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 چکيده
های منابع  جایگزین عنوان بهبا هیدروکسید سدیم  شده فرآوریای خیساب خشک ذرت و پودر پر  این آزمایش به منظور ارزیابی پتانسیل تغذیه

( مخلوط دو 308قطعه جوجه یک روزه )راس  720روزگی انجام شد. تعداد  42تا  11های گوشتی از سن  جوجهپروتئینی متداول در تغذیه 
تصادفی بین شش گروه آزمایشی در یک طرح کامالً تصادفی توزیع شدند. شش جیره یکسان به لحاظ مواد  صورت بهجنس )نسبت برابر( 

و  65/1، 47/2، 29/3، صفردرصد خیساب خشک ذرت و  10و  5/8، 7، 5/5، 4، صفرمغذی فرموله شدند که به ترتیب حاوی سطوح مختلف 
در جیره  شده فرآوریاستفاده از پودر خیساب ذرت و پودر پر نشان داد  یجنتابا هیدروکسید سدیم بودند.  شده فرآوریدرصد پودر پر  82/0

ندادند. باالترین میانگین هزینه خوراک به  قرار تأثیرا تحت رخوراک  یلتبد یبضروزن بدن و  یش، افزایخوراک مصرف های گوشتی، جوجه
روزگی( مربوط به تیمار شاهد بود  11-42روزگی( و کل دوره آزمایشی ) 25-42های پایانی )ازای هر کیلوگرم افزایش وزن بدن در دوره

(05/0>Pتغذیه از سطوح مختلف پودر پر در جیره به نحو موثری مالون .)یک شاخص اکسیداسیون لیپید را بهبود  عنوان بهما آلدئید پالسدی
ذرت بدون هیچ اثر منفی  شده خشکتوان اظهار داشت که جایگزین کردن بخشی از کنجاله سویا با پودر پر و خیساب داد. با توجه به نتایج می

های رفتن نتایج عملکرد رشد، هزینه تغذیه و شاخصبا درنظر گ های تولید گردد.آمیز باشد و نیز باعث کاهش هزینهتواند موفقیتبر عملکرد می
 شود.های گوشتی توصیه میپودرپر فرآوری شده با قلیا در جیره جوجه 82/0درصد خیساب ذرت به همراه  5/8اکسیدانی استفاده از  آنتی

 
های  شاخصده، ش خشکبا قلیا، جوجه گوشتی، خیساب ذرت  شده فرآوریاکسیداسیون چربی، پودر پر  :کليدیهای  واژه
 اکسیدانی گوشت و پالسما، عملکرد. آنتی
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ABSTRACT 

The present study was conducted to investigate the effect of different levels of alkaline treated feather meal and dried corn 
steep liquor on the performance of broiler chickens. A total of 720 one-day-old broiler chicks were randomly distributed into 
six experimental groups in a simple randomized experimental design (each experimental group had six replicates; 20 birds 
per each). Experimental groups contained: 1: Feed without dried corn steep liquor (DCSL) and alkaline treated feather meal 
(ATFM), 2: 4% DCSL and 3.29% ATFM, 3: 5.5% DCSL and 2.47% ATFM, 4: 7% DCSL and 1.65% ATFM, 5: 8.5% 
DCSL and 0.82% ATFM, 6: 10% DCSL. The results showed that experimental treatments could not affect feed intake, 
weight gain and feed conversion ratio (P> 0.05). The average production cost per kilogram of live weight at 11-24 days did 
not show a significant difference (P>0.05). The highest average production cost per kilogram of live weight in the grower 
period (25-42 days) and the whole experimental period (11-42 days) was related to the control group (P<0.05). The use of 
different levels of alkaline treated feather meal and dried corn steep liquor had a significant effect on the percentage of crude 
fat and lipid oxidation of meat (P<0.05). According to the results, it can be concluded that partially substitution of soybean 
meal with alkaline treated feather meal and dried corn steep liquor can be done without any negative effects on performance 
and it reduces production costs. 
 
Keywords: Alkaline hydrolyzed feather meal, Anti-oxidation properties, Broiler, Dried corn steep liquor, Performance. 
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 مقدمه 

 جوجه دیتولی نهیهز کل درصد 70 حدودهزینه خوراک 

 نهیهز آنقسمت اعظم  و دهديم لیتشک را يگوشت

گران  ،نیئ. پروتباشدمي ایذرت و کنجاله سو نیتام

و  باال نهیهزاست.  وریط رهیدر ج یماده مغذ نیترمتیق

 نیمتخصص ره،یج ينیئپروت منابع يِکمّ یهاتیمحدود

 یِاهیتغذ لیاست تا پتانس ختهیبرانگرا  وریط هیتغذ

 يِاهیگ يِنیپروتئ منابع و مختلف يفرع یهافرآورده

 .کنند يابیارز يکیولوژیب نظر ازمتداول را ریغ

نه تنها امکان  یکشاورز عیصنا يفرع یهافرآورده

 همخوراک را  تیفیکبهبود  بلکه ،خوراک نهیکاهش هز

 ،رانیا رینظ با اقلیم متنوع یکشورها. کننديمممکن 

 يفرع یهافرآورده یریکارگهب یبرا یيباال لیپتانس

 رمتداولیغ ينیپروتئ منابع عنوان به یکشاورز عیصنا

 توانند يمبودن در تمام سال  در دسترس لیدلکه به دارند؛

محدود  لی. به دلدنریمورد استفاده قرار بگ وریط رهیدر ج

 تعاالاط کسب دسترس، در یکاربردبودن اطالعات 

 بامتداول،  يمنابع خوراک ينیگزیجا ردمو در شتریب

به  که یيها شیآزما ،نیابنابر. باشد يمروبرو  یيها یدشوار

با اقالم  مرسوم، ينیئمنابع پروت يِکل ای و یيجز ينیگزیجا

 به تواننديم پردازند،ميمرسوم ریغ ينیئپروت يخوراک

ک کم يجوجه گوشت تریاقتصاد و زیآمتیموفق دیتول

از اقالم  مورد دو رامونیپ قیتحق رابطه نیا درکنند. 

 که رهیج نیپروتئ نیتأم یبرا رمرسومیغ يِخوراک

 و دیتول یاقتصادبازده  شیبه لحاظ افزا یيباال لیپتانس

 توانديم دارند، يطیمح یهايآلودگکاهش  طورنیهم

 وریط یها هکشتارگا يجنبفرآورده  -1 باشد؛ توجه جالب

 ،ذرت سیخ ابیآس عیصنا يجنب دهفرآور -2 و پر يعنی

  .1(DCSL) شده خشکذرت  سابیخ يعنی

 تقاضا شیافزادر حال حاضر بنا به  وریط گوشت

 تیاهم ،به سرعت در حال رشد يانسان تیتوسط جمع

سازمان  ينیبشیمصرف دارد. بنا به پ بازار در یيباال اریبس

 از وریگوشت ط يجهان دیتول ،(FAO) غذاو  یکشاورز

 132 تا شیدرصد افزا 13با  2026 سال تا 2017 سال 

 .(OECD-FAO, 2017) افتی خواهد شیافزا تن ونیلیم

 لیتشک را بالغ مرغ کی وزن درصد هفت تا جپن حدود ،پر

                                                                               
1. Dried Corn Steep Liqour 

 در نهساال ،مرغ پرِ تن ونیلیم نه حدود ،نیبنابرا دهد،يم

 ,Forgács & Lundin) شوديم دیتول جهان سرتاسر

به  توانديم حیصح تیریمد عدم صورت در پر. (2016

% 91از  پر. شود لیتبد طیمح عمده کنندهآلوده  کی

 یهاوندیپساخته شده است که به شدت توسط  نیبتاکرات

 متصل هم به دروفوبیه و يدروژنیه ،یدیسولفید

ساختار  نیا .(Onuoha & Chukwura, 2011) اندشده

 پر یباال ثبات و تیحالل عدم موجب هانیکراتمحکم 

و  نیپروتئ خوب منبع کی عنوان به زائد پرِ. شوديم

پر به  لیشناخته شده است. به منظور تبد هادینواسیآم

 و يکیولوژیب ،يکیزیف یفرآور ارزشمند، فرآورده کی

شامل  يکیزیف ی. فرآوراستپر گزارش شده  یيِایمیش

تا پر  ،باشديم بخار یباال فشاربدون  ای همراهباال  یدما

 ،وجود نی. با اشود زیدرولیه واناتیخوراک ح دیتول یبرا

 نییپا ،يکیزیف صورت به شده فرآوری پرِ یِاهیتغذارزش 

 موجب اندازه، از شیب يحرارت هیتجز رایز ،است

 ن،یزیل) شوديم يخاص یدهاینواسیآمشدن  دناتوره

 لیتشک موجب طورنیهم و( توفانپیترو  نیونیمت

 (نیونیالنت و نینوآالنیزیل) یاهیرتغذیغ یدهاینواسیآم

  .(Karthikeyan et al., 2007) دگرديم

شامل استفاده از  ،يکیولوژیب یفرآور

 یدیتول یهامیآنزو  کیتینولیکرات یها سمیرگاناکرویم

 دینواسیآم دیتول .باشديمپر  زیدرولیه ی( برانازیآنها )کرات

 ياتیعمل طیبه علت شرا روش، نیا با ينیپروتئ عاتیضا از

 يول. رسديم نظرهجالب ب ،پس ماند دیو عدم تول میمال

روش  نیا کاربرد باشد،يم برزمان یندیفرآ نکهیا لیدل به

 ،پر يمیآنز هیتجز نرخ رایز. محدودیت دارددر صنعت 

 واکنش یبرا روزپنج  تا سه حدود و است آهسته

 زمان يقارچ واکنش یبرا هفته دو تا چهار و یيایباکتر

، در گری. از طرف د(Sharma & Rajak, 2003) برديم

پر  هیتجز یبرا یيایمیاز مواد ش ،یيایمیش فرآوری

 کیاست دوی مرکاپتواستات، مثال یبرا. شودياستفاده م

 را پر تواننديم ونات،یتترات میسد سولفات، میسد د،یاس

 يسم داًیشد يکنند ول هیتجز کامل صورت به

 توانديآن پر م بر عالوه  (Kumar et al., 2012).هستند

 به عمل نیا که شود زیدرولیه ایقل ای دیاس از استفاده با

 یوندهایپ شکستن لیدل به نیکرات ساختار رییتغ لهیوس

 ی. اگرچه فرآورردیگيمصورت  یدیو پپت یدیسولف ید
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 موجبولي  بخشد،يپر را بهبود م یریپذانحالل یيایمیش

 (نیسر و نیونیمت ن،یستئی)س هادینواسیآم يکاهش برخ

هریک از روش های فراوری مزایا و کاستي های  .دشويم

کافت قلیایي مورد خاص خود را دارد. مزایای روش آب

استفاده در این تحقیق شامل مزایایي مانند نیاز به دمای 

(، عدم برجای گذاشتن بقایای C100°نه چندان باال )

 باشد. سمي، زمان فراورش کوتاه، سادگي فرایند مي

 جانبي یهافرآوردهاز  گرید يکیذرت  سابیپودر خ

ذرت است که از خشک کردن  سیخ ابیآس عیصنا

 یامادهذرت  سابیخ د،یآيذرت به دست م سابیخ

 دارد رهیت یاروشن تا قهوه ياست و رنگ يو آبک چسبنده

ماده  نیا. دارد یدیاس pH و مانند لویس یاحهیرا و

 د،آزا یدهاینواسیآم محلول، یهانیپروتئاز  يبیترک

 و ينیتامیو مواد( و دیاس کی)الکت يعیطب يآل یدهایاس

 از يغن منبع کی ذرت سابیخ .است مختلف يمعدن

 شیافزا موجب و است ناشناخته رشد یفاکتورها

 مواداز نظر  رهیباالنس ج بهبود و رهیج يخوشخوراک

این  .(Waldroup & Rutherford, 1971) گردديم یمغذ

تحقیق با هدف تعیین ترکیب مناسب مکمل پودر پر 

کافت قلیائي و خیساب ذرت در جیره و تاثیر آن بر آب

 اکسیدانيآنتي های شاخص و خوراک هزینه عملکرد،

 گوشتي انجام شد. های جوجه

 

 ها مواد و روش

( با 308قطعه جوجه گوشتي یکروزه )راس  720تعداد 

تصادفي به  صورت هبنسبت مساوی دو جنس، توزین و 

شش گروه آزمایشي در یک طرح کامالً تصادفي )هر 

گروه حاوی شش تکرار؛ بیست پرنده به ازای هر تکرار( 

آزمایشي در دوره  هایتقسیم شدند. تمامي گروه

های کامالً یکسان روزگي( جیره 10تا  1آغازین )

ای راس مطابق پیشنهادات راهنمای احتیاجات تغذیه

تا  11فت کردند. در دوره رشد )دریا 2014سال  308

روزگي(، شش جیره با 42تا  25روزگي( و پایاني )24

مواد مغذی یکسان با بافت آردی فرموله شد، طراحي 

های آزمایشي به این ترتیب بود که ابتدا با  تیمار

 شده خشکبررسي منابع سطح ده درصد خیساب ذرت 

های در فرمول در نظر گرفته شد. سپس نسبت

 ،منظور تأمین پروتئین یکسان فزایشي پودر پر بها

شد تا  شده خشکجایگزین بخشي از خیساب ذرت 

مجموع پروتئین تأمین شده توسط خیساب ذرت و 

 4های آزمایشي برابر با حدود پودر پر در همه گروه

های آزمایشي عبارت  درصد( شود. تیمار 96/3درصد )

پودر پر  و شده خشکبدون خیساب ذرت  -1بودند از 

درصد خیساب ذرت  4حاوی  -2با قلیا،  شده فرآوری

با قلیا،  شده فرآوریدرصد پودر پر  29/3و  شده خشک

و  شده خشکدرصد خیساب ذرت  5/5حاوی  -3

 7حاوی  -4 با قلیا، شده فرآوریدرصد پودر پر  47/2

درصد پودر پر  65/1و  شده خشکدرصد خیساب ذرت 

درصد خیساب ذرت  5/8ی حاو -5با قلیا،  شده فرآوری

با قلیا،  شده فرآوریدرصد پودر پر  82/0و شده خشک

و بدون  شده خشکدرصد خیساب ذرت  10: حاوی 6

های آزمایشي با قلیا، ترکیب جیره شده فرآوریپودر پر 

 شده است. نشان داده 1 در جدول 

 2برخي ترکیبات شیمیایي خیساب ذرت در جدول 

خشک ذرت از شرکت زر نشان داده شده است. خیساب 

ها برخي فروکتوز تهیه شد. قبل از استفاده از آن در جیره

های  از ترکیبات شیمیایي آن در آزمایشگاه بر اساس روش

گیری شد و برخي  اندازه AOAC (1999)مندرج در 

ترکیبات موجود آن از منابع به شرح زیر استخراج شد و 

ي حسب مورد باتوجه به تفاوت محتوای پروتئین

گیری شده با محتوای پروتئیني مندرج در منبع  اندازه

 Conelius) تصحیح الزم انجام شد. انرژی قابل متابولیسم

et al., 1977) ،لیزین، متیونین، متیونین+ سیستین ،

(. پر خام تا کاهش Chovatiya et al., 2010ترئونین )

رطوبت به کمتر از ده درصد هوادهي شد، سپس پر در 

آور، در دمای اتاق، برای مدت  موالر سود سوزمحلول نیم 

برای مدت  C° 127دو ساعت خیسانده شد و در دمای 

نود دقیقه اتوکالو شد، محصول بدست آمده در آون، در 

تا رسیدن به وزن ثابت خشک شد  C°60دمای 

(Naveed, 2019فرآورده به .) آمده در سایه و با  دست

ای از پودر  ونهجریان هوا، خشک و سپس آسیاب شد. نم

پر تهیه شده برای تجزیه مواد مغذی و اسیدهای آمینه به 

-Johann Heinrich von Thunen Instituteموسسه )

Federal Institute for Rural Areas Forestry and. 

Fisheries, Bundesallee, Germany در کشور آلمان )

 ارسال شد. 
 

 



 ... عملکرد بر خشک ذرت سابیخ و قلیایي کافت آب پر پودر یساز مکمل اثراتابک و همکاران:  206

 
 

 

 

 يخوراک اقالم و يشیآزما یها رهیج بیترک. 1 جدول
Table 1. The ingredients and nutrients composition of experimental diets 

Finisher Grower Stater   

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1  Starter Treat 

                          Ingredients % 

56.53 57.77 58.59 60.13 61.19 56.77 51.51 52.72 53.97 55.09 56.20 51.75 48.49 Corn 

25.06 24.83 24.61 24.39 24.18 34.50 30.45 30.25 30.00 29.79 29.58 39.88 43.79 Soybean meal (43.8% CP) 

0 0.82 1.65 2.47 3.29 0 0 0.82 1.65 2.47 3.29 0 0 Feather meal (72.07% CP) 

10 8.5 7 5.5 4 0 10 8.5 7 5.5 4 0 0 DCSL (39.60% CP) 

4.31 4.11 3.91 3.74 3.59 4.84 3.62 3.42 3.22 3.06 2.90 4.16 3.2 Soybean Oil 

0.95 0.97 0.99 0.99 0.95 0.97 1.02 1.04 1.06 1.01 0.96 1.04 1.31 CaCO3 

1.62 1.59 1.57 1.54 1.51 1.57 1.82 1.79 1.76 1.74 1.70 1.76 1.99 DCP 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 *Vitamin premix 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 **Mineral Premix 

0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.28 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.31 0.20 DL-Methionine 

0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.08 0.34 0.34 0.24 0.35 0.26 0.06 0.13 L-Lysine 

0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.03 0.06 L-Threonine 

0.18 0.16 0.15 0.14 0.07 0.37 0.32 0.30 0.27 0.17 0.075 0.51 0.51 Common salt 

0.31 0.20 0.09 0 0 0.10 0 0 0 0 0 0.10 0 NaHCO3 

0 0 0 0.01 0.11 0 0 0 0 0.003 0.18 0 0 CaCl2 

                          Analysis 

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3000 AME(kcal/kg) 

19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 23 CP, % 

1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.44 Lys, % 

0.56 0.58 0.59 0.61 0.62 0.59 0.67 0.66 0.65 0.64 0.67 0.64 0.56 Met, % 

0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.73 Met+Cys, % 

1.19 1.12 1.04 0.97 0.90 0.78 1.27 1.20 1.13 1.05 1.27 0.88 0.97 Thr, % 

0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.96 Calcium, % 

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 Phosphorus, % 

0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.20 0.33 0.39 0.45 0.50 0.33 0.23 0.23 Sodium, % 

0.26 0.24 0.23 0.23 0.23 0.27 0.34 0.32 0.30 0.28 0.34 0.35 0.42 Chlorine, % 

210 210 210 210 210 210 220 220 220 220 220 220 230 DCAB (meq/kg) 

3264 3242 3217 3197 3200 3475 3436 3414 3357 3396 3396 3674 3783 Cost (Toman) 

 E گرم ویتامینمیلي 14400 کلسیفرول(،)کوله D3 ویتامین المللي واحد بین 800000 )رتینول(، A ویتامین المللي واحد بین 3600000 حاوی کیلو مکمل ویتامینه هر* 

گرم اسید  میلي 3920گرم نیاسین،  میلي B2، 11880 گرم میلي B1، 2640 گرم میلي 710 )منادیون(، K3 ویتامین گرم میلي 800 آلفا توکوفرول استات(،-ال-)دی

 1000کلراید و  کولین گرم میلي B12، 320000 گرم میلي 8/6 اسید فولیک، گرم میلي 400بیوتین،  گرم میلي 72 )پیرودوکسین(، B6 گرم میلي 1176 پانتوتنیک،

آهن )سولفات آهن(،  گرم میلي 20000 ید )یدات کلسیم(، گرم يمیل 397گرم مس )سولفات مس(،  میلي 4000حاوی  کیلو مکمل معدني هر .گرم پایدارکننده میلي

 کلراید. کولین گرم میلي 100000 روی )سولفات روی(، گرم میلي 33880 سلنیوم )سلنیت سدیم(، گرم میلي 80منگنز )منگنز سولفات(،  گرم میلي 39680
 * per kg of Vitamin premix: Vitamin A (retinol), 3600000 IU; Vitamin D3 (cholecalciferol), 800000 IU; Vitamin E (dl-α- tocopheryl acetate), 14400 

mg; Vitamin K3 (menadione), 800 mg; Vitamin B1 , 710 mg; Vitamin B2 , 2640 mg; Vitamin B6 (pyridoxine), 1176 mg; Vitamin B12 

(cyanocobalamin), 6 mg; Vitamin B3 (niacin), 11880 mg; Vitamin B5 (pantothenic acid), 3920 mg; Biotin, 72 mg; Vitamin B9 (folic acid), 400 mg; 

Choline chloride: 100000 mg 
** per kg of Mineral premix: Mn (manganese sulfate), 39680 mg; Se (sodium selenite) 80 mg; Iodine (calcium iodate) 397 mg; Cu (copper sulfate) 

4000 mg; Fe (iron sulfate) 20000 mg; Zn, 33880 mg (zinc sulfate); Choline chloride: 100000 mg. 

 

 ذرت سابیخ یيایمیش باتیترک. 2 جدول

Table 2. Chemical Composition of Dried Corn Steep Liqour 
5.34 Threonine, %2 2750 AMEn, (kcal/kg)1 

0.17 Calcium, % 39.60 Crude protein, % 

0.10 Phosphorus, % 0.60 Lysine, %2 

0.22 Sodium, % 0.60 Met, %2 

0.50 Chlorine, % 2.95 Potassium, % 

0.24 Crude fiber, % 330.6 DCAB, (meq/kg) 

DCABتعادل کاتیون و آنیون جیره : 
1. The AME value adopted from Cornelius et al. (1977), other values adopted from Chovatiya et al., 2010 and Waldroup & Rutherford, (1971)  

DCAB: Dietary cation anion balance 

 

 ایقل با شده فرآوری پر پودر یيایمیش باتیترک. 3 جدول

Table 3. Chemical Composition of Alkaline Treated Feather Meal 
1.98 Threonine, % 2686 AMEn, (kcal/kg)1 
0.20 Calcium, % 72.07 Crude protein, % 
0.70 Phosphorus, % 1.03 Lysine, % 
5.13 Sodium, % 0.43 Met, % 
0.40 Chlorine, % 0.25 Potassium, % 
2.5   Ether extract, % 2195.34 DCAB, (meq/kg) 

             DCABتعادل کاتیون و آنیون جیره :                DCAB: Dietary cation anion balance 
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 NRC( ارایه شده در 1میزان انرژی پودر پر از رابطه )

 راج گردید. ( استخ1994)

(1)                                    AMEn (kcal/kg) =  

 چربي × 53/57پروتئین خام +  × 2/33

آنالیز برخي ترکیبات نیز در آزمایشگاه گروه 

پرورش و مدیریت طیور دانشگاه تربیت مدرس بر 

( انجام شد. 1999) AOACهای مندرج در  اساس روش

با قلیا  شده فرآوریپر  برخي ترکیبات شیمیایي پودر

نشان داده شده است. در ابتدای دورة  3در جدول 

های اختصاص یافته به  روزگي(، جوجه 10آزمایش )

هر واحد آزمایشي توزین شدند و میانگین وزن آنها 

وزن بدن، مصرف  .گرم( 5/306±88/7) محاسبه شد

روزگي( و  24تا  11های رشد ) خوراک در پایان دوره

گیری شد و افزایش روزگي( اندازه 42تا  25پایاني )

وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در هر یک از این 

 ها با در نظر گرفتن روز جوجه محاسبه گردید. دوره

ارزیابي اقتصادی از هزینه خوراک   عنوان شاخصبه

( استفاده 2به ازای هر کیلوگرم وزن زنده طبق رابطه )

دلیل نبود امکان  (. به Martins et al., 2016شد )

و با توجه به سهم عمده  ها ینههمه هزبرآورد دقیق 

ی برا ها ینههز یرسا ،پرورش های ینهدر هز یهتغذ

. قیمت اقالم خوراک بر برابر فرض شد یمارهات تمامي

اساس اطالعات روز بازار در هنگام اجرای آزمایش 

 ( در نظر گرفته شد.1397)اسفند 

 ی هر کیلوگرم افزایش وزن= هزینه خوراک به ازا  (2)
 ضریب تبدیل غذایي ×هزینه هرکیلو خوراک آزمایشي 

 

در پایان آزمایش از هر واحد آزمایشي دو قطعه 

تصادفي انتخاب شدند و بعد از  صورت به)خروس( 

توزین، خونگیری )از سیاهرگ زیر بال(، از طریق قطع 

سر کشتار و کل گوشت ران )بدون پوست و استخوان( 

گوشت خرد و سپس همگن شد. سنجش  در چرخ

میزان چربي خام نمونه گوشت به روش سوکسله 

گیری  برای اندازه( انجام شد. 1999) AOACمندرج در 

 سریع، حساس و مقدار اکسیداسیون، از روش

برای تعیین ( TBA) اختصاصي تیوباربیتوریک اسید

استفاده  رانهای گوشت نمونه پراکسیداسیون چربي در

 کلرواستیک اسید تری محلول لیتر میلي چهار .شد

(TCA ) بوتیلیتد هیدروکسي  لیتر محلولمیلي 5/2و

ها روی نمونه اکسیدان آنتي عنوان به( BHT) تولوئن

در  الثانیه با دور بانود ها سپس نمونه. ریخته شد

 3000دقیقه در  سهبعد کن همگن و سپس  مخلوط

فوقاني دور هگزان  الیهسپس . دور سانتریفیوژ شدند

فاز آبي . صاف شد ریخته شد و فاز آبي با کاغذ واتمن

رسانده لیتر پنج میلي به حجم پنج درصد TCA با محلول

هشت دهم درصد  TBA محلوللیتر میلي سه سپس. شد

دقیقه در بن ماری با دمای  30ها افزوده شد و نمونهبه 

سرعت ها بهسپس نمونه. قرار گرفتنددرجه سلسیوس  70

وسط ت هادر نمونه MDA غلظت. آب خنک شدند رد

نانومتر قرائت  521 دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج

  .(Botsoglou et al., 2003)شد 

آلدئید ترکیبي آلي و بسیار فعال است مالون دی

برای  .شودهای پراکسیداسیون تولید ميکه در واکنش

عنوان شاخصي از آلدئید بهدی بررسي میزان مالون

میزان اکسیداسیون لیپید در پالسمای خون از 

(. Faix et al., 2009استفاده شد ) TBARSآزمایش 

گرم میلي 187+ کلرواستیک تری گرم اسید 5/7 مقدار

TBA  +25/6 و  لیتر اسیدکلریدریک مخلوط شدمیلي

خوبي حل ا بهماری آب جوش قرار گرفت تداخل بن

لیتر میليسه زمایش، آ سپس برای انجام دادنشود. 

 پالسما در داخل لوله لیتر ازمیکرو 300معرف آماده با 

 20 به مدت پس از آنریخته شد، آزمایش دردار 

 درجه 90 های آزمایش در بن ماری با دمایدقیقه لوله

گرم، خارج و ها از آبسپس لوله. قرار گرفت سلسیوس

، سپس. خنک شوندتا داده قرار سرد رعت در آب سبه

 20مدت و به کردهنول اضافه تاایزوبو -N لیترمیلي دو

به  ،بعد در مرحله .شدند ثانیه در مخلوط کن همگن

دور در دقیقه  2500دقیقه با سرعت  10مدت 

نانومتر  532بالفاصله در طول موج  ژ نموده وسانتریفو

اکسیداني ي قدرت آنتيمنظور ارزیاببه. شدند خوانده

آزاد توسط  هایرادیکالسازی سرم، میزان خنثي

( بررسي شد. در DPPH) پیکریل هیدرازیلفنیل  دی

رنگ شدن محلول گیری میزان بياین تست اندازه

در متانول از طریق  پیکریل هیدرازیلفنیل بنفش دی

توانایي دادن اتم هیدروژن یا الکترون در ترکیبات 
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 DPPHگیرد. معرف مورد استفاده مي مختلف انجام

باشد. است که یک رادیکال پایدار و محلول در الکل مي

اکسیدان، توسط آنتي DPPHبر اثر کاهش رادیکال 

میزان رنگ بنفش محلول، کاهش یافته و به رنگ زرد 

نانومتر قابل  517شود که در طول موج تبدیل مي

  DPPHل محلو یترلیليم 9/3باشد. گیری مياندازه

 1/0میکرومول( را در لوله آزمایش ریخته سپس  60)

های گوشتي را به آن یتر از پالسما خون جوجهلیليم

دقیقه در یک  45مدت افزوده و پس از همگن شدن به

مکان تاریک انکوبه شد. جذب مخلوط توسط دستگاه 

نانومتر در مقابل  517اسپکتروفتومتر در طول موج 

  (.Brand-Williams et al., 1995)بالنک قرائت شد 

یک  و بتاکاروتن A برای سنجش میزان ویتامین

لیتر نمونه سرم درجه به یک میلي 96لیتر اتانول میلي

لیتر هگزان به اضافه شد و سپس با افزودن سه میلي

کن همگن شده و ده دقیقه  مدت ده دقیقه در مخلوط

سانتریفیوژ نموده، در نهایت جذب  rpm2000در 

 قرائت شد nm 325گزان در برابر بالنک در ه

(Suzuki, 1990).  

اکسیداني احیاء آهن برای تعیین ظرفیت آنتي

های گوشتي از روش توان احیاء آهن پالسمای جوجه

- ability of plasma Ferric reducingپالسما )

FRAP استفاده شد. در این روش ویژگي )

پایین موجب  pHها در اکسیداندهندگي آنتي الکترون

 Feاحیاء کاتیون فریک )
 Fe( به فروس )+3

شود. مي (+2

تریازین -پیریدیلتری-بنابراین، سبب تغییر رنگ فریک

-پیریدیلتری-رنگ فریکرنگ به کمپلکس آبيبي

کار  محلول ابتدا شود. به همین منظورتریازین مي

FRAP لیتر به این ترتیب تهیه گردید: میزان ده میلي

 TPTZلیتر از ماده ات با یک میليبافر است

(Tripyridyl-S-triazine در محلول اسید کلریدریک )

لیتر محلول کلریدفریک مخلوط شد، سپس یک میلي

کار با  نور محلول به محلول فوق اضافه گردید. جذب

نانومتر سنجیده شد و دستگاه  593طول موج 

اسپکتروفتومتر صفر گردید. سپس برای آغاز واکنش 

های میکرولیتر از پالسمای خون جوجه 50ان میز

گوشتي به محلول فوق اضافه گردید. تغییرات جذب 

درجه  37متر و دمای نانو 593نوری در طول موج 

در سن (. Benzie & Strain, 1996سلسیوس قرائت شد )

لیتر ها در حدود دو میليروزگي از ورید بال پرنده 42

 آنزیم فعالیت. ته شدخون با سرنگ حاوی ضد انعقاد گرف

  وسیله کیتپراکسیداز از خون رقیق شده به گلوتاتیون

  .بایورکس فارس و دستگاه اسپکتروفتومتر سنجش شد

های بدست آمده در طرح کامالً تجزیه آماری داده

، انجام SASافزار نرم GLMتصادفي با استفاده از رویه 

از های آزمایشي با استفاده شدند و میانگین تیمار

 (>05/0P)داری  آزمون دانکن مقایسه شد، سطح معني

 صورت بهدر نظر گرفته شد. مدل آماری مورد استفاده 

میانگین  مقدار مشاهده،  که در آن  ( بود.3رابطه )

اثر باقیمانده  ام، و  iاثر تیمار  کل مشاهدات، 

 باشد.مي

(3)                                    +  +    

 

 نتايج و بحث

 شده خشکآنالیز برخي ترکیبات شیمیایي خیساب ذرت 

(DSCL در جدول )آورده شده است، پروتئین آن از  2

تر است و انرژی  درصد( مقداری پایین 8/43کنجاله سویا )

 2420در مقایسه با کنجاله سویا ) قابل متابولیسم آن

کیلوگرم( به مقدار قابل توجهي بیشتر است. کیلوکالری در

درصد( کمتر و  81/2میزان لیزین آن از کنجاله سویا )

 27/1میزان متیونین + سیستین آن از کنجاله سویا )

درصد( بیشتر است و با توجه به سطوح انرژی، پروتئین 

توان از آن  غذایي ميخام و قیمت مناسب این ماده 

برداری کرد. اما با توجه به  منبع پروتئیني بهره عنوان به

اینکه این ماده از نظر اسید آمینه لیزین فقیر است، باید 

هنگام استفاده از آن در جیره، به استفاده از مکمل لیزین 

توجه ویژه شود. همچنین آنالیز برخي ترکیبات شیمیایي 

آورده شده است،  3لیا در جدول با ق شده فرآوریپودر پر 

این ماده نیز متیونین+ سیستین بیشتری نسبت به 

کنجاله سویا داشته و میزان لیزین آن از کنجاله سویا 

 تر است.  پایین

 خیساب و قلیایي کافتآب پر پودر سازیاثر مکمل

های گوشتي بر مقدار در جیره جوجه خشک ذرت

. مصرف تگزارش شده اس 4مصرف خوراک در جدول 

های  خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد و جیره

 ذرت خیساب و قلیایي کافتآب پر مکمل شده با پودر
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روزگي( و  24تا  11های رشد )در طي دوره خشک

تا  11روزگي( و کل دوره آزمایشي ) 42تا  25پایاني )

  روزگي( تحت تاثیر  قرار نگرفت. 42

ده است استفاده از مشابه با نتایج حاضر، گزارش ش

تأثیر  شده خشکسطوح مختلف خیساب ذرت 

 صورت بهداری بر مصرف خوراک نداشت؛ ولي  معني

داری سبب افزایش مصرف خوراک معنيخطي غیر

عدم تأثیر خیساب  (.Waldroup et al., 1970گردید )

های گوشتي توسط ذرت بر مصرف خوراک جوجه

(. Shen et al., 1970محققین گزارش شده است )

درصد خیساب ذرت در جیره  15و  10استفاده از 

های گوشتي افزایش و سطح پنج درصد کاهش جوجه

مصرف خوراک را نسبت به گروه شاهد در پي داشت 

(Ullah et al., 2018.) مشابه با نتایج حاضر، نتایج 

نشان داد سه درصد پودر  Ochetim( 1993) تحقیقات

درصد کنجاله سویا  6در جایگزیني با  شده فرآوریپر 

تواند بدون هیچ اثر منفي بر مصرف خوراک جیره، مي

های گوشتي استفاده شود ولي در در جیره جوجه

همین تحقیق سطح چهار و چهاردهم پودر پر سبب 

ش مصرف خوراک گردید. در آزمایش دیگری، بین کاه

مصرف خوراک تفاوت  ،درصد پودر پر 5و  5/2سطوح 

داری نداشت، هرچند که با سطح پنج درصد  معني

 Moranمصرف خوراک تمایل به کاهش رشد داشت )

et al., 1966.)  توسط در تحقیقي کهNaveed et al. 

یستي و تجزیه شده ز به جهت ارزیابي پودر پر (2019)

با سود سوزآور انجام گرفت، مصرف  شده فرآوری

خوراک گروه دریافت کننده پودر پر تجزیه شده 

 زیستي باالتر از گروه کنترل بود. 

پودر پر، پروتئین خام باالیي دارد ولي ارزش 

غذایي آن به دلیل عدم توازن اسیدهای آمینه، پایین 

ر با سود . اما فرآوری پ(Moran et al., 1966باشد )مي

 سوزآور و همچنین استفاده همزمان آن با خیساب

گوشتي، با توجه به  جوجه جیره در شده خشک ذرت

عدم تاثیر منفي روی مقدار مصرف خوراک موجب 

شود و به علت ایجاد ای جیره ميبهبود ارزش تغذیه

تنوع در مواد اولیه در دسترس، موجب سهولت 

شود.  مي اد مغذیمو لحاظ از متعادل جیره فرموالسیون

 خیساب و قلیایي کافتآب پر پودر سازی اثر مکمل

های گوشتي بر میانگین خشک در جیره جوجه ذرت

نشان داده شده است.  4افزایش وزن بدن در جدول 

ن تغذیه شده با جیره شاهد و افزایش وزن بدن پرندگا

 و قلیایي کافتآب پر های مکمل شده با پودرجیره

های رشد، کدام از دورهر هیچخشک د ذرت خیساب

پایاني و کل تحت تاثیر قرار نگرفت. این نتیجه با نتایج 

Creger et al. (1962)  که با استفاده از پنج درصد

درصد  35/7میزان رشد را  شده خشکذرت  خیساب

راستا نبود. گزارش کردند همبیشتر از گروه شاهد 

های جیره با شده تغذیه هایجوجه که گزارش شده

بیشترین وزن  دارای حاوی ده درصد خیساب ذرت

(. نتایج Ullah et al., 2018روزگي بودند )42بدن در 

 های جوجه نشان داد، Shen (1970)آزمایش  حاصله از

پنج درصد خیساب شده با جیره حاوی تغذیه گوشتي

های رشد بهتری نسبت به جوجه ،شده خشکذرت 

خیساب ذرت تغذیه شده با همان جیره و بدون 

های تغذیه های متعددی جوجهآزمایش داشتند. در

درصد سه، پنج، هفت و نیم  سطوح شده با جیره حاوی

رشد بهتری نسبت به  شده خشکخیساب ذرت 

خیساب  های تغذیه شده با همان جیره و بدونجوجه

 ;Camp et al., 1957)داشتند  شده خشکذرت 

Waldroup et al., 1970.)  

 با شده تغذیه هایجوجه عملکرد محققین کاهش

که  کردند، را مشاهده نشده تجزیه پر حاوی پودر جیره

اثربخش بودن  دلیلبه تواندمي حاضر تفاوت با نتایج

 et al.,Williams فرآوری با قلیا در این تحقیق باشد )

 با پر پودر هیدرولیز از پس (. گزارش شده است1990

جیره  شت درصده تا توان از آنمي سود سوزآور،

 بر منفي تأثیر گونههیچ بدون گوشتي هایجوجه

 .(Tsang et al., 1963استفاده کرد ) وزن افزایش

مشابه با پژوهش حاضر با افزودن هفت درصد  نتایجي

های پر تجزیه شده به روش زیستي در جیره جوجه

گوشتي در جایگزیني با کنجاله سویا گزارش شده 

تفاوت در نتایج  .(Odetallah et al., 2003است )

گزارش شده ممکن است به سن، جنس، نژاد، بهداشت 

های محیطي، مدت و زمان  عمومي، مزرعه، استرس

های فرآوری پودر پر  آزمایش، نوع، غلظت، دوز و روش

های اصلي و خیساب ذرت مربوط شود. یکي از نگراني

https://www.ajas.info/articles/search_result.php?term=author&f_name=S.&l_name=Ochetim
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در ارتباط با استفاده از پودر پر، مشکالت هضم ناشي 

باشد، ولي با  از پروتئین کراتین موجود در پر مي

توان تا حدی این مشکل را کاهش داده فرآوری آن مي

و سبب استفاده از آن در جیره غذایي طیور شد 

(Naveed et al., 2019.) 

خوراکي متداول در تهیه  ماده  کنجاله سویا که

های آمینه تعادل باشد، از نظر اسید ای طیور ميه جیره

 Odetallah et)بهتری نسبت به پودر پر تجزیه شده دارد 

al., 2003)هایي نظیر قیمت باالی این ، اما محدودیت

دلیل وارداتي بودن این  کنجاله و کمبود آن درکشور به

تر را در جیره ایجاد نیاز به استفاده از مواد ارزانمحصول، 

 و قلیایي کافت آب پر پودر سازیکرده است.  اثر مکمل

های گوشتي بر خشک در جیره جوجه ذرت خیساب

نشان داده شده است.  4ضریب تبدیل خوراک در جدول 

ضریب تبدیل خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد 

 و قلیایي کافتآب پر پودر های مکمل شده باو جیره

طبق  خشک تحت تاثیر قرار نگرفت.  ذرت خیساب

های گوشتي تغذیه جوجه Shen( 1970های ) آزمایش

 DCSLهای حاوی پنج و هشت درصد شده با جیره

های تغذیه شده با ضریب تبدیل خوراک بهتری از جوجه

همان جیره و بدون خیساب ذرت داشتند. اما مشابه با 

های گوشتي تغذیه شده با ن تحقیق، جوجهنتایج ای

های حاوی سطوح سه، پنج و ده درصد خیساب جیره

های ای با جوجهذرت خشک ضریب تبدیل خوراک مشابه

 (.Camp et al., 1957تغذیه شده با گروه شاهد داشتند )

در پژوهشي با استفاده از سطوح صفر، پنج، ده و پانزده 

های گوشتي، درصد خیساب ذرت در جیره جوجه

محققین مشاهده کردند که باالترین ضریب تبدیل 

ده درصد بود و  خوراک متعلق به گروه دریافت کننده

کمترین آن به گروه دریافت کننده پنج درصد مربوط شد 

(Ullah et al., 2018 همچنین .)Naveed et al. (2019) 

 پرندگان در نیز خوراک تبدیل ضریب اظهار داشتند که

سود سوزآور با تیمار  با شده فرآوری پر پودر ه باشد تغذیه

شاهد تفاوت چشمگیری نداشت و بیان کردند که 

 بدون تأثیر با سود سوزآور شده فرآوریاستفاده از پودر 

 گوشتي جیره جوجه تواند درمي عملکرد بر منفي

 و قلیایي کافتآب پر پودر سازیاستفاده گردد. اثر مکمل

های گوشتي  بر ه جوجهخشک در جیر ذرت خیساب

میانگین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن 

بیان شده  4های مختلف تولید در جدولبدن در دوره

روزگي(  24تا  11است. میانگین هزینه در دوره رشد )

های مکمل پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد و جیره

ک خش ذرت خیساب و قلیایي کافت آب پر شده با پودر

تحت تاثیر قرار نگرفت. پرندگان تغذیه شده با جیره 

های پایاني شاهد باالترین میانگین هزینه خوراک در دوره

تا  11روزگي( و کل دوره آزمایشي ) 42تا  25)

روزگي( را نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره های 24

خشک  ذرت خیساب و قلیایي کافتآب پر حاوی پودر

دهنده سودمندی ه این نشان( ک>05/0Pداشتند )

با قلیا و خیساب  شده فرآوریجایگزین کردن پودر پر 

، با بخشي از کنجاله سویا در جیره شده خشکذرت 

سویا که منبع اصلي  کنجالهباشد. های گوشتي ميجوجه

باشد منبعي و با ارزش تأمین پروتئین جیره طیور مي

ب خروج ارز باشد. که این امر سبقیمت و وارداتي ميگران

شود، لذا لزوم جایگزیني این ماده با منابع از کشور مي

باشد. تر ضروری ميتر و در دسترسباارزش، ارزان قیمت

های کشاورزی و صنعتي یکي از استفاده از پسماند

باشد.  دست آوردن جیره اقتصادی ميهای بهکار راه

ارزشي در صنایع تصفیه  فرآورده جنبي با ،خیساب ذرت

پروتئین  و باشد که دارای سطوح باالی انرژیرت ميذ

جایي که این فرآورده محصولي فرعي باشد، از آنخام مي

شود معموالً ارزان قیمت دسترس قرار یا جانبي تلقي مي

عنوان منبع پروتئیني  توان بهگیرد. لذا از این ماده مي مي

ه یک فراورد عنوان بهبرداری کرد. همچنین پَر طیور بهره

جانبي کشتارگاهي پس از فرآوری طیور به مقدار زیادی 

های زیادی دارد و مشکالت  تولید شده که آلودگي

بسیاری در مورد دفع پـَر و جلوگیری از آلودگي محیطي 

 200الي  150وجود دارد. تولید ساالنه پر مرغ در کشور 

کافت  قیمت پروتئین پودر پَر آبشود. هزار تن برآورد مي

منبع  عنوان بهشده نسبت به پروتئین کنجاله سویا قلیایي 

باشد. لذا تر ميپروتئیني در جیره دام و طیور بسیار پایین

منبع یک  عنوان بهتوان پس از یک فرآوری مناسب، مي

ای استفاده و ارزان قیمت در تغذیه حیوانات مزرعه  بالقوه

شود. در این تحقیق گنجاندن این دو منبع پروتئیني 

ارزش بجای قسمتي از کنجاله سویا  ن قیمت ولي باارزا

  های خوراک گردید.سبب کاهش هزینه
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عملکرد رشدی و  بر  های گوشتيخشک در جیره جوجه ذرت خیساب و قلیایي کافتآب پر پودر سازیمکمل  ری. تاث4جدول 

 ازای هر کیلوگرم وزن زندههزینه خوراک به

Table 4. Effect of experimental treatments on feed intake, body weight gain, feed conversion ratio and feed cost per 

kg of live weight 
Age(day) 

11-42 25-42 11-24 11-42 25-42 11-24 11-42 25-42 11-24 11-42 25-42 11-24   

Feed cost per kg of live weight (Toman) Feed conversion ratio Body weight gain (g) Feed intake (g) Treat 

6522a 7379a 5290 1.84 2.12 1.44 2041.9 1219.9 822.0 3755.4 2572.8 1182.6 1 

6035b 6612b 5148 1.97 2.07 1.52 2036.6 1236.6 800.0 3764.1 2552.5 1211.6 2 

6128b 6852b 5088 1.88 2.14 1.50 2070.2 1226.4 843.8 3887.2 2625.5 1261.5 3 

5997b 6666b 5009 1.84 2.07 1.49 2064.6 1241.1 823.4 3789.4 2562.5 1226.9 4 

6010b 6473b 5285 1.82 2.00 1.55 2050.9 1270.6 780.3 3737.8 2533.2 1204.6 5 

5903b 6531b 4940 1.78 2.00 1.44 2144.5 1301.4 843.1 3812.2 2600.2 1212.0 6 

89 153 100 0.04 0.05 0.03 40.0 34.1 17.0 57.6 41.4 21.9 SEM 

0.001 0.003 0.100 0.053 0.154 0.084 0.446 0.545 0.090 0.509 0.660 0.237 p-Value 

abc :های با حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنيمیانگین( 05/0داری دارندP<.) 

 کافت قلیایي: جیره بدون خیساب ذرت و پودر پر آب1

 کافت قلیایي % پودر پر آب29/3% خیساب ذرت و 4جیره با  :2

 کافت قلیایي% پودر پر آب47/2% خیساب ذرت و 5/5: جیره با 3

 کافت قلیایي% پودر پر آب65/1% خیساب ذرت و 7: جیره با 4

 کافت قلیایي% پودر پر آب82/0% خیساب ذرت و 5/8: جیره با 5

 کافت قلیایيودر پر آب% خیساب ذرت و بدون پ10: جیره با 6

 (( kgهزینه خوراک )تومان( / افزایش وزن بدن ) ×( kgشاخص اقتصادی: )خوراک مصرفي )
abc: Means within a column with different letters differ significantly (P ≤0.05). 

1: Feed without dried corn steep liquor and alkaline treated feather meal  

2: Feed with 4% dried corn steep liquor and 3.29% alkaline treated feather meal 

3: Feed with 5.5% dried corn steep liquor and 2.47% alkaline treated feather meal  

4: Feed with 7% dried corn steep liquor and 1.65% alkaline treated feather meal  

5: Feed with 8.5% dried corn steep liquor and 0.82% alkaline treated feather meal 

6: Feed with 10% dried corn steep liquor 

Economic Factor: (Feed intake (kg) × Feed price (Toman)) / Body weight gain (kg)  

 

خام نمونه  يچرب زانیبر م های گوشتيدر جیره جوجه خشک ذرت خیساب و قلیایي کافتآب پر پودر سازیمکمل. اثر 5 جدول

 در گوشت و پالسما يدانیاکس يآنت یها گوشت و شاخص
Table 5. Effect of experimetal treatments on meat crud fat and anti-oxidation indeces 

FRAP GPX Vit A DPPH Plasma MDA Meat MDA EE   
μmol/l U/l µg/dl % Reduction μmol/ml μmol/ml % Treat 

273.910ab 198.512b 8.709c 53.344b 0.151a 0.640a 13.04a 1 

184.580c 179.807c 10.008bc 89.018a 0.125bc 0.704a 12.35a 2 
247.160b 187.167bc 8.826c 57.034b 0.128bc 0.656a 12.14a 3 

247.690b 252.360a 9.894bc 62.887b 0.136b 0.564ab 9.99b 4 

204.480c 250.257a 13.019a 84.103a 0.122c 0.409b 10.42b 5 
294.330a 179.807a 11.443ab 17.527c 0.151a 0.699a 9.51b 6 

12.912 5.737 1.29 3.335 0.004 0.061 0.34 SEM 

<0.0001 <0.0001 0.012 <0.0001 0.0004 0.044 0.001 p-Value 
 

abcداری دارند در هر ستون تفاوت معني های با حروف متفاوت: میانگین

(05/0P<.) 

 کافت قلیایي: جیره بدون خیساب ذرت و پودر پر آب1

 کافت قلیایي % پودر پر آب29/3% خیساب ذرت و 4: جیره با 2

 کافت قلیایي% پودر پر آب47/2% خیساب ذرت و 5/5: جیره با 3

 ایيکافت قلی% پودر پر آب65/1% خیساب ذرت و 7: جیره با 4

 کافت قلیایي% پودر پر آب82/0% خیساب ذرت و 5/8: جیره با 5

 کافت قلیایي% خیساب ذرت و بدون پودر پر آب10: جیره با 6

EE :عصاره اتری 

MDAmeat :آلدهید در گوشتمالون دی 

MDAplas: آلدهید در پالسمامالون دی 

DPPH :فنیل پیکریل هیدرازایلدی 

Vit A :ویتامین آ 

GPX :اتیون پراکسیدازگلوت 

FRAP :توان احیاء آهن پالسما 

abc: Means within a column with different letters differ significantly (P ≤

0.05). 

1: Feed without dried corn steep liquor and alkaline treated feather meal  
2: 4% dried corn steep liquor and 3.29% alkaline treated feather meal 

3: 5.5% dried corn steep liquor and 2.47% alkaline treated feather meal  

4: 7% dried corn steep liquor and 1.65% alkaline treated feather meal  
5: 8.5% dried corn steep liquor and 0.82% alkaline treated feather meal 

6: 10% dried corn steep liquor 

EE: Ether Extract 

MDAmeat: Meat Malondialdehyde 

MDAplas: Plasma Malondialdehyde  

DPPH: Diphenylpicrylhydrazyl 

Vit A: Vitamin A 

GPX: Glutathioneperoxidase 

FRAP: Ferric Reducing Ability of Plasma 
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 خیساب و قلیایي کافتآب پر پودر سازی اثر مکمل

های گوشتي بر درصد چربي خشک در جیره جوجه ذرت

های گوشتي در خام و اکسیداسیون گوشت ران جوجه

ارائه شده است. پرندگان تغذیه شده با  5جدول 

 4های یک )بدون خیساب ذرت و پودر پر(، دو ) جیره

 5/5درصد پودر پر( و سه ) 29/3درصد خیساب ذرت و 

ربي درصد پودر پر( چ 47/2درصد خیساب ذرت و 

کننده  پرندگان دریافت گوشت ران بیشتری نسبت به

(. باالتر بودن میزان چربي >05/0Pها داشتند ) سایر جیره

تواند به علت  خام در پرندگان تغذیه شده با جیره یک مي

محتوای باالتر روغن جیره و در پرندگان تغذیه شده با 

درصد پودر  29/3درصد خیساب ذرت و  4های دو )جیره

درصد پودر  47/2درصد خیساب ذرت و  5/5سه ) پر( و

تواند به علت محتوای باالتر چربي خام پودر پر  پر( مي

شده باشد. بیشترین میزان  نسبت به خیساب ذرت خشک

آلدئید  دی اکسیداسیون بر اساس سنجش میزان مالون

های  نمونه گوشت ران در پرندگان تغذیه شده با جیره

درصد  4در پر(، دو )یک )بدون خیساب ذرت و پو

درصد  5/5درصد پودر پر(، سه ) 29/3خیساب ذرت و 

درصد  10درصد پودر پر( و شش ) 47/2خیساب ذرت و 

خیساب ذرت و بدون پودر پر( نسبت به پرندگان تغذیه 

 82/0درصد خیساب ذرت و  5/8شده با جیره پنج )

 (.>05/0Pدرصد پودر پر( مشاهده شد )

 کافتآب پر پودر سازیکملمنظور ارزیابي اثر مبه

های خشک در جیره جوجه ذرت خیساب و قلیایي

آلدئید  دی اکسیداني، پالسمای مالون گوشتي  بر توان آنتي

(MDAویتامین ،)  Aگلوتاتیون ، ( پراکسیدازGPX میزان ،)

و میزان کاهش رایکال آزاد  (FRAP) احیا یون آهن

DPPH گیری  های گوشتي اندازه  پالسمای خون جوجه

های  یک شده با جیره (.  پرندگان تغذیه5شد )جدول 

درصد  10)بدون خیساب ذرت و پودر پر( و شش )

آلدئید دی خیساب ذرت و بدون پودر پر( سطح مالون

پالسمای بیشتری نسبت به پرندگان دریافت کننده سایر 

دهنده باالبودن ( که نشان>05/0Pجیره ها داشتند )

در پالسمای پرندگان دریافت سطح اکسیداسیون چربي 

باشد، اما استفاده از پودر پر در  کننده این دو جیره مي

 82/0های گوشتي حتي در کمترین سطح )جیره جوجه

آلدئید پالسما را کاهش داد دیدرصد( میزان مالون

(05/0P<پرندگان تغذیه شده با جیره .) های دو و پنج

پر( توان درصد پودر  82/0درصد خیساب ذرت و  5/8)

اکسیداني پالسمای بیشتری بر اساس میزان کاهش  آنتي

نسبت به پرندگان تغذیه شده با  DPPHرادیکال آزاد 

ها داشتند و پرندگان تغذیه شده با جیره  سایر جیره

درصد خیساب ذرت و صفر درصد پودر پر(  10شش )

اکسیداني پالسمای کمتری بر اساس میزان توان آنتي

مشابه با آنچه در میزان  DPPHزاد کاهش رادیکال آ

(. از >05/0Pآلدئید مشاهده شد، نشان داد ) دی مالون

هیدرولیز پودر پـَر ممکن است پپتیدهای 

 هایرادیکال تواندمي شود کهحاصل  اکسیدان آنتي

های آسیب باعث ترمیم سلولکند و یا  تخریب را آزاد

خود  ینوبهکه به شود های آزاددیده توسط رادیکال

های قرمز، افزایش طول عمر سبب بهبود غشای گلبول

(. همچنین Sabow, 2016) گردد و سیستم ایمني مي

سیستئین برای کاهش پراکسیداسیون لیپید، افزایش 

ها و  در کبد و اریتروسیت پپتید گلوتاتیون تری سطح

های مرتبط با گلوتاتیون در سرم، افزایش فعالیت آنزیم

 & Skrzydlewskaد نقش دارد )ها و کباریتروسیت

Farbiszewski, 1999) . باالتر بودن میزان کاهش

درصد خیساب  4دو ) در تیمار DPPHرادیکال آزاد 

درصد پودر پر( و به طور کلي مشاهده  29/3ذرت و 

هایي که در  اکسیداني در تیمارهای آنتي بهبود شاخص

است،  شده با قلیا استفاده شده ها از پودر پر فرآوری آن

  تواند به این علل باشد. مي

 5/8) های پنجپرندگان تغذیه شده با جیره

درصد پودر پر( و شش  82/0درصد خیساب ذرت و 

درصد خیساب ذرت و صفر درصد پودر پر(  10)

بیشتری نسبت به پرندگان  Aسطح ویتامین 

های  یک )بدون خیساب ذرت و دریافت کننده جیره

درصد خیساب ذرت و  5/5و تیمار سه ) پودر پر(

(. ویتامین >05/0Pدرصد پودر پر( داشتند ) 47/2

A محلول در چربي شناخته اکسیدانعنوان آنتيبه 

محافظت در برابر اکسیژن منفرد و بهترین شوند مي

ها در و میزان باالی آن های آزاد را داردرادیکال

دهنده عملکرد مطلوب سیستم  پالسما نشان

از بدن در مقابل تاثیر و باشد مي اکسیداني بدن آنتي

. پرندگان کنند های آزاد حفاظت ميمنفي رادیکال
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درصد خیساب  7چهار )های تغذیه شده با جیره

درصد  5/8) درصد پودر پر(، پنج 65/1ذرت و 

 10درصد پودر پر( و شش ) 82/0خیساب ذرت و 

درصد خیساب ذرت و بدون پودر پر( فعالیت 

( باالتری نسبت به GPX) گلوتاتیون پراکسیداز

( >05/0Pها  داشتند )شده با سایر جیره پرندگان تغذیه

درصد  5/5های دو و سه )شده با جیره و پرندگان تغذیه

درصد پودر پر( فعالیت  47/2خیساب ذرت و 

دار پراکسیداز کمتری داشتند. افزایش معني گلوتاتیون

ه پراکسیداز در پرندگان ذکر شد فعالیت گلوتاتیون

اکسیداني متعاقب دهنده بهبود سیستم آنتينشان

شده  تغذیه از جیره حاوی سطوح باالی خیساب خشک

زنده برای طور طبیعي در موجودات باشد. بهذرت مي

های حفاظتي های آزاد سیستم ا رادیکالمقابله ب

متعددی از قبیل گلوتاتیون پراکسیداز در هر سلول 

ی ارزیابي عملکرد وجود دارد. سنجش این آنزیم برا

نظر اکسیداني مؤثر بهصحیح سیستم ایمني و آنتي

. (Skrzydlewska & Farbiszewski, 1999)رسد مي

باالترین توان اکسیداني پالسما به روش سنجش میزان 

به پرندگان تغذیه شده با جیره  FRAPاحیاء یون آهن 

و  درصد خیساب ذرت و بدون پودر پر( 10شش )

های دو و رندگان تغذیه شده با جیرهکمترین آن به پ

ساز  ها پیش (. کاروتنوئید>05/0Pپنج متعلق بود )

و  اکسیدانآنتي هاهستند، کاروتنوئید Aویتامین 

 پرنده ساخته بدن در که اندایمني سیستم کننده تعدیل

شوند  تأمین جیره طریق از باید بنابراین، و نشده

(Blount et al., 2002.) در  رتذ خیساب اثر

 خاصیت به توانمي را چربي اکسیداسیون از بازدارندگي

ترکیبات  مانند آن در موجود مؤثره مواد اکسیداني آنتي

گیاهان یکي از  .داد نسبت کاروتنوئیدها و فنولیک

باشند زیرا دارای ها مياکسیدانمنابع مهم آنتي

مانند  دارند اکسیدانيآنتي فعالیت هستند که ترکیباتي

هستند  فنولیک ترکیبات و کاروتنوئیدها ها،ینویتام

(Blount et al., 2002).  

 است فنولپلي ترکیب 12 حاوی خیساب ذرت

کوماریک اسید و  -pمشتقات  از هاآن از عدد 11 که

 خاصیت که است وانیلیک ها اسیدیکي از آن

 Niwa etرسیده است ) اثبات به هاآن اکسیداني آنتي

al., 2001فنولیک ترکیبات از ناشي ودمندس (. آثار 

 در خصوصها بهآن اکسیداني آنتي خاصیت مربوط به

 کنندگيپاک توانایي و اکسیژن فعال هایگونه برابر

 الکترون یا هیدروژن هایاتم دادن آزاد، هایرادیکال

 بین فلزی. در های کاتیون با کیالت یا تشکیل و

 شده از خیساب ذرت، مشتق هایاکسیدان آنتي

 طوربه کافئیکاسید و اسیدسیناپینیک مشتقات

 در پراکسیدهای هیدروتولید واسطه از مؤثری

خاصیت  کردند که جلوگیری چربي پراکسیداسیون

تر از توکوفرول و اکسیداني مشابه و بلکه قویآنتي

 (.Niwa et al., 2001اسیدآسکوربیک دارند )
 

 گیرینتیجه

ذرت و  شده خشکاستفاده از سطوح مختلف خیساب 

عنوان جایگزین منبع با قلیا به شده فرآوریپودر پَر 

های گوشتي هیچ اثر منفي بر پروتئین جیره جوجه

افزایش وزن بدن، خوراک مصرفي، ضریب تبدیل 

ازای هر کیلوگرم افزایش خوراک و هزینه خوراک به

وزن بدن نداشت. استفاده از این دو فرآورده جنبي در 

کردی مشابه با جیره شاهد که از جیره نه تنها عمل

منبع پروتئین استفاده شده بود،  عنوان بهکنجاله سویا 

حاصل شد؛ بلکه هزینه خوراک را کاهش داد و سبب 

های دستیابي به یک جیره اقتصادی و کاهش هزینه

تولید گردید. همچنین استفاده از سطوح مختلف پودر 

ه باشد. اکسیداني داشت توانست نقش آنتيپر در جیره 

با درنظر گرفتن نتایج عملکرد رشد، هزینه تغذیه و 

درصد  5/8های آنتي اکسیداني استفاده از شاخص

پودر پر فرآوری شده با  82/0خیساب ذرت به همراه 

 شود.های گوشتي توصیه ميقلیا در جیره جوجه
 

 سپاسگزاری

فرهیختگان  گروه صنعتي پژوهشي محترم مدیریت از

 سپاسگزاری تحقیق این از مالي مایتحبه خاطر زرنام 

از همکاری جناب آقای دکتر حامد صالحي  .نمایند مي

در آنالیز اسیدهای آمینه نمونه پودر پر سپاسگزاری 

همچنین از مدیریت محترم کشتارگاه ایران  شود.مي

دلیل همکاری صمیمانه در تهیه نمونه پر بورچین به

 .گردد مي قدردانيو  ، تشکرخام
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