11و در سطوح بیش از 11
درصد خیساب مایع ذرت عملکرد کاهش یافت ( .)P>1/15با افزایش سطح خیساب مایع ذرت
در جیرههای مرطوب ،وزن نسبی جگر ،بورس فابریسیوس و سنگدان بهطور معناداری کاهش
یافت ( .)P>1/11بر اساس نتایج ،استفاده از خیساب مایع ذرت در جیرههای مرطوب تا سطح 11
درصد جیرۀ غذایی جوجههای گوشتی توصیه میشود.
واژههای کلیدی :تغذیۀ مرطوب ،جوجۀ گوشتی ،خیساب ذرت ،عملکرد رشد.
مقدمه
تأمین مواد خوراکی طیور عمدهترین عامل محدودکننده
در تولیدات آن است و به همین دلیل انتخاب مواد اولیۀ
ارزان قیمت و دارای ارزش غذایی باال که بتواند در
جیره استفاده شود و در عین حال تأثیر منفی بر
عملکرد حیوان نداشته باشد ،اهمیت اقتصادی زیادی
دارد .یکی از این راهکارها استفاده از پسماندهای
کشاورزی و صنعتی در تغذیۀ طیور است .برخی
پسماندها مواد مغذی با ارزش زیادی دارند .از طرفی،
چون این فراوردهها محصولی فرعی یا زاید تلقی
می شوند ،معموالً بسیار ارزان و در دسترس هستند و
این ویژگیها اهمیت بهکارگیری آنها را در تغذیۀ
عملی طیور مشخص میسازد.
خیساب ذرت فراوردهای جنبی در صنایع تصفیۀ
* تلفن 13495336644 ،194-65939954

ذرت با هدف اصلی تولید نشاستۀ ذرت است .این
فراورده در فرایند خیساندن دانۀ ذرت به دست میآید
که پس از تغلیظ بهصورت مایعی قهوهایرنگ و
چسبناک با بوی مطبوع pH ،اسیدی و حاوی مواد
استخراجی ذرت خیساندهشده در آب در میآید
( .)Filipovic et al., 2002حضور اسیدهای آمینه،
ویتامینهای محلول در آب ،مواد معدنی و پروتئین در
خیساب ذرت ،آن را منبع پروتئینی باارزشی معرفی
میکند .این ترکیب همچنین واجد فاکتور ناشناختۀ
رشد است که مشابه فاکتورهای موجود در آب پنیر
خشکشده است (.)Tsang & Schaible, 1960
خیساب ذرت دارای مقادیر شایانتوجهی از
ویتامینهای  Bکمپلکس (به جز تیامین) است و 94/5
درصد پروتئین و  4/4درصد فسفر دارد ( Waldroup et
E-mail: karimitm@modares.ac.ir
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 .)al., 1970در واقع ،خیساب ذرت دارای مواد
حلشدنی و تجزیهپذیر ذرت و مواد حاصل از تخمیر
ذرت در نتیجۀ خیساندن است .به ازای هر تن ذرت
حدود  7کیلوگرم از این فراورده تولید میشود که برای
تخمیر به اکسیژن نیاز دارد ( Corn Refiners
 .)Association, 2006در کارخانههایی که تجهیزات
تغلیظ این فراورده وجود ندارد ،خیساب را بهعنوان
ضایعات در فاضالب دفع میکنند که ضمن هدررفت
مواد مغذی ،آلودگی زیستمحیطی درپی دارد .در
نهایت استفاده از خیساب ذرت در تغذیۀ دام و طیور
ضمن ایجاد ارزش افزوده ،مانع دفع این پسماند در
طبیعت میشود و کاهش آلودگی محیط زیست را نیز
به دنبال خواهد داشت.
4
دربارة استفاده از تغذیۀ مرطوب در طیور
تحقیقات اندکی انجام گرفته است ( Yalda & Forbes,
 .)1995; Yasar & Forbes, 2000در این روش جیرة
خشک را با نسبت مشخصی آب (معموالً  4قسمت
خوراک به  4تا  9قسمت آب) میآمیزند تا قوام
ویژهای– اصطالحاً قوام حلیم 9مانند-به دست آید.
بهبود عملکرد در طیور گوشتی ،بهویژه هنگامی که
تغذیۀ مرطوب با تنش حرارتی همراه باشد ،گزارش
شده است ( .)Abasiekong, 1989مصرف خوراک در
پی تغذیۀ مرطوب ،به علت افزایش سرعت عبور
خوراک ،افزایش خوشخوراکی و کاهش مصرف آب
افزایش مییابد (Yashar .)Yasar & Forbes, 2000
) (1998در نتیجۀ تغذیۀ مرطوب جوجههای گوشتی،
 49درصد افزایش وزن بدن را گزارش کرد .کاهش
مواد ضدمغذی (پلیساکاریدهای غیرنشاستهای و
فیتات) و افزایش قابلیت هضم مواد مغذی با
مرطوبکردن جیره ،عوامل دخیل در بهبود عملکرد
عنوان شدهاند ( .)Yashar, 1998فعالشدن آنزیمهای
درونزاد اجزای گیاهی تشکیلدهندة جیره ،به عنوان
عامل بهبوددهندة قابلیت هضم مواد مغذی شناخته
شده است (.)Svihus et al., 1995دربارة تأثیر تغذیۀ
مرطوب بر ریختشناسی ،پرزهای رودة کوچک
جوجهها ی گوشتی بررسی و مشاهده شد که ارتفاع پرز
1. Wet feeding
2. Porridge-like

و عمق کریپت در اثر تغذیۀ مرطوب افزایش یافت
(.)Forbes & Yashar, 1999
شکل فیزیکی خیساب مایع ذرت ،مایعی غلیظ
است؛ اگرچه امکان خشککردن آن وجود دارد ،ولی
این کار هزینۀ زیادی دارد؛ به صورتی که استفاده از آن
را غیراقتصادی میکند .با توجه به رطوبت زیاد این
فراورده (حدود  51درصد) ،امکان استفاده از آن در
تغذیۀ مرطوب جوجههای گوشتی درخور بررسی است.
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی امکان استفاده از
خسیاب ذرت بهصورت تغذیۀ مرطوب در تغذیۀ جوجۀ
گوشتی و بررسی تأثیر آن بر رشد ،مصرف خوراک،
ضریب تبدیل و وزن اندامهای درونی است.
مواد و روشها
برای این پژوهش 911 ،قطعه جوجۀ گوشتی در قالب
طرح کامالً تصادفی با  4گروه آزمایشی ،هر گروه با 5
تکرار و  41قطعه جوجه (با نسبت مساوی مرغ و
خروس) در هر پن به ابعاد  9×4متر مربع و بهمدت 69
روز استفاده شدند .نوردهی بهصورت  4ساعت تاریکی
و  99ساعت روشنایی اعمال شد و در طول آزمایش
پرندگان به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند .تیمارهای
آزمایشی عبارت بودند از .4 :شاهد -خشک :جیرة پایه
بدون آب و خیساب ذرت مایع .9 ،شاهد -مرطوب:
جیرة پایه بدون خیساب و با آب افزوده .9 ،جیرة
مرطوب حاوی  41درصد خیساب ذرت .6 ،جیرة
مرطوب حاوی  91درصد خیساب ذرت .5 ،جیرة
مرطوب حاوی  91درصد خیساب ذرت و  .4جیرة
مرطوب حاوی  61درصد خیساب ذرت .در تمامی
جیرهها ی مرطوب نسبت اختالط آب (مجموع آب
افزودهشده و آب تأمینشده از خیساب ذرت) و
خوراک ،یک:یک تنظیم شد و درصدهای مورد استفاده
بر اساس مادة خشک محاسبه شدند .جیرههای
مرطوب روزانه تهیه شد .ترکیب جیرههای آزمایشی در
جدول  4نشان داده شده است.
خیساب ذرت مایع از شرکت گلوکوزان (قزوین،
ایران) خریداری شد .این فراورده با نام تجاری گلوتن
مایع در کشور معرفی شده است .قبل از استفاده از
خیساب ذرت در جیرهها برخی ویژگیهای شیمیایی
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آن در آزمایشگاه بر اساس روشهای مندرج در
 (1999) AOACاندازهگیری شد (جدول  )9و برخی
ترکیبات موجود از منابع به شرح زیر استخراج شد:
انرژی قابل متابولیسمCornelius et ( kcal/kg 9751 :
 ،)al., 1977لیزین 4/97 :درصد ،تریپتوفان1/47 :
درصد ،متیونین +سیستین 4/49 :درصد ،کلر4/11 :
درصد (.)Waldroup & Rutherford, 1971
در ابتدای دورة پرورش ،جوجههای اختصاصیافته
به هر واحد آزمایشی (پن) توزین شدند و میانگین وزن
آنها محاسبه شد .در پایان هر هفته جوجهها توزین
شدند و افزایش وزن و مصرف خوراک و ضریب تبدیل
بهصورت دورهای محاسبه شد.
در پایان آزمایش (سن  69روزگی) به ترتیب از
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جنس نر و مادة هر واحد آزمایشی دو قطعه بهصورت
تصادفی انتخاب و بعد از وزنکشی ذبح شد .جگر،
طحال ،بورس فابریسیوس و سنگدان توزین و وزن
نسبی آنها بهصورت نسبتی از وزن زنده محاسبه شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SASبرای مدل
 Yij = μ + CSLj + εijتجزیه و میانگینها با استفاده از
آزمون چنددامنهای دانکن مقایسه شدند .در این مدل
 ،Yijمقدار هر مشاهده از تکرارìاُم و تیمار jاُم؛ ،CSLj
اثر سطوح مختلف استفاده از خیساب ذرت و  ،εijاثر
اشتباه آزمایشی بود .برازش منحنی پاسخ بهصورت
تابعیتهای خطی و درجۀ دوم نیز با استفاده از عبارت
 Contrastمربوط به رویۀ  GLMانجام گرفت ( & Kaps
.)Lamberson, 2004

جدول  .4ترکیب جیرههای آزمایشی و اقالم مواد غذایی
آغازین
4و9

تیمار

9

6

رشد
5

4

4و9

9

6

پایانی
5

4

4و9

9

6

5

4

ترکیب جیره (درصد)
56/99
95/59
4/45
9/99
4/95
1/67
1/95
1/95
1/16
1/93
1/71
1

56/47
95/57
4/77
4/99
4/99
1/69
1/95
1/95
1/99
1/91
1/43
41

59/94
43/54
4/55
4/11
4/94
1/96
1/95
1/95
1/97
1/91
4/44
91

51/39
41/64
9/65
4/11
4/99
1/45
1/95
1/95
1/59
1/91
9/65
91

51/17
4/15
9/39
1/51
4/99
1/49
1/95
1/95
1/47
1/91
9/49
61

55/69
97/77
4/64
9/37
4/16
1/96
1/95
1/95
1/41
1/96
1/44
1

55/47
95/94
4/55
9/94
4/19
1/93
1/95
1/95
1/97
1/96
1/14
41

55/59
45/45
4/49
4/57
4/11
1/96
1/95
1/95
1/65
1/95
1/14
91

59/69
3/55
4/79
4/75
1/35
1/45
1/95
1/95
1/63
1/99
4/43
91

54/19
4/11
4/54
4/95
1/35
1/49
1/95
1/95
1/59
1/43
9/63
61

46/35
91/66
4/97
4/11
1/33
1/96
1/95
1/95
1/11
1/45
1/49
1

49/55
94/97
4/64
4/11
1/37
1/93
1/95
1/95
1/45
1/44
1/44
41

44/99
49/4
4/56
4/11
1/36
1/99
1/95
1/95
1/96
1/47
4/63
91

41/64
9/49
4/49
4/11
4/49
1/45
1/95
1/95
1/54
1/45
4/94
91

63/41
9/91
4/43
9/91
1/53
1/44
1/95
1/95
1/55
1/99
4/51
61

ذرت
کنجالۀ سویا ( 66درصد)
دی کلسیم فسفات
روغن سویا
کربنات کلسیم
نمک
*
مکمل ویتامینی
**
مکمل معدنی
ال-لیزین هیدروکلراید
دیال-متیونین
ماسه
خیساب ذرت
مواد مغذی جیرة محاسبهشده

انرژی متابولیسمی (9311 )kcal/kg
99
پروتئین (درصد)
4/99
لیزین (درصد)
متیونین  +سیستین (درصد) 4/11
44451
قیمت (ریال در کیلوگرم)

9311
99
4/99
4/11
41971

9311
99
4/99
4/11
3691

9311
99
4/99
4/11
5791

9311
99
4/99
4/11
7351

9351
94/5
4/44
1/53
4451

9351
94/5
4/44
1/53
5551

9351
94/5
4/44
1/53
5571

9351
94/5
4/44
1/53
5994

9351
94/5
4/44
1/53
5414

9351
43
1/35
1/77
5314

9351
43
1/35
1/77
5441

9351
43
1/35
1/77
5674

9351
43
1/35
1/77
5914

9351
43
1/35
1/77
5454

* هر کیلوگرم جیره تأمینکنندة ویتامین  ،3111 IU :Aویتامین  ،9111 IU :D3ویتامین  ،45 IU :Eویتامین  ،9 IU :K3ویتامین  ،775/4 IU :B1ویتامین ،45/1 IU :B2
ویتامین  ،5/3 IU :B3ویتامین  ،7/93 IU :B5ویتامین  ،36/9 IU :B6ویتامین  ،4 IU :B9ویتامین  ،145/1 IU :B12ویتامین ،4/1 IU :کولین کلراید 511 IU:است.
** هرکیلوگرم جیره تأمینکنندة  9/39میلیگرم منگنز 51 ،میلیگرم آهن 7/56 ،میلیگرم روی 41 ،میلیگرم مس 1/79 ،میلیگرم ید و  9/1میلیگرم سلنیوم است.

نتایج و بحث
ترکیبات شیمیایی اندازهگیریشدة خیساب ذرت در
جدول  9ارائه شده است .پروتئین آن از کنجالۀ سویا
( 66درصد) اندکی کمتر است و انرژی متابولیسمی

این ماده در قیاس با کنجالۀ سویا ( 9991کیلوکالری
در کیلوگرم) بهمقدار درخور مالحظهای بیشتر است.
محتوای لیزین و متیونین+سیستین آن از کنجالۀ سویا
(بهترتیب  9/43درصد و  4/95درصد) کمتر است .با
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درنظرگرفتن سطوح انرژی ،پروتئین خام و قیمت
مناسب این ماده میتوان از آن بهعنوان منبع پروتئینی
بهرهبرداری کرد .از آنجا که این فراورده از ذرت به
دست آمده است ،همانند آن از نظر اسیدآمینۀ لیزین
فقیر است و باید هنگام استفاده در جیره ،به تأمین
نیاز لیزین با استفاده از مکمل لیزین توجه ویژه شود.
مقدار فیبرخام در خیساب ذرت بسیار ناچیز است و به
همین دلیل میتوان از آن در تهیۀ جیرههای
نیمهخالص در تحقیقات تغذیهای مرتبط با فیبر جیره
استفاده کرد (.)Emampour et al., 2015
جدول  .9برخی مواد مغذی خیساب ذرت
مادة مغذی

مقدار (درصد)
63/55
61/95
47/99
1/96

مادة خشک
پروتئین خام
خاکستر
فیبر خام

مادة مغذی
پتاسیم
فسفر
سدیم
اسید الکتیک

مقدار (درصد)
9/35
1/41
1/99
45/5

تأثیر تغذیۀ خشک ،مرطوب و سطوح مختلف
استفاده از خیساب مایع ذرت بر عملکرد ،شامل
افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل
غذایی در جدول  9آورده شده است.
در دورة سنی 4-46روزگی ،جیرة مرطوب (بدون
خیساب) در مقایسه با جیرة شاهد-خشک و جیرههای
مرطوب حاوی  91 ،41و  61درصد خیساب مایع
ذرت ،مصرف خوراک را افزایش داد (.)P>1/15

جیرههای حاوی  61درصد و  91درصد خیساب مایع
ذرت ،مصرف خوراک را کاهش دادند؛ به نحوی که با
هم و با سایر جیرهها تفاوت داشتند .مصرف خوراک در
این دو گروه به ترتیب  49و  55درصد کمتر از گروه
شاهد مرطوب بود (.)P>1/15
در دورههای  45-95و  4-69روزگی ،تغذیۀ پرندگان
با جیرههای شاهد-مرطوب (بدون خیساب) و جیرة
حاوی  41درصد خیساب موجب افزایش وزن بیشتری در
مقایسه با سایر تیمارها شد ( .)P>1/15سطوح باالتر از
 41درصد خیساب مایع ذرت ،افزایش وزن بدن را
بهشدت کاهش داد ( .)P>1/15افزایش خیساب ذرت
جیره در سطوح  91 ،91و  61درصد ،به ترتیب موجب
 49 ،47و  45درصد کاهش در افزایش وزن بدن در
قیاس با گروه شاهد مرطوب شد .علت کاهش در افزایش
وزن بدن را میتوان کاهش در مصرف خوراک دانست.
در دورههای 45-95روزگی و  4-69روزگی ،ضریب
تبدیل در پرندگان تغذیهشده با جیرههای شاهد خشک و
مرطوب و  41درصد خیساب مایع ذرت ،از پرندگان
دریافتکنندة خیساب ذرت در سطوح باالتر از  41درصد
کمتر بود ( .)P>1/15افزایش ضریب تبدیل در سطوح
باالتر از  41درصد جیره میتواند به علت کاهش در
افزایش وزن بدن باشد .مشاهده میشود که گرچه مصرف
خوراک و افزایش وزن بدن هر دو روند کاهشی خطی
دارند ،ولی کاهش در افزایش وزن از کاهش در مصرف
غذا پیشی گرفته است.

جدول  .9تأثیر تیمارهای مختلف خیساب مایع ذرت بر فراسنجههای افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی
سطح
خیساب
(درصد)

نوع
جیره

1
1
41
91
91
61

خشک
مرطوب
مرطوب
مرطوب
مرطوب
مرطوب

SEM
p-value
خطی
درجۀ دوم

4-46
997/3a
995/1a
999/4a
974/9b
496/6c
415/4d
45/5
1/1114

93-69 45-95
افزایش وزن (گرم)
4493/6a 579/5b
4419/5a 379/9a
4154/1a 4194/3a
395/5b 767/5c
645/4c 436/1d
694/6c 436/4d
55/6
43/6
1/1114 1/1114

4-69

4-46

9994/4b
9644/1a
9695/5a
4559/4c
757/1d
794/4e
497/3
1/1114

959/1b
979/4a
954/4b
953/9ab
456/5c
494/6d
45/33
1/1114

سن (روز)
93-69 45-95
مصرف خوراک (گرم)
9734/1a 4153/6b
9371/6a 4494/9b
9594/1a 4964/5a
4395/9b 395/5c
4155/4c 641/1d
4157/5c 695/6d
454/69 45/43
1/1114 1/1114

تابعیت در جیرههای مرطوب
1/145 1/197 1/149
1/115 1/69 1/119 1/19
1/167 1/115 1/1114
1/1114 1/116 1/1114 1/56

 abحروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنادار در سطح اطمینان  35درصد است.

4-69

4-46

6995/6b
6675/9a
6696/6a
9999/9c
4711/6d
4459/4d
993/35
1/1114

4/15b
4/49b
4/17b
4/91a
4/94a
4/93a
1/199
1/1114

1/119
1/55

4-69 93-69 45-95
ضریب تبدیل
4/59ab 9/65a 4/95b
4/54ab 9/43a 4/44b
4/59ab 9/49a 4/94b
4/44b 9/15b 4/97b
9/16a 9/96ab 4/31b
9/19a 9/56a 9/99a
1/167 1/144 1/194
1/1114 1/1114 1/1114

1/49 1/94 1/55 1/69
1/1114 1/115 1/1119 1/1114
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در دورة میانی پرورش (45-95روزگی) استفاده از
 41درصد خیساب مایع ذرت مصرف خوراک را
افزایش و افزایش سطح خیساب ذرت ،مصرف غذا را
کاهش معناداری داد (.)P>1/15
افزایش وزن پرندگان تغذیهشده با جیرههای
مرطوب بدون خیساب مایع ذرت و با  41درصد
خیساب مایع ذرت در مقایسه با جیرة خشک بیشتر
بود ( .)P>1/14افزایش وزن بدن با افزایش سطح
خیساب به بیش از  41درصد ،کاهش یافت و این
کاهش در گروههای  91و  61درصد خیساب مایع
ذرت در مقایسه با گروه شاهد مرطوب به یکپنجم
رسید ( .)P>1/15تغییرات وزن بدن از الگوی تغییرات
مصرف غذا پیروی کامل دارد.
سطح  61درصد خیساب مایع ذرت بهشدت
ضریب تبدیل غذایی را افزایش داد ( )P>1/15و سایر
گروهها تفاوتی نشان ندادند .کاهش در مصرف خوراک
و کاهش در افزایش وزن بدن در گروههای گفتهشده،
هماهنگ با هم اتفاق افتاد و موجب شد که تفاوت
ضریب تبدیل غذایی در این گروهها معنادار نشود.
در دورة انتهایی پرورش ( 93-69روزگی) پرندگان
تغذیهشده با جیرههای شاهد-خشک ،شاهد-مرطوب و
 41درصد خیساب مایع ذرت ،خوراک بیشتری در
مقایسه با گروههای تغذیهشده با خیساب ذرت در
سطوح بیشتر از  41درصد مصرف کردند (.)P>1/14
به دنبال تغییرات مشاهدهشده در مصرف غذا ،سه
گروه شاهد-خشک ،شاهد-مرطوب و  41درصد
خیساب ذرت ،افزایش وزن بیشتری در مقایسه با سایر
گروهها داشتند ( .)P>1/14مناسبترین ضریب تبدیل
غذایی در این دوره در جیره ،با  91درصد استفاده از
خیساب مایع ذرت مشاهده شد .با توجه به ناچیزبودن
افزایش وزن پرندگان این گروه در قیاس با پرندگان
گروههای شاهد-خشک ،شاهد-مرطوب و  41درصد
خیساب مایع ذرت مالحظه میشود که در همۀ موارد
ضریب تبدیل پایین ،مطلوب نیست و نمیتوان
دادههای ضریب تبدیل را فارغ از دادههای وزن بدن و
خوراک مصرفی ،بهطور مستقل تفسیر کرد.
در کل دورة پرورش ( 4-69روزگی) بیشترین مصرف
خوراک بهترتیب مربوط به جیرههای مرطوب بدون
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خیساب ذرت و با  41درصد خیساب ذرت بود؛ پس از آن
گروه شاهد-خشک و در مرتبۀ بعدی گروههای  91 ،91و
 61درصد خیساب ذرت قرار داشتند (.)P>1/14
افزایش وزن بدن نیز تغییراتی مشابه با الگوی
مصرف غذا نشان داد؛ به این ترتیب که در سطوح
خیساب مایع ذرت بیشتر از  41درصد ،کاهش شدید
داشت و در گروههای شاهد-مرطوب و  41درصد ،در
مقایسه با گروه شاهد-خشک بیشتر بود (.)P>1/14
افزایش وزن بدن از سطوح تغذیه از خیساب،
تبعیت خطی و درجۀ دوم داشت ()P>1/14؛ بهطوری
که با افزایش خیساب ذرت از صفر به  41درصد،
افزایش اندک و پس از آن کاهش شدید یافت .با توجه
به نبود ترکیبات ضد مغذی در خیساب مایع ذرت ،این
کاهش رشد را میتوان به گرانروی و چسبناکی زیاد
خیساب مایع ذرت نسبت داد که سبب دشواری
مصرف خوراک مرطوبشده با آن در سطوح باالتر از
 41درصد میشود .صرفنظر از قیمت تمامشدة کمتر،
جیرة مرطوب حاوی  41درصد خیساب مایع ذرت از
نظر فراسنجههای مربوط به عملکرد ،برتری خاصی بر
جیرة مرطوب بدون خیساب مایع ذرت نداشت.
کمترین ضریب تبدیل در گروه  91درصد خیساب
ذرت وجود دارد که با گروههای شاهد-خشک ،شاهد-
مرطوب و  41درصد خیساب ذرت تفاوت آماری ندارد،
ولی در مقایسه با گروههای تغذیهشده با سطوح  91و
 61درصد خیساب ذرت بهطور معناداری کمتر است
( .)P>1/14در مجموع از نظر مصرف غذا و افزایش
وزن ،جیرههای شاهد-مرطوب و  41درصد خیساب
ذرت در مقایسه با جیرة شاهد-خشک عملکرد بهتری
نشان دادند (.)P>1/14
طبق آزمایشهای  ،(1979) Shen et al.جوجههای
گوشتی تغذیهشده با جیرة حاوی  5درصد خیساب
مایع ذرت خشک ( 4)DCSLاز جوجههای تغذیهشده
با همان جیره و بدون خیساب مایع ذرت رشد بهتری
داشتند .همچنین وقتی  5درصد  DCSLدر جیره
استفاده شد ،عالوه بر مقدار رشد ،ضریب تبدیل نیز
بهبود یافت .استفاده از  5درصد  DCSLتوسط Russo
1. Dried corn steep liquor
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 (1959) & Heimanنیز باعث افزایش معنادار رشد در
مقایسه با جیرة شاهد شد .استفاده از سطوح  5 ،9و
 41درصد از خیساب ذرت خشک ،مقدار رشد را در
مقایسه با گروه شاهد بهطور معناداری افزایش داد
( .)Camp et al., 1957همچنین افزودن  5و 45
درصد خیساب خشک ذرت ،رشد را  7/95درصد
بیشتر از گروه شاهد و گروهی که با  5درصد خیساب
تغذیه شده بودند ،افزایش داد (.)Creger et al., 1962
در آزمایشهای  (1960) Tsang & Schaibleنیز
استفاده از 9درصد خیساب باعث افزایش وزن جوجهها
شد .در آزمایشهای بسیاری جوجههای تغذیهشده با
جیرة حاوی سطوح  5 ،9و  7/5درصد خیساب ذرت
خشک ،رشد و ضریب تبدیل بهتری در مقایسه با
جوجههای تغذیهشده با همان جیره و بدون خیساب
ذرت داشتند ( Waldroup et al., 1970; Camp et al.,
 .)1957گزارش شده که خیساب ذرت خشک را
میتوان تا حداکثر  45درصد در جیرة جوجههای
گوشتی استفاده کرد (.)Waldroup et al., 1970
تقریباً در تمام منابع بررسیشده ،وجود عوامل محرک
رشد در خیساب مایع ذرت ذکر شده که شامل مواد
آلی و غیرآلی است .بر طبق اظهارات & Tsang
 (1960) Schaibleعناصر معدنی کمنیاز موجود در
خیساب ذرت بخشی از این عوامل را تشکیل میدهند.
گواه این اظهار نظر آزمایشهایی است که توسط
 (1962) Creger et al.اجرا شد .آنها سطوح  9 ،4و
 9/5درصد از خاکستر خیساب را استفاده و افزایش
معنادار وزن بدن را در مقایسه با گروه شاهد گزارش
کردند .مقدار افزایش وزن بدن گروههای  41و91
درصد (معادل  6/59و  3درصد خیساب ذرت خشک
در جیره) به نتایج Russo & ،(1979) Shen et al.
 ،(1959) Heimanو  (1970) Camp et al.بسیار
نزدیک بود.
روند کاهشی مصرف خوراک با افزایش سطح
خیساب مایع ذرت در دورههای مختلف پرورش
مشاهده شد ( .)P>1/17با توجه به اینکه در دو هفتۀ
آخر پرندگان از دورههای ابتدایی پرورش قویتر
هستند ،بهطور نسبی گروههای  91و  61درصد،
مصرف خوراک برابر و بیشتری داشتهاند .در صورتی

که تغذیۀ مرطوب با خیساب ذرت در دو هفتۀ آخر
دورة پرورش انجام گیرد ،انتظار میرود که سطوح
باالتری از خیساب مایع ذرت را بتوان استفاده کرد؛ در
اینصورت انتظار میرود پرندگان رشد اولیه و جثۀ
بزرگتری داشته باشند و خوراک بیشتری مصرف
کنند.
مقدار غذای مصرفی طیور به عوامل بسیاری مثل
اندازة بدن ،درجۀ حرارت محیط ،سن ،طول روز ،ظاهر
و مزة غذا و آب مصرفی بستگی دارد .مقدار انرژی
جیره نیز بر خوراک مصرفی طیور مؤثر است و در
حقیقت نیاز به انرژی است که موجب این پدیده
میشود .افزایش انرژی و پروتئین جیره باعث کاهش
مصرف میگردد ،ولی افزایش پروتئین جیره همراه با
کاهش مقدار انرژی موجب افزایش مصرف خوراک
میشود؛ در این حالت طیور برای کسب انرژی بیشتر
غذای بیشتری مصرف میکنند و ممکن است در
تنظیم مقدار خوراک مصرفی ،انرژی جیره عامل
مهمتری از مقدار پروتئین باشد.
جایگزینی خیساب مایع ذرت در سطوح  95و 51
درصد به جای پودر ماهی در جیرة کپور ماهیان به
بهبود ضریب تبدیل در مقایسه با شاهد انجامیده است؛
این امر میتواند به علت قابلیت هضم بهتر جیرههای
حاوی خیساب مایع ذرت باشد که به قابلیت دسترسی
بیشتر به اسیدهای آمینه میانجامد؛ همچنین ممکن
است بهعلت مقدار خیلیکم عوامل ضد تغذیهای،
غلظت باالی اسید الکتیک و قندهای احیاکننده باشد
(.)Chovatiya et al., 2010
تأثیر جیرههای خشک ،مرطوب و سطوح مختلف
تغذیه از خیساب مایع ذرت بر وزن نسبی اندامهای
درونی در جدول  6نشان داده شده است .بیشترین
وزن نسبی جگر در گروههای بدون خیساب و با 41
درصد خیساب مایع ذرت بود ( )P>1/15و سطوح
باالتر تغذیه با خیساب ذرت ،موجب کاهش معنادار
وزن نسبی جگر شد .تابعیت خطی و درجۀ دوم
تغییرات وزن نسبی جگر با سطوح افزایشی خیساب
مایع ذرت معنادار شد ( )P>1/14و با افزایش سطح
استفاده از خیساب مایع ذرت ،این شاخص کاهش
یافت .باوجود تصحیح وزن جگر بر اساس وزن بدن،
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وزن نسبی این اندام تغییراتی هماهنگ با تغییر وزن
بدن نشان میدهد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
تأثیر تغذیه از سطوح بیش از  41درصد خیساب ذرت
بر وزن جگر ،مستقل از تأثیر آن بر وزن بدن اعمال
شده است .بهطور کلی اندامهایی از جمله جگر ،بورس
فابریسیوس و طحال نقش یکپارچهای در پاسخ به
واکنشهای التهابی از طریق افزایش وزن خود دارند
(.)Roura et al., 1992
وزن نسبی طحال در گروههای آزمایشی مختلف
اختالف معناداری نشان داد ( .)P>1/15سطوح باالتر
از  41درصد خیساب مایع ذرت موجب کاهش وزن
نسبی طحال شد .گزارش شده است که کمبود
پروتئین در جیرة جوجههای گوشتی باعث کاهش
لنفوسیتها در گردش خون طحال و همچنین باعث
کاهش اندازة طحال و ظرفیت تولید آنتیبادی توسط
آن میشود ( .)Payne et al., 1990کاهش سطح
پروتئین میتواند به علت دریافتنکردن خوراک کافی
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در جیرههای با بیش از  41درصد خیساب مایع ذرت
پدید آمده باشد .طحال دومین اندام لنفاوی است که
به آنتیژن در سرم واکنش میدهد .طحال در تولید
آنتیبادی و ایمنی با واسطۀ سلولی نقش دارد
(.)Peterson et al., 1999
با افزایش سطح خیساب مایع ذرت فراتر از 41
درصد جیره ،وزن نسبی بورس کاهش یافت
( ،)P>1/15اما تابعیت آن از سطوح افزایشی خیساب
مایع ذرت بهصورت درجۀ دوم بود ( .)P>1/15رشد
مناسب اندامهای لنفاوی از جمله بورس فابریسیوس به
سطح مناسب پروتئین جیره بستگی دارد .از آنجا که
رشد بورس (و تیموس) از سایر اندامهای بدن سریعتر
است ،کمبود پروتئین موجب رشد و توسعۀ نامناسب
اندامهای لنفوئیدی میشود (.)Payne et al., 1990
کاهش مصرف خوراک در گروههای دریافتکنندة بیش
از  41درصد خیساب مایع ذرت میتواند بهعلت کاهش
پروتئین دریافتشده ،این نتیجه را رقم زده باشد.

جدول  .6تأثیر جیرة خشک و سطوح مختلف خیساب مایع ذرت بر وزن نسبی اندامهای درونی
سطح خیساب
(درصد)

نوع
جیره

جگر

1

خشک

1
41
91
91
61

مرطوب
مرطوب
مرطوب
مرطوب
مرطوب

طحال

بورس

سنگدان

(گرم وزن اندام به ازای  411گرم وزن بدن)
9/9a

1/175ab

1/46ab

4/6a

a

a

ab

a

9/9
9/6a
9/1b
4/4c
4/9d

1/154
1/136a
1/149bc
1/146bc
1/1165c

1/46
1/45a
1/49b
1/49b
1/41c

4/6
4/9b
4/1b
4/1b
4/1b

p-value

1/174
1/1114

1/116
1/1119

1/116
1/1119

1/16
1/1114

خطی
درجۀ دوم

1/165
1/114

1/95
1/56

1/74
1/15

1/36
1/1113

SEM

 abحروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنادار در سطح اطمینان 35درصد است.

استفاده از خیساب مایع ذرت ،وزن نسبی سنگدان را
کاهش داد ( )P>1/15و در سطوح باالتر از  41درصد
جیره ،کاهش بیشتری مشاهده نشد .این نشان میدهد
که تغذیۀ مرطوب جیرههای حاوی خیساب مایع ذرت
باعث فعالیت کمتر سنگدان میشود .از طرفی چون
خیساب مایع ذرت منبع سهلالوصول کربوهیدرات و

پروتئین است ،میتواند سبب تحریک رشد
میکروارگانیسمهای تولیدکنندة اسید الکتیک در
چینهدان شود و در نتیجۀ فعالیت میکروبی ،بافت خوراک
نرمتر شود و مواد غذایی با سهولت و سرعت بیشتری از
سنگدان بهسوی دوازدهه گذر کند .بنابراین کاهش
فعالیت مکانیکی این اندام موجب توسعهنیافتگی و

4936  زمستان،6  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران

 میاندان، به نظر میرسد در جیرههای پیشدان،جیره
 بهترین نسبت استفاده از خیساب مایع،و پسدان
ً احتماال.درصد باشد41 ،ذرت در جیرههای مرطوب
دشواری مصرف خیساب ذرت در سنین کم که ناشی
از چسبندگی زیاد خوراک در سطوح باالتر استفاده از
 بیشترین تأثیر را در کاهش،خیساب مایع ذرت است
 شایسته است برای رفع این.عملکرد داشته است
.دشواری تحقیقات بیشتری صورت پذیرد
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کوچکی آن میشود و نقش سنگدان به مجرایی برای
عبور غذا تنزل پیدا میکند؛ بهطور مشابه در پرندگان با
 وزن سنگدان در قیاس با خوراک،تغذیه از خوراک حبه
.)Abdollahi et al., 2011( آردی کاهش مییابد
نتیجهگیری کلی

با توجه به قیمت مناسبتر خیساب ذرت در مقایسه
با اجزای معمول تأمینکنندة انرژی و پروتئین در
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ABSTRACT
The effects of wet-feeding of five levels of corn steep liquor (CSL) on broilers performance and relative
internal organ weights were examined. Three hundreds 1-d old broilers (Ross 308) were randomly
allocated to one of the six dietary treatments in a completely randomized design with 5 replications of 10
chicks per pen. The dietary treatments were: 1. Dry-fed control, no add water nor CSL in feed, 2. Wet-fed
control, add water in feed, 3. Wet-fed, 10% CSL in feed, 4. Wet-fed, 20% CSL in feed, 5. Wet-fed, 30%
CSL in feed, and 6. Wet-fed, 40% CSL in feed. The body weight gain, feed intake and feed conversion
ratio were significantly affected by dietary levels of CSL inclusion, in 1-42 d growing period (P<0.05).
The response to increasing dietary levels of CSL was in linear and quadratic manners (P<0.05). Using of
CSL levels higher than 10% declined the growth performance. Increase in dietary CSL levels beyond 10
% caused a significant decrease in relative weights of liver, bursa Fabricius, and gizzard (P<0.05). The
results of present study suggest 10% CSL as an optimum level of CSL dietary supplementation in wet
feeding of broilers.
Keywords: corn steep liquor, broiler, growth performance, wet feeding.
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