
40............ ...................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم

چهار رقم جو به صورت دانۀ کامل یا آسیاب شده ریثأت
گوشتیهاي خون جوجهلیپیدي يهاو فراسنجهمغذي، قابلیت هضم موادعملکردبر 

2يشکوروشیرداریمو1زادهملکمحمد

کیدهچ
هضمقابلیت،گوارشیۀشیرابۀویسکوزیت،عملکردبر آنهامختلف جو و شکل مصرف ارقامریتأثیبررسهدفباشیآزمانیا
ی از سویۀ تجارتی راس گوشتروزة یکۀجوجقطعه512تعداد . گرفتانجامهاي گوشتی جوجهیخونيهاو فراسنجهمغذيمواد
هاي به تیمار2×4لیفاکتورشیآزماترتیببایتصادفکامالًطرحقالبدرروزدووچهلبه صورت مخلوط دو جنس به مدت 308

دانهوشدهابیآسشامل مصرف شکلو ییو ماکوCB-74-2صحرا، دشت،شامل چهار رقمِ جوارقام. ختصاص یافتنداآزمایشی 
يهارهیجباشدههیتغذيهاجوجهنداشت وهاجوجهرشدکردعملرويداريرقم جو تأثیر معنی،نتایجمطابق. بودندکامل

مقدار آزمایش، باالترین28در روز . )>05/0P(دند دانشان را يغذایی باالترلیتبدبیکامل مصرف خوراك و ضرۀدانيحاو
در جیرة حاوي رقم درصد قابلیت هضم مادة آلی و انرژي ترینو پایین) >CB-74-2)05/0Pشیرابۀ ژژنومی در اثر رقم ویسکوزیتۀ 

،گلیسریدتريترین سطحروزگی بیش24هاي تغذیه شده با رقم ماکویی نیز در سن جوجه.)>001/0P(صحرا مشاهده شد 
کامل سبب افزایش میزان ۀمصرف دان). >0001/0P(را در سرم خود نشان دادندVLDLو کلسترول LDLلسترول ککل، کلسترول

رغم داشتن علیمطالعهموردجوماقبراساس این نتایج، ار). >01/0P(شد سرمHDLکلسترولو کاهشLDLکلسترول کل و 
آنها مصرف نشان دادند وگوشتیهايجوجهرشد عملکردبریکسانیهاي بررسی شده، تأثیراثرات متفاوت بر برخی از فراسنجه

.بهبود بخشدرااین پرندگان کردعملنتوانستکامل ۀدانبه صورت 

ژژنومیۀشیرابۀویسکوزیتمغذي،موادهضمقابلیت ،عملکردجو، م رقکامل، ۀدانی،گوشتۀ جوج:کلیديهاياژهو

مقدمه
ییغذارةیدر جیمصرفغلۀنیترعمدهذرت

یوارداتوباال متیقدلیلبه. استیگوشتيهاجوجه
نیارةیجدرگندموجوازاستفادهبهلیتماآنبودن

نیامصرف يایاز مزایکی. استافتهیشیافزاپرندگان 
سببکههاستآننیپروتئبودن درصد باالغالت، 
شودیممتیقگرانینیپروتئمنابعازاستفادهکاهش

یسال زراعدرکشور جودیتولزانیمآمار،طبق). 9(
از بعدغالت نیبدروبودهتنونیلیم85/2، 90-89

).1(داردقراردومگاهیجادرگندم 
وخشکيهواوآببهيسازگارخاطربهجو

دارايوشدهمختلف کشت هاياقلیمدرسخت،طیشرا
ارقامشوندیکشت مهکه امروزارقامی. استیاديارقام ز

ژنتیکی و عوامل. هستنددیفهرششوردیفهدو
، انرژي )22(شیمیاییترکیبتغییر در سببمحیطی 

تفاوت در ارزش جهینتدرو )21،20(قابل متابولیسم 
. شودیمجوارقام مختلف ياتغذیه

سمیمتابولقابليانرژوباالبریفيواسطهبهجو
تري غذایی کمارزشیگوشتيهاجوجهبراي،نییپا

جادیاباآنسکوزیمحلول و وبتاگلوکانوداشته
در يمغذموادجذبوهضمکاهشسببتهیسکوزیو

جادیایتیریمدمشکالتو)18،17،4(شدههاجوجه
تأثیرتحتجوبتاگلوکانمقدارتغییر).4(کندیم

به طوري،)24،37(باشدیمیو محیطیژنتیکعوامل
میزانردیفهدو ردیفه نسبت به ارقام شش ارقامکه

زینکشتمختلفمناطق.)36(رنددابتاگلوکان باالتري 
تحتیمحسوسبه طور رابتاگلوکان جو زانیمتواندیم

آب و هواي گرم و کهي طوربه).26(دهدقرارریتأث
خشک در مرحله پر شدن دانه سبب افزایش میزان 

).29(شود میبتاگلوکان
ارقام مختلف جو از نظر نیبیقابل توجهراتییتغ
و ) 27(يمغذموادهضم قابلیترشد،عملکردبرتاثیر

نشانگوشتی هايجوجهدر) 2(غذاییتبدیلضریب
.استشده داده

ابیآسنۀیهزکاهشدهندگان به دلیل پرورش
). 33(دکامل تمایل دارنۀبر استفاده از دانهاکردن دانه

سالمتی روده و سالمتی شیافزارشد، عملکردبهبود 
کامل ذکر شده ۀتغذیه دانيایمزاگریدازعمومی گله 

هیتغذهاي گوشتی که جوجههشدگزارش). 11(است 
يبهترحتّییامشابهسرعتباکامل جو ۀدانباشده

جو باشدههیتغذهاي گوشتی نسبت به جوجه
). 33(کنندیمرشدجو آسیاب شده یازده و غلطک

دانشجوي دکتري، دانشگاه محقق اردبیلی-1
)mdshakouri@uma.ac.ir: مسوولهنویسند(،یلیاردبمحققدانشگاه،اریاستاد-2

3/2/93:تاریخ پذیرش14/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش

40............ ...................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم

چهار رقم جو به صورت دانۀ کامل یا آسیاب شده ریثأت
گوشتیهاي خون جوجهلیپیدي يهاو فراسنجهمغذي، قابلیت هضم موادعملکردبر 

2يشکوروشیرداریمو1زادهملکمحمد

کیدهچ
هضمقابلیت،گوارشیۀشیرابۀویسکوزیت،عملکردبر آنهامختلف جو و شکل مصرف ارقامریتأثیبررسهدفباشیآزمانیا
ی از سویۀ تجارتی راس گوشتروزة یکۀجوجقطعه512تعداد . گرفتانجامهاي گوشتی جوجهیخونيهاو فراسنجهمغذيمواد
هاي به تیمار2×4لیفاکتورشیآزماترتیببایتصادفکامالًطرحقالبدرروزدووچهلبه صورت مخلوط دو جنس به مدت 308

دانهوشدهابیآسشامل مصرف شکلو ییو ماکوCB-74-2صحرا، دشت،شامل چهار رقمِ جوارقام. ختصاص یافتنداآزمایشی 
يهارهیجباشدههیتغذيهاجوجهنداشت وهاجوجهرشدکردعملرويداريرقم جو تأثیر معنی،نتایجمطابق. بودندکامل

مقدار آزمایش، باالترین28در روز . )>05/0P(دند دانشان را يغذایی باالترلیتبدبیکامل مصرف خوراك و ضرۀدانيحاو
در جیرة حاوي رقم درصد قابلیت هضم مادة آلی و انرژي ترینو پایین) >CB-74-2)05/0Pشیرابۀ ژژنومی در اثر رقم ویسکوزیتۀ 

،گلیسریدتريترین سطحروزگی بیش24هاي تغذیه شده با رقم ماکویی نیز در سن جوجه.)>001/0P(صحرا مشاهده شد 
کامل سبب افزایش میزان ۀمصرف دان). >0001/0P(را در سرم خود نشان دادندVLDLو کلسترول LDLلسترول ککل، کلسترول

رغم داشتن علیمطالعهموردجوماقبراساس این نتایج، ار). >01/0P(شد سرمHDLکلسترولو کاهشLDLکلسترول کل و 
آنها مصرف نشان دادند وگوشتیهايجوجهرشد عملکردبریکسانیهاي بررسی شده، تأثیراثرات متفاوت بر برخی از فراسنجه

.بهبود بخشدرااین پرندگان کردعملنتوانستکامل ۀدانبه صورت 

ژژنومیۀشیرابۀویسکوزیتمغذي،موادهضمقابلیت ،عملکردجو، م رقکامل، ۀدانی،گوشتۀ جوج:کلیديهاياژهو

مقدمه
ییغذارةیدر جیمصرفغلۀنیترعمدهذرت

یوارداتوباال متیقدلیلبه. استیگوشتيهاجوجه
نیارةیجدرگندموجوازاستفادهبهلیتماآنبودن

نیامصرف يایاز مزایکی. استافتهیشیافزاپرندگان 
سببکههاستآننیپروتئبودن درصد باالغالت، 
شودیممتیقگرانینیپروتئمنابعازاستفادهکاهش

یسال زراعدرکشور جودیتولزانیمآمار،طبق). 9(
از بعدغالت نیبدروبودهتنونیلیم85/2، 90-89

).1(داردقراردومگاهیجادرگندم 
وخشکيهواوآببهيسازگارخاطربهجو

دارايوشدهمختلف کشت هاياقلیمدرسخت،طیشرا
ارقامشوندیکشت مهکه امروزارقامی. استیاديارقام ز

ژنتیکی و عوامل. هستنددیفهرششوردیفهدو
، انرژي )22(شیمیاییترکیبتغییر در سببمحیطی 

تفاوت در ارزش جهینتدرو )21،20(قابل متابولیسم 
. شودیمجوارقام مختلف ياتغذیه

سمیمتابولقابليانرژوباالبریفيواسطهبهجو
تري غذایی کمارزشیگوشتيهاجوجهبراي،نییپا

جادیاباآنسکوزیمحلول و وبتاگلوکانوداشته
در يمغذموادجذبوهضمکاهشسببتهیسکوزیو

جادیایتیریمدمشکالتو)18،17،4(شدههاجوجه
تأثیرتحتجوبتاگلوکانمقدارتغییر).4(کندیم

به طوري،)24،37(باشدیمیو محیطیژنتیکعوامل
میزانردیفهدو ردیفه نسبت به ارقام شش ارقامکه

زینکشتمختلفمناطق.)36(رنددابتاگلوکان باالتري 
تحتیمحسوسبه طور رابتاگلوکان جو زانیمتواندیم

آب و هواي گرم و کهي طوربه).26(دهدقرارریتأث
خشک در مرحله پر شدن دانه سبب افزایش میزان 

).29(شود میبتاگلوکان
ارقام مختلف جو از نظر نیبیقابل توجهراتییتغ
و ) 27(يمغذموادهضم قابلیترشد،عملکردبرتاثیر

نشانگوشتی هايجوجهدر) 2(غذاییتبدیلضریب
.استشده داده

ابیآسنۀیهزکاهشدهندگان به دلیل پرورش
). 33(دکامل تمایل دارنۀبر استفاده از دانهاکردن دانه

سالمتی روده و سالمتی شیافزارشد، عملکردبهبود 
کامل ذکر شده ۀتغذیه دانيایمزاگریدازعمومی گله 

هیتغذهاي گوشتی که جوجههشدگزارش). 11(است 
يبهترحتّییامشابهسرعتباکامل جو ۀدانباشده

جو باشدههیتغذهاي گوشتی نسبت به جوجه
). 33(کنندیمرشدجو آسیاب شده یازده و غلطک

دانشجوي دکتري، دانشگاه محقق اردبیلی-1
)mdshakouri@uma.ac.ir: مسوولهنویسند(،یلیاردبمحققدانشگاه،اریاستاد-2

3/2/93:تاریخ پذیرش14/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش

40............ ...................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم

چهار رقم جو به صورت دانۀ کامل یا آسیاب شده ریثأت
گوشتیهاي خون جوجهلیپیدي يهاو فراسنجهمغذي، قابلیت هضم موادعملکردبر 

2يشکوروشیرداریمو1زادهملکمحمد

کیدهچ
هضمقابلیت،گوارشیۀشیرابۀویسکوزیت،عملکردبر آنهامختلف جو و شکل مصرف ارقامریتأثیبررسهدفباشیآزمانیا
ی از سویۀ تجارتی راس گوشتروزة یکۀجوجقطعه512تعداد . گرفتانجامهاي گوشتی جوجهیخونيهاو فراسنجهمغذيمواد
هاي به تیمار2×4لیفاکتورشیآزماترتیببایتصادفکامالًطرحقالبدرروزدووچهلبه صورت مخلوط دو جنس به مدت 308

دانهوشدهابیآسشامل مصرف شکلو ییو ماکوCB-74-2صحرا، دشت،شامل چهار رقمِ جوارقام. ختصاص یافتنداآزمایشی 
يهارهیجباشدههیتغذيهاجوجهنداشت وهاجوجهرشدکردعملرويداريرقم جو تأثیر معنی،نتایجمطابق. بودندکامل

مقدار آزمایش، باالترین28در روز . )>05/0P(دند دانشان را يغذایی باالترلیتبدبیکامل مصرف خوراك و ضرۀدانيحاو
در جیرة حاوي رقم درصد قابلیت هضم مادة آلی و انرژي ترینو پایین) >CB-74-2)05/0Pشیرابۀ ژژنومی در اثر رقم ویسکوزیتۀ 

،گلیسریدتريترین سطحروزگی بیش24هاي تغذیه شده با رقم ماکویی نیز در سن جوجه.)>001/0P(صحرا مشاهده شد 
کامل سبب افزایش میزان ۀمصرف دان). >0001/0P(را در سرم خود نشان دادندVLDLو کلسترول LDLلسترول ککل، کلسترول

رغم داشتن علیمطالعهموردجوماقبراساس این نتایج، ار). >01/0P(شد سرمHDLکلسترولو کاهشLDLکلسترول کل و 
آنها مصرف نشان دادند وگوشتیهايجوجهرشد عملکردبریکسانیهاي بررسی شده، تأثیراثرات متفاوت بر برخی از فراسنجه

.بهبود بخشدرااین پرندگان کردعملنتوانستکامل ۀدانبه صورت 

ژژنومیۀشیرابۀویسکوزیتمغذي،موادهضمقابلیت ،عملکردجو، م رقکامل، ۀدانی،گوشتۀ جوج:کلیديهاياژهو

مقدمه
ییغذارةیدر جیمصرفغلۀنیترعمدهذرت

یوارداتوباال متیقدلیلبه. استیگوشتيهاجوجه
نیارةیجدرگندموجوازاستفادهبهلیتماآنبودن

نیامصرف يایاز مزایکی. استافتهیشیافزاپرندگان 
سببکههاستآننیپروتئبودن درصد باالغالت، 
شودیممتیقگرانینیپروتئمنابعازاستفادهکاهش

یسال زراعدرکشور جودیتولزانیمآمار،طبق). 9(
از بعدغالت نیبدروبودهتنونیلیم85/2، 90-89

).1(داردقراردومگاهیجادرگندم 
وخشکيهواوآببهيسازگارخاطربهجو

دارايوشدهمختلف کشت هاياقلیمدرسخت،طیشرا
ارقامشوندیکشت مهکه امروزارقامی. استیاديارقام ز

ژنتیکی و عوامل. هستنددیفهرششوردیفهدو
، انرژي )22(شیمیاییترکیبتغییر در سببمحیطی 

تفاوت در ارزش جهینتدرو )21،20(قابل متابولیسم 
. شودیمجوارقام مختلف ياتغذیه

سمیمتابولقابليانرژوباالبریفيواسطهبهجو
تري غذایی کمارزشیگوشتيهاجوجهبراي،نییپا

جادیاباآنسکوزیمحلول و وبتاگلوکانوداشته
در يمغذموادجذبوهضمکاهشسببتهیسکوزیو

جادیایتیریمدمشکالتو)18،17،4(شدههاجوجه
تأثیرتحتجوبتاگلوکانمقدارتغییر).4(کندیم

به طوري،)24،37(باشدیمیو محیطیژنتیکعوامل
میزانردیفهدو ردیفه نسبت به ارقام شش ارقامکه

زینکشتمختلفمناطق.)36(رنددابتاگلوکان باالتري 
تحتیمحسوسبه طور رابتاگلوکان جو زانیمتواندیم

آب و هواي گرم و کهي طوربه).26(دهدقرارریتأث
خشک در مرحله پر شدن دانه سبب افزایش میزان 

).29(شود میبتاگلوکان
ارقام مختلف جو از نظر نیبیقابل توجهراتییتغ
و ) 27(يمغذموادهضم قابلیترشد،عملکردبرتاثیر

نشانگوشتی هايجوجهدر) 2(غذاییتبدیلضریب
.استشده داده

ابیآسنۀیهزکاهشدهندگان به دلیل پرورش
). 33(دکامل تمایل دارنۀبر استفاده از دانهاکردن دانه

سالمتی روده و سالمتی شیافزارشد، عملکردبهبود 
کامل ذکر شده ۀتغذیه دانيایمزاگریدازعمومی گله 

هیتغذهاي گوشتی که جوجههشدگزارش). 11(است 
يبهترحتّییامشابهسرعتباکامل جو ۀدانباشده

جو باشدههیتغذهاي گوشتی نسبت به جوجه
). 33(کنندیمرشدجو آسیاب شده یازده و غلطک

دانشجوي دکتري، دانشگاه محقق اردبیلی-1
)mdshakouri@uma.ac.ir: مسوولهنویسند(،یلیاردبمحققدانشگاه،اریاستاد-2

3/2/93:تاریخ پذیرش14/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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سببعبور آهسته خوراك يواسطهکامل به ۀدانتغذیۀ
افزودنبا ). 34(شودیمافزایش قابلیت هضم نشاسته 

به ساییده شدن جیره اجزاء درشت فیبريبهکامل ۀدان
ي گوارشیاهدسترسی آنزیم،اجزاء خوراك کمک نموده

به استفاده نیازممکن است ودادهنشاسته را افزایش به
هاي جوجهدر جیرهرا خارجیمنشاءباهاي از آنزیم

). 23(دهدگوشتی کاهش 
در مورد دانۀ موجود يهاافتهیتیتوجه به محدوداب
ارقام مختلف ییارزش غذاییو ضرورت شناساجوکامل
چهاراثر شود تا ، در این مطالعه کوشش میکشورجو 

ابیآسبه شکل یشتگويهاجوجهةریجدر رقم جو 
رشد، قابلیت هضم مواد عملکردکامل بر ۀدانایشده 

قرار بررسی مورد یخونيهافراسنجهیبرخمغذي و 
.گیرد

هامواد و روش
جوارقامیۀته

محصول سال در این آزمایش استفادهموردجوارقام
ماکوئیوCB-74-2شامل دشت، صحرا، 89-90ی زراع

استان يکشاورزحمایتیشرکت خدمات ازکهبودند
.شدندیهاردبیل ته

پرورشتیریمد
صورتبهروزهیکگوشتیجوجۀقطعه512تعداد

اینبراي308راستجاريسویۀازجنسدومخلوط
توزینسالنبهورودازپسهاجوجه.شدمنظورآزمایش

با وزن گروهی یکسان ايقطعه16گروه32بهوشده
در تیمار غذایی 8. توزیع شدند) گرم92/8±06/664(

آزمایشبا ترتیب تصادفیکامالًطرحقالب یک 
کامل ۀشکل مصرف دان2رقم جو با 4(4×2فاکتوریل

آزمایشیي هاتکرار براي واحد4در ) شدهابیآسای
جو از همان روز ) نوع رقم(منظور شده و اعمال تیمار 

.بودشیآزما11کامل از روز ۀول و مصرف دانا
طبق وهبودجوۀپایمورد استفاده بر یشیآزمايهاجیره
ۀ راس سوییگوشتهايجوجهیریتمدراهنمايۀتوصی
11(رشد، )یروزگ10تا1(ینآغازيهادورهبراي308

. ندشدتنظیم) یروزگ42تا 29(پایانیو) روزگی28تا
ملی انجمن هاياز جدولیاقالم خوراکییایمیشبیترک
ۀتغذیآغازین ةدر دور. شداستخراج)28(قاتیتحق

. شدانجامشدهآسیابجو حاويهايجیرهباهاجوجه
ةجیردر جیرهکلدرصد10میزانبهنیزکامل جو ۀدان

. شدمصرف پایانیةجیردرجیرهکلدرصد20ورشد
1جدول درها آنيو مواد مغذخوراکیاقالمترکیب

استشدهارائه
ساعته  23روشنایی آزمایش،روزة42مدتکلدر
گیريرکوردمواقعدرجزبههاو جوجهشد اعمال

در . به آب سالم و  خوراك دسترسی داشتندهمواره
مصرف) روزگی42و 28، 10(ايتغذیهة پایان هر دور

بهتکرارهربهمربوطيهاجوجهوزنافزایشوخوراك
افزایش وزن و مصرف وهشدگیرياندازهگروهیصورت

هاي تلف شده نیز در محاسبات مصرف خوراك جوجه
هرازقبل. خوراك و ضریب تبدیل غذایی اعمال شد

محتواينسبییکنواختیحصولمنظوربهکشیوزن
ساعت گرسنگی تحمیل شد4هاجوجهبهگوارشی،

شده توصیهبرنامۀ طبقهاجوجهواکسیناسیون. )17(
.شدانجاملیاردباستانپزشکیدامکل ادارةتوسط
يانرژويمغذموادایلئومیهضمقابلیتگیرياندازه

و يمغذّموادایلئومیهضمقابلیتگیرياندازهبراي
روز، 3بیست و پنج روزگی به مدت سنازيانرژ

هابه جوجهدرصد اکسید کروم3/0ي حاوي هاجیره
2در روز بیست و هشتم پرورش از هر تکرار . تغذیه شد

استفادهبا)یک قطعه نر و یک قطعه ماده(قطعه جوجه
از باز کردن پسو شدهکشتهکربندیاکسيدگازاز

ي مربوط به هر هاایلئوم جوجهمحتوايیحفرة شکم
به لئومیمحل اتصال اتازرده سۀیمحل ته کازتکرار 

درجۀ-20(فریزردروشدهآوريجمعکور يهاروده
از هانمونهکردنخشک. نگهداري شد) گرادسانتی
72گراد به مدت سانتیدرجۀ60دماي (آون طریق
جذب رطوبت منظوربههانمونه. گرفتصورت) ساعت

قرارآزادهوايدرساعت 24حداقل مدتبه طیمح
. گرفتند
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42......................................... لیپیدي يهاو فراسنجه، قابلیت هضم مواد مغذيعملکردچهار رقم جو به صورت دانۀ کامل یا آسیاب شده بر ریثأت

به کمک یلئومیاموادورهیجيهاآسیاب کردن نمونه
قطرباالکاز وصورت گرفته یشگاهیآزماابیآس

خشک مادة. ندشدعبور داده يمتریلیمکیهايسوراخ
AOACي استانداردهاروشمطابقهانمونهآلی مادةو 
باهانمونهبهمربوطخامانرژي.شدگیرياندازه) 3(

و) ساخت آمریکا، Parr 1341مدل (بمب کالریمتر 
متریویسکوزدستگاهباژژنومۀشیرابویسکوزیتۀ

)BrookfieldمدلproDV++ ،تعیین ) آمریکاساخت
. شد

با روش هامیزان اکسید کروم نمونهيریگاندازه
نوري جذبوانجام) 15(و فنتون فنتونيشنهادیپ

دستگاهوسیلهبهنانومتر 440طول موج درهاآن
خوانده) آمریکاساخت،Unico 2100(اسپکتروفتومتر

استفادهبايانرژوهضم مواد مغذي قابلیتسپس. شد
.)30(شدتعیینزیرفرمولاز

یخونيهافراسنجهيریگاندازه
در روز بیست یخونيهافراسنجهي ریگاندازهيبرا

از هر جوجهدو قطعه بالسیاهرگازو چهارم پرورش، 
برايخونيهانمونه. آمدعملبهيریگخونتکرار 

مدلVISION(سانتریفیوژدستگاهباسرمجداسازي
VS-15000 CFN ΙΙ،دهمدت به) ة جنوبیکرساخت

سپس . دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند3000دقیقه و با 
شیمی زیستشرکتي تجاري هابا استفاده از کیت

روشباگلیسریدتريوHDLکلسترولکل، کلسترول
. شدگیرياندازهاسپکتروفتومتردستگاهباسنجیرنگ

ازاستفادهبانیزVLDLکلسترولوLDLکلسترول
).16(شدندمحاسبهزیرهايفرمول

LDLکلسترول= کلسترول کل- HDLکلسترول-گلیسریدتري/5
VLDL کلسترول = گلیسرید تري/5

)برحسب درصد جیره(ي آزمایشی هاترکیب اقالم خوراکی و مواد مغذي جیره-1جدول 
پایانیرشدآغازیناقالم خوراکی

551/29002/60613/64جو
--25ذرت

86/3082/2511/23کنجاله سویا
01/792/359/1پودر ماهی
6/490/600/7روغن سویا

67/088/011/1کلسیم فسفاتدي
93/094/015/1پودر صدف

24/025/029/0نمک
45/05/05/0یویتامینمخلوطپیش
55/05/05/0مواد معدنیمخلوطپیش

13/028/011/0دي ال متیونین
01/001/003/0کلرایدهیدرو لیزین ال 

100100100جمع
)محاسبه شده(مواد مغذي 

295029502950)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي قابل متابولیسم 
17/2349/20323/18(%)پروتئین خام 

96/084/085/0(%)کلسیم 
48/042/0425/0(%)فسفر در دسترس 

16/015/015/0(%)سدیم
530/0608/0393/0(%)متیونین 
89/0944/071/0(%)سیستین + متیونین 

330/1121/1974/0(%)لیزین 
476/1267/1120/1(%)آرژنین 

377/0294/0269/0(%)تریپتوفان 
828/0762/0676/0(%)ئونین تره
جو کامأل آسیاب شده-1
.جیره را شامل بوددرصد کل 10دانۀ کامل جو -2
.درصد کل جیره را شامل بود20دانۀ کامل جو -3
، B1:mg55/3، ویتامینK3:mg4، ویتامینE:mg72، ویتامین D3:IU4000، ویتامین A :IU18000ویتامین : فراهم شده به ازاي هر کیلوگرم جیره-4

: کلریدکولین،  B12mg03/0: ویتامین، B9:mg2، ویتامینB6:mg88/5، ویتامینmg4/59: ، نیاسینmg6/19: ، پانتوتنات کلسیمB2 :mg2/13ویتامین
g1
Se:mg4/0و Mn:mg4/198 ،Zn:mg4/169 ،Fe:mg100 ،Cu :mg20 ،I:mg985/1:فراهم شده به ازاي هر کیلوگرم جیره-5

(%) هضم قابلیت = 1 − جیره(%) کروم ایلئومی(%)اکسید نمونه کروم اکسید
× ایلئومی(%) نمونه مغذي (%)ماده جیره مغذي ماده

× 100
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تجزیۀ آماري
هاي به دست آمده هبراي تجزیه و تحلیل آماري داد

خطی و رویۀ مدل عمومی ) SAS)30افزار آماري از نرم
)GLM (نیز با استفاده هادادهمیانگین. آن استفاده شد

اي دانکن و در سطح احتمال از آزمون چند دامنه
)05/0P< (با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.

بحثونتایج
هاي شاخصگیريبه اندازهمربوطهايیافته

2هاي مختلف در جدول طی دورهپرندگانکردعمل
یک (آزمایشیهايدورهازکدامهیچطی. استشدهارائه

تایکوروزگیهشتوبیستتایکروزگی،دهتا
خوراك،مصرفبرجورقماثر) روزگیدووچهل

دارمعنیپرندگانغذاییتبدیلضریبووزنافزایش
) 14،35(پژوهشگران دیگر از سويی چنین نتایج. نشد

دو روزگی یک تا چهل وةدر دور. استنیز گزارش شده 
داريمصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی

به ). P>05/0(گرفتقرارجومصرفشکلتأثیرتحت

ۀدانحاويهايجیرهباشدهتغذیههايطوري که جوجه
باالتريغذاییتبدیلضریبوخوراكرفمصکامل

حاوي جو هايجیرهباشدهتغذیههايجوجهبهنسبت
درخوراكيباالمصرف. کامالً آسیاب شده داشتند

کاملۀدانحاويهايجیرهباشدهتغذیههايجوجه
بامقایسهدرشدهیادهايجوجهوزنافزایشموجب
شیافزااین اما.شدحاوي جو آسیاب شده هايجیره
توجهبا.نشدداریمعنيآمارنظراز) يدرصد4/3(وزن

مصرفافزایشموازاتبههاجوجهوزنافزایشکهاینبه
غذاییتبدیلضریبلذا نگرفت،صورتخوراك
جوکاملۀدانحاويهايشده با جیرهتغذیههايجوجه

تبدیلضریببودنباال. دادنشانرا داريمعنیافزایش
ۀدانحاويهايهشده با جیرتغذیههايجوجهغذایی
خوردمیچشمبهنیزدیگرپژوهشگرانگزارشدرکامل

رشد عملکردهاي مربوط به یک از فراسنجههیچ).6،33(
ها تحت تأثیر اثر متقابل رقم جو و شکل مصرف جوجه

.آن قرار نگرفت

مواد مغذي ایلئومیت هضم مربوط به قابلیاطالعات
تغذیهگوشتیهايجوجهگوارشیۀشیرابۀویسکوزیتو

آسیابشکلبهجورقمچهارحاويهايجیرهباشده
ارائه 3جدول درروزگی28سندرکاملۀدانیاشده

حاوي رقم ة جیرباشدهتغذیههايجوجه. شده است
یت قابلیت هضم ماده آلی و قابلمیزانترین کمصحرا 

ارقام،بیندر. )>001/0P(نشان دادند هضم انرژي را 
رقمبهمربوطژژنومیۀ شیرابۀویسکوزیتباالترین مقدار 

آسیاب شده یا دانۀ کاملهاي حاوي چهار رقم جو به شکل شده با جیرههاي گوشتی تغذیهجوجهعملکرد-2جدول 
روزگی1-42روزگی1-28روزگی1-10تیمار غذایی

مصرف 
)g(خوراك

افزایش 
)g(وزن

ضریب تبدیل
غذایی

مصرف 
)g(خوراك

افزایش وزن
)g(

ضریب  
تبدیل
غذایی

مصرف 
)g(خوراك

افزایش 
)g(وزن

ضریب  تبدیل 
غذایی

اثرات اصلی

رقم
99/14933/10154/19/14350/84875/10/33541/183711/2دشت
32/14911/9657/13/14076/81077/13/32516/175618/2صحرا

CB-74-221/15321/10153/19/14116/84670/14/33010/180911/2
35/15485/9757/12/14518/84176/10/34113/180018/2ماکویی

466/2535/2018/009/3892/18032/089/7081/39038/0خطاي معیار
1/14179/83374/1b9/32503/1779b10/2---آسیاب شده شکل مصرف

1/14366/83975/1a0/34082/1840a19/2---1دانۀ کامل
93/2638/13022/013/5015/28027/0---خطاي معیار

رات متقابلاث
5/13892/81973/11/32513/184308/2---آسیاب شدهدشت

3/14828/87676/19/34569/190213/2---دانۀ کامل
7/13896/80377/11/31393/169711/2---آسیاب شدهصحرا

1/14256/81777/15/33638/181524/2---دانۀ کامل
CB-74-25/13864/84069/19/32627/177605/2---آسیاب شده

2/14379/85271/10/33403/184118/2---دانۀ کامل
7/15025/87275/15/33509/179914/2---آسیاب شدهماکویی

7/13990/81176/15/34717/180023/2---دانۀ کامل
90/5376/26045/026/10030/56054/0---خطاي معیار

يدارسطح احتمال معنیمنابع تغییر
416/0393/0363/08292/04715/04514/04372/02510/03575/0رقم

6228/07681/06399/00365/01394/00165/0---شکل مصرف
3171/01927/09777/08661/07784/08808/0---شکل مصرف×رقم 

.صورت گرفتروزگی42تا 29درصد کل جیره از 20روزگی و 28تا 11درصد کل جیره از 10دانۀ کامل به میزان مصرف-1
a, b :05/0(ند در سطح احتمال هستیحروف متفاوتدارايهاي موجود در هر ستون کهمیانگینP< (دداري دارنبا یکدیگر  اختالف معنی.
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CB-74-2 05/0(بود<P( هرچند که اختالف آن با رقم ،
آلیةمادهضمقابلیتدرتفاوت. دار نبودصحرا معنی

نیز) 27(همکارانومقدمنصیريراجو،رقمتأثیرتحت
که وجود یک رابطۀ منفی بین با این. کردندشگزار

کاهش وروده گوارشیۀشیرابۀویسکوزیتافزایش 
مواد مغذي به خوبی مشخص شده هضمقابلیت

صحرا به روشنی ، اما این رابطه در مورد رقم)17،18(
که دامنۀ تغییرات با توجه به این. مشاهده نشد

رد مطالعه ویسکوزیتۀ شیرابۀ گوارشی در اثر ارقام مو
که پایین بودن قابلیت این امکان وجود داردتر است، کم

هضم مواد مغذي جیرة حاوي رقم صحرا با محتوي 
شکلتأثیر. ترکیبات شیمیایی آن در ارتباط باشد

. نبوددارمعنیژژنومیشیرابۀ ۀویسکوزیتبرجومصرف
داشتمطابقتدیگرپژوهشگرانهايیافتهبانتیجهاین
مصرفتأثیرتحتژژنومیۀویسکوزیتنمودندشگزارکه
اثر متقابل رقم جو و ).7،33(گیردنمیقرارکاملۀدان

شکل مصرف آن بر قابلیت هضم مواد مغذي و 
.دار نبودویسکوزیتۀ شیرابۀ ژژنومی معنی

ۀدهد که همنشان می4جدولهاي یافته
سرم خون در مطالعه موردهاي لیپیدي فراسنجه

گلیسرید،تري،HDLکلسترولکل،سترول کل(
جورقمتأثیرتحت)VLDLو کلسترولLDLکلسترول

گرفتندقرارمصرفشکلباآنمتقابلاثرو
)001/0P<(.ترین مقادیر کلسترول کل، کم

سرم VLDLکلسترول وLDLکلسترول رید،تري گلیس
ترینبیشوCB-74-2رقم هاي تغذیه شده در اثر جوجه

مورددرحالیکهدر.مشاهده شدماکوییرقمدر اثر آنها
هايجوجه. بودحاکمحالت اینعکسHDLکلسترول

میزانکاملۀدانحاويهايجیرهباشدهتغذیه
کلسترولتر امابیشLDLکلسترولوکلکلسترول

HDLةکنندافتیدريهاجوجهبامقایسهدرراتريکم
شده نشان دادند جو آسیاب يحاويهارهیج
)01/0P< .(هايجوجهخونکلسترولمیزانکاهش

در اثر لختجوحاويهايجیرهباشدهتغذیهگوشتی
وبنگتسوناز سويهاي محلول و ویسکوز بتاگلوکان
دلیل از این رو، . نشان داده شده است) 5(همکاران

هاي لیپیدي و دیگر فراسنجهاحتمالی کاهش کلسترول 
ۀشیرابۀاست با افزایش ویسکوزیتسرم خون ممکن

سبب کاهش تواند میگوارشی در ارتباط باشد که 
وکلسترولجذبکاهش ،)32(قابلیت هضم لیپید 

در . شود)19(صفراويهاياسیدولیپیددفعافزایش
ۀشیرابۀویسکوزیتمقدار ترینبیشش،یآزمانیا

ترین سطح چنین پایینو هم) 3جدول (گوارشی 
پرندگان تغذیه شده با به هاي لیپیدي سرم هفراسنج
وجود اثر . تعلّق داشتCB-74-2جو رقم ي حاوجیرة 

دار بین رقم و شکل مصرف، روند مشخصی متقابل معنی
لیپیدي در هايرا مبنی بر کاهش یا افزایش فراسنجه

اثر مصرف دانۀ کامل ارقام در مقایسه با شکل آسیاب 
که این روند از رقمی به رقم بل. دهدها نشان نمیشده آن

هاکه برخی از این فراسنجهبه طوري. دیگر متفاوت است
در رقمی با مصرف دانۀ کامل افزایش و در رقم دیگر با 

).4جدول (دهد مصرف آن کاهش نشان می
شامل دشت، صحرا، مطالعهموردجورقمچهار
CB-74-2رشدعملکردبرمشابهی ریتأث،و ماکویی

در جوکاملۀدانمصرف.نشان دادندگوشتیهايجهجو
تبدیلضریبسطوح مورد مطالعه به دلیل افزایش 

ها مطلوب نبوده و موجب افزایش کلسترول جوجهغذایی
ۀویسکوزیتتوأم بودن افزایش . ها شدکل سرم خون آن

غلظتبا کاهش CB-74-2گوارشی در اثر رقم ۀشیراب
جملهازها جوجهونخسرملیپیديهايفراسنجه
ها تواند بر وجود یک رابطۀ عکس بین آنمیکلسترول
.تلقّی شود

تشکر و قدردانی
تأمین هزینۀ انجام پاسبه یلیاردبمحققدانشگاهاز
.شودیمیقدردانوهشاین پژ
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چهارحاويهايجیرهباشدههاي گوشتی تغذیهجوجهژژنومیۀشیرابۀو ویسکوزیتمغذيمواد ایلئومیهضم قابلیت- 3دول ج
روزگی28سندرکاملۀدانیاشدهآسیابشکلبهجورقم

)1cP(ویسکوزیته (%)ماده خشک (%)انرژي (%)ماده آلی تیمار غذایی
اثرات اصلی

a63/68a79/6685/64b25/3دشت
b83/62b87/5935/62ab57/3صحرارقم 

CB-74-2a25/68a21/6545/66a90/3
a58/70a75/6884/65b10/3ماکویی

926/0757/0527/1176/0خطاي معیار
97/6990/6876/6496/2آسیاب شدهشکل مصرف

20/7161/6892/6625/3دانۀ کامل
852/1514/1160/2250/0خطاي معیار

اثرات متقابل
50/6897/6520/6723/3آسیاب شدهدشت

276/6862/6750/6218/3دانۀ کامل
08/6401/6157/6263/3آسیاب شدهصحرا

59/6172/5812/6250/3دانۀ کامل
CB-74-206/7066/6694/6754/3آسیاب شده

45/6675/6395/6426/4ۀ کاملدان
97/6990/6876/6496/2آسیاب شدهماکویی

20/7161/6892/6625/3دانۀ کامل
852/1514/1160/2250/0خطاي معیار

دار بودنسطح احتمال معنیمنابع تغییر
0002/00005/02667/0018/0آسیاب شدهرقم

2926/04695/03380/03182/0دانۀ کاملصرفشکل م
3584/06074/04254/02825/0شکل مصرف×رقم

سانتی پوآز-1
.روزگی صورت گرفت42تا 29درصد کل جیره از 20روزگی و 28تا 11درصد کل جیره از 10مصرف دانۀ کامل به میزان -2

a,b :05/0(در سطح احتمال ،ندهستیف متفاوتحرودارايهاي موجود در هر ستون که میانگینP< (داري دارندبا یکدیگر  اختالف معنی.

هاي حاوي چهار رقم جو به شکل آسیاب شدهشده با جیرههاي گوشتی تغذیههاي لیپیدي سرم خون جوجهفراسنجه- 4جدول 
روزگی24یا دانۀ کامل در سن 

تري گلیسریدتیمار غذایی
)mg/dl(

کلسترول کل
)mg/dl(

HDLکلسترول
)mg/dl(

LDLکلسترول
)mg/dl(

VLDLکلسترول
)mg/dl(

اثرات اصلی
b44/56b41/121bc94/71b41/38b29/11دشت

b42/56b39/122b34/73b56/37b28/11صحرارقم
CB-74-2c31/42c03/111a94/80c63/21c46/8

a65/69a39/128c59/68a86/45a34/13ماکویی
599/1742/1331/1078/2320/0خطاي معیار

65/56b48/116a85/75b72/2933/11آسیاب شدهشکل مصرف
78/55a08/125b56/71a36/4216/11دانۀ کامل

131/1232/1941/0469/1226/0خطاي معیار
اثرات متقابل

c96/50b05/124a63/84c95/29c19/10آسیاب شدهدشت
b92/61b33/119c31/59b53/47b85/12دانۀ کامل

b72/64b57/119c69/62b93/43b94/12آسیاب شدهصحرا
c28/48b20/125a1/83c58/31c63/9دانۀ کامل

CB-74-2
d95/31c80/103a75/82d44/14d90/6آسیاب شده

c67/52b48/118a12/79c28/28c53/10دانۀ کامل
a95/78b39/119b38/73c22/30a79/15آسیاب شدهماکویی

b38/60a39/138c80/63a08/61b08/12دانۀ کامل
261/2464/2883/1939/2452/0خطاي معیار

دار بودنسطح احتمال معنیمنابع تغییر
>0001/0>0001/0>0001/0>0001/0>0001/0رقم

5947/0>0037/00001/0>5910/00001/0شکل مصرف
>0001/0>0004/00004/00001/0>0001/0شکل مصرف×رقم

.روزگی صورت گرفت42تا 29درصد کل جیره از 20روزگی و 28تا 11درصد کل جیره از 10مصرف دانۀ کامل به میزان -1
a,b :05/0(ه داراي حروف متفاوتی هستند در سطح احتمال هاي موجود در هر ستون کمیانگینP< (داري دارندبا یکدیگر  اختالف معنی .
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The Effect of Four Barley Cultivars in Whole and Ground Forms on Performance,
Nutrients Digestibility and Blood Lipid Parameters of Broiler Chickens

Mohammad Malekzadeh1 and Mir Daryoush Shakouri2

Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of barley cultivars and their feeding

form on performance, jejunal digesta viscosity, nutrients digestibility and blood parameters of
broiler chickens. A total of 512 day-old chicks (Ross 308), as mixed sex, were assigned to
experimental treatments using a completely randomized design with factorial arrangement (4×2)
for a period of 42 days. Barley cultivars were Dasht, Sahra, CB-74-2 and Makoei and feeding
forms were in whole and ground as well. According to the results, barley cultivar had no
significant effect on broilers performance and feeding whole grain increased feed intake and
feed conversion ratio of the birds (P<0.05). On day 28, the highest amount of jejunal digesta
viscosity (P<0.05) and the lowest digestibility of organic matter and energy (P<0.001) were
observed by CB-74-2 and Sahra cultivars, respectively. The birds receiving Makoei cultivar had
the highest level of triglyceride, total cholesterol, LDL-cholesterol and VLDL-cholesterol in
their sera at 24 days of age (P<0.0001). Ingestion of whole grain increased total and LDL-
cholesterol and decreased HDL-cholesterol levels of the sera (P<0.01). Based on the results,
while the barley cultivars showed different effects on some studied parameters, they had similar
influence on broiler growth performance and their whole feeding form failed to improve the
birds' performance.

Keywords: Barley cultivar, Broiler chickens, Jejunal digesta viscosity, Nutrient digestibility,
Performance, Whole grain
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