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 چکیده

ی ها انداموزن نسبی  گوشتی بر عملکرد و سطوح خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجۀ 

 و تکرار 5 ،ماریت 1 با یتصادف کامالً طرح قالبدر  یگوشت ۀ جوجقطعه  311داخلی با استفاده از 

پایۀ  خشک: جیرۀ-. شاهد1 ی آزمایشی شامل:ها رهیج .تکرار بررسی شد هر درقطعه پرنده  11

. جیرۀ 3مرطوب: جیرۀ پایه با آب و بدون خیساب، -. شاهد2بدون آب و خیساب مایع ذرت، 

. 5درصد خیساب ذرت،  21. جیرۀ مرطوب حاوی 1درصد خیساب ذرت،  11مرطوب حاوی 

درصد خیساب ذرت  11. جیرۀ مرطوب حاوی 1درصد خیساب ذرت و  31جیرۀ مرطوب حاوی 

استفاده از  با ییغذا لیتبد بیضر و خوراک مصرف ،بدن نوز شیافزا دوره کل در بودند.

 11( و در سطوح بیش از P<11/1تغییر کرد ) دو ۀدرج و یخط صورت بهخیساب مایع ذرت 

خیساب مایع ذرت  سطحا افزایش ب(. P<15/1درصد خیساب مایع ذرت عملکرد کاهش یافت )

طور معناداری کاهش  به دانسنگی جگر، بورس فابریسیوس و نسب وزنهای مرطوب،  در جیره

 11سطح  تای مرطوب ها رهیجخیساب مایع ذرت در  از استفاده بر اساس نتایج،. (P<11/1یافت )

 شود. توصیه می یگوشت یها جوجه ییغذا جیرۀ درصد
 

 .رشد عملکرد ،ی، خیساب ذرتگوشت ۀجوجتغذیۀ مرطوب،  :یدیکل یها واژه
 

 مقدمه

رین عامل محدودکننده ت تأمین مواد خوراکی طیور عمده

انتخاب مواد اولیۀ  در تولیدات آن است و به همین دلیل

و دارای ارزش غذایی باال که بتواند در  متیقارزان 

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، 

ها محصولی فرعی یا زاید تلقی  چون این فراورده

شوند، معموالً بسیار ارزان و در دسترس هستند و  می

را در تغذیۀ  ها آنکارگیری  ها اهمیت به این ویژگی

 سازد. عملی طیور مشخص می

جنبی در صنایع تصفیۀ  ای اب ذرت فراوردهخیس

ذرت با هدف اصلی تولید نشاستۀ ذرت است. این 

آید  فراورده در فرایند خیساندن دانۀ ذرت به دست می

رنگ و  ای صورت مایعی قهوه که پس از تغلیظ به

اسیدی و حاوی مواد  pHچسبناک با بوی مطبوع، 

آید  شده در آب در می استخراجی ذرت خیسانده

(Filipovic et al., 2002 ،حضور اسیدهای آمینه .)

های محلول در آب، مواد معدنی و پروتئین در  ویتامین

خیساب ذرت، آن را منبع پروتئینی باارزشی معرفی 

کند. این ترکیب همچنین واجد فاکتور ناشناختۀ  می

رشد است که مشابه فاکتورهای موجود در آب پنیر 

(. Tsang & Schaible, 1960شده است ) خشک

توجهی از  خیساب ذرت دارای مقادیر شایان

 5/94کمپلکس )به جز تیامین( است و  Bهای  ویتامین

 Waldroup etدرصد فسفر دارد ) 4/4درصد پروتئین و 
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al., 1970 در واقع، خیساب ذرت دارای مواد .)

پذیر ذرت و مواد حاصل از تخمیر  و تجزیه شدنی حل

به ازای هر تن ذرت  ذرت در نتیجۀ خیساندن است.

شود که برای  کیلوگرم از این فراورده تولید می 7حدود 

 Corn Refiners)تخمیر به اکسیژن نیاز دارد 

Association, 2006). هایی که تجهیزات در کارخانه 

عنوان  تغلیظ این فراورده وجود ندارد، خیساب را به

د که ضمن هدررفت کنن ضایعات در فاضالب دفع می

محیطی درپی دارد. در  ذی، آلودگی زیستمواد مغ

نهایت استفاده از خیساب ذرت در تغذیۀ دام و طیور 

ضمن ایجاد ارزش افزوده، مانع دفع این پسماند در 

شود و کاهش آلودگی محیط زیست را نیز  طبیعت می

 به دنبال خواهد داشت.

در طیور  4دربارة استفاده از تغذیۀ مرطوب

 ,Yalda & Forbesته است )تحقیقات اندکی انجام گرف

1995; Yasar & Forbes, 2000 در این روش جیرة .)

قسمت  4خشک را با نسبت مشخصی آب )معموالً 

آمیزند تا قوام  قسمت آب( می 9تا  4خوراک به 

به دست آید. -مانند 9اصطالحاً قوام حلیم –ای ویژه

ویژه هنگامی که  بهبود عملکرد در طیور گوشتی، به

با تنش حرارتی همراه باشد، گزارش  تغذیۀ مرطوب

(. مصرف خوراک در Abasiekong, 1989) شده است

پی تغذیۀ مرطوب، به علت افزایش سرعت عبور 

خوراکی و کاهش مصرف آب  خوراک، افزایش خوش

 Yashar(. Yasar & Forbes, 2000یابد ) افزایش می

ی گوشتی، ها جوجهدر نتیجۀ تغذیۀ مرطوب  (1998)

ایش وزن بدن را گزارش کرد. کاهش درصد افز 49

ی و ا نشاستهساکاریدهای غیر مواد ضدمغذی )پلی

فیتات( و افزایش قابلیت هضم مواد مغذی با 

کردن جیره، عوامل دخیل در بهبود عملکرد  مرطوب

ی ها میآنزشدن  (. فعالYashar, 1998) اند شدهعنوان 

جیره، به عنوان  دهندة اجزای گیاهی تشکیل زاد درون

قابلیت هضم مواد مغذی شناخته  دهندةامل بهبودع

تأثیر تغذیۀ  (.دربارةSvihus et al., 1995شده است )

شناسی، پرزهای رودة کوچک  مرطوب بر ریخت

ی گوشتی بررسی و مشاهده شد که ارتفاع پرز ها جوجه

                                                                               
1. Wet feeding 

2. Porridge-like 

و عمق کریپت در اثر تغذیۀ مرطوب افزایش یافت 

(Forbes & Yashar, 1999.)  

خیساب مایع ذرت، مایعی غلیظ  شکل فیزیکی

کردن آن وجود دارد، ولی  است؛ اگرچه امکان خشک

این کار هزینۀ زیادی دارد؛ به صورتی که استفاده از آن 

کند. با توجه به رطوبت زیاد این  را غیراقتصادی می

درصد(، امکان استفاده از آن در  51فراورده )حدود 

ی است. های گوشتی درخور بررس تغذیۀ مرطوب جوجه

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی امکان استفاده از 

صورت تغذیۀ مرطوب در تغذیۀ جوجۀ  خسیاب ذرت به

گوشتی و بررسی تأثیر آن بر رشد، مصرف خوراک، 

 های درونی است. ضریب تبدیل و وزن اندام

 

 ها مواد و روش

قطعه جوجۀ گوشتی در قالب  911برای این پژوهش، 

 5گروه آزمایشی، هر گروه با  4طرح کامالً تصادفی با 

قطعه جوجه )با نسبت مساوی مرغ و  41تکرار و 

 69مدت  متر مربع و به 9×4خروس( در هر پن به ابعاد 

ساعت تاریکی  4صورت  روز استفاده شدند. نوردهی به

ساعت روشنایی اعمال شد و در طول آزمایش  99و 

ی پرندگان به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند. تیمارها

خشک: جیرة پایه  -. شاهد4آزمایشی عبارت بودند  از: 

مرطوب:  -. شاهد9بدون آب و خیساب ذرت مایع، 

. جیرة 9جیرة پایه بدون خیساب و با آب افزوده، 

. جیرة 6درصد خیساب ذرت،  41مرطوب حاوی 

. جیرة 5درصد خیساب ذرت،  91مرطوب حاوی 

. جیرة 4درصد خیساب ذرت و  91مرطوب حاوی 

درصد خیساب ذرت. در تمامی  61وب حاوی مرط

ی مرطوب نسبت اختالط آب )مجموع آب ها رهیج

شده از خیساب ذرت( و  شده و آب تأمین افزوده

خوراک، یک:یک تنظیم شد و درصدهای مورد استفاده 

های  بر اساس مادة خشک محاسبه شدند. جیره

های آزمایشی در  مرطوب روزانه تهیه شد. ترکیب جیره

 نشان داده شده است. 4جدول 

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 

های شیمیایی  ها برخی ویژگی خیساب ذرت در جیره



 959 ... استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب و همکاران: یزدانیار 

های مندرج در  آن در آزمایشگاه بر اساس روش

AOAC (1999) ( و برخی 9گیری شد )جدول  ازهاند

ترکیبات موجود از منابع به شرح زیر استخراج شد: 

 kcal/kg (Cornelius et 9751انرژی قابل متابولیسم: 

al., 1977 :47/1درصد، تریپتوفان:  97/4(، لیزین 

 11/4درصد، کلر:  49/4درصد، متیونین+ سیستین: 

 (.Waldroup & Rutherford, 1971درصد )

یافته  های اختصاص دای دورة پرورش، جوجهدر ابت 

به هر واحد آزمایشی )پن( توزین شدند و میانگین وزن 

ها توزین  ها محاسبه شد. در پایان هر هفته جوجه آن

شدند و افزایش وزن و مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

 ای محاسبه شد. صورت دوره به

به ترتیب از روزگی(  69پایان آزمایش )سن در 

صورت  قطعه به دوهر واحد آزمایشی  ةماد و جنس نر

 ،. جگرکشی ذبح شد بعد از وزن تصادفی انتخاب و

توزین و وزن  فابریسیوس و سنگدان بورس، طحال

 صورت نسبتی از وزن زنده محاسبه شد. ها به نسبی آن
برای مدل  SASافزار آماری  ها با استفاده از نرم داده

Yij = μ + CSLj + εij ها با استفاده از  گینتجزیه و میان

ای دانکن مقایسه شدند. در این مدل  آزمون چنددامنه

Yij،  مقدار هر مشاهده از تکرارì اُم و تیمارj اُم؛CSLj، 
اثر  ،εijاثر سطوح مختلف استفاده از خیساب ذرت و 

صورت  اشتباه آزمایشی بود. برازش منحنی پاسخ به

از عبارت  های خطی و درجۀ دوم نیز با استفاده تابعیت

Contrast  ۀیرومربوط به GLM ( انجام گرفتKaps & 

Lamberson, 2004.) 

 
 ی آزمایشی و اقالم مواد غذاییها رهیج. ترکیب 4جدول 

 پایانی  رشد  آغازین 

 4 5 6 9 9و  4  4 5 6 9 9و  4  4 5 6 9 9و  4 تیمار

                  ترکیب جیره )درصد(

 41/63 64/41 99/44 55/49 35/46  19/54 69/59 59/55 47/55 69/55  17/51 39/51 94/59 47/56 99/56 ذرت

 91/9 49/9 4/49 97/94 66/91  11/4 55/3 45/45 94/95 77/97  15/4 64/41 54/43 57/95 59/95 درصد( 66کنجالۀ سویا )

 43/4 49/4 56/4 64/4 97/4  54/4 79/4 49/4 55/4 64/4  39/9 65/9 55/4 77/4 45/4 دی کلسیم فسفات

 91/9 11/4 11/4 11/4 11/4  95/4 75/4 57/4 94/9 37/9  51/1 11/4 11/4 99/4 99/9 روغن سویا

 53/1 49/4 36/1 37/1 33/1  35/1 35/1 11/4 19/4 16/4  99/4 99/4 94/4 99/4 95/4 کربنات کلسیم

 44/1 45/1 99/1 93/1 96/1  49/1 45/1 96/1 93/1 96/1  49/1 45/1 96/1 69/1 67/1 نمک 

 95/1 95/1 95/1 95/1 95/1  95/1 95/1 95/1 95/1 95/1  95/1 95/1 95/1 95/1 95/1 *مکمل ویتامینی

 95/1 95/1 95/1 95/1 95/1  95/1 95/1 95/1 95/1 95/1  95/1 95/1 95/1 95/1 95/1 **مکمل معدنی

 55/1 54/1 96/1 45/1 11/1  59/1 63/1 65/1 97/1 41/1  47/1 59/1 97/1 99/1 16/1 لیزین هیدروکلراید-ال

 99/1 45/1 47/1 44/1 45/1  43/1 99/1 95/1 96/1 96/1  91/1 91/1 91/1 91/1 93/1 متیونین-ال دی

 51/4 94/4 63/4 44/1 49/1  63/9 43/4 14/1 14/1 44/1  49/9 65/9 44/4 43/1 71/1 ماسه

 61 91 91 41 1  61 91 91 41 1  61 91 91 41 1 خیساب ذرت

 شده  مواد مغذی جیرة محاسبه

 9311 9311 9311 9311 9311  9351 9351 9351 9351 9351  9351 9351 9351 9351 9351 (kcal/kg)انرژی متابولیسمی 

 43 43 43 43 43  5/94 5/94 5/94 5/94 5/94  99 99 99 99 99 پروتئین )درصد(

 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1  44/4 44/4 44/4 44/4 44/4  99/4 99/4 99/4 99/4 99/4 لیزین )درصد(

 77/1 77/1 77/1 77/1 77/1  53/1 53/1 53/1 53/1 53/1  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 متیونین + سیستین )درصد(

 5454 5914 5674 5441 5314  5414 5994 5571 5551 4451  7351 5791 3691 41971 44451 قیمت )ریال در کیلوگرم(

، B2 :IU 1/45، ویتامین B1 :IU 4/775، ویتامین K3 :IU 9، ویتامین E :IU 45، ویتامین D3 :IU 9111، ویتامین A :IU 3111کنندة ویتامین  * هر کیلوگرم جیره تأمین

 است.  IU511 ، کولین کلراید:IU   1/4، ویتامین:B12 :IU 1/145 ، ویتامینB9 :IU 4، ویتامین B6 :IU 9/36، ویتامین B5 :IU 93/7، ویتامین B3 :IU 3/5ویتامین 

 گرم سلنیوم است. میلی 1/9گرم ید و  میلی 79/1گرم مس،  میلی 41گرم روی،  میلی 56/7گرم آهن،  میلی 51گرم منگنز،  میلی 39/9کنندة  ** هرکیلوگرم جیره تأمین

 

 نتایج و بحث

اب ذرت در شدة خیس گیری ترکیبات شیمیایی اندازه

ارائه شده است. پروتئین آن از کنجالۀ سویا  9جدول 

درصد( اندکی کمتر است و انرژی متابولیسمی  66)

کیلوکالری  9991این ماده در قیاس با کنجالۀ سویا )

ای بیشتر است.  مقدار درخور مالحظه در کیلوگرم( به

محتوای لیزین و متیونین+سیستین آن از کنجالۀ سویا 

درصد( کمتر است. با  95/4درصد و  43/9ترتیب  )به
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نظرگرفتن سطوح انرژی، پروتئین خام و قیمت در

عنوان منبع پروتئینی  توان از آن به مناسب این ماده می

برداری کرد. از آنجا که این فراورده از ذرت به  بهره

لیزین  نۀیدآمیاسدست آمده است، همانند آن از نظر 

در جیره، به تأمین  فقیر است و باید هنگام استفاده

نیاز لیزین با استفاده از مکمل لیزین توجه ویژه شود. 

مقدار فیبرخام در خیساب ذرت بسیار ناچیز است و به 

های  توان از آن در تهیۀ جیره همین دلیل می

ای مرتبط با فیبر جیره  خالص در تحقیقات تغذیه نیمه

 (.Emampour et al., 2015استفاده کرد )
 

 خی مواد مغذی خیساب ذرت. بر9جدول 
 )درصد(مقدار  مغذی  مادة )درصد(مقدار  مغذی مادة 

 35/9 پتاسیم 55/63 مادة خشک

 41/1 فسفر 95/61 پروتئین خام

 99/1 سدیم 99/47 خاکستر

 5/45 اسید الکتیک 96/1 فیبر خام

 

تأثیر تغذیۀ خشک، مرطوب و سطوح مختلف 

 لکرد، شاملعمبر استفاده از خیساب مایع ذرت 

بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل  افزایش وزن

 آورده شده است. 9 در جدول غذایی

روزگی، جیرة مرطوب )بدون 4-46در دورة سنی  

های  خشک و جیره-خیساب( در مقایسه با جیرة شاهد

درصد خیساب مایع  61و  91، 41مرطوب حاوی 

 (.P<15/1ذرت، مصرف خوراک را افزایش داد )
 

درصد خیساب مایع  91درصد و  61حاوی های  جیره

ذرت، مصرف خوراک را کاهش دادند؛ به نحوی که با 

ها تفاوت داشتند. مصرف خوراک در  هم و با سایر جیره

درصد کمتر از گروه  55و  49این دو گروه به ترتیب 

 (.P<15/1شاهد مرطوب بود )

روزگی، تغذیۀ پرندگان  4-69و  45-95های  در دوره

مرطوب )بدون خیساب( و جیرة -ی شاهدها با جیره

درصد خیساب موجب افزایش وزن بیشتری در  41حاوی 

(. سطوح باالتر از P<15/1مقایسه با سایر تیمارها شد )

درصد خیساب مایع ذرت، افزایش وزن بدن را  41

(. افزایش خیساب ذرت P<15/1شدت کاهش داد ) به

جب درصد، به ترتیب مو 61و  91، 91جیره در سطوح 

درصد کاهش در افزایش وزن بدن در  45و  49، 47

قیاس با گروه شاهد مرطوب شد. علت کاهش در افزایش 

 توان کاهش در مصرف خوراک دانست.  وزن بدن را می

روزگی، ضریب  4-69روزگی و 45-95های  در دوره

های شاهد خشک و  شده با جیره تبدیل در پرندگان تغذیه

ع ذرت، از پرندگان درصد خیساب مای 41مرطوب و 

درصد  41کنندة خیساب ذرت در سطوح باالتر از  دریافت

(. افزایش ضریب تبدیل در سطوح P<15/1کمتر بود )

تواند به علت کاهش در  درصد جیره می 41باالتر از 

شود که گرچه مصرف  افزایش وزن بدن باشد. مشاهده می

خوراک و افزایش وزن بدن هر دو روند کاهشی خطی 

، ولی کاهش در افزایش وزن از کاهش در مصرف دارند

 غذا پیشی گرفته است.

 های افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی . تأثیر تیمارهای مختلف خیساب مایع ذرت بر فراسنجه9جدول 
سطح 
 خیساب
 )درصد(

 نوع
 جیره

 سن )روز(

46-4 95-45 69-93 69-4  46-4 95-45 69-93 69-4  46-4 95-45 69-93 69-4 
 ضریب تبدیل  مصرف خوراک )گرم(  رم(افزایش وزن )گ

 a3/997 b5/579 a6/4493 b4/9994  b1/959 b6/4153 a1/9734 b6/6995  b15/4 b95/4 a65/9 ab59/4 خشک 1
 a1/995 a9/379 a5/4419 مرطوب 1

a1/9644  a4/979 b9/4494 a6/9371 a9/6675  b49/4 b44/4 a43/9 
ab54/4 

 a4/999 a3/4194 a1/4154 a5/9695  b4/954 a5/4964 a1/9594 a6/6696  b17/4 b94/4 a49/9 ab59/4 مرطوب 41
 b9/974 c5/767 b5/395 c4/4559  ab9/953 c5/395 b9/4395 c9/9999  a91/4 b97/4 b15/9 b44/4 مرطوب 91
 c6/496 d1/436 c4/645 d1/757  c5/456 d1/641 c4/4155 d6/4711  a94/4 b31/4 ab96/9 a16/9 مرطوب 91
 d4/415 d4/436 c6/694 e4/794  d6/494 d6/695 c5/4157 d4/4459  a93/4 a99/9 a56/9 a19/9 مرطوب 61

SEM  5/45 6/43 6/55 3/497  33/45 43/45 69/454 35/993  199/1 194/1 144/1 167/1 

p-value  1114/1 1114/1 1114/1 1114/1  1114/1 1114/1 1114/1 1114/1  1114/1 1114/1 1114/1 1114/1 

 های مرطوب تابعیت در جیره

 49/1 94/1 55/1 69/1  119/1 145/1 197/1 149/1  115/1 69/1 119/1 19/1 خطی
 1114/1 115/1 1119/1 1114/1  55/1 167/1 115/1 1114/1  1114/1 116/1 1114/1 56/1 درجۀ دوم

ab درصد است. 35دار در سطح اطمینان  دهندة تفاوت معنا حروف غیرمشابه در هر ستون نشان 
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روزگی( استفاده از 45-95در دورة میانی پرورش )

درصد خیساب مایع ذرت مصرف خوراک را  41

افزایش و افزایش سطح خیساب ذرت، مصرف غذا را 

 (. P<15/1کاهش معناداری داد )

های  شده با جیره  افزایش وزن پرندگان تغذیه

درصد  41مرطوب بدون خیساب مایع ذرت و با 

خیساب مایع ذرت در مقایسه با جیرة خشک بیشتر 

. افزایش وزن بدن با افزایش سطح (P<14/1)بود 

درصد، کاهش یافت و این  41خیساب به بیش از 

درصد خیساب مایع  61و  91های  کاهش در گروه

پنجم  ذرت در مقایسه با گروه شاهد مرطوب به یک

(. تغییرات وزن بدن از الگوی تغییرات P<15/1)رسید 

 مصرف غذا پیروی کامل دارد.

شدت  درصد خیساب مایع ذرت به 61سطح 

( و سایر P<15/1ضریب تبدیل غذایی را افزایش داد )

ها تفاوتی نشان ندادند. کاهش در مصرف خوراک  گروه

شده،  های گفته و کاهش در افزایش وزن بدن در گروه

اتفاق افتاد و موجب شد که تفاوت  هماهنگ با هم

 دار نشود. ها معنا ضریب تبدیل غذایی در این گروه

روزگی( پرندگان  93-69در دورة انتهایی پرورش )

مرطوب و -خشک، شاهد-های شاهد شده با جیره تغذیه

درصد خیساب مایع ذرت، خوراک بیشتری در  41

شده با خیساب ذرت در  های تغذیه مقایسه با گروه

(. P<14/1درصد مصرف کردند ) 41ح بیشتر از سطو

شده در مصرف غذا، سه  به دنبال تغییرات مشاهده

درصد  41مرطوب و -خشک، شاهد-گروه شاهد

خیساب ذرت، افزایش وزن بیشتری در مقایسه با سایر 

ترین ضریب تبدیل  . مناسب(P<14/1)ها داشتند  گروه

اده از درصد استف 91غذایی در این دوره در جیره، با 

خیساب مایع ذرت مشاهده شد. با توجه به ناچیزبودن 

افزایش وزن پرندگان این گروه در قیاس با پرندگان 

درصد  41مرطوب و -خشک، شاهد-های شاهد گروه

شود که در همۀ موارد  خیساب مایع ذرت مالحظه می

توان  ضریب تبدیل پایین، مطلوب نیست و نمی

های وزن بدن و  داده های ضریب تبدیل را فارغ از داده

 طور مستقل تفسیر کرد. خوراک مصرفی، به

روزگی( بیشترین مصرف  4-69در کل دورة پرورش )

های مرطوب بدون  ترتیب مربوط به جیره خوراک به

درصد خیساب ذرت بود؛ پس از آن  41خیساب ذرت و با 

و  91، 91های  خشک و در مرتبۀ بعدی گروه-گروه شاهد

 (. P<14/1قرار داشتند ) درصد خیساب ذرت 61

افزایش وزن بدن نیز تغییراتی مشابه با الگوی 

مصرف غذا نشان داد؛ به این ترتیب که در سطوح 

درصد، کاهش شدید  41خیساب مایع ذرت بیشتر از 

در  ،درصد 41مرطوب و -شاهد یها گروهداشت و در 

 (.P<14/1بیشتر بود ) خشک-شاهدگروه مقایسه با 

از سطوح تغذیه از خیساب، افزایش وزن بدن 

طوری  ؛ به(P<14/1)تبعیت خطی و درجۀ دوم داشت 

درصد،  41که با افزایش خیساب ذرت از صفر به 

افزایش اندک و پس از آن کاهش شدید یافت. با توجه 

به نبود ترکیبات ضد مغذی در خیساب مایع ذرت، این 

توان به گرانروی و چسبناکی زیاد  کاهش رشد را می

مایع ذرت نسبت داد که سبب دشواری خیساب 

شده با آن در سطوح باالتر از  مصرف خوراک مرطوب

شدة کمتر،  نظر از قیمت تمام شود. صرف درصد می 41

درصد خیساب مایع ذرت از  41جیرة مرطوب حاوی 

های مربوط به عملکرد، برتری خاصی بر  نظر فراسنجه

 جیرة مرطوب بدون خیساب مایع ذرت نداشت.

درصد خیساب  91ن ضریب تبدیل در گروه کمتری

-خشک، شاهد-های شاهد ذرت وجود دارد که با گروه

درصد خیساب ذرت تفاوت آماری ندارد،  41مرطوب و 

و  91شده با سطوح  های تغذیه ولی در مقایسه با گروه

داری کمتر است  طور معنا درصد خیساب ذرت به 61

(14/1>P)زایش . در مجموع از نظر مصرف غذا و اف

درصد خیساب  41مرطوب و -های شاهد وزن، جیره

خشک عملکرد بهتری -ذرت در مقایسه با جیرة شاهد

 . (P<14/1)نشان دادند 

 های جوجه ،Shen et al. (1979)های  طبق آزمایش

خیساب  درصد 5حاوی  ةشده با جیر تغذیه گوشتی

شده  های تغذیه جوجهاز  4 (DCSL) مایع ذرت خشک 

رشد بهتری خیساب مایع ذرت بدون  با همان جیره و

در جیره  DCSLدرصد  5داشتند. همچنین وقتی 

رشد، ضریب تبدیل نیز  قدارعالوه بر م ،استفاده شد

 Russo توسط DCSLدرصد  5بهبود یافت. استفاده از 

                                                                               
1. Dried corn steep liquor 
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& Heiman (1959) دار رشد در انیز باعث افزایش معن

و  5، 9 سطوح شاهد شد. استفاده از ةمقایسه با جیر

رشد را در  قدارمخشک، درصد از خیساب ذرت  41

 داری افزایش داداطور معن همقایسه با گروه شاهد ب

(Camp et al., 1957)45و  5 فزودن. همچنین ا 

درصد  95/7رشد را  خشک ذرت، درصد خیساب

درصد خیساب  5گروهی که با  بیشتر از گروه شاهد و

 (.Creger et al., 1962) تغذیه شده بودند، افزایش داد

نیز  Tsang & Schaible (1960) های در آزمایش

ها  درصد خیساب باعث افزایش وزن جوجه9استفاده از 

شده با  های تغذیه ی جوجهبسیارهای  آزمایش شد. در

خیساب ذرت درصد  5/7 و 5، 9 سطوح حاوی ةجیر

 در مقایسه بارشد و ضریب تبدیل بهتری  ،خشک

خیساب با همان جیره و بدون شده   های تغذیه جوجه

 ,.Waldroup et al., 1970; Camp et al)داشتند ذرت 

خشک را خیساب ذرت (. گزارش شده که 1957

های  جوجه ةجیر درصد در 45توان تا حداکثر  می

(. Waldroup et al., 1970) گوشتی استفاده کرد

 کوجود عوامل محر ،شده در تمام منابع بررسی تقریباً

ذکر شده که شامل مواد اب مایع ذرت خیسرشد در 

 & Tsangآلی و غیرآلی است. بر طبق اظهارات 

Schaible (1960) نیاز موجود در  عناصر معدنی کم

 دهند. بخشی از این عوامل را تشکیل میذرت خیساب 

 است که توسط هایی گواه این اظهار نظر آزمایش

Creger et al. (1962) و  9 ،4ها سطوح  آن .شد جراا

و افزایش  درصد از خاکستر خیساب را استفاده 5/9

دار وزن بدن را در مقایسه با گروه شاهد گزارش امعن

 91و 41های  . مقدار افزایش وزن بدن گروهکردند

درصد خیساب ذرت خشک  3و  59/6درصد )معادل 

 & Shen et al. (1979) ،Russoدر جیره( به نتایج 

Heiman (1959) و ،Camp et al. (1970)  بسیار

 نزدیک بود.

روند کاهشی مصرف خوراک با افزایش سطح 

های مختلف پرورش  خیساب مایع ذرت در دوره

. با توجه به اینکه در دو هفتۀ (P<17/1)مشاهده شد 

تر  های ابتدایی پرورش قوی آخر پرندگان از دوره

درصد،  61و  91های  طور نسبی گروه هستند، به

اند. در صورتی  داشتهمصرف خوراک برابر و بیشتری 

آخر  هفتۀکه تغذیۀ مرطوب با خیساب ذرت در دو 

رود که سطوح  پرورش انجام گیرد، انتظار می دورة

باالتری از خیساب مایع ذرت را بتوان استفاده کرد؛ در 

 جثۀرود پرندگان رشد اولیه و  صورت انتظار می این

تری داشته باشند و خوراک بیشتری مصرف  بزرگ

 کنند. 

دار غذای مصرفی طیور به عوامل بسیاری مثل مق

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 

ث کاهش شود. افزایش انرژی و پروتئین جیره باع می

گردد، ولی افزایش پروتئین جیره همراه با  مصرف می

کاهش مقدار انرژی موجب افزایش مصرف خوراک 

شود؛ در این حالت طیور برای کسب انرژی بیشتر  می

کنند و ممکن است در  غذای بیشتری مصرف می

تنظیم مقدار خوراک مصرفی، انرژی جیره عامل 

 تری از مقدار پروتئین باشد. مهم

 51و  95ینی خیساب مایع ذرت در سطوح جایگز

درصد به جای پودر ماهی در جیرة کپور ماهیان به 

بهبود ضریب تبدیل در مقایسه با شاهد انجامیده است؛ 

های  تواند به علت قابلیت هضم بهتر جیره این امر می

حاوی خیساب مایع ذرت باشد که به قابلیت دسترسی 

همچنین ممکن  انجامد؛ بیشتر به اسیدهای آمینه می

ای،  کم عوامل ضد تغذیه علت مقدار خیلی است به

غلظت باالی اسید الکتیک و قندهای احیاکننده باشد 

(Chovatiya et al., 2010.) 

های خشک، مرطوب و سطوح مختلف  تأثیر جیره

ی ها اندامتغذیه از خیساب مایع ذرت بر وزن نسبی 

ن بیشتری نشان داده شده است. 6درونی در جدول 

 41های بدون خیساب و با  وزن نسبی جگر در گروه

و سطوح  (P<15/1)درصد خیساب مایع ذرت بود 

دار  باالتر تغذیه با خیساب ذرت، موجب کاهش معنا

وزن نسبی جگر شد. تابعیت خطی و درجۀ دوم 

تغییرات وزن نسبی جگر با سطوح افزایشی خیساب 

سطح و با افزایش  (P<14/1)دار شد  مایع ذرت معنا

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 

توان نتیجه گرفت که  دهد؛ بنابراین می بدن نشان می

درصد خیساب ذرت  41تأثیر تغذیه از سطوح بیش از 

آن بر وزن بدن اعمال  بر وزن جگر، مستقل از تأثیر

هایی از جمله جگر، بورس  طور کلی اندام شده است. به

ای در پاسخ به  فابریسیوس و طحال نقش یکپارچه

های التهابی از طریق افزایش وزن خود دارند  واکنش

(Roura et al., 1992.) 

های آزمایشی مختلف  وزن نسبی طحال در گروه

سطوح باالتر  .(P<15/1)داری نشان داد  اختالف معنا

درصد خیساب مایع ذرت موجب کاهش وزن  41از 

نسبی طحال شد. گزارش شده است که کمبود 

های گوشتی باعث کاهش  پروتئین در جیرة جوجه

ها در گردش خون طحال و همچنین باعث  لنفوسیت

بادی توسط  کاهش اندازة طحال و ظرفیت تولید آنتی

سطح  کاهش (.Payne et al., 1990شود ) آن می

خوراک کافی  نکردن تواند به علت دریافت پروتئین می

درصد خیساب مایع ذرت  41های با بیش از  در جیره

لنفاوی است که  اندامطحال دومین پدید آمده باشد. 

طحال در تولید  .دهد یدر سرم واکنش م ژن یبه آنت

سلولی نقش دارد  ۀبادی و ایمنی با واسط آنتی

(Peterson et al., 1999). 

 41با افزایش سطح خیساب مایع ذرت فراتر از 

درصد جیره، وزن نسبی بورس کاهش یافت 

(15/1>P) اما تابعیت آن از سطوح افزایشی خیساب ،

. رشد (P<15/1)صورت درجۀ دوم بود  مایع ذرت به

های لنفاوی از جمله بورس فابریسیوس به  مناسب اندام

که  نجاآسطح مناسب پروتئین جیره بستگی دارد. از 

تر  های بدن سریع رشد بورس )و تیموس( از سایر اندام

است، کمبود پروتئین موجب رشد و توسعۀ نامناسب 

(. Payne et al., 1990شود ) های لنفوئیدی می اندام

کنندة بیش  های دریافت کاهش مصرف خوراک در گروه

علت کاهش  تواند به درصد خیساب مایع ذرت می 41از 

 ده، این نتیجه را رقم زده باشد.ش پروتئین دریافت

 

 های درونی . تأثیر جیرة خشک و سطوح مختلف خیساب مایع ذرت بر وزن نسبی اندام6جدول 

 سطح خیساب

 )درصد(

 نوع 

 جیره

 سنگدان بورس طحال  جگر

 گرم وزن بدن( 411)گرم وزن اندام به ازای 

 a9/9  ab175/1 ab46/1 a6/4 خشک 1

 a9/9  a154/1 ab46/1 a6/4 مرطوب 1

 a6/9  a136/1 a45/1 b9/4 مرطوب 41

 b1/9  bc149/1 b49/1 b1/4 مرطوب 91

 c4/4  bc146/1 b49/1 b1/4 مرطوب 91

 d9/4  c1165/1 c41/1 b1/4 مرطوب 61

SEM  174/1  116/1 116/1 16/1 

p-value  1114/1  1119/1 1119/1 1114/1 

 

 36/1 74/1 95/1  165/1  خطی

 1113/1 15/1 56/1  114/1  رجۀ دومد

ab درصد است.35دار در سطح اطمینان  دهندة تفاوت معنا حروف غیرمشابه در هر ستون نشان 

 

استفاده از خیساب مایع ذرت، وزن نسبی سنگدان را  

درصد  41و در سطوح باالتر از  (P<15/1)کاهش داد 

دهد  جیره، کاهش بیشتری مشاهده نشد. این نشان می

های حاوی خیساب مایع ذرت  که تغذیۀ مرطوب جیره

شود. از طرفی چون  باعث فعالیت کمتر سنگدان می

الوصول کربوهیدرات و  خیساب مایع ذرت منبع سهل

تواند سبب تحریک رشد  پروتئین است، می

ة اسید الکتیک در دکنندیتولهای  میکروارگانیسم

خوراک  دان شود و در نتیجۀ فعالیت میکروبی، بافت چینه

تر شود و مواد غذایی با سهولت و سرعت بیشتری از  نرم

. بنابراین کاهش کندسوی دوازدهه گذر  سنگدان به

نیافتگی و  فعالیت مکانیکی این اندام موجب توسعه
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شود و نقش سنگدان به مجرایی برای  کوچکی آن می

طور مشابه در پرندگان با  کند؛ به عبور غذا تنزل پیدا می

وراک حبه، وزن سنگدان در قیاس با خوراک تغذیه از خ

 (.Abdollahi et al., 2011یابد ) آردی کاهش می

 

 یکل یریگ جهینت

تر خیساب ذرت در مقایسه  با توجه به قیمت مناسب

 کنندة انرژی و پروتئین در با اجزای معمول تأمین

 

دان  دان، میان های پیش رسد در جیره جیره، به نظر می

سبت استفاده از خیساب مایع دان، بهترین ن و پس

درصد باشد. احتماالً 41های مرطوب،  ذرت در جیره

دشواری مصرف خیساب ذرت در سنین کم که ناشی 

از چسبندگی زیاد خوراک در سطوح باالتر استفاده از 

خیساب مایع ذرت است، بیشترین تأثیر را در کاهش 

عملکرد داشته است. شایسته است برای رفع این 

 قیقات بیشتری صورت پذیرد.دشواری تح
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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.  
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