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 عملکرد بر اتوکالو همراه با فرآیند سطوح مختلف سبوس برنج تأثیر
 های گوشتیمواد مغذی در جوجههضم  و قابلیت

 
 3محمد امیر کریمی ترشیزی و 2فرید شریعتمداری، 1باهر خضری 

 
  دانشگاه تربیت مدرس، پرورش و مدیریت طیورگروه ، دانشیارکارشناسی ارشد و  آموختهدانش -9و  1

 (shariatf@modares.ac.ir ، )نویسنده مسوول:دانشگاه تربیت مدرس، ش و مدیریت طیور پرورگروه  ،استاد -2
  22/1/31تاریخ پذیرش:                         91/6/32  تاریخ دریافت:

 
 چکیده

د، عملکرد رشبر شده  صورت خام و اتوکالودرصد( به 11 و 12، 6، 0) برنج ین آزمایش اثرات سطوح مختلف سبوسدر ا
خروس قطعه جوجه  020مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد  مواد مغذی هضمهای داخلی و قابلیتوزن ارگان، هخصوصیات الش

تکرار و در هر تکرار  3اند و هر تیمار شامل تیمار اختصاص داده شده 7به در قالب طرح کامالً تصادفی  301گوشتی سویه راس 
 درصد سبوس اتوکالو شده،  6 -2 درصد سبوس خام، 6جیره حاوی  -1 تیمارها شامل: قطعه جوجه گوشتی قرار داده شد. 20

درصد سبوس اتوکالو شده،  11 -6درصد سبوس خام،  11 -5درصد سبوس اتوکالو شده،  12 -0درصد سبوس خام،  12 -3
نتایج حاصل از این تحقیق گرفتند.  ای مستقل قرارمورد آزمون مقایسههمچنین تیمارها  .بود جیره شاهد بر پایه ذرت و سویا -7

به دنبال آن شود و علیرغم افزایش خوراک مصرفی، از میزان افزایش وزن کاسته می برنج با افزایش درصد سبوس .دادنشان 
داری بر  عملکرد نداشت. وزن چربی بطنی تحت تاثیر افزایش ثیر معنیأت کردن اتوکالو .(>05/0p) شودیل اضافه میدضریب تب

سبوس  و برخالف درصد وزنی کبد، سنگدان و پانکراس، با افزایش سطح (>05/0p) قرار گرفت سبوس یرنج اتوکالو شده حسط
قرار گرفتند  برنج ایلئوم و سکوم تحت تاثیر افزایش سطح سبوسوزن نسبی . (>05/0p) ندداری را نشان دادکاهش معنی برنج

(05/0p<)سبوس  ، چربی، پروتئین و ماده آلی را کاهش داد وداری قابلیت هضم ماده خشکطور معنیهب برنج . استفاده از سبوس
 .(>05/0p) خام بهبود بخشید برنج را برای چربی و ماده آلی نسبت به سبوسقابلیت هضم داری طور معنیبه شده اتوکالو برنج

 شود.یره جوجه های گوشتی توصیه میدرصد سبوس برنج اتوکالو شده در ج 6بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از سطح 
 

 سبوس برنج، اتوکالو، قابلیت هضم، جوجه گوشتی های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
های فرعی که در مناطق برنج خیز کشور یکی از فرآورده     

شود، سبوس برنج است. سبوس برنج فراوان یافت میبه طور 
و قیمت مناسب  پروتئین مطلوبو به سبب داشتن انرژی 

های فرعی، منبع مناسبی برای استفاده نسبت به سایر فراورده
آید. اما این سبوس به علت های طیور به حساب میدر جیره

 تریپسین، )آنتی ایضد تغذیهدارا بودن ترکیبات 
آنتی  و ای، لکتین، فسفر فیتاتهنشاستهای غیر ساکاریدهپلی

تاکنون . اشدبهایی در تغذیه طیور میتیامین( دارای محدودیت
هیدروکسید کلسیم،  بخار، کاربردنههای متفاوتی مانند بروش

 اسید استیک و همچنین افزودن ترکیبات آنزیمی مختلف به
این مواد محدودکننده مورد استفاده  ءمنظور کاهش اثرات سو

منفی منظور کاهش اثرات  ، فرایند اتوکالو بهه استقرار گرفت
 انتخاب شد. سبوس برای انجام این تحقیق

های مدرن امروزه با گسترده شدن تکنولوژی از دستگاه     
شود که با ای استفاده میجهت جداسازی سبوس از برنج قهوه

تر سبوس داخلی از سبوس خارجی و توجه به تفکیک مناسب
ای متفاوت از آنچه که با همچنین ریزتر بودن ذرات، ماده

های شود. دستگاهمی آمد، حاصلهای سنتی بدست میدستگاه
قدیمی توانایی جدا کردن پوسته از سبوس برنج را بطور کامل 

گام جدا کردن پوسته از برنج ندارند، به این معنی که در هن
شود. هنگام جدا کردن مقداری پوسته از برنج جدا نمیای قهوه

)دانه برنج(، این پوسته چسبیده به  سبوس از برنج سفید
شود. همراه شدن س از دانه برنج جدا میسبوس، همراه با سبو

ی ندارد ابه علت این که پوسته ارزش تغذیه پوسته با سبوس

شود، زیرا همراه ای سبوس میمنجر به کاهش ارزش تغذیه
شدن پوسته با سبوس برنج منجر به افزایش فیبرخام این 

گردد. به همین خاطر سبوس مورد استفاده در این ترکیب می
 .شدای مدرن تهیه رخانهتحقیق از کا

سبوس برنج سطوح مناسبی از مواد مغذی مهم را دارا      
 این ماده خوراکی غنی از پروتئین، چربی،  باشد.می

و همچنین مواد معدنی به شمار  Eو  Bهای گروه ویتامین
مواد  برخیج نیز دارای البته سبوس برن .(1،،1،،2) آیدمی

، خوراک مشکالت ع اینای است که در صورت رفضدتغذیه
اتیو و مانند فساد اکسیدعواملی  شود.مناسبی محسوب می

 ، مقادیر باالی فیبر و هیدرولیتیک، مقدار فیتات
های آن به کنندهی محدوداز جمله های آنزیمیکنندهممانعت

( پیشنهاد کردند 13) رت و همکاراناستوا. (3) آیدشمار می
ی آردی توان در جیرها میدرصد سبوس برنج ر 92حداکثر تا 

 فارل و مارتینهمچنین . های گوشتی استفاده کردجوجهبرای 
ی ضریب تبدیل غذایی و پروتئین ( پیشنهاد کردند که بازده،)

درصد سبوس  2،و  22حاوی  های گوشتی کهدر جیره جوجه
 یابد. در تحقیقداری کاهش میعنیطور مبرنج است، به

درصد سبوس برنج جایگزین  22و  11، 12سطوح  یدیگر
ذرت در جیره شد و نتایج حاکی از این بود که با افزایش 

ات منفی در درصد، اثر 11ستفاده از سبوس تا سطح میزان ا
در  ،وزن زنده، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل گزارش نشد

طور هوزن زنده ب سبوس برنج درصد 22حالیکه در سطح 
ر برای ضمنظور تحقیق حابدین . (،) داری کاهش یافتمعنی

صورت خام و  اثرات سطوح مختلف سبوس برنج بهمقایسه 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 پژوهشهای توليدات دامی
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https://rap.sanru.ac.ir/article-1-229-en.html


 2................................................................................................................... عملکرد و .....................بر  اتوکالوهمراه با فرآیند  تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج

 وزن ،، خصوصیات الشهعملکرداتوکالو شده روی 
های گوشتی انجام های داخلی و قابلیت هضم جوجهگانار

 گرفت. 
 

 هاوشمواد و ر

رنج تهیه سبوس بای منظور بررسی ارزش تغذیه هابتدا ب
ترکیبات مغذی این ماده در مدرن  هایدر شالیکوبی ،شده

با  دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسطیور آزمایشگاه 
های حاوی جیره تهیه برای. شد گیریاندازه AOACروش 

دقیقه در  11شده، سبوس برنج به مدت  سبوس برنج اتوکالو
 و در  (19) اتوکالو شدند kPa   1 و فشار C°122دمای 

قطعه  22،تعداد . استفاده قرار گرفتند های آزمایشی موردجیره
 1بطور تصادفی به  ،92روزه از نژاد راس  ،1جوجه خروس 

قطعه در هر تکرار(  برای هر تیمار  22)تکرار  9و تیمار 
ها بعد از تعیین جنسیت فقط جوجه خروس .اختصاص داده شد

به طور کامال تصادفی به واحدهای آزمایشی اختصاص داده 
 شدند. 

( جیره شاهد بر پایه ذرت و 1: های آزمایشی شاملگروه      
% سبوس برنج خام 6( جیره حاوی 2سویا، بدون سبوس برنج 

جیره حاوی  (،% سبوس برنج اتوکالو شده 6جیره حاوی  (9
% سبوس برنج 12جیره حاوی ( 1% سبوس برنج خام 12

( جیره 1% سبوس برنج خام  ،1جیره حاوی  (6اتوکالو شده 
وس برنج اتوکالو شده در نظر گرفته شدند. % سب،1حاوی 

بر روزگی( یک جیره متعادل  2-،طی دو هفته اول پرورش )
 هفتها قرار گرفت جهسویا در اختیار کلیه جوپایه ذرت و 

 در فقط که تحقیق این در شده مشخص آزمایشی جیره ی
 نسبت لحاظ از واقع شد، استفاده مورد پایانی و رشد هایدوره

 گرفته نظر در یکسان پرورشی دوره هر در پروتئین به انرژی
 دفترچه توصیه اساس بر جیره ها تمامی (.1ل و)جدشدند 

مغذی  مواد نیاز مورد مقادیر نظر از ، ،92 راس سویه راهنمای
 در جیره اجزای از برخی مغذی مواد مقدار. شدند تنظیم

 ینشریه جداول از دیگر برخی و گردید تعیین تغذیه آزمایشگاه
 با و استخراج( NRC, 2004) آمریکا تحقیقات ملی انجمن
طی مدت . شد نوشته و تنظیم  WUFFDA  افزار،نرم کمک

آزمایش دسترسی پرندگان به آب و غذا آزاد و برنامه نوردهی 
روزگی تا  ،ساعت روشنایی و از  ،2روز ابتدایی شامل  9در 

  .دساعت تاریکی بو 1 ساعت روشنایی و 29پایان دوره 
ها به صورت هفتگی صورت ها و جوجهتوزین خوراک       

عملکردی مثل افزایش وزن  فت. در این تحقیق صفاتگر
های رشد و دوره در تبدیل وراک مصرفی و ضریببدن، خ

روزگی( دو  2،در پایان دوره آزمایش )  بررسی شد. پایانی
جوجه از هر واحد آزمایشی انتخاب شده و برای آنالیز الشه 

)الشه تهی شده،  های مختلف الشهقسمت وزنشدند. کشتار 
)جگر، سنگدان، قلب،  های داخلیو ارگان ران و سینه(

های مختلف قسمت ها، طولجوجهو چربی بطنی  پانکراس(

و  های کور(نوم، ایلئوم و رودهو)دوازدهه، ژژ کوچک روده
نسبت  کوچک های مختلف رودهمحاسبه طول نسبی بخش

ماده خشک، قابلیت هضم  وه کشتار شده به وزن زنده جوج
گیری و در پایان دوره مورد اندازهن ماده آلی، چربی و پروتئی

جهت تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد بررسی قرار گرفت. 
 (TiO2مغذی با استفاده از جیره حاوی مارکر اکسید تیتانیوم )

در جیره  درصد( 1/2گرم در هر کیلوگرم دان ) 1به میزان 
 دو آزمایشی واحد هر از روزگی 2، در ی استفاده شد.پایان

 محتویات کل کشتار از بعد بالفاصله وشد  کشتار پرنده
 انتهای تا( مکل)  زرده کیسه زائده بین فاصله از محل ایلئومی

 آوریجمع( سکوم -ایلئوم تقاطع به مانده مترسانتی 2) ایلئوم
 آزمایشی واحد هر به مربوط هاپرنده تمام ایلئوم محتویات. شد

 شدند منجمد درجه -22 دمای در بالفاصله و شده آوری جمع
های گرفته نمونه .(11) آتی استفاده شود هایتا در آزمایش

خشک شدن و تعیین انرژی خام و مواد مغذی در  برایشده 
 .(13) ساعت قرار داده شدند ،،درجه به مدت  62آون 

  شگاهآزمای در برنج سبوس مغذی مواد تعیین
 .شد استفاده کلدال روش پروتئین گیریاندازه برای     

 استفاده له موردیسوکس روش چربی، گیریاندازه برای همچنین

 نمونه ی دادن قرار با که هم خشک ماده ی تعیین .گرفت قرار

 .شد انجام ساعت ،،به مدت  درجه 122 آون در برنج سبوس
 درجه 112 ی کوره رد نمونه دادن قرار با هم خاکستر همچنین

 خام فیبر میزان. شد گیریاندازه ساعت 1 مدت به سلسیوس

 .شد گیریاندازه هم سبوس
 متابولیسم قابل انرژی برآورد و خام انرژی گیریاندازه

 طیور در سبوس
 از استفاده با آزمایشگاه در برنج سبوس خام انرژی میزان     

 .تگرف قرار گیریاندازه مورد کالریمتر بمب
 موجود مشکالت به توجه با متابولیسم قابل انرژی برآورد برای

 شده فرمول پیشنهاد از حیوان، در این انرژی گیریاندازه در

( به روش NRC, 1994آمریکا ) ملی تحقیقات انجمن توسط
  شد. استفادهزیر 

 برنج سبوس متابولیسم قابل انرژی
 

MEn= ((46.7DM- (46.7Ash)- (69.55CP)+ 
(42/95EE)-(81.95CF)) 

 

و  طراحی شد تصادفی مالًصورت طرح کا آزمایش به
و مقایسه  SASافزار ها با استفاده از نرمتجزیه تحلیل داده

 1داری در سطح معنی ها با استفاده از آزمون دانکنمیانگین
دار صورت گرفت. جهت نشان دادن وجود تفاوت معنی درصد

و  (B)کننده سبوس برنج افتدری  و گروه (A) بین گروه شاهد
کننده های دریافتدار بین گروهین وجود تفاوت معنیهمچن

مقایسات روش از  (D)و فرآوری شده  (C)سبوس خام 
 مستقل استفاده گردید.
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 هااقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره -1 جدول
Table 1. Ingredient and chemical composition of  experimental diets 

 روزگی( 23-2،) ی پایانیدوره  روزگی( 11-،2ی رشد )دوره  روزگی( 2-،1دوره آغازین ) 

 %،1 %12 %6 شاهد  %،1 %12 %6 شاهد  )درصد( اجزای جیره
 3،/31 ،1/1 1/13 6/69،  1،/9 12/،2 ،1/،6 13  6/11 ذرت

 36/22 1/29، ،2/، 26  ،1/2 ،2/2، 11/23 91  1/91 کنجاله سویا
 ،1 12 6 2  ،1 12 6 2  2 سبوس برنج
 2/،1 23/9 9/، 12/9  2/،9 2/، 1/9 13/9  1/2 پودر ماهی

 9 29/9 1/9، 11/9  62/2 2/، 9 92/9  13/2 سویاروغن 
 1/،1 19/1 12/1 1/،1  21/1 1/،2 1/،2 21/1  61/1 دی کلسیم فسفات

 32/2 2/،، 1/2، 9/2،  36/2 32/2 2/،، 1/2،  19/1 کربنات کلسیم
 9/2 9/2 9/2 91/2  91/2 91/2 91/2 92/2  91/2 نمک طعام

 2/2 2/2 21/2 22/2  29/2 2/،2 2/،2 21/2  96/2 متیونین-دی ال
 23/2 2/،2 21/2 21/2  12/2 11/2 1/2 12/2  2/،2 لیزین هیدروکلراید-ال

 21/2 21/2 21/2 21/2  21/2 21/2 21/2 21/2  21/2 مکمل ویتامینه
 21/2 21/2 21/2 21/2  21/2 21/2 21/2 21/2  21/2 کمل معدنیم

 E 2/2  2/2 2/2 2/2 2/2  2/2 2/2 2/2 2/2ویتامین 
 2312  9212 9211 9219 9219  9112 9112 9112 9111 (kcal/kg) انرژی قابل متابولیسم

 ،12/1 ،12/1 ،12/1 ،12/1  22/،9 22/،9 22/،9 22/،9  1/21، )%( پروتئین
 9/،6 12/9 9/9، 9/،2  3/9، 9/،1 9/،6 3/9،  63/9 )%( برفی

 9/2، 9/2، 9/2، 9/2،  1/2، 1/2، 1/2، 1/2،  22/1 )%( کلسیم
 1/2، 1/2، 1/2، 1/2،  9/2، 9/2، 9/2، 9/2،  2/،، )%( فسفر قابل دسترس

 16/2 16/2 16/2 16/2  16/2 16/2 16/2 16/2  11/2 )%( سدیم
 19/2 19/2 2/،1 2/،1  2/،1 13/2 2/،1 13/2  12/2 )%( متیونین

 21/1 21/1 21/1 21/1  2/1 2/1 2/1 2/1  93/1 )%( لیزین
 1/2، 2/،، 1/2، 1/2،  32/2 32/2 32/2 32/2  1/،2 )%( متیونین+سیستین

 
 

 نتایج و بحث
 مواد مغذی سبوس برنجترکیب 

مورد استفاده در تحقیق ترکیب مواد مغذی سبوس برنج      
ترین اختالفات بین نشان داده شده است. از مهم 2دول در ج

سبوس برنج استفاده شده در این آزمایش با ترکیب سبوس 
توان به انرژی قابل متابولیسم، چربی خام و می NRCبرنج 

استفاده شده  کرد. چربی خام در سبوس برنج  فیبر خام اشاره
ام آن و فیبر خ NRCبرابر سبوس برنج  2در آزمایش تقریباً 

باشد که با توجه به فرمول می NRCتقریباً نصف سبوس برنج 
ارائه شده برای برآورد مقدار انرژی قابل متابولیسم سبوس 

ن مطلب است که چرا سبوس ، بیانگر ایNRC  ،1994برنج در

انرژی قابل متابولیسم بیشتری نسبت به سبوس  برنج جدید
ی ماده یدجددارد. همچنین سبوس برنج  NRC  ،1994برنج

خشک، پروتئین خام، کلسیم و فسفر کل بیشتری نسبت به 
 دارد.  NRC  ،1994سبوس 

بر فرمول پیشنهاد شده توسط انجمن تحقیقات ملی آمریکا  بنا
( انرژی قابل متابولیسم هر کیلوگرم سبوس برنج مورد 11)

 استفاده در این آزمایش به این صورت محاسبه شد: 
 

MEn = (46.7×93.06)-(46.7×10.5) - (69.55 × 
15.98) + (42.95×25)-(81.95×5.1)=3400

 
 NRC (133،)به دست آمده در آزمایشگاه با ترکیب سبوس برنج در  (as-fed)مقایسه ترکیب مواد مغذی سبوس برنج   -2جدول 

Table 2. Comparison of nutrient composition of rice bran (as-fed) obtained in the laboratory by combining rice bran 
in NRC (1994) 

 )%( NRCسبوس  )%( سبوس آزمایشی ترکیب

 3 6/،3 رطوبت
 31 26/39 ماده خشک

 انرژی قابل متابولیسم
 23،2 9،22 گرم()کیلوکالری/کیلو

 32/12 11/،3 پروتئین خام
 19 21 چربی
 2/11، 11/6 فیبر

 21/2 236/2 کلسیم
 1/1 6/1 فسفر کل

 - 1/12 خاکستر
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 ، .............. .....عملکرد و ....................................................................................................................بر  اتوکالوهمراه با فرآیند  تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج

 های عملکردشاخص
ضریب تبدیل  صرفی، افزایش وزن وممیزان خوراک      

 ارائه شده است. 9خوراک مصرفی در جدول 
 میزان خوراک مصرفی

های مورد میزان خوراک مصرفی در هیچکدام از دوره     
درصد سبوس برنج و  6های تغذیه شده با آزمایش در گروه

داری با رصد سبوس اتوکالو شده تفاوت معنید 12همچنین 
با افزایش میزان ؛ درحالیکه (<21/2p) گروه شاهد نداشت

 سطح سبوس برنج در جیره، خوراک مصرفی به صورت 
ای که بیشترین گونه( بهp<21/2داری افزایش یافت )معنی

درصد سبوس  ،1مصرف خوراک برای تیمار تغذیه شده با 
درصد  ،1کالو کردن سبوس در سطح خام مشاهده شد. اتو

داری از میزان خوراک مصرفی نسبت به گروه بطور معنی
(. p<21/2) درصد سبوس خام کاست ،1تغذیه شده با 

داری مقایسات مستقل گروهی انجام شده هیچ تفاوت معنی
استفاده از  در حالیکه در گروه اول نشان ندادندبرای گروه دوم 

ت به شاهد خوراک مصرفی را داری نسبمعنی بطور سبوس
نتایج بدست آمده با آزمایش دنیز و  تحت تاثیر قرار داد.

یش سطح بود که بیان کردند با افزامطابق ( 1همکاران )
 (، مصرف خوراک روزگی،1-2،سبوس برنج در جیره )

 داری افزایش یافتطور معنی گوشتی به هایجوجه
(221/2>p.) ( و همچنین و،فارل و مارتین ) انگ و همکاران
( در ،( نتایجی مغایر با نتایج ما داشتند. فارل و مارتین )21)

روزگی( نشان دادند که  9-11ها ) جوجه اردک رویآزمایشی 
درصد سبوس برنج،  2،و  22 های حاوی سطوح صفر،جیره

ها نداشت داری بر مصرف خوراک جوجه اردکثیر معنیهیچ تأ
(21/2p>؛ همچنین وانگ و همکارا)( نشان دادند 29ن )

درصد سبوس برنج در  12و  21های حاوی استفاده از جیره
داری در مصرف به کاهش معنیهای شاهد، منجربرابر جیره

هایی که از مواد با در جیره های گوشتی شد.خوراک جوجه
شود ظرفیت دستگاه گوارش  قابلیت هضم پایین استفاده می

ؤثرتر از کننده مممکن است به عنوان یک عامل محدود 
و مشخص شده که اتساع یا وارد قابلیت تنظیم خوراک  است 
دان باعث کاهش مصرف خوراک نمودن مواد بی اثر بـه چینه 

 (.،1) شود می
منظور دریافت میزان انرژی مورد نیاز  پرندگان قادرند به

د، باتوجه به نخود، میزان خوراک مصرفی خود را کنترل کن
رصد سبوس از غلظت انرژی قابل متابولیسم اینکه با افزایش د
ها برای دریافت انرژی مورد نیاز شود، جوجهخوراک کاسته می

 کنند. در مورد سبوس، میزان خود خوراک بیشتری مصرف می
 

ای برای مصرف عنوان محدودکنندهباالی آن به فیبر نسبتاً 
ز آید که اتوکالو با کم کردن تاثیر فیبر، احساب می خوراک به

 .کاهدتاثیر این محدودیت می
 افزایش وزن

درصد  6های شاهد و بیشترین افزایش وزن در گروه     
درصد  ،1سبوس و کمترین افزایش وزن در گروهی که از 

(. هیچ p<21/2) سبوس خام استفاده کردند مشاهده شد
های اول و دوم داری در مقایسات مستقل گروهتفاوت معنی

نتایج مورد بررسی در این صفت  .نشد برای این صفت مشاهده
انجام شده در این موضوع مطابقت دارد.  هایبا اکثر گزارش

( گزارش کردند که با افزایش سطح سبوس 1دنیز و همکاران )
ها نسبت درصد از میزان افزایش وزن جوجه 22درصد تا  12از 

همچنین وانگ و  ،(p<221/2) به گروه شاهد کاسته شد
در آزمایشی مطابق با نتایج ما اعالم کردند که ( 29همکاران )

 12و  21، صفربا افزایش سطح سبوس جیره )در تیمارهای 
 های گوشتی به طوردرصد سبوس برنج(، افزایش وزن جوجه

 (. p<221/2یابد )داری کاهش میمعنی
 ضریب تبدیل خوراک مصرفی

اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین ضریب تبدیل خوراک      
های های رشد و پایانی بین گروههای گوشتی در دورهجهجو

(. p<21/2داری را نشان داد )آزمایشی اختالف معنی
هایی که از ترین مقدار ضریب تبدیل خوراک درگروه ینپای

درصد سبوس استفاده کردند و باالترین آن در  6جیره شاهد و 
د. درصد سبوس استفاده کردند مشاهده ش ،1ایی که از هگروه

کلیه  درسبوس  تیمار دارایدر مقایسات مستقل نیز تنها 
 (.p<21/2) داری نسبت به شاهد نشان دادها تفاوت معنیدوره
 92( گزارش کردند که جایگزینی 22همکاران ) تیموکو و     

و  جیره تاثیری در بازده خوراک نداشته درصد سبوس برنج در
شود. نتایج این ها می منجر به بهبود افزایش وزن در جوجه

( که اثر جایگزینی 11) تحقیق با گزارش مجاهد و همکاران
درصد سبوس برنج به جای ذرت را مطالعه نمودند  12تا  12

ها نشان دادند که با افزایش سطح سبوس برنج . آنمغایرت دارد
از افزایش وزن و خوراک مصرفی  داریدر جیره به طور معنی

 .شود ها کاسته میآن
خاطر هطیور ب جیره ها درپنتوزان وجود که شده ارشگز     

 بر منفی اثر است ممکن افزایش ویسکوزیته محتویات روده

یکی از عوامل کاهش  .دنباش داشته گوشتی هایجوجه عملکرد
سبوس سطح  های گوشتی با باال رفتن دهنده رشد در جوجه

 برنج در جیره فیبر موجود در آن است. سبوس برنج حاوی
 (.21باشد ) درصد فیبرخام می 11-6
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 1 ........................................................................................................................................................ 1931پاییز / 21پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم/ شماره 

 اثرات تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک مصرفی -9جدول 
Table 3. The effects of treatments on feed intake, body weight gain and feed conversion ratio 

 تبدیلضریب   گرم() افزایش وزن  خوراک مصرفی )گرم( 
 کل دوره دوره پایانی دوره رشد  کل دوره دوره پایانی دوره رشد  کل دوره دوره پایانی دوره رشد تیمارها

 d1611 d2113 d،992  a3،1 a1262 a22،1  d6،/1 d16/2 d39/1 شاهد
 cd1622 d2632 d،91،  a31، a126، a22،2  d66/1 d19/2 d32/1 % سبوس خام6
 cd1616 d2111 d،991  a361 a1211 a2291  cd61/1 d1،/2 d3،/1 % سبوس اتوکالو شده6

 bc1112 c9113 c،،92  ab312 ab1291 ab21،3  b،2/1 c12/2 c21/2 % سبوس خام12
 bcd16،6 c912، c،132  ab3،6 ab122، abc2112  bc1،/1 c1،/2 c21/2 % سبوس اتوکالوشده12
 a1،22 a9121 a19،1  b312 b11،1 c2239  a22/2 a33/2 a62/2 % سبوس خام،1
% سبوس اتوکالو ،1

 شده
b1123 b9،2، b1199  b329 ab1291 bc21،2  a32/1 b11/2 b،2/2 

SEM ،/1، 2/12 1/،1  2/، 6/3 2/11  29/2 21/2 21/2 
P-value 2216/2 2221/2 2221/2  22/2 11/2 22/2  2221/2 2221/2 2221/2 

            مقایسات مستقل
A VS B 2،/2 2221/2 2221/2  26/2 21/2 21/2  22،/2 2221/2 2221/2 
C VS D 11/2 29/2 92/2  12/2 93/2 16/2  ،2/2 19/2 12/2 

 abc :21/2( اعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنی دار هستند>(p 
 شود.را شامل می 2،ز تا رو 23باشد و دوره پایانی از روز می ،2تا  ،1دوره رشد شامل روزهای 

VS  مخفف کلمهversus دهد. می "برعلیه"یا  "در مقابل"باشد و معنی میA کننده تیمار شاهد، گروه دریافتB ،گروه دریافت کننده سبوس برنج  C  گروه دریافت کننده
 گروه دریافت کننده سبوس عمل آوری شده. Dسبوس برنج خام، 

 
 های داخلیاجزای الشه و ارگان

های مختلف  و اندام تهی شدهی میانگین وزن الشه     
در بین تیمارهای  نشان داده شده است. ،ها در جدول جوجه

مختلف با افزایش سطح سبوس برنج در جیره برای درصد 
اختالف  ، سینه و قلبتهی شده، رانی وزن نسبی الشه

درصد  اما با افزایش سطح سبوس بر ،داری مشاهده نشدمعنی
افزوده و از درصد وزن چربی ن سنگدان، کبد و پانکراس وز
 (.>21/2p) داری کاسته شدطور معنیبه

کلیه تیمارهای اتوکالو شده درصد نسبی وزن پانکراس را 
داری کاهش طور معنیردیف خود بهنسبت به سطوح خام هم

 که درصد وزن نسبی ( در حالی>21/2p) دادند
های دیگر تحت تاثیر اتوکالو قرار نگرفت. با بررسی اندام

مقایسات مستقل نیز مشخص شد که گروه اول و دوم تفاوت 
نظر از درصد وزنی قلب،  صرفای که گونهداری دارند بهمعنی

شده در گروه اول با تغییرات های داخلی توزین بخش تمامی
اشاره دارد که  داری گزارش شد. این نتایج به این موضوعمعنی

کاربردن سبوس باعث افزایش درصد وزنی هکه بعالوه بر این 
کبد و طحال و همچنین کاهش درصد وزن چربی  سنگدان،

شود، طبق مقایسه گروه دوم بطنی نسبت به گروه شاهد می
 تواند این تغییر را در بخش پانکراس تااتوکالو کردن می

های هتلند و همکاران فتهنتایج ما با یا ای جبران کند.اندازه
( که افزایش حجم سنگدان در پرندگان تغذیه شده با 12)

ای یا حاوی سطوح باالی فیبر نامحلول را های تمام دانهجیره
( نیز در 2باربر و همکاران )مشاهده کردند، مطابقت داشت. 

مطالعه خود هیپرتروفی پانکراس را در طیوری که از سبوس 
( 19) و پاین کریتزر. نمودنددند مشاهده برنج خام استفاده کر

 11س برنج به مدت گزارش کردند که با اتوکالو نمودن سبو
ریپسین موجود در سبوس برنج کننده تردقیقه، فعالیت مها

هایی که از سبوس  شود. میزان رشد در جوجه تخریب می کامالً
 برنجی که به این روش فرآوری شده بود استفاده کردند بهبود 

 

مطابق . ها نیز کاهش پیدا کرد وزن پانکراس در جوجه افت وی  
( نیز کاهش وزن 1) ه این آزمایش اشواریا و همکارانبا نتیج

هایی که از سبوس برنج اتوکالو شده  پانکراس را در جوجه
 .مطابق با این آزمایش بوداستفاده کردند گزارش نمودند که 

د نی، بیانگر وجواثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی چربی بط
(، به p<21/2) بین تیمارهای آزمایشی بود داریاختالف معنی

 طنی مربوط به تیمار شاهد و طوری که باالترین درصد چربی ب
درصد سبوس برنج اتوکالو  ،1ترین آن مربوط به تیمار ینپای

  وزن چربی بطنی در گزارشی کاهش در باشد. شده می
 س برنج به جیره مشاهدهسبودرصد  22ها با افزودن جوجه

ها فیبر باالی موجود در سبوس برنج را عامل این پدیده آن ،شد
 .(11) دانستند

 های مختلف رودهطول قسمت
روده نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی طـول نسـبی        

 ،1و  12اثـر سـطوح   آورده شـده اسـت.    1در جدول  کوچک
برای طـول  صد در ،1برای طول نسبی دودنوم و سطح درصد 

 بـود داری بیشـتر از سـایر تیمارهـا    طور معنیبه نوم،ونسبی ژژ
(21/2>pًایلئوم و سکوم هم تغییرات نسبتا .)   مشابهی داشـتند

طور ها با افزایش سطح سبوس بهشکلی که طول نسبی آن به
(. در مقایسات گروهی نیـز  p<21/2) داری افزایش یافتمعنی

 طـوری کـه   ب نشـان داد  اری را تنها گروه اول تفاوت معنـی د 
های روده، تحـت  قسمت نوم، طول نسبی کلیهوجز طول ژژ به

 (.p<21/2) تاثیر استفاده از سبوس قرار گرفت
ید نتایج ما نشـان دادنـد   ( هم در تأی12یورگنسن و همکاران )

ی دسـتگاه  بـه افـزایش انـدازه   که سطوح بـاالی فیبـر، منجـر   
صاً طول و وزن سکوم بـا  شود و طول روده و خصوگوارش می

کلی ابرینگِـرووا و همکـاران   طوریابد. بهسطح فیبر افزایش می
 ی عمــده ( پیشــنهاد دادنــد کــه آرابینــوزایالن کــه قســمت6)

دهـد، عامـل اصـلی    سلولز در سبوس برنج را تشکیل میهمی
 باشد.های گوارشی میی اندامافزایش اندازه

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
9.

21
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.9.21.1
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-229-en.html


 6 ....................... ............................................................................................عملکرد و ....................بر  اتوکالوهمراه با فرآیند  تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج

 های گوشتیخصوصیات الشه جوجه اثرات تیمارهای آزمایشی بر -،جدول 
Table 4. Effects of experimental treatments on the carcass characteristics of broiler chicks 

 های داخلی )نسبت به وزن الشه(اندام   (الشهاجزای الشه )نسبت به وزن  

 پانکراس قلب سنگدان جگر  بطنی چربی ران سینه الشه تیمارها

 a19/2  b21/2 b92/1 66/2 d22/2 61/92 1،/62 32/12 شاهد
 a21/2  b1،/2 ab96/1 6،/2 c29/2 21/92 2،/1، 2/12، % سبوس خام6
 a21/2  b12/2 ab91/1 6،/2 d22/2 23/92 2،/26 16/12 % سبوس اتوکالو شده6

 a31/1  b12/2 a،2/1 66/2 b21/2 21/92 2،/،1 6/12، % سبوس خام12
 b16/1  b12/2 ab96/1 61/2 c2،/2 11/92 93/،، 12/،1 شده% سبوس اتوکالو12
 b13/1  a،،/2 a،1/1 6،/2 a26/2 2/92، 2،/،2 96/12 % سبوس خام،1
 b1،/1  a،2/2 a93/1 63/2 c2،/2 11/23 2،/12 22/12 % سبوس اتوکالو شده،1

SEM 121/2 ،1/2 19/2 2،،/2  293/2 223/2 226/2 2222/2 

P-value 1،/2 ،9/2 61/2 2221/2  223/2 212/2 2،/2 2221/2 

          مقایسات مستقل

A VS B 12/2 13/2 32/2 291/2  ،1/2 62/2 26/2 213/2 

C VS D 31/2 26/2 12/2 263/2  61/2 13/2 39/2 2221/2 
 

abc21/2( عداد دارای حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنی دار هستند: ا>(p 
VS مخفف کلمه versus دهد. می "علیه"یا  "در مقابل"باشد و معنی میA  ،گروه دریافت کننده تیمار شاهدB ،گروه دریافت کننده سبوس برنجC  گروه دریافت کننده سبوس برنج

 گروه دریافت کننده سبوس عمل آوری شده. Dخام، 

 
 

 های مختلف رودهقسمت نسبی طولاثرات تیمارهای آزمایشی بر  -1جدول 
Table 5. Effects of experimental treatments on the length of various parts of the intestine 

 (Cm/100g BW)طول نسبی  

 روده کور ایلئوم ژژونوم دودنوم باریک روده  تیمارها

 bc،،/1 b1،/1 cd32/2 bc39/2 dc،6/2  شاهد

 c11/1 b1،/1 d،1/2 c13/2 d،2/2  % سبوس خام6

 c12/1 b11/1 d،6/2 c،1/2 d،9/2  وس اتوکالو شده% سب6

 b13/، a23/1 abc16/9 b13/9 b31/2  % سبوس خام12

 bc23/، ab26/1 bcd21/9 bc21/9 bc32/2  % سبوس اتوکالوشده12

 a2،/3 a96/1 ab91/9 a،3/9 a11/1  % سبوس خام،1

 a99/3 a91/1 a99/9 a11/9 a2،/1  % سبوس اتوکالو شده،1

SEM  19/2 21،/2 2،9/2 21،/2 213/2 

P-value  2221/2 2221/2 2229/2 2221/2 2221/2 

       مقایسات مستقل

A VS B  2223/2 222/2 2291/2 2221/2 2221/2 

C VS D  ،6/2 32/2 ،1/2 33/2 ،1/2 
abc21/2( دار هستنددارای حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنی : اعداد>(p 
VS ف کلمه مخفversus  دهد. می "برعلیه"یا  "در مقابل"می باشد و معنیA کننده تیمار شاهد، گروه دریافتB کننده سبوس برنج،گروه دریافت C کننده سبوس گروه دریافت

 آوری شده.کننده سبوس عملگروه دریافت Dبرنج خام، 

 
 قابلیت هضم ظاهری ایلئومی

در جـدول  می مواد مغذی لئونتایج قابلیت هضم ظاهری ای     
 آورده شده است. 6

با افزایش درصد سبوس برنج در جیـره، از میـزان قابلیـت         
امـا تنهـا    ،هضم ماده خشک، پروتئین و انرژی خام کاسته شد

دار قابلیت هضم نسبت درصد، شاهد کاهش معنی ،1در سطح 
جـز در  (. قابلیت هضم چربی بهp>21/2) به گروه شاهد بودیم

، در کلیـه تیمارهـا کـاهش    سـبوس  درصد 6ی حاوی تیمارها
(. فرآینـد  p<21/2) داری نسبت به گـروه شـاهد داشـت   معنی

داری قابلیـت  درصـد بطـور معنـی    ،1و  12اتوکالو در سطوح 

 ردیـف خـود داشـتند   هضم بیشتری نسبت به سطوح خام هـم 
(21/2>pکه می ) توان آن را به تاثیر اتوکالو رویNSP  هـا و

 ها در ایجـاد ویسـکوزیته خـوراک نسـبت داد    آنکم کردن اثر 
(1). 

نتایج مقایسات گروهی مستقل نیز حاکی از ایـن بـود کـه         
ه جیره شـاهد قابلیـت هضـم مـاده     باستفاده از سبوس نسبت 

داری کاهش طور معنیخشک، ماده آلی، چربی و پروتئین را به
( گزارش کردند کـه در  11) ( مجاهد و همکارانp<21/2)داد 

هـا   در ترکیـب آن  هایی که از سطوح باالی سبوس بـرنج جیره
دهنـده  استفاده شده ممکن است فیبر یکی از عوامـل کـاهش  
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 1 ....................... ............................................................................................................................... 1931پاییز / 21پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم/ شماره 

خود شاهد  هایقابلیت هضم مواد مغذی باشد، آنها در آزمایش
با افزایش سطح سـبوس بـرنج    کاهش در قابلیت هضم چربی

وصیات ای فیبر محلول در ارتباط با خصاثرات ضد تغذیهبودند. 
چسبندگی آنها است که متعاقباً بر ویسـکوزیته فـاز مـایع روده    

وضوح به اثبات رسـیده اسـت کـه     گذارند. به ثیر میأکوچک ت
ای محلول اثر معکوسـی بـر مصـرف    های نشاستهساکاریدپلی

 غذا و قابلیت هضم مواد مغذی دارند و از عوامل اصلی کاهش 
 نشـان  همچنـین  تبدیل غذایی هستند. افزایش ضریب رشد و

 از مترشـحه  آنـزیم  انتشـار  مـانع هـا  NSPکه  است شده داده

 توسـط  مغـذی  مواد هیدرولیز محدود کردن با و شده پانکراس
هـا بـا    NSP و دهـد مـی  کـاهش  را هضم های گوارشیآنزیم

امولسـیون   دسترسی اسیدهای صفراوی جهـت قابلیت  کاهش
ه و همچنـین ویســکوزیت  کاهــدهـا را مـی  هـا، هضــم آن چربـی 

دهد و مانع هضم انرژی، چربی و  محتویات روده را افزایش می
به طور کلـی اسـتفاده از سـطوح بـاالی      (.9شود ) پروتئین می

گیـری بـر بهبـود عملکـرد     سبوس برنج در جیره تـاثیر چشـم  
های گوشتی نداشت، اما سطوح پایین سبوس برنج ماده  جوجه

 رود. خوراکی مناسبی به شمار می
 

 اثرات تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی )درصد( -6جدول 
Table 6. Effects of experimental treatments on apparent digestibility of nutrients (٪) 

 انرژی خام پروتئین چربی ماده آلی ماده خشک تیمارها

2،/12 شاهد a 16/19  a 26/66 a 22/1، a 26/13 a 

2،/31 % سبوس خام6 a 16/12 ab 32/61 a 22/1، a 33/1، a 

2،/،9 % سبوس اتوکالو شده6 a 22/19 a 91/66 a 21/1، a 92/13 a 

،16/1 % سبوس خام12 ab ،9/12 cd ،2/69 c 12/12 ab ،3/11 abc 

13/،1 % سبوس اتوکالوشده12 a 11/11 bc 12/6، b 1،/19 ab 1،/1، ab 

11/16 % سبوس خام،1 c 63/61 d ،2/62 d 63/12 e 11/16 c 

11/11 % سبوس اتوکالو شده،1 bc 31/63 d 92/69 c ،،/11 bc ،3/11 bc 

SEM 91/2 92/2 2،/2 26/2 13/2 

P-value 226/2 2221/2 261/2 2221/2 21،/2 

      مقایسات مستقل

A VS B 2،3/2 2222/2 2221/2 29،/2 1،/2 

C VS D 11/2 2221/2 221/2 13/2 12/2 
abc 21/2( دار هستندوف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنیدارای حر: اعداد>(p 
VS  مخفف کلمهversus دهد. می "برعلیه"یا  "در مقابل"باشد و معنی میA کننده تیمار شاهد، گروه دریافتB کننده سبوس برنج،گروه دریافت  C کننده گروه دریافت

 شده.آوری کننده سبوس عملگروه دریافت Dسبوس برنج خام، 
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Abstract 
        In this study the effects of different levels of raw and autoclaved rice bran (0, 6, 12 or 18%) 
on the growth performance, carcass parameters, internal organs and the nutrients digestibility 
were assessed. This experiment was designed on 420 fourteen-day-old male broilers (Ross 308). 
Birds were randomly divided into 7 treatment groups and 3 replications, each with 20 birds. 
Treatments were: 1= diet with 6% row rice bran, 2= diet with 6% autoclaved rice bran, 3= diet 
with 12% row rice bran, 4=diet with 12% autoclaved rice bran, 5=diet with 18% row rice bran, 
6=diet with 18% autoclaved rice bran and 7=control corn-soybean diet. The experiment was 
conducted using completely randomized design. The result showed that increasing the level of 
rice bran in ration led to a significant increase of feed conversion ratio and feed intake during 
growing and finisher periods (p<0.05). There was no significant effect of autoclave process on 
the growth performance. Abdominal fat was affected by the increase in the rice bran level and 
unlike liver, gizzard and pancreas, showed a significant decrease with the increase of rice bran 
level (P<0.05). Increasing rice bran level in diet resulted in more weight changes of ileum and 
cecum than which of intestine (P<0.05). Rice bran utilization significantly decreased the 
digestibility of dry matter, fat, protein and organic matter and in the opposite direction autoclave 
process increased digestibility of the fat and organic matter (P<0.05). Based on the results of 
this study, the use of 6% autoclaved rice bran in broiler chickens is recommended. 
 
Keywords: Autoclave, Broiler Chicken, Digestibility, Rice Bran 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
9.

21
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://rap.sanru.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Khazari
http://dx.doi.org/10.29252/rap.9.21.1
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-229-en.html
http://www.tcpdf.org

