
 انور آموز مهر  و همکاران 

 85

 

 مجله الکترونیک 
 کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

87 پائیز، دومجلد اول، شماره   
www.ejang.info  

  

  های گوشتی تغذیه شده با  بررسی پاسخ رشد و ترکیب الشه جوجه
  سبوس برنج خام و عمل آوری شده با اسید استیک

  
  1اندار  و سعید زره1شرق ، محمد شمس1، بهروز دستار1انور آموزمهر*

  گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1
  

  چکیده
استیک   آوری شده با اسید منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل این آزمایش به

 قطعه جوجه گوشتی سویه 500تعداد . های گوشتی انجام گرفت بر عملکرد و ترکیبات الشه جوجه
عنوان تیمار شاهد و   سویا به-یک جیره ذرت. ز روی بستر پرورش یافتند رو42مدت   به308راس 
استیک برای هر  آوری شده با اسید  درصد سبوس برنج خام و عمل15 و 10های حاوی سطوح  جیره

 تیمار 5بنابراین . تهیه شدند)  روزگی42 تا 22(و پایانی )  روزگی21 تا 0(های آغازین  یک از دوره
صورت مخلوط دو  هب( قطعه جوجه گوشتی 25 تکرار متشکل از 4ت که به هر یک آزمایشی وجود داش

های  با گروه داری بین تیمار شاهد نتایج حاصل نشان داد اختالف معنی. اختصاص یافت) جنس
استفاده از . کننده سبوس برنج خام در افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی وجود نداشت دریافت

بر اساس نتایج ). P>05/0(اری باعث افزایش مصرف خوراک پرندگان شد د طور معنی سبوس برنج به
های گوشتی بین تیمارهای مختلف مشاهده  داری در ترکیب الشه جوجه  اختالف معنی،این آزمایش

  .های گوشتی شود استیک نتوانست سبب بهبود عملکرد جوجه آوری سبوس برنج با اسید عمل. نگردید
  

  1شتی، سبوس برنج، عمل آوری، اسید استیک، عملکردجوجه گو: های کلیدی واژه

                                                 
 aamoozmehr@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
افزون جمعیت، نیاز روز افزون کشور به تولید گوشت مرغ و نیز محدودیت  با توجه به رشد روز

منابع غذایی مورد استفاده، یافتن منابع جدید غذایی و نیز افزایش راندمان کمی و کیفی تولیدات دارای 
ه پرورش طیور نقش اساسی و بنیادی در تأمین نیازهای پروتئینی مورد نیاز امروز. اهمیت زیادی هستند

، ضرورت مطالعه و بازنگری در های جدید آوری  فنبا عنایت به پیشرفت علم و وجود. انسان دارد
وری در واحدهای تولید و نیز کاهش ضایعات ناشی از عدم  منظور افزایش میزان بهره عملکردها به

   .باشد های مختلف مورد تأکید می  مرغداری در زمینهرعایت اصول نوین
یکی از مهمترین مسائلی که در تغذیه طیور باید به آن توجه نمود، استفاده از موادی است که 

 دانه غالت مانند گندم، ذرت و برنج خرد .روند کار می هطور گسترده در تغذیه انسان نیز ب امروزه به
گندم، ذرت و برنج از مهمترین مواد . دهند ای طیور را تشکیل میه  درصد جیره70 تا شده معموالً

خوراکی جوامع بشری هستند که سطح زیر کشت آنها اغلب پایین و همچنین تقاضا برای مصرف 
تواند  رو استفاده از مواد خوراکی فوق می از این. باشد چنین محصوالتی همواره باالتر از سطح تولید می

استفاده از موادی نظیر ضایعات . ع بشری با مراکز پرورش طیور شودسبب افزایش رقابت جوام
بهبود کیفیت ضایعات کشاورزی . شود عنوان جایگزین غالت سبب کاهش این رقابت می هکشاورزی ب
سبوس برنج . شود آوری سبب افزایش کارایی استفاده از این مواد می های مختلف عمل توسط روش

مقادیر زیادی از این ترکیب غذایی .  در نظر گرفته شودن برای غالتیک جایگزیعنوان  ممکن است به
  .باشد عنوان یک محصول فرعی کارخانجات شالیکوبی در ایران در دسترس می به

 تا 8 درصد نشاسته، 20 تا10درصد چربی،  25 تا 12 درصد پروتئین، 16 تا 10سبوس برنج دارای 
درصد خاکستر و  10تا  5/6درصد فیبر خام و  15 تا 6 درصد سلولز، 12 تا 10سلولز،  درصد همی 11

، توکوفرول و همچنین مواد معدنی مانند فسفر، پتاسیم، Bهای گروه  مقادیر قابل توجهی از ویتامین
 یکتدلیل وجود ترکیباتی مانند اسید فای  سبوس برنج به).2004شارما و همکاران،  (آهن و کبالت است

، مقادیر باالی )1978بندیت و باربر،  ( هماگلوتنین وکننده تریپسین ت ممانع)1998فارل و مارتین، (
 .باشد  دارای محدودیت استفاده می)2004مجاهد و همکاران،  (فیبر و مشکالت مربوط به انبار مانی

فعالیت این ترکیبات بالفاصله بعد از آسیاب کردن و در طول انبارداری رخ داده و باید بالفاصله 
نها را غیرفعال آتوان بوسیله حرارت   پایین بوده و میفعالیت این ترکیبات نسبتاً البته .غیرفعال شوند

گزارش شده که اکسترود کردن روش مناسبی برای تثبیت سبوس ). 2004مجاهد و همکاران،  (کرد
شود  می  روز دوره انبارداری60 تا 30ن در طی آباشد و مانع از افزایش اسیدهای چرب آزاد  برنج می
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دادن سبوس برنج  کننده تریپسین بوسیله بخار  غیرفعال کردن ممانعت).2005مجاهد و همکاران، (
 ).1990ساندرز، (شود   میهای گوشتی  در جوجه غذاییزایش رشد و بهبود ضریب تبدیلفباعث ا

 دوره یند هیدرولیز شدن چربی موجود در سبوس برنج را در طیآتواند فر  میها اکسیدان استفاده از آنتی
گزارش شده استفاده از ترکیبات شیمیایی مانند ). 1989کابل و والدروپ، (کاهش دهد انبارداری 

، پراکسید هیدروژن، اسید هیدروکلریک و اسیداستیک باعث بهبود ارزش EDTAاتوکسی کوئین، 
). 1982  حوسن و کراتزر، و2002همکاران،   خان و؛2003خان، (ای سبوس برنج شده است  تغذیه

ای آن انجام شده  های بهبود ارزش تغذیه مطالعات اندکی در زمینه استفاده از سبوس برنج خام و روش
همین منظور آزمایش حاضر جهت تعیین سطح بهینه استفاده از سبوس برنج در تغذیه  به. است
  .ای آن انجام شد های گوشتی و تاثیر اسید استیک بر ارزش تغذیه جوجه

  
  ها مواد و روش

استفاده ) مخلوط دو جنس (308 قطعه جوجه یکروزه سویه تجاری راس 500از  ن آزمایشدر ای
 درصد 15 و 10های حاوی سطوح  و جیره)  سویا-ذرت(تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد . شد

 تیمار آزمایش تعداد چهار تکرار و به هر 5به هر یک از . آوری شده بودند سبوس برنج خام و عمل
 سویا در -طی هفته اول یک جیره متعادل بر پایه ذرت.  قطعه جوجه اختصاص یافت25 تکرار تعداد

ها در واحدهای   روزگی پس از توزین و توزیع جوجه7ها قرار گرفت و از سن  اختیار کلیه جوجه
  . روزگی ادامه یافت42آزمایشی، آزمایش تا سن 

صورت  ه و برنامه نوردهی بصورت آزاد هطی مدت آزمایش دسترسی پرندگان به آب و غذا ب
برای این . درصد اسید استیک انجام شد 1آوری سبوس برنج با استفاده از محلول  عمل. پیوسته بود

 قرار داده شد و 4 به 1 درصد اسید استیک به نسبت 1 ساعت در محلول 24مدت  منظور سبوس به
اجزای ). 2003، خان( ساعت خشک گردید 48مدت  گراد به  درجه سانتی40سپس در دمای 

تنظیم شده ) NRC) 1994های آزمایشی که بر اساس توصیه  دهنده و ترکیبات مواد مغذی جیره تشکیل
در پایان . صورت هفتگی انجام شد هها ب توزین خوراک و جوجه.  گزارش شده است1در جدول 

شه کشتار یک قطعه جوجه خروس از هر واحد آزمایشی جهت تعیین ترکیبات ال)  روزگی42(آزمایش 
ها از  برای مقایسه میانگین.  تصادفی تجزیه واریانس شدندهای آزمایش در قالب طرح کامالً داده. گردید

های  دار بین گروه شاهد و گروه سپس برای نشان دادن وجود تفاوت معنی. آزمون توکی استفاده شد
های  دار بین گروه نیآوری شده و همچنین وجود تفاوت مع کننده سبوس برنج خام و عمل دریافت
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 تجزیه آماری .آوری شده از مقایسات مستقل استفاده گردید کننده سبوس خام و سبوس عمل دریافت
  .انجام شد) SAS ) 1999افزار  نرمGLM یههای آزمایش با رو داده

  

  .1) درصدبرحسب(دهنده و ترکیب مواد مغذی تیمارهای غذایی در مرحله آغازین و پایانی   اجزای تشکیل-1جدول 

  . هستند)NRC) 1994ها حاوی حداقل مواد مغذی توصیه شده   تمام جیره-1
، D3المللی ویتامین   واحد بینA ،800000ویتامین  المللی  واحد بین360000:هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل -2

، B2 میلی گرم ویتامین B1 ،2640گرم ویتامین   میلیK3 ،700 میلی گرم ویتامین E ،800المللی ویتامین   واحد بین14400
  .یلی گرم بیوتین بود م6گرم اسید فولیک و   میلیB3 ،3920گرم ویتامین   میلی1176گرم نیکوتین آمید،   میلی3920

 396گرم روی،   میلی33880گرم آهن،   میلی20000گرم منگنز،   میلی39680:  هر کیلوگرم از مکمل معدنی شامل-3
  .گرم کولین کلراید بود  میلی100000گرم سلنیوم و   میلی80گرم ید،  میلی

  

  مرحله آغازین  مرحله پایانی
 اجزای مواد غذایی شاهد سبوس% 10 سبوس%15   شاهد سبوس%10 سبوس15%

 سبوس برنج  ----  10  15    ----  10  15
 ذرت  8/61  69/50  17/44    44/67  11/56  43/43
 کنجاله سویا  42/34  36/33  33/33    58/28  85/27  79/27
 روغن سویا  ----  21/2  79/3    38/0  46/2  24/5
 کربنات کلسیم  27/1  31/1  31/1    43/1  44/1  45/1
 دی کلسیم فسفات  38/1  32/1  29/1    17/1  15/1  13/1
 نمک  42/0  41/0  4/0    34/0  32/0  3/0
 2مکمل ویتامینی  25/0  25/0  25/0    25/0  25/0  25/0
 3مکمل معدنی  25/0  25/0  25/0    25/0  25/0  25/0
  DL متیونین  14/0  14/0  14/0    05/0  07/0  08/0
 L لیزین  ----  ----  ----    03/0  02/0  02/0
 Eویتامین   02/0  02/0  02/0    03/0  03/0  03/0
  سالینو مایسن  05/0  05/0  05/0    05/0  05/0  05/0

 )برحسب درصد(ترکیب مواد مغذی 

  انرژی قابل متابولیسم  2800  2800  2837    2900  2900  2928
 )کیلوگرم/ کیلوکالری(

 پروتئین خام  20  20  20    3/18  3/18  3/18
 لیزین  1/1  1/1  1/1    97/0  97/0  97/0
 متیونین  46/0  46/0  46/0    35/0  35/0  35/0
 سیستین+ متیونین  8/0 8/0 8/0    66/0  66/0  66/0
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  نتایج
های گوشتی در جدول  آوری شده بر عملکرد جوجه تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل

تفاوت )  روزگی21 تا 7(نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره آغازین .  گزارش شده است2
گروه )  روزگی42 تا 22(در دوره رشد . داری در افزایش وزن بین تیمارها مشاهده نگردید معنی

تری  یانگین وزن پایینداری م طور معنی  درصد به10میزان  آوری شده به کننده سبوس برنج عمل دریافت
کننده سبوس برنج  های دریافت آوری شده و گروه  درصد سبوس عمل15کننده  نسبت به گروه دریافت

دار آماری وجود  ها تفاوت معنی بین سایر گروه). P>05/0(درصد داشت  15 و 10میزان  خام به
کننده سبوس  های دریافت مقایسات گروهی در این دوره نشان داد که بین گروه شاهد و گروه. نداشت

کننده سبوس خام  های دریافت آوری شده و گروه کننده سبوس عمل های دریافت و همچنین بین گروه
آوری   درصد سبوس برنج عمل10پرندگان تغذیه شده با تیمار . دار آماری وجود ندارد تفاوت معنی

 15رصد سبوس برنج خام و  د10داری، افزایش وزن کمتری نسبت به تیمارهای  طور معنی شده به
بین ). P>05/0(داشتند )  روزگی42 تا 7(آوری شده در کل دوره آزمایش  درصد سبوس برنج عمل

نتایج مقایسات گروهی در کل دوره نشان داد که . دار آماری مشاهده نگردید سایر تیمارها اختالف معنی
که  در حالی. ر آماری وجود ندارددا کننده سبوس اختالف معنی های دریافت بین گروه شاهد و گروه

کننده سبوس  های دریافت کننده سبوس خام با گروه های دریافت مقایسه دوم نشان داد که بین گروه
کننده  های دریافت ای که گروه  درصد وجود دارد به گونه5داری در سطح  آوری شده اختالف معنی عمل

  ).P>05/0(تری داشتند  آوری شده میانگین وزن پایین سبوس عمل
، رشد ) روزگی21 تا 7(وراک نشان داد که در دوره آغازین ـهای حاصل از مصرف خ نتایج داده

کننده جیره شاهد نسبت به  گروه دریافت)  روزگی42 تا 7(و کل دوره آزمایش )  روزگی42 تا 22(
بین سایر ). P>05/0(تری را نشان داد  داری میانگین مصرف خوراک پایین طور معنی ها به سایر گروه

طور  مقایسات گروهی نیز نشان داد که گروه شاهد به. داری مشاهده نگردید تیمارها اختالف معنی
کننده سبوس دارد  های دریافت تری نسبت به گروه داری میانگین مصرف خوراک پایین معنی

)05/0<P(ده سبوس کنن های دریافت کننده سبوس خام و گروه های دریافت که بین گروه ، در حالی
  .داری مشاهده نگردید آوری شده اختالف معنی عمل
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داری بین تیمارهای  که تفاوت معنی میانگین ضریب تبدیل غذایی تیمارها در دوره آغازین نشان داد
داری بین گروه شاهد با  مقایسات گروهی در این دوره نشان داد اختالف معنی. مختلف وجود ندارد

کننده  های دریافت که مقایسه دوم نشان داد که گروه  سبوس وجود ندارد در حالیهای دریافت کننده گروه
در دوره ). P>05/0(تری داشتند  داری ضریب تبدیل غذایی پایین طور معنی آوری شده به سبوس عمل

داری نسبت  طور معنی  بهآوری شده  عمل درصد سبوس10کننده  گروه دریافت)  روزگی42 تا 22(شد ر
مقایسات گروهی در این دوره نشان داد که . تری داشت باالمیانگین ضریب تبدیل غذایی یمارها سایر تبه 

داری وجود  کننده سبوس خام اختالف معنی های دریافت کننده تیمار شاهد و گروه بین گروه دریافت
کننده  های دریافت آوری شده نسبت به گروه کننده سبوس عمل های دریافت در این دوره گروه. ندارد

 درصد 10 روزگی تیمار 42 تا 7در دوره . سبوس خام میانگین ضریب تبدیل غذایی باالتری داشتند
 10داری میانگین ضریب تبدیل غذایی باالتری نسبت به تیمارهای  طور معنی آوری شده به سبوس عمل

اوت ها تف بین سایر گروه). P>05/0(آوری شده داشت   درصد سبوس عمل15درصد سبوس خام و 
های  که بین گروه شاهد و گروه مقایسات گروهی در کل دوره نشان داد. دار آماری وجود نداشت معنی

کننده سبوس خام نسبت به  های دریافت داری وجود ندارد، اما گروه کننده سبوس اختالف معنی دریافت
  ).P>05/0(تری داشتند  آوری شده میانگین ضریب تبدیل غذایی پائین سبوس عمل

پرندگان تغذیه شده با .  گزارش شده است3های مربوط به ترکیبات الشه در جدول  یج دادهنتا
داری میانگین وزن سینه باالتری نسبت به  طور معنی آوری شده به  درصد سبوس عمل15تیمار حاوی 

بین سایر ). P>05/0(آوری شده داشت   درصد سبوس عمل10 درصد سبوس خام و 15تیمارهای 
در برآورد درصد ران، الشه قابل طبخ و چربی محوطه . داری مشاهده نگردید الف معنیتیمارها اخت

  .دار آماری مشاهده نگردید  روزگی تفاوت معنی42بطنی پرندگان در پایان 
  

 .1) خطای معیار±میانگین(های آزمایشی بر راندمان ترکیبات الشه برحسب درصد   تاثیر خوراک-3جدول 

  

وطه بطنی چربی مح الشه قابل طبخ سینه ران  1تیمارها  
06/1 ± 77/60 24/0 ± 71/1 52/0 ± 13/18 ab33/0± 66/20 شاهد  
76/0 ± 80/60 40/0± 62/1 47/0 ± 13/19 ab54/1 ± 33/20 10 %سبوس خام  
16/1 ± 02/58 38/0± 91/1 38/0 ± 66/18 b40/0±  07/19 15 %سبوس خام  
82/0 ± 22/59 19/0± 57/1 26/0 ± 93/18 b03/1 ±  05/20 10 % آوری  عمل سبوس  
72/ 0± 14/60 17/0 ± 71/1 29/0 ± 57/18 a88/0 ±  15/23 15 %آوری سبوس عمل  

  ).P>05/0(دار هستنداعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنی -1
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گزارش شده  4برآورد اقتصادی هزینه مصرف خوراک و قیمت هر کیلوگرم گوشت در جدول 
 درصد 15کننده سطح  های دریافت دهد که در دوره آغازین گروه نتایج این پژوهش نشان می. است

کننده  های دریافت داری هزینه مصرف خوراک باالتری نسبت به گروه طور معنی سبوس برنج خام به
در دوره پایانی و . داری مشاهده نگردید بین سایر تیمارها اختالف معنی). P>05/0(تیمار شاهد داشتند 

باالترین هزینه تولید هر کیلوگرم . داری بین تیمارها مشاهده نگردید کل دوره پرورش تفاوت معنی
 درصد سبوس برنج خام بود که 15کننده سطح  گوشت در دوره آغازین مربوط به گروه دریافت

 10کننده سطح   دریافتدر دوره پایانی گروه). P>05/0(دار بود   معنیااختالف آن با سایر تیماره
آوری شده باالترین هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت را داشت، که اختالف آن با  درصد سبوس عمل

در کل دوره . دار نبود و با تیمار شاهد معنی) P>05/0(دار  سایر تیمارهای حاوی سبوس برنج معنی
آوری شده   درصد سبوس عمل10گرم گوشت مربوط به تیمار آزمایش نیز باالترین هزینه تولید هر کیلو

داری  بین سایر تیمارها اختالف معنی). P>05/0(داری با سایر تیمارها داشت  بود که اختالف معنی
  .وجود نداشت

  
  بحث

های گوشتی در اثر  داری در افزایش وزن جوجه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اختالف معنی
داری باعث افزایش  طور معنی افزایش مقدار سبوس برنج به. نج خام وجود ندارداستفاده از سبوس بر

داری  طور معنی با افزایش مقدار سبوس برنج در جیره به. های گوشتی شد ضریب تبدیل غذایی جوجه
نتایج تحقیق حاضر با گزارشات داس و گوش . ها افزایش پیدا کرد میزان مصرف خوراک جوجه

های گوشتی  جوجهجیره  درصد به 15توان تا سطح  دند سبوس برنج خام را می، که نشان دا)2000(
، که نشان داد استفاده )1997(نتایج تحقیق حاضر همچنین با گزارشات کانگ .  مطابقت دارداضافه شد،
ها ندارد مطابقت  داری بر افزایش وزن جوجه  درصد سبوس در جیره تاثیر معنی15 و 10، 5از سطوح 

 درصد سبوس برنج 5/22 و 15، 5/7نیز گزارش کردند که تغذیه سطوح ) 1996(زال وجری آدری. دارد
 35ها در پایان  داری بر ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک جوجه  گوشتی تاثیر معنییها به جوجه

ای جایگزینی سطوح  ، که در مطالعه)2004(نتایج این تحقیق گزارش مجاهد و همکاران . روزگی ندارد
آنها نشان . نماید  درصد سبوس برنج به جای ذرت را مورد بررسی قرار دادند را تایید نمی50ا  ت10

های گوشتی  داری از افزایش وزن جوجه  طور معنی دادند که با افزایش سطح سبوس برنج در جیره به
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زایش ها اف داری مصرف خوراک جوجه طور معنی  با افزایش مقدار سبوس در جیره به. شود کاسته می
داری باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی  طور معنی  درصد به20استفاده از سطوح باالتر از . پیدا کرد

  .شد
شود  های گوشتی به تغذیه سبوس برنج در تحقیقات مختلف مشاهده می اختالفاتی در پاسخ جوجه

یکی . تلف باشددلیل کیفیت متفاوت سبوس برنج مورد استفاده در آزمایشات مخ که این ممکن است به
های گوشتی با باال رفتن سطح سبوس برنج در جیره به اسید  از عوامل کاهش دهنده عملکرد جوجه

هایی  تواند نمک عنوان واکنش دهنده آنیونی می گزارش شده که فیتات به. فایتیک نسبت داده شده است
نشان .  آنها را کاهش دهدکه از لحاظ عناصر مغذی ارزشمند هستند را تشکیل دهد و بنابراین حاللیت

دهد و آنها را  هایی را تشکیل می  کمپلکسpH 4/7داده شده که اسید فایتیک با عناصر جیره غذایی در 
شوند  در نتیجه حیواناتی که با جیره حاوی فیتات تغذیه می. کند از لحاظ بیولوژیکی غیرفعال می

 آمیالز حاوی کلسیم و بعضی -αها مانند  زیمبعضی آن. کند احتیاجات مواد معدنی آنها افزایش پیدا می
حاوی روی هستند که با افزایش مقدار فیتات در ) فسفاتاز، کربوکسی پپتیداز و آمینو پپتیداز(دیگر 

توان بر استفاده از پروتئین و نشاسته اثر منفی بگذارد  یابد و می ها کاهش می جیره فعالیت این آنزیم
طور  کمبود کلسیم به. باشد ر کلسیم و روی در ترشح انسولین مینقش مهم دیگ). 1982کریکورین، (

همچنین پیشنهاد شده که روی در انتقال و ذخیره . شود داری باعث کاهش ترشح انسولین می معنی
از طرف دیگر تبدیل پروانسولین به انسولین نیازمند حضور تریپسین است که در . انسولین نقش دارد

از طرف دیگر ). 1982کریکورین، (شود   جیره از فعالیت آن کاسته میصورت مقدار زیاد فیتات در
های گوشتی  ها در جیره طیور ممکن است اثر منفی بر عملکرد جوجه گزارش شده که وجود پنتوزان

کنند   مشکل است و زمانی که از روده کوچک عبور میها معموالً هضم این کربوهیدرات. داشته باشد
این افزایش در چسبندگی . کنند العاده چسبناکی را ایجاد می ه و محیط فوقآب را به خود جذب نمود

انتقال فیزیکی سایر مواد مغذی در مایع گوارش یافته به غشاء روده را کاهش داده که این امر هضم را 
این مایع گوارشی چسبناک همچنین امکان تماس بین سوبسترا و آنزیم . دهد میزان موثری کاهش می به

افزایش چسبندگی . دهد های صفراوی را کاهش می دهنده هضم نظیر نمک ادی و مواد افزایشدرون ز
تر شده و  تر و سفت که فضوالت غلیظ طوری همایع گوارشی در فضوالت پرنده قابل مشاهده است، ب

ها کاهش قابلیت  بنابراین اثر اصلی این پنتوزان. شود  منجر به مشکالت رطوبت بستر میسریعاً
ای و انرژی  ساکاریدهای غیرنشاسته باشد و یک ارتباط مستقیم بین پلی ی انرژی برای پرنده میدسترس
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ای  در مطالعه) 2002(در مقابل آدریزال و شیگرو ). 2005لیسون و سامرز، (قابل متابولیسم وجود دارد 
ثیر منفی بر  درصد در جیره نتوانست تا7میزان   استخراج شده از سبوس برنج بهNSPنشان دادند که 
های  های گوشتی داشته باشد و تفاوت مصرف خوراک و افزایش وزن در گروه عملکرد جوجه

آنیسون و همکاران . دار نبود کننده جیره شاهد معنی های دریافت کننده سبوس برنج با گروه دریافت
 نه تنها  استخراج شده از سبوس برنجNSP درصد 6ای گزارش کردند که تغذیه  ، در مطالعه)1995(

 34های  ها قابل هضم بود بلکه استفاده از ترکیبات نیتروژنی غیرقابل هضم را در جوجه برای جوجه
 سبوس برنج باعث کاهش نیتروژن دفعی و افزایش NSPآنها گزارش کردند که . روزه بهبود بخشید

م میکروبی فیبر و ای فیبر از طریق نگه داشتن بیشتر مواد در انتهای روده و در نتیجه هض هضم روده
  .شود های روده می ساخت اسیدهای آمینه توسط میکروب

ای در سبوس برنج باعث کاهش  اند که وجود ترکیبات ضدتغذیه ن زیادی گزارش کردهامحقق
کننده تریپسین و  گزارش شده است که ترکیباتی مانند ممانعت. شود های گوشتی می عملکرد جوجه

از جمله عناصر ) 2004مجاهد و همکاران، (کننده تیامین  ممانعت، )1978بندیت و باربر، (هماگلوتنین 
های گوشتی تغذیه شده  ای موجود در سبوس برنج بوده که باعث کاهش عملکرد در جوجه ضدتغذیه

رشد پانکراس شده و همچنین افزایش ها باعث  این بازدارنده. شوند با سطوح باالی سبوس برنج می
این بازدارنده باعث بوجود آمدن نامتعادلی در . شود انکراس به کل بدن میباعث افزایش وزن نسبی پ

های تریپسینوژن و کیموتریپسینوژن که حاوی  الگوی اسیدهای آمینه و همچنین باعث دفع آنزیم
شود  های مصرفی می ها موجب عدم تعادل اسید آمینه دفع این آنزیم. شود مقادیری سیستئین است، می

ای  از دیگر عناصر ضدتغذیه. گردد ب اختالل در امر متابولیسم و کاهش عملکرد میموجدر نهایت که 
ناپذیر  های پوششی روده موجب رشد غیرطبیعی و برگشت باشد که با اتصال به سلول هماگلوتنین می

تواند آنچنان باشد که پروتئین مصرفی حیوان بیشتر صرف این مهم  سرعت رشد روده می. شود روده می
های پوششی روده همواره مقدار  خاطر تاثیر متابولیسم هماگلوتنین بر سلول  از طرف دیگر بهگردد و

شود تا حدودی که جیره حاوی پروتئین باال جوابگوی سایر نیازهای حیوان  زیادی پروتئین دفع می
  ).2005لیسون و سامرز، (نخواهد بود 

نتایج . ای سبوس برنج استفاده شد ذیهمنظور بهبود ارزش تغ استیک به در آزمایش حاضر از اسید
در . شود های گوشتی نمی آوری با اسید استیک سبب بهبود عملکرد جوجه آزمایش نشان داد که عمل

ای سبوس برنج گزارش  های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی جهت بهبود ارزش تغذیه عین حال، روش
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ای مناسب قادر خواهد بود   به گونههای فیزیکی مانند اکسترود کردن استفاده از روش. شده است
ای مانند ممانعت کننده تریپسین در سبوس برنج را غیرفعال کند و از این طریق از  ترکیبات ضدتغذیه

مجاهد و ( ای سبوس برنج شود  پانکراس ممانعت کرده و باعث بهبود ارزش تغذیهبزرگ شدن
های آرابیناز و زایالناز  استفاده از آنزیم، گزارش کردند که )1996(آدریزال و جری ). 2004همکاران، 

شود بلکه باعث کاهش وزن   گرم در کیلوگرم نه تنها باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی می10مقدار  به
گزارشاتی در مورد اثر استفاده از ترکیبات شیمیایی برای . گردد های گوشتی می دستگاه گوارش جوجه

ای نشان دادند که ترکیبات  ، در مطالعه)2004( و همکاران خلیکیو. آوری سبوس برنج وجود دارد عمل
ای در سبوس برنج باعث کاهش قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه و سایر مواد مغذی موجود  ضدتغذیه

 باعث HCL نرمال 4/0آنها گزارش کردند که استفاده از محلول . شود در سبوس برنج برای طیور می
این محلول باعث غیرفعال کردن . شود  موجود در سبوس برنج میبهبود قابلیت هضم اسیدهای آمینه

شود که در نتیجه آن قابلیت دسترسی مواد مغذی مانند  کننده تریپسین می ترکیباتی مانند ممانعت
، گزارش کردند که اضافه کردن )1982(حوسن و کرازتر . شود ها برای پرنده بیشتر می آمینه اسید

EDTAهای گوشتی نسبت به گروه تغذیه شده با سبوس  فزایش وزن جوجه، به سبوس برنج باعث ا
آوری   درصد سبوس برنج عمل20ای گزارش کرد که سطح  در مطالعه) 2003(خان . شود برنج خام می
  .های گوشتی تغذیه کرد توان به جوجه استیک را بدون مشکل می شده با اسید
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Abstract 

This experiment was conducted in order to study the effect of different levels of 
raw and treated rice bran with acetic acid on the performance and carcass 
composition of broiler chickens. 500, unsexed Ross 308 broiler chicks were reared 
on the floor pens for 42 day. A corn-soy dietary treatment and four extra dietary 
treatment containing 10 and 15 percent of rice bran with and without acetic acid 
was formulated according to NRC, 1994 recommendations for starter (0-21d) and 
finisher (22-42d) periods. Each of 5 dietary treatments was fed to 4 replicate 
groups of 28 chicks. Result showed no significant difference between birds fed 
control diet those were fed rice bran for body weight gain and feed conversion 
ratio. Increasing level of rice bran from 10-15% of the diet resulted significant 
increase of feed intake. Based on results of this experiment, there was no 
significant difference between carcass compositions of all broilers. Treatment of 
rice bran with acetic acid had no improvement on the performance of broiler 
chickens. 
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