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تاثير سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوري 
شده در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

چكيد ه
  اين آزمايش به منظور بررس�ي اثر س�طوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوري شده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. تعداد 
784 قطعه جوجه گوش�تي س�ويه راس 308 براي مدت 42 روز بر روي بستر پرورش يافتند. يک جيره ذرت – سويا به عنوان تيمار شاهد 
و جيره های حاوی س�طوح 7، 14 و 21 درصد س�بوس برنج با و بدون عمل آوری با اس�يد استيک براي هر يک از دوره هاي آغازين )1 تا 21 
روزگي( و پاياني )22 تا 42 روزگي( بر اساس توصيه انجمن ملي تحقيقات آمريكا با نسبت هاي مساوي از نظر انرژي و پروتئين تهيه شدند. 
7 جيره آزمايشي در 4 تكرار متشكل از 28 قطعه جوجه گوشتي )بصورت مخلوط جنسي( مورد آزمون و مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان 
داد که سطح 21 درصد سبوس برنج خام و عمل آوري شده به طور معني داري باعث کاهش وزن جوجه هاي گوشتي و افزايش ضريب تبديل 
غذايی شد )P>0/05(. با افزايش سطح سبوس برنج در جيره به طور معني داري ميانگين مصرف خوراک افزايش يافت. اختالف معني داري 
در ترکيبات الش�ه جوجه هاي گوش�تي بين تيمارهاي مختلف مشاهده نگرديد. بر اس�اس نتايج آزمايش عمل آوري سبوس برنج با اسيد 

استيک نتوانست سبب بهبود عملكرد جوجه های گوشتی شود.  

کلمات کليد ي: سبوس برنج، عمل آوري، اسيد استيک، عملكرد، جوجه گوشتي
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Effect of different levels of raw and treated rice bran on the performance of broiler chickens 
By: A. Amoozmehr, Student Msc Agricultural Sciences & Natural Resources of University Gorgan, B. Dastar,  
Associate Professor Agricultural Sciences & Natural Resources of University Gorgan (Corresponding 
Author;Tel:+9809113716862), M. Shams Shargh, Associate Professor Agricultural Sciences & Natural Resources of 
University  Gorgan and S. Zerehdaran, Assistant Professor Agricultural Sciences & Natural Resources of University  
Gorgan.
This experiment was conducted in order to study the effect of different levels of raw and treated rice bran on the per-
formance of broiler chickens. 784, 1-d-old Ross 308 broiler chicks were reared on the floor pens until 42 d of age. 
A common corn-soy diet and diets containing 7, 14 and 21 percent of rice bran with and withought acetic acid was 
formulated based on NRC, 1994 recommendations for starter (1-21d) and finisher (22-42d) periods. Each of 7 dietary 
treatments was fed to 4 replicate groups of 28 mixed sex chicks. Result indicated that diets containing 21 percent of raw 
and treated rice bran had significantly lower body weight gain and higher feed conversion ratio than other treatments 
(P<0.05). Increasing of rice bran level to broiler diets resulted to significant increase of feed intake. No significant dif-
ference was observed in carcass composition of broiler chicks fed dietary treatments. Treated rice bran with acetic acid 
had no effective effect on performance of broiler chickens. 
 
Keywords: Rice bran; Treated; Acid acetic; Performance; Broilers

مقد مه
دانه غالت همچون گندم، ذرت و برنج خرد ش��ده معموال از 30 تا 70 
درصد جيره جوجه های گوش��تی را تش��کيل می دهند. گندم، ذرت و برنج 
از مهمترین مواد خوراکی جوامع بش��ری هس��تند که سطح زیر کشت آنها 
اغل��ب پایين و همچنين تقاضا برای مصرف چنين محصوالتی همواره باالتر 
از س��طح توليد می باشد. از این رو اس��تفاده از مواد خوراکی فوق می تواند 
س��بب افزایش رقابت جوامع بش��ری با مراکز پرورش طيور شود. استفاده از 
موادی نظير ضایعات کش��اورزی بعنوان جایگزین غالت س��بب کاهش این 
رقابت می شود. بهبود کيفيت ضایعات کشاورزی توسط روش های مختلف 
عمل آوری سبب افزایش کارایی استفاده از این مواد می گردد. سبوس برنج 
می تواند یک جایگزین مناسب برای غالت باشد. چراکه مقادیر زیادی از این 
ترکيب غذایی به عنوان یک محصول فرعی کارخانجات شالی کوبی در ایران 
در دس��ترس می باشد. سبوس برنج دارای 16-10 درصد پروتئين، 12-25 
درص��د چربی و مقادیر قابل توجه��ی از ویتامين های گروه B، توکوفرول و 

همچنين مواد معدنی مانند فسفر، پتاسيم، آهن و کبالت است )19(.
در یک پژوهش جایگزینی 7/5، 15 و 22/5 درصد سبوس برنج به جای 
ذرت بر روی دریافت انرژی توس��ط جوجه هاي گوشتي و نيز وزن بدن آنها 
تاثيری نداش��ت )1(. Steyaert و همکاران )21( گزارش کردند که سبوس 
برنج را مي توان تا سطح 30 درصد جيره بدون هيچ مشکلي به جوجه هاي 
گوش��تي تغذیه کرد. Tiemoko )22( گزارش کرد که اس��تفاده از سطح 
30 درصد س��بوس برنج در جيره جوجه های گوش��تی به طور معني داري 
باع��ث بهبود افزایش وزن روزانه مي ش��ود در حاليک��ه تاثير معني داري بر 
ضریب تبدیل غذایي ندارد. در آزمایش دیگری جایگزینی 60 درصد سبوس 
 برن��ج با ذرت در جيره های متوازن از نظ��ر انرژی و پروتئين موجب تفاوت 

معنی دار در افزایش وزن جوجه های گوشتی شد )7(. 
 س��بوس برنج ب��ه دليل وج��ود ترکيباتی مانند، اس��يد فایتيک )13(، 

ممانع��ت کننده تریپس��ين و هماگلوتنين )5(، مقادیر ب��االی الياف خام و 
مش��کالت مربوط به انبارداري دارای محدودیت اس��تفاده می باش��د )14(. 
ب��ه همين دليل روش های متفاوتی به منظور کاهش اثرات منفی مواد ضد 
تغذیه ای س��بوس برنج گزارش شده اس��ت. Mujahid و همکاران )13( 
گزارش کردند که فعاليت این ترکيبات نسبتا پایين بوده و می توان بوسيله 
حرارت آنها را غيرفعال کرد. گزارش ش��ده که اکسترود کردن سبوس برنج 
روش مناسبی برای تثبيت سبوس برنج می باشد و مانع از افزایش اسيدهای 
چرب آزاد آن در طی 30 تا 60 روز دوره انبارداری می شود. غير فعال کردن 
ممانعت کننده تریپسين بوسيله بخاردادن سبوس برنج باعث افزایش رشد و 
 Khan .)17( بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوش��تی می شود
)10( گزارش کرد عمل آوری س��بوس برنج با اس��يد اس��تيک باعث از بين 
رفتن 82 درصد از فيتات ش��د و ضمنا از طریق عمل آوری با اسيد استيک 
100 برابر فعاليت ممانعت کننده تریپس��ين مهار گردید. اس��تفاده از آنتی 
اکس��يدان می تواند فرایند هيدروليز شدن چربی موجود در سبوس برنج را 

در طی دوره انبارداری کاهش دهد )6(. 
این پژوهش به منظور بررس��ی تاثير سطوح مختلف سبوس برنج خام و 
عمل آوری شده با اسيد استيک بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد.

مواد  و روش ها
قبل از انجام آزمایش ترکيب شيميایي سبوس برنج در آزمایشگاه تعيين شد 
)4(. بر اس��اس ترکيب شيميایي سبوس برنج که در جدول 1 گزارش شده 
است، مقدار انرژي قابل متابوليسم سبوس برنج با استفاده از معادله گزارش 

شده ذیل برابر 1649 کيلوکالري در کيلوگرم برآورد شد )15(.
MEn= 46/7  × DM – 46/7 × Ash – 69/54 × CP + 42/94 × 

EE – 81/95 × CF
تع��داد 784 قطعه جوجه گوش��تي یک روزه از س��ویه راس 308 با یکي از 

تاثير سطوح مختلف ...
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7 تيمار غذایي تغذیه و به مدت 42 روز بر روي بس��تر پرورش داده ش��دند. 
بر اس��اس پيش��نهاد انجمن ملي تحقيقات آمریکا )15( آزمایش به دو دوره 
آغازین )0 تا 21 روزگي( با نسبت انرژي به پروتئين 139/08 و دوره پایاني 
)22 ت��ا 42 روزگي( با نس��بت انرژي به پروتئين 160/03 تقس��يم گردید 
)ج��دول 2(. تيمارهاي آزمایش��ي عبارت بودند از 1- جي��ره پایه 2- جيره 
حاوي 7 درصد س��بوس برنج خام 3- جيره حاوي 14 درصد س��بوس برنج 
خام 4- جيره حاوي 21 درصد س��بوس برنج خام 5- جيره حاوي 7 درصد 
سبوس عمل آوري شده 6- جيره حاوي 14 درصد سبوس عمل آوري شده 
7- جيره حاوي 21 درصد س��بوس عمل آوري ش��ده. هر یک از تيمارهاي 
آزمایش��ي ش��امل 4 تکرار و هر تکرار متش��کل از 28 قطعه جوجه گوشتي 
بصورت مخلوط دو جنس بود. عمل آوری سبوس برنج با استفاده از محلول 
1 درصد اس��يد اس��تيک انجام شد. برای این منظور س��بوس برنج به مدت 
24 س��اعت در محلول 1 درصد اسيد استيک به نسبت 1 به 4 قرارداده شد 
و س��پس در دمای 40 درجه س��انتيگراد به مدت 48 ساعت خشک گردید 
)10(.آب و خ��وراک در طي آزمایش بص��ورت آزاد در اختيار پرندگان قرار 
داش��ت. جوجه ها در هفته اول با یک جيره پایه ذرت - س��ویا تغذیه شدند 
و س��پس تيمارهاي مورد آزمایش از 7 روزگي اعمال شدند. برنامه نوردهي 
س��الن به صورت نوردهي پيوس��ته 24 س��اعت بود. دم��ا در هفته اول 34 
درجه س��انتي گراد بود و س��پس هر 3 روز یک درجه از دماي سالن کاسته 
و درهفته 5 و 6 دما در 22 درجه س��انتي گراد ثابت نگه داشته شد. توزین 
خ��وراک و جوج��ه ها بصورت هفتگي انجام ش��د. در س��ن 28 روزگي یک 
قطعه جوجه از هر واحد آزمایش��ي انتخاب و جهت تعيين ترکيبات الش��ه 
کش��تار گردید. داده ه��اي حاصل از عملکرد )افزای��ش وزن، ضریب تبدیل 
غذای��ی و مصرف خ��وراک( در قالب طرح کامال تصادف��ي با در نظر گرفتن 
ميزان انرژي مصرفي به عنوان عامل کواریت آناليز کواریانس شد. در صورت 
عدم معن��ی دار بودن کواریت )انرژی مصرف��ی( داده های آزمایش همانند 
 ترکيبات الشه )ران، سينه، چربي محوطه بطني، قلب، پانکراس، سنگدان و 
 روده های کور( درقالب طرح کامال تصادفی تجزیه واریانس شدند. براي مقایسه 
ميانگين ها از آزمون توکي استفاده شد)20(. سپس براي نشان دادن وجود 
تفاوت معني دار بين گروه ش��اهد و گروه هاي دریافت کننده س��بوس برنج 
خام و عمل آوري ش��ده و همچنين وج��ود تفاوت معني دار بين گروه هاي 
دریافت کننده س��بوس خام و سبوس عمل آوري شده از مقایسات مستقل 
اس��تفاده گردید. تجزیه آماری داده های آزمایش توس��ط بسته نرم افزاری 

SAS انجام شد )16(.
نتايج

تاثير س��طوح مختلف س��بوس برنج خام و عمل آوري ش��ده بر عملکرد 
جوجه هاي گوشتي در جدول 3 گزارش شده است. نتایج این تحقيق نشان 
داد که در دوره 7 تا 21 روزگي در بين تيمارهای غذایی فقط گروه دریافت 
کننده حاوی 7 درصد س��بوس برنج عمل آوري ش��ده ب��ه طور معني داري 
ميانگي��ن افزای��ش وزن باالتري نس��بت به گروه دریافت کنن��ده حاوی 21 

درصد س��بوس خام داشت )P>0/05(. بين سایر تيمارها اختالف معني دار 
 آماري وجود نداشت. در دوره پایاني )22 تا 42 روزگي( و کل دوره آزمایش 
)7 ت��ا 42 روزگی( گروه هاي دریافت کننده حاوی 21 درصد س��بوس خام 
و عمل آوري ش��ده به طور معني داري ميانگين وزن پایين تري نس��بت به 
سایر تيمارها داش��تند )P>0/05(. نتایج مقایسات مستقل نشان داد که در 
دوره آغازین )7 تا 21 روزگي( اختالف معني داري بين گروه ش��اهد با سایر 
تيمارها وجود نداش��ت. بين گروه هاي دریافت کننده سبوس خام و سبوس 
عمل آوري ش��ده اختالف معني داري در س��طح 5 درصد وجود داش��ت به 
گون��ه اي که گروه هاي دریافت کننده س��بوس عمل آوري ش��ده ميانگين 
وزن باالتري نس��بت به گروه هاي دریافت کننده س��بوس خام داش��تند. در 
دوره پایاني )22 تا 42 روزگي(، گروه ش��اهد ميانگين وزني باالتري نس��بت 
ب��ه گروه ه��اي دریافت کننده س��بوس داش��ت )P>0/05(. همچنين بين 
گروههاي دریافت کننده س��بوس خام و س��بوس عمل آوري ش��ده اختالف 
معن��ي داري وجود داش��ت، در این دوره گروه هاي دریافت کننده س��بوس 
 خام ميانگين وزني باالتري داش��تند. در کل دوره آزمایش )7 تا 42 روزگي( 
گروه هاي دریافت کننده تيمار شاهد، به طور معني داري ميانگين افزایش وزن 
 باالتري نس��بت به گروه هاي دریافت کننده سبوس داشت )P>0/05(. بين 
گروه هاي دریافت کننده س��بوس خام و عمل آوري ش��ده تفاوت معني دار 

آماري وجود نداشت.
نتای��ج داده ه��اي حاص��ل از مص��رف خوراک نش��ان داد ک��ه در دوره 
 آغازی��ن )7 ت��ا 21 روزگي(، پایاني )22 تا 42 روزگ��ي( و کل دوره آزمایش 
)7 ت��ا 42 روزگ��ي( با افزایش مقدار س��بوس برنج در جي��ره به طور معني 
داري ميزان مصرف خ��وراک افزایش پيدا کرد )P>0/05( و بين گروه هاي 
دریافت کننده س��بوس خام و س��بوس عمل آوري ش��ده تف��اوت معني دار 
 آماري وجود ندارد. مقایس��ات مس��تقل نش��ان داد که تيمار ش��اهد به طور 
 معن��ي داري ميانگي��ن مصرف خ��وراک پایين تري نس��بت به گ��روه هاي 
دریافت کننده س��بوس داشت. بين گروه هاي دریافت کننده سبوس خام و 

سبوس عمل آوري شده اختالف معني داري وجود نداشت.
ميانگي��ن ضریب تبدی��ل غذایي تيمارها در دوره آغازین نش��ان داد که 
تيم��ار 21 درصد س��بوس برنج خام ب��ه طور معن��ي داري ميانگين ضریب 
تبدیل غذایي باالتري نس��بت به گروه ش��اهد و گروه دریافت کننده حاوی7 
 درصد س��بوس عمل آوري شده دارد )P>0/05(. بين سایر گروه ها اختالف 
معني داري مشاهد نگردید. در دوره رشد گروه هاي دریافت کننده حاوی21 
درصد س��بوس خام و عمل آوري ش��ده ضریب تبدیل غذایی باالتري نسبت 
به س��ایر تيمارها داشتند )P>0/05(. در کل دوره آزمایش نيز روندي مشابه 
با دوره پایاني مش��اهده گردید. نتایج مقایس��ات مستقل نشان داد که تيمار 
شاهد ميانگين ضریب تبدیل غذایی پایين تري نسبت به سایر تيمارها دارد. 
در دوره آغازین و کل دوره آزمایش تفاوت معني دار بين گروه هاي دریافت 
کننده سبوس خام و سبوس عمل آوري شده وجود نداشت، اما در دوره رشد 
گروه هاي دریافت کننده س��بوس عمل آوري ش��ده ميانگين ضریب تبدیل 
غذای��ی باالتري نس��بت به گروه هاي دریافت کننده س��بوس خام داش��تند 

.)P>0/05(
نتایج داده هاي مربوط به ترکيبات الشه در جدول 4 گزارش شده است. 
مقایس��ات ميانگين ها براي ترکيبات الش��ه نشان داد که تفاوت معني داري 
بي��ن ميانگين هاي مربوط به راندمان س��ينه، ران، چربي محوطه ش��کمي، 

جدول 1- ترکيب شيميايي سبوس برنج )بر حسب درصد هوا خشک(

)DM( ماده خشک
پروتئين خام 

)CP(
چربي خام 

)EE(
الياف خام 

)CF(
)Ash( خاکستر

92/1211/374/5017/2813/17
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اجزاي مواد غذايي
مرحله آغازين )21-0 روزگي(مرحله آغازين )21-0 روزگي(

21% سبوس14% سبوس7% سبوسشاهد21% سبوس14% سبوس7% سبوسشاهد

7/0014/0021/00------7/0014/0021/00-------سبوس برنج

56/6451/7946/9442/0960/4955/4650/4345/40ذرت

34/9634/9632/9230/8832/0930/2128/3326/45کنجاله سویا

2/502/502/502/504/004/004/004/00روغن سویا

1/271/251/231/211/381/361/331/31کربنات کلسيم

1/431/371/311/251/081/030/980/93دي کلسيم فسفات

0/430/400/380/350/330/300/280/26نمک

0/250/250/250/250/250/250/250/25مکمل ویتاميني2

0/250/250/250/250/250/250/250/25مکل معدني3

DL0/150/150/150/150/150/150/150/15- متيونين

E 0/020/020/020/020/020/020/020/02ویتامين

0/050/050/050/050/050/050/050/05سالينومایسين

ترکيب مواد مغذب )بر حسيب درصد(
انرژي قابل متابوليسم 
29352860278527103082300529272849)کيلوکالري/کيلوگرم(

21/120/5620/0219/4819/2618/7818/2917/81پروتئين خام

1/141/121/091/061/021/000/970/95ليزین

0/480/470/470/460/370/370/370/36متيونين

0/830/800/780/760/690/680/660/64متيونين+سيستئين

3/844/835/816/803/584/575/576/57الياف خام

جدول 2- اجزاي تشكيل دهنده و ترکيب شيميايي تيمارهاي غذايي در مرحله آغازين و پاياني )بر حسب درصد(1

 ،D3 800000 واحد بين المللي ويتامين ،A 1- تمام جيره ها حاوي حداقل مقدار مواد مغذي توصيه شده انجمن ملي تحقيقات هستند )15(.2- هر کيلو گرم از مكمل ويتاميني شامل: 360000 واحد بين المللي ويتامين

14400 واحد بين المللي ويتامين E، 800 ميلي گرم ويتامين K3، 700 ميلي گرم ويتامين B1، 2640 ميلي گرم ويتامين B2، 3920 ميلي گرم نيكوتين آميد، 1176 ميلي گرم ويتامين B3، 3920 ميلي گرم اسيد فوليک 

و 7/5 ميلي گرم بيوتين بود.3- هر کيلوگرم از مكمل معدني شامل: 39680 ميلي گرم منگنز، 20000 ميلي گرم آهن، 33880 ميلي گرم روي، 80 ميلي گرم سلنيوم و 100000 ميلي گرم کولين کلرايد بود. 

لوزالمعده، قلب و روده های کور جوجه هاي گوش��تي در تيمار هاي مختلف 
وجود ندارد. مقاس��يات ميانگين مربوط به وزن س��نگدان نشان داد که گروه 
دریافت کننده سبوس خام به ميزان 21 درصد به طور معني داري ميانگين 
وزن س��نگدان باالتري نس��بت به گروههاي دریاف��ت کننده حاوی 7 درصد 
 س��بوس عمل آوري ش��ده داش��ت )P>0/05(. بين س��ایر تيمارها اختالف 
معني داري مشاهده نگردید. برآورد اقتصادی هزینه مصرف خوراک و قيمت 
هر کيلوگرم گوشت در جدول 5 گزارش شده است. در دوره آغازین پائين ترین 
هزینه مصرف خوراک مربوط به تيمار سوم )گروه دریافت کننده سطح 14 درصد 
 سبوس برنج خام( بود که اختالف آن با تيمارهای شاهد و 7 درصد سبوس خام 

معنی دار بود )P>0/05( در حالی که با س��ایر تيمارها اختالف معنی داری 
نداش��ت. در دوره پایانی گروه های دریافت کننده حاوی 21 درصد س��بوس 
برنج عمل آوری ش��ده به طور معنی داری نس��بت به س��ایر تيمارها هزینه 
مص��رف خوراک پائي��ن تری داش��تند )P>0/05(. تيمارهای ش��اهد و 14 
درصد س��بوس عمل آوری ش��ده به طور معنی داری نسبت به تيمارهای 7 
درصد سبوس خام و عمل آوری شده هزینه مصرف خوراک باالتری داشتند 
)P>0/05(. در کل دوره آزمایش استفاده ازسبوس عمل آوری شده به ميزان 
21 درصد نسبت به گروه شاهد سبب کاهش هزینه مصرف خوراک پرندگان 
شد )P>0/05(. در دوره آغازین پایين ترین هزینه توليد هر کيلوگرم گوشت 

تاثير سطوح مختلف ...
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تيمارها
ضريب تبديل غذايي )گرم:گرم(مصرف خوراک )گرم(افزايش وزن )گرم(

7-2122-427-427-2122-427-427-2122-427-42

ab1643/56±44/81 a2106/46±48/64 a613/74±1/16 d2827/72±2/79 d3440/49±3/63 d1/40±0/05 a1/72±0/06 a1/62±0/05 a 15/07±434/35شاهد

ab1623/38±33/59 a2024/46±39/07 a631/08±1/16 d2910/50±2/09 c3542/41±3/91 c1/58±0/06 abc1/79±0/05 a1/75±0/04 a 15/17±7400/77% سبوس

ab1630/25±35/72 a2023/57±42/85 a649/92±1/24 b2985/70±2/22 c3635/11±3/19 b1/55±0/06 abc1/82±0/05 a1/78±0/05 a 16/18±14414/25% سبوس

b1403/93±38/48 b1751/34±43/52 b666/46±1/15 a3060/67±2/39 a3727/61±3/24 a1/81±0/06 c2/19±0/05 b2/13±0/05 b 15/01±21365/33% سبوس

a1591/93±34/59 a2037/44±38/96 a633/59±1/14 c2909/90±2/15 c3542/56±2/90 c1/45±0/06 a1/83±0/05 a1/73±0/04 a 14/77±7437/12% سبوس عمل آوري

ab1545/61±33/73 ab1982/71±39/20 a649/70±1/15 b2988/76±2/10 b3638/74±2/92 b1/48±0/06 ab1/93±0/05 ab1/83±0/04 a 14/94±14434/42% سبوس عمل آوري

ab1292/75±35/35 b1667/37±39/41 b668/37±1/13 a3064/50±2/20 a3733/73±2/94 a1/73±0/06 bc2/37±0/05 b2/24±0/04 b 14/71±21385/66% سبوس عمل آوري

مقایسات مستقل

***************NSسبوس vs شاهد

سبوس خام vs سبوس 

عمل آوري
***NSNSNSNSNS*NS

جدول 3- تاثير خوراک هاي آزمايشي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي )ميانگين ± خطاي معيار(1

.)p >0/05( 1- اعداد داراي حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معني دار هستند

2- *= معني دار با احتمال 5 درصد، **= معني دار با احتمال 1 درصد، NS= غير معني دار با احتمال بيش از 5 درصد.

مربوط به تيمار 14 درصد س��بوس خام بود که اختالف آن با تيمار حاوی 7 
درصد س��بوس خام معنی دار بود )P>0/05( در حاليکه اختالف آن با سایر 
تيمارها معنی دار نبود. دردوره پایاني و کل دوره آزمایش استفاده از سبوس 
خام به ميزان 21 درصد نسبت به جيره شاهد سبب افزایش معنی دار هزینه 

.)P>0/05( توليد هر کيلوگرم گوشت شد

بحث
نتایج تحقيق حاضر نش��ان داد که باال رفتن سطح سبوس برنج در جيره 

باعث کاهش وزن جوجه ها و افزایش ميزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل 
غذایي مي شود که با نتایج Mujahid و همکاران )13( مطابقت دارد. آنها 
در مطالعه اي جایگزیني س��طوح 0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد س��بوس 
برنج به جای ذرت را در جيره جوجه هاي گوش��تي مورد مطالعه قرار دادند 
و گزارش کردند که افزایش سطح سبوس برنج در جيره به طور معني داري 
باعث کاهش وزن جوجه هاي گوش��تي و افزای��ش مصرف خوراک و ضریب 
تبدیل غذایي مي شود. در مطالعه دیگري گزارش شده که استفاده از سطوح 
25 و 50 درصد سبوس برنج در جيره به طور معني داري باعث کاهش وزن 

روده کورلوزالمعدهسنگدانچربي محوطه شكميرانسينهسال

ab0/37±0/010/51±0/07 0/19±0/202/24±0/571/06±0/7118/82±19/08شاهد

ab0/35±0/020/42±0/02 0/01±0/212/29±0/571/30±0/8218/25±717/79% سبوس

ab0/35±0/020/48±0/01 0/07±0/302/15±0/361/23±0/6019/70±1418/67% سبوس

a0/38±0/030/46±0/02 0/08±0/212/30±1/201/11±0/5917/53±2117/48% سبوس

b0/35±0/040/42±0/02 0/11±0/131/87±1/321/33±1/3519/85±716/75% سبوس عمل آوري

ab0/37±0/070/50±0/02 0/13±0/122/15±1/351/23±0/8318/38±1417/18% سبوس عمل آوري

ab0/39±0/030/49±0/05 0/18±0/162/26±0/971/09±0/3017/46±2117/55% سبوس عمل آوري

جدول 4- تاثير خوراک هاي آزمايشي بر راندمان ترکيبات الشه بر حسب درصد )ميانگين ± خطاي معيار(1

.)p >0/05(  1- اعداد داراي حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معني دار هستند
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جوجه هاي گوش��تي شده و ميزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را 
 Farrell ب��ه طور معني داري باال مي برد )24(. نتایج این تحقيق با گزارش
 و Martin )8( که نش��ان دادند س��طح 20 درصد س��بوس برنج در جيره 
جوجه هاي گوشتي تاثير منفي معني داري بر عملکرد جوجه هاي گوشتي ندارد 
 Tiemoko و همکاران )21( و Steyaert مغایر است. همچنين یافته هاي
)22( که گزارش کردند که اس��تفاده از س��طح 30 درصد س��بوس برنج در 
 جيره جوجه هاي گوش��تي تاثير منفي معني داري بر عملکرد ندارد را تایيد 
نمي نماید. Adrizal و همکاران )1( نش��ان دادند که تغذیه س��طوح 7/5، 
15 و 22/5 درصد س��بوس برنج در جيره جوجه هاي گوش��تي تاثير معني 
داري ب��ر افزایش وزن، ضریب تبدیل غذای��ي و مصرف خوراک در پایان 35 
روزگي ندارد. اختالف زیادي در پاس��خ جوجه هاي گوشتي به تغذیه سبوس 
برنج در تحقيقات مختلف گزارش شده است که ممکن است به دليل کيفيت 
متفاوت سبوس برنج مورد استفاده در آزمایشات مختلف باشد )13(. یکي از 
عوامل کاهش دهنده عملکرد جوجه هاي گوشتي با باال رفتن سطح سبوس 
در جيره به اس��يد فایتيک نسبت داده شده است. در تحقيق حاضر استفاده 
از س��طح 21 درصد س��بوس برنج در جيره به طور معني داري باعث کاهش 
وزن جوجه هاي گوش��تي شد. تقریباً 85 تا 90 درصد فسفر در سبوس برنج 
به ش��کل فيتات مي باش��د )15(. گزارش ش��ده که فيتات به عنوان واکنش 
دهنده آنيوني مي تواند با مواد معدني ترکيب ش��ده و با کاهش حالليت آنها 
س��بب کاهش قابليت دسترس��ي مواد معدني شود. به همين دليل حيواناتي 
که با جيره هاي حاوي فيتات تغذیه مي ش��وند احتياجات مواد معدني آنها 
افزای��ش پيدا م��ي کند )11(. Warren و Farrell )23( نش��ان دادند که 
وج��ود فيتات باال در س��بوس برن��ج باعث کاهش قابليت هضم اس��يد هاي 
آمينه نيز مي ش��ود. گزارش ش��ده وجود پنتوزان ه��ا در جيره طيور ممکن 
اس��ت اثر منفي بر عملکرد طيور داش��ته باشد. س��بوس برنج حاوي 10/05 
درص��د پنتوزان اس��ت )1(. بنابراین جيره حاوي 21 درصد س��بوس حداقل 
 حاوي 2/10 درصد پنتوزان می باشد. سطوح باالي این پنتوزان ها در جيره 
م��ي تواند باعث افزایش ویس��کوزیته روده و همچنين تاثير منفي بر هضم و 
جذب مواد مغذي ش��ود )3(. در این آزمایش با افزایش س��بوس برنج مقدار 

جدول 5- برآورد هزينه اقتصادي مصرف خوراک و توليد گوشت )ميانگين ± خطاي معيار(1

.)p >0/05(  1- اعداد داراي حروف متفاوت در هر ستون داراي اختالف معني دار هستند

تيمارها
هزينه توليد هر کيلوگرم گوشت )ريال(هزينه خوراک مصرفي هر پرنده )ريال(

42-7 روزگي42-22 روزگي21-7 روزگي42-7 روزگي42-22 روزگي21-7 روزگي

48/80a10646/50±391/10 ab12868/80±466/20 ab5005/60±204/20 ab6135/90±198/60 abc5903/30±190/10 ab±2222/00شاهد

161/50a9401/10±136/90 c11631/30±702/30 bc5449/40±403/60 b5789/10±119/70 a5717/90±155/90 ab±72230/00% سبوس

ab10387/00±511/10 abc12064/50±693/00 b4200/00±263/10 a6513/60±234/80 bc6055/80±225/00 ab 0/19±142/24% سبوس

ab9986/10±275/00 bc11763/10±646/70 b4971/30±393/10 ab7479/20±469/20 e6942/20±405/20 c 0/19±212/24% سبوس

7% سبوس عمل
 آوري

2/24±0/19 ab9651/10±302/00 c11597/50±746/20 bc4530/80±280/90 ab5969/30±360/90 ab5660/50±59/70 a

14% سبوس عمل
 آوري

2/24±0/19 ab11337/90±235/60 a13645/50±641/60 a4978/20±56/00 ab7286/00±65/90 de6735/10±60/60 c

21% سبوس عمل
 آوري

2/24±0/19 ab8641/30±291/30 d10455/00±152/20 c5122/80±375/10 ab6724/10±71/70 de6345/60±137/90 bc

الي��اف خ��ام جيره از ح��دود 3/5 درصد به حدود 6/5 درص��د افزایش یافت 
)جدول2(. ب��ا افزایش الياف خام جيره مقدار ان��رژي جيره کاهش و به تبع 
آن مص��رف خوراک افزایش یافت. Leeson و همکاران )12( گزارش کردند 
هنگاميک��ه مقدار انرژي جيره جوجه هاي گوش��تي کاهش یابد آنها خوراک 
مصرفي خود را به منظور کسب انرژي بيشتر افزایش مي دهند. در عين حال، 
Adrizal و Shigeru )2( گزارش کردند که الياف خام اس��تخراج ش��ده از 
سبوس برنج به ميزان 7 درصد تاثيري بر مصرف خوراک جوجه هاي گوشتي 
ندارد. گزارش شده که ترکيباتي مانند ممانعت کننده تریپسين )5(، از جمله 
عناصر ضد تغذیه اي موجود در سبوس برنج بوده که باعث پرکاري لوزالمعده 
و افزایش وزن نسبي آن می شود )13(، این بازدارنده ها باعث بوجود آوردن 
نامتعادلي در الگوي اس��يد هاي آمينه و همچنين باعث دفع تریپس��ينوژن و 
کيموتریپس��ينوژن که حاوي مقادیري سيس��تئين بوده مي ش��ود. دفع این 
آنزی��م ها موجب عدم تعادل اس��يد هاي آمينه مصرفي مي ش��ود که نهایتاً  

موجب اختالل در امر متابوليسم و کاهش عملکرد پرنده مي گردد.
روش های متفاوتی جهت بهبود ارزش تغذیه ای س��بوس برنج گزارش 
شده است. Khalique و همکاران )9( در مطالعه اي نشان دادند که وجود 
مواد ضد تغذیه اي در سبوس برنج باعث کاهش قابليت دسترسي اسيدهاي 
آمينه و س��ایر مواد مغذي در طيور مي شود. آنها گزارش کردند که استفاده 
از محلول 0/4 نرمال اس��يد کلریدریک باعث بهبود قابليت هضم اس��يد هاي 
آمين��ه موجود در س��بوس برنج مي ش��ود. این محلول با غي��ر فعال کردن 
ترکيباتي مانند ممانعت کننده تریپس��ين دسترس��ي مواد مغذي در سبوس 
برن��ج براي پرنده را بيش��تر می کند. گزارش��اتی وجود دارد که اس��تفاده از 
روش هاي فيزیکي مانند اکسترود کردن، ترکيبات ضد مغذي مانند ممانعت 
کننده تریپس��ين در س��بوس برنج را غير فعال می نمای��د و از این طریق از 
پرکاری لوزالمعده ممانعت کرده و باعث بهبود ارزش تغذیه اي سبوس برنج 
می شود )13 و 18(. Adrizal و همکاران )1( گزارش کردند که استفاده از 
آنزیم زایالناز و آرابيناز نمي تواند باعث بهبود ارزش تغذیه اي س��بوس برنج 
شود. Khan )10( گزارش کرد که استفاده از ترکيبات شيميایی مانند اسيد 
اس��تيک باعث غير فعال شدن ممانعت کننده تریپسين و آنزیم ليپاز موجود 

تاثير سطوح مختلف ...
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در سبوس برنج می شود و از این طریق باعث بهبود ارزش تغذیه ای آن برای 
جوجه های گوش��تی می ش��ود. او گزارش کرد که سطح 20 درصد سبوس 
برنج عمل آوری ش��ده با اسيد اس��تيک را  بدون مشکل می توان به جوجه 
های گوش��تی تغذی��ه کرد که با یافته های حاص��ل از تحقيق حاضر مخالف 
می باش��د. نتایج تحقيق حاضر نش��ان داد که س��طوح مختلف سبوس برنج 
تاثير معني داري بر ترکيبات الشه جوجه هاي گوشتي ندارد. Mujahid و 
همکاران )13( نش��ان دادند که تغذیه جوجه هاي گوشتي با سطوح باالتر از 
20 درصد سبوس برنج در جيره به طور معني داري سبب افزایش وزن کبد 
و قلب آنها مي شود. این محققين همچنين نشان دادند که با افزایش سطح 
س��بوس برنج در جيره ب��ه طور معني داري وزن لوزالمع��ده افزایش خواهد 
یافت. Sayre و همکاران )18( گزارش کردند که جایگزیني 60 درصد ذرت 
جيره با س��بوس برن��ج تاثير معني داري بر وزن کبد ن��دارد در حاليکه وزن 
لوزالمعده به طور معني داري باالتر بود. در مطالعه دیگري نشان داده شد که 
جوجه هاي تغذیه ش��ده با سبوس برنج وزن نسبي ژژونوم باالتري نسبت به 
جوجه هاي تغذیه ش��ده با تيمار شاهد داشتند، درحاليکه باعث کاهش وزن 

سنگدان شده و تاثير معني داري بر وزن روده هاي کور نداشت )1(.
بطور کلی نتایج این تحقيق نش��ان داد که با افزایش مقدار س��بوس در 
جي��ره به طور معني داري مصرف خوراک افزایش پيدا می کند. اس��تفاده از 
س��بوس برنج تا س��طح 14 درصد تاثير معنی داری بر افزایش وزن و ضریب 
تبدیل غذایی ندارد. س��طوح مختلف س��بوس برنج تاثيری بر ترکيب الش��ه 
جوجه های گوشتی نداشت. عمل آوري سبوس برنج با اسيد استيک در دوره 
آغازین س��بب بهبود نس��بی عملکرد جوجه های گوشتی شد، اما بطور کلی 

نتوانست باعث بهبود ارزش تغذیه ای سبوس برنج شود. 
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