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 چکیده

عملكرد مالت جو بر  منظور بررسی اثر عصارهبه باشد.تنی میو درون تنیاکسیدانی در شرایط برونعالیت آنتیعصاره مالت، دارای ف

به هر گروه و گروه مساوی  4طور تصادفی به یك روزه گوشتی خریداری و به قطعه جوجه 180های گوشتی، جوجهو خصوصیات الشه 

صورت درصد به 5/0و  3/0، 2/0 زانیمرا بهمالت جو  هعصار بیترتهب Cو  A ،Bگروه  یهاجوجه شدند.تقسیم  ایقطعه 15زیر گروه  3

مالت عصاره  ،شاهدعنوان گروه به Dگروه  یهاجوجه .نمودند افتیدر روز 42مدت پرورش به و در کل دورهی دنیآب آشام درروزانه 

ن خوراك مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی برای هر گروه روزگی و در  پایان  دوره، میزا 21در  كردند.ن افتیرا در جو

گردید. این مطالعه نشان داد افزودن عصاره  کشتار تكرار هر قطعه از 2خصوصیات الشه، در پایان دوره  منظور تعیینمحاسبه گردید. به

پانكراس، کبد و قلب در مقایسه با  ن، سنگدان،دامالت در آب مصرفی بر ضریب تبدیل غذایی، درصد الشه، چربی احشایی، وزن چینه

 گروه شاهد تأثیری ندشت.
 

  ، جوجه گوشتیخصوصیات الشه، عملكرد رشدمالت،  عصاره کلمات کلیدی:

 ftalazade@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 
 

 

 

mailto:ftalazade@gmail.com:Email


 گوشتیهای اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد و خصوصیات الشه جوجهبررسی                               طالزاده و همکاران

78 
 

 مقدمه
بررسی تاثیر ترکیبات فیتوژنیک در طیور گوشتی حاکی از        

آن است که استفاده از برخی ترکیبات گیاهی و مشتقات حاصل 

ها منجر به بهبود راندمان تولید طیور گوشتی در اشکال از آن

بهبود ضریب تبدیل غذایی،  بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن،

بهبود وضعیت سالمتی و عملکرد دستگاه گوارش گردیده است 

(Hashemi وDavoodi ،2010 خواص مثبت ترکیبات گیاهی به .)

مربوط است.  هاطیف وسیعی از مواد فعال شیمیایی موجود در آن

اند شامل: ترکیباتی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته عمده

هاي ضروري، کاروتنوئیدها، ساپونین، استروئیدهاي گیاهی، روغن

ساکاریدهاي پپتیدها، پلیها، پلیفنلی، سولفیدها، لکتین ترکیبات

در بهبود  گیاهی عمل ترکیبات باشد. مکانسیممی ... اي وغیرنشاسته

مشخص نشده است اما چندین نظریه،  رد پرندگان دقیقاًعملک

 کنند. ترکیبات آنتیچگونگی بهبود عملکرد پرنده را توصیف می

هاي گیاهی باعث حفاظت از پرزهاي اکسیدانی موجود در عصاره

ي پرز روده، هااکسیدانی در سلولاثر آنتی شوند. درنتیجهروده می

(. 2001و همکاران،Manzanillo ) بدیاجذب مواد مغذي بهبود می

بهبود عملکرد  تواند درمی گیاهی نیز هايضدباکتریایی عصاره اثرات

گیاهی قادرند  هاياسانس مطالعات، براساس برخی باشد. پرنده موثر

و  Xu)زا را تخریب نمایند غشاي سیتوپالسمی عوامل بیماري

هاي جوجه تغذیه (.2002و همکاران،   Ultee؛2008کاران، مه

هاي گیاهی منجر به کاهش باکتري اشریشاکالي گوشتی با عصاره

  Mitchاست ) ها شدهالکتوباسیل پرفرنژنس و افزایش کلستریدیوم و

(. واضح است که 2005و همکاران،   Jamroz؛2005و همکاران، 

تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد پرنده داشته کنترل میکروفلور می

هاي  پانکراس اعث تحریک عملکرد آنزیمهاي گیاهی بباشد.عصاره

چنین باعث افزایش فعالیت شوند و هم)لیپاز، آمیالز و پروتئاز( می

گردند و درنتیجه هاي موکوسی روده میهاي هاضم در سلولآنزیم

، Srinivasanو  Platel) بدیاهضم و جذب مواد مغذي بهبود می

 شرایط در اکسیدانیتیآن ترکیبات وجود دلیلبه مالت عصاره (.2003

in vitro  و in vivoباشدمورد توجه می (Zhao  ،2006و همکاران.) 

ها تانن و هاترپندي فنلی، اسیدهاي فالونوییدها، فنلی نظیر ترکیبات

که مسئول خواص  باشدمالت می عصاره در ازجمله ترکیبات موجود

(. 2004ان، و همکار Bonoli) باشندمالت می عصاره اکسیدانیآنتی

است لذا مصرف  Bهاي گروه مالت غنی از ویتامین عصاره چنینهم

 Bهاي گروه تأمین ویتامین تواند کاهش هزینهاین محصول می

تر را دربرداشته باشد زیرا قیمت تمام شده این محصول بسیار کم

باشد. این مطالعه موجود در بازار می B ویتامین هايمکمل از قیمت

مالت بر عملکرد رشد و خصوصیات  بررسی اثر عصارهمنظور به

  هاي گوشتی انجام گرفت. .الشه در جوجه
 

 هاشمواد و رو
طیور بیمارستان  بخش نامه درقالب پایان که در این تحقیق در       

 قطعه جوجه 180انجام شد  چمران اهواز شهید دامپزشکی دانشگاه

 ی تصاف قالب طرح کامالً درروزه نر و ماده سویه راس گوشتی یک

 3قطعه در  15هر گروه شاملو  ندشدگروه مساوي تقسیم  4به 

به  بیترتهرا ب مالت عصاره Cو  A ،Bگروه  يهاجوجه .بودتکرار 

 در یدنیدرصد در آب آشام 5/0درصد و  3/0درصد،  2/0 زانیم

گروه  يها. جوجهنمودند افتیدر روز 42مدت به پرورش دوره کل

D عصاره فاقد  یدنیجیره پایه و آب آشام شاهد، تنهاعنوان گروه به

میزان خوراک مصرفی در هر  ،روزانه دریافت نمودند.مالت جو 

 42در سن  و پایان دوره یروزگ 21سن  و در هشد گروه ثبت

ضریب تبدیل  و افزایش وزن میزان خوراک مصرف شده، روزگی،

شه، درصد چربی بطنی ال درصد بررسی منظوربه گردید. محاسبه غذا

معده، سنگدان، دان، پیشهاي گوارشی )چینهو وزن نسبی اندام

قطعه پرنده با وزنی  2روده کوچک(، در پایان دوره از هر تکرار 

نزدیک به میانگین وزنی تکرار کشتار شد. وزن موارد ذکر شده، 

گیري اندازه گرم 001/0 ترازوي آزمایشگاهی با دقت با استفاده از

هاي ضریب غذایی، افزایش میانگین پایان براي مقایسه در .شد

چنین بررسی و هم پرورش میزان دان مصرفی در کل دوره وزن و

هاي اندام چربی بطنی و وزن نسبی درصد الشه، تلفات، درصد درصد

 SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرمهاي جمعگوارشی، داده

، آزمون طرفهکی انسیوار زیآنال و با استفاده از روش16 نسخه

عصاره مالت جو مورد استفاده  گرفت. قرار يآمار یابیارز مورد دانکن

باشد. بر طبق شرکت گرگان مالت زرین می در این مطالعه، تولید

 :استشرح ذیل آنالیز شیمیایی این عصاره به کارخانه، دستورالعمل
 

 مالت جو : آنالیز شیمیایی عصاره1جدول

8/3–2/4 pH  10محلول% 

 (brix)مواد جامد محلول در آب  60

 هاي احیاکننده برحسب مالتوز )گرم درصد(قند 45حداقل 

 اسیدیته بر حسب اسیدالکتیک 6/0حداکثر 

 پروتئین )گرم درصد( 5/1

 رطوبت )درصد( 38%

 کل مواد جامد )درصد( 62%

 درجه 20وزن مخصوص در  3/1

 هدرج 20ضریب شکست در  4/1
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 (درصد جیره پایه )برحسب دهنده و تركیب شیمیایی: مواد تشکیل2جدول 

 

   نتایج

دان  مالت جو بر میزان دان مصرفی: نتایج تاثیر عصاره       

و کل دوره  21-42، 1-21هاي زمانی ها در بازهمصرفی جوجه

به گردید و میانگین و خطاي میانگین گیري و محاسپرورش اندازه

 1 -21در سن آمده است.  3مصرف دان هر جوجه در جدول 

داري وجود ها اختالف معنیگروه و سایر Cروزگی، بین گروه 

 Cنداشت به این صورت که میانگین میزان دان مصرفی در گروه 

بود. نتایج این جدول حاکی از آن است D و A ،Bتر از گروه بیش

روزگی،  سبب  1-21در سن  %5/0رف عصاره مالت با دوز که مص

روزگی و  21-42ها شده است. در سن افزایش مصرف دان جوجه

ها کدام از گروهپرورش(، بین هیچ روزگی )کل دوره 1-42در سن 

 دار وجود نداشت.اختالف معنی

 4جدول مالت جو بر افزایش وزن: نتایج تاثیر عصاره       

حراف معیار میانگین میزان افزایش وزن هر جوجه را میانگین و ان

 روزگی 42تا  1و  روزگی 42ا ت 21روزگی و  21تا  1در سنین 

، حاکی 4 بررسی جدول دهد.هاي مورد مطالعه نشان میگروه را در

روزگی  1-42روزگی و  21-42 روزگی، 1-21 سن در که از آن است

دار وجود اختالف معنی هایک از گروهپرورش(، بین هیچ )کل دوره

این سنین  مالت در توان نتیجه گرفت مصرف عصارهنداشت که می

 شاهدهاي گوشتی در مقایسه با گروه جوجه وزن افزایش تأثیري بر

 نداشته است.
 

خطای استاندارد میانگین میزان دان مصرفی  ±: میانگین 3جدول 

 های مورد مطالعهبر حسب گرم در گروه

با گروه  داریوجود تفاوت معن دهنده، نشانستونمتفاوت در هر  نی*حروف الت

 (.P<05/0ت )مرتبط اس
 

ها بر خطای استاندارد میانگین افزایش وزن جوجه ±: میانگین 4جدول

 های مورد مطالعهحسب گرم در گروه

        

 :غذایی تبدیل ضریب بر جو مالت عصاره تاثیر نتایج       
و انحراف معیار میانگین میزان ضریب تبدیل میانگین  5جدول 

 42ا ت 21روزگی و  21تا  1در سنین هاي هر گروه را جوجه

در  دهد.پرورش( نشان می کل دوره) روزگی 42تا  1و  روزگی

هاي چنین بین گروه، همCو  Aهاي روزگی، بین گروه 1-21سن 

B  وC داري وجود داشت به این صورت که ضریباختالف معنی 

و  Aتر از گروه داري بیشطور معنیبه  C تبدیل غذایی در گروه

B  روزگی )کل دوره 1-42روزگی و در سن  21-42بود. در سن 

 دار وجود نداشت.ها اختالف معنیکدام از گروهپرورش(، بین هیچ

مالت بر درصد الشه و درصد چربی  نتایج تأثیر عصاره       

کدام و درصد چربی، بین هیچدرخصوص درصد الشه : احشائی

دار وجود نداشت. درخصوص درصد تلفات، ها اختالف معنیگروه از

( به P<05/0) داري وجود داشتاختالف معنی Cو  Aبین گروه 

بود که  Aتر از گروه بیش Cاین صورت که درصد تلفات در گروه 

 اقالم خوراكی
 دوره آغازین 

 روزگی( 21-1)
 دوره رشد

 روزگی( 42-22)
 81/60 20/55 ذرت

 60/31 47/37 درصد پروتئین خام( 44کنجاله سویا )
 60/3 00/3 روغن سویا
 13/1 42/1 پودر صدف

 50/1 60/1 دي کلسیم فسفات
 23/0 30/0 نمک

 05/0 05/0 کوکسیدیواستات
 23/0 23/0 جوش شیرین

 25/0 25/0 1مکمل مواد معدنی
 25/0 25/0 2مکمل ویتامینی

 24/0 23/0 متیونین-ال-دي
 11/0 0 لیزین

   ترکیب مواد شیمیایی )درصد(
 91/3086 20/2969 )کیلوکالري/کیلوگرم( انرژي متابولیسمی

 35/19 30/21 پروتئین خام
 85/0 00/1 کلسیم

 43/0 45/0 فسفر قابل دسترس

گرم، آهن میلی 56ازاي هر کیلوگرم جیره شامل: منیزیم . ترکیب مکمل معدنی استفاده شده به1
گرم، میلی 8/0گرم، ید میلی 35گرم، کبالت میلی 10گرم، مس میلی 50گرم، روي میلی 20

 گرم.میلی 3کولین 
واحد  A 22500ازاي هر کیلوگرم جیره شامل: ویتامینیتامینی استفاده شده به. ترکیب مکمل و2

 K 5تامین المللی، ویواحد بین E 72المللی، ویتامین واحد بین D3 5000المللی، ویتامین بین
گرم، یلیم B12 04/0گرم، ویتامین میلی B2 5/16گرم، ویتامین میلی B1 3/4گرم، ویتامین میلی

یدوکسین گرم، پیرمیلی 74گرم، نیاسین میلی 5/2گرم، اسیدفولیک میلی 5/24نیک اسید پانتوت
 گرم.میلی 04/0گرم، بیوتین میلی 3/7
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منجر به  %5/0توان نتیجه گرفت مصرف عصاره مالت با دوز می

ها گردیده است درصد تلفات در مقایسه با سایر گروه افزایش

(05/0>P الزم به ذکر است عصاره مالت با دوز )روز  21در  %5/0

اول دوره پرورش منجر به اسهال گردید که این قضیه حاکی از 

دلیل دریافت دوز باالي عصاره، فیبر آن است که این گروه به

افت کرده است که ها دریتري نسبت به سایر گروهمحلول بیش

ها همین موضوع میزان تلفات این گروه را نسبت به سایر گروه

 .(6)جدول  افزایش داد
 

: میانگین و خطای معیار میانگین ضریب تبدیل غذایی 5جدول 

های مورد مطالعهدر گروه  

با گروه  داریوجود تفاوت معن دهنده، نشانستونمتفاوت در هر  نی*حروف الت

 (.P<05/0ت )مرتبط اس
 

شه،درصد چربی درصد ال استاندارد خطای ±: میانگین 6جدول

 های مورد مطالعهو درصد تلفات در گروه

با گروه  داریوجود تفاوت معن دهنده، نشانستونمتفاوت در هر  نی*حروف الت

 (.P<05/0ت )مرتبط اس
 

: های گوارشیاندام نسبی وزن بر مالت عصاره تأثیر نتایج       

ها اختالف کدام از گروهدان، بین هیچوزن نسبی چینه درخصوص

معده بین سبی پیشداري وجود نداشت. درخصوص وزن نمعنی

داري اختالف معنی Dو C هايچنین بین گروه، همCو  Bهاي گروه

 DوB معده در گروهکه وزن نسبی پیشوجود داشت به این صورت

و  Bهاي در وزن نسبی سنگدان بین گروه بود. Cتر از گروه بیش

C که وزن نسبی به این صورت دار وجود داشتاختالف معنی

بود. در وزن نسبی روده  Cتر از گروه بیشB سنگدان در گروه 

دار وجود داشت ها اختالف معنیو سایر گروه B کوچک بین گروه

تر از بیش Bکه وزن نسبی روده کوچک در گروه به این صورت

 .(7)جدول  ها بودهمه گروه تر ازکم Cها و در گروه همه گروه
 

های نداماستاندارد وزن نسبی ا خطای ±: میانگین 7جدول 

 های مورد مطالعهگوارشی در گروه

با گروه  داریوجود تفاوت معن دهنده، نشانستونمتفاوت در هر  نی*حروف الت

 (.P<05/0ت )مرتبط اس
 

گوارشی  ضمیمه غدد نسبی وزن بر مالت عصاره تأثیر نتایج       

اختالف  Cو  Bهاي در وزن نسبی پانکراس بین گروه :و قلب

وجود داشت به این صورت که وزن نسبی پانکراس در  دارمعنی

بود. در وزن نسبی کبد و قلب بین  Cتر از گروه بیشB گروه 

 .(8)جدول  داري وجود نداشتها اختالف معنیکدام از گروههیچ
 

استاندارد وزن نسبی غدد ضمیمه  خطای ±: میانگین 8جدول

 های مورد مطالعهگوارشی و قلب در گروه

 با گروه داریوجود تفاوت معن دهنده، نشانستونمتفاوت در هر  نی*حروف الت

 (.P<05/0ت )مرتبط اس

 

   بحث

مالت جو بر مصرف خوراک،  در مطالعه حاضر، اثر عصاره       

الشه، درصد  تلفات، درصد تبدیل غذایی، درصد ضریب وزن، افزایش

هاي گوشتی هاي گوارشی جوجهچربی بطنی و وزن نسبی اندام

 بررسی شد، که در ذیل به تفسیر نتایج آن پرداخته خواهد شد.

و سایر  C روزگی، بین گروه 1-21نشان داد که در سن   3ل جدو

(، به این صورت P<05/0داري وجود داشت)ها اختالف معنیگروه

 A ،Bتر از گروه بیش C که میانگین میزان دان مصرفی در گروه

 1-21درصد در سن  5/0مالت با دوز  بوده است و مصرف عصاره

 21-42ا شد. در سن هروزگی، سبب افزایش مصرف دان جوجه

کدام روزگی )کل دوره پرورش(، بین هیچ 1-42روزگی و در سن 

، حاکی 4دار وجود نداشت.  بررسی جدولها اختالف معنیاز گروه

 1-42روزگی و  21-42روزگی،  1-21از آن است که در سن 

 روز

 گروه

21-1  

 

42-21  

 

42-1  

 

 c03/0±26/1 24/0±95/1 25/0±76/1 * (A) درصد 2/0

c 06/0±28/1 07/0±85/1 (B) درصد 3/0  08/0±72/1  

ab 06/0±56/1 13/0±82/1 (C) درصد 5/0  08/0±78/1  

24/0±33/1 (D) شاهد  18/0±77/1  08/0±76/1  

 گروه
درصد چربی 

 احشائی

 درصد 

 الشه

 درصد 

 تلفات

 84/0±63/2 6/2±675/63 c*31/0±32/7 (A) درصد 2/0

 74/0±7/2 9/1±06/61 95/0±45/12 (B) درصد 3/0

 8/0±47/2 2/2±61 a85/0±46/25 (C) درصد 5/0

 61/0±67/2 9/2±79/61 93/0±5/20 (D) شاهد

 

 گروه پانکراس كبد قلب

 (A)درصد  2/0 07/0±26/0 84/0±5/4 07/0±66/0

15/0±7/0 31/0±25/4 07/0±32/0 c* 3/0 درصد (B) 

1/0±63/0 56/0±03/4 06/0±16/0 b 5/0 درصد (C) 

 (D) شاهد 07/0±32/0 73/0±29/4 18/0±66/0
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دار ها اختالف معنیگروه یک ازبین هیچ پرورش(، )کل دوره روزگی

مالت در این سنین  مصرف دوزهاي مختلف عصارهوجود نداشت و 

هاي گوشتی در مقایسه با گروه شاهد جوجه تأثیري بر افزایش وزن

روزگی، بین  1-21نشان داد در سن  5نداشته است. نتایج جدول 

داري معنی اختالف Cو  B هايگروه چنین بین، همCو  Aهاي گروه

تبدیل غذایی  ضریب کهصورت به این (،P<05/0) وجود داشته است

(. P<05/0) بود Bو  Aتر از گروه داري بیشمعنی طوربه C گروه در

توان نتیجه گرفت که در میان سه دوز تجویز شده، بنابراین می

روزگی ضریب  1-21درصد در سن  5/0مالت با دوز  مصرف عصاره

تبدیل را افزایش داده است اما این افزایش در مقایسه با گروه 

یک شاخص  غذایی تبدیل که ضریبدار نبود. نظر به اینمعنی شاهد

منزله بهبود این شاخص تولیدي بوده و کاهش ضریب تبدیل، به

 مصرف عصاره روزگی، 1-21 سن باشد لذا درهاي گوشتی میگله در

درصد که توانسته است باعث کاهش ضریب  3/0و 2/0مالت با دوز 

درصد شود بر بهبود این  5/0تبدیل غذایی در مقایسه با گروه 

ها با که این گروهشاخص تأثیر مثبت داشته است اما نظر به این

توان نتیجه گرفت داري نداشت لذا میگروه شاهد اختالف معنی

مصرف عصاره مالت بر بهبود ضریب تبدیل تاثیري نداشته است. 

 5/0مالت با دوز  کننده عصارهالزم به ذکر است که گروه دریافت

روزگی دچار اسهال شدند و همین عامل در  21صد، تا سن در

جذب موثر مواد غذایی و افزایش ضریب تبدیل غذایی، تاثیرگذار 

نشان داد در خصوص درصد الشه و درصد  6بوده است. جدول 

 دار وجود نداشتها اختالف معنیکدام از گروهچربی، بین هیچ

(05/0>P بنابراین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مصرف .)

مالت با دوزهاي پیشنهادي تأثیري بر درصد الشه و درصد  عصاره

 Cدرصد تلفات، در گروه  هاي گوشتی نداشته است.چربی جوجه

منجر به  %5/0مالت با دوز  بود و مصرف عصاره Aتر از گروه بیش

ها شد که این اختالف یر گروهدرصد تلفات در مقایسه با سا افزایش

(. P<05/0دار بود )درصد معنی 2/0کننده دوز با گروه دریافت

روز اول دوره  21در  %5/0الزم به ذکر است عصاره مالت با دوز 

پرورش منجر به اسهال گردید که این قضیه حاکی از آن است که 

ري تدلیل دریافت دوز باالي عصاره، فیبر محلول بیشاین گروه به

ها دریافت کرده است که همین موضوع باعث نسبت به سایر گروه

ها افزایش تلفات در این گروه نسبت به سایر گروه آنتریت و متعاقباً

توان نتیجه گرفت در روز اول دوره پرورش بوده است و می 21در 

هاي گوشتی به دوز روز اول، جوجه 21بازه زمانی، در  3بین این 

حساسیت نشان دادند و دچار آنتریت شده و درصد عصاره،  5/0

ها داشتند و ضریب تبدیل تري نسبت به سایر گروهتلفات بیش

 7جدول ها در مقایسه با دو دوز دیگر افزایش یافت.آن

مالت با دوزهاي پیشنهادي تأثیري بر  نشان داد مصرف عصاره

 است. مصرف مطالعه نداشته هاي موردگروه دان درچینه وزن نسبی

درصد، منجر به کاهش وزن نسبی پیش  5/0مالت با دوز  عصاره

مقایسه با گروه دریافت  در چنینو هم گروه شاهد مقایسه با معده در

 چنین مصرف عصارهدرصد شد. هم 3/0عصاره مالت با دوز  کننده

درصد، منجر به کاهش وزن نسبی سنگدان در  5/0مالت با دوز 

درصد شد.  3/0مالت با دوز  ده عصارهمقایسه با گروه دریافت کنن

عصاره مالت با  در وزن نسبی روده کوچک، گروه دریافت کننده

ترین وزن نسبی در مقایسه با سایر درصد، داراي بیش 3/0دوز 

حاکی از آن است که در بازه زمانی  3ها بود. بررسی جدول گروه

عصاره  کنندهروزگی، گروه دریافت 1-42 چنینروزگی، هم 42-21

ترین میانگین دان مصرفی در درصد، داراي بیش 3/0مالت با دوز 

گیري وزن این که اندازهها بوده است و نظر به اینبین تمام گروه

توان اعالم کرد روزگی انجام شده است می 42ها، در سن اندام

همین عامل توانسته است باعث افزایش وزن روده، پیش معده و 

شود.  درصد 3/0عصاره مالت با دوز  کنندهیافتدر گروه در سنگدان

 نشان داد وزن نسبی پانکراس در گروه دریافت کننده 8جدول

تر از گروه داري بیشطور معنیدرصد، به 3/0مالت با دوز  عصاره

 (. همانP<05/0) درصد بود 5/0عصاره مالت با دوز  کنندهدریافت

 3/0ه عصاره مالت با دوز کنندشد گروه دریافت که در باال ذکر طور

ها ترین میانگین دان مصرفی در بین تمام گروهدرصد، داراي بیش

روزگی بوده است  1-42چنین روزگی، هم 21-42در بازه زمانی 

و همین عامل توانسته است باعث تحریک رشد و فعالیت پانکراس 

درصد شود. در وزن  3/0کننده عصاره مالت با دوز گروه دریافت در

داري وجود معنی ها اختالفگروه کدام ازکبد و قلب بین هیچ بینس

 نتایج بررسی حاضر نشان داد که افزودن عصاره (.P<05/0) نداشت

مالت در آب مصرفی، بر ضریب تبدیل غذایی، درصد الشه، چربی 

دان، پانکراس، سنگدان، کبد و قلب در مقایسه احشایی، وزن چینه

هیچ  که تاکنونداري نداشت. نظر به اینبا گروه شاهد تاًثیر معنی

اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد و  اي در زمینه بررسیمطالعه

صورت نگرفته است و سایر  هاي گوشتیخصوصیات الشه جوجه

اکسیدانی مالت در شرایط به بررسی اثرات آنتی محققین صرفاً

ا در اند لذ)حیوانات آزمایشگاهی( پرداخته تنیتنی و درونبرون

ادامه به بررسی مطالعات سایر محققین درخصوص اثرات عصاره 

هاي آلی هستند که به ها مولکولویتامین شود:خته میمالت پردا

مقادیر کم براي حفظ وظایف متابولیکی بدن مورد نیاز هستند. 

ها ها نقشی در تولید انرژي ندارند، اما اهمیت آناگرچه ویتامین

اي است که فقدان یا کمبود اندازه بدن به اتیحی هايانجام پدیده در

ها منجر به پیدایش اختالل شدید در یک عضو یا هر یک از آن
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گردد. عوارض ناشی از فقدان و یا کمبود ویتامین در تمام بدن می

مالت غنی از  نماید. عصارهصورت بیماري بروز میدر بدن به

 Zubtsov) باشدمی Eو ویتامین  B1 ،B2 ،B3 ،B6هاي ویتامین

ها از (. تا حد زیادي مشخص شده که ویتامین2017 و همکاران،

مستقیم ایمنی و یا تأثیر غیر هايمستقیم بر روي سلول تأثیر طریق

هاي آندوکراینی و متابولیکی، به نوبه خود بر سیستم بر پارامتر

 که عصاره(. با توجه به اینMcDowell ،2000) ایمنی مؤثر هستند

و ترکیبات آنتی  Eو ویتامین   Bهاي گروهغنی از ویتامین مالت

رود باعث تقویت سیستم ایمنی اکسیدانی است بنابراین انتظار می

مالت در  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزودن عصاره. گردد

آب مصرفی، نه تنها بر ضریب تبدیل غذایی، درصد الشه، چربی 

سنگدان، کبد و قلب در مقایسه  دان، پانکراس،احشایی، وزن چینه

داري نداشت بلکه عصاره مالت با دوز با گروه شاهد تاًثیر معنی

هاي جوجه گردید به اسهال پرورش منجر روز اول دوره 21در  5/0%

درصد عصاره، حساسیت نشان دادند و دچار  5/0گوشتی به دوز 

و ها داشتند تري نسبت به سایر گروهآنتریت شده و تلفات بیش

 ها در مقایسه با دو دوز دیگر افزایش یافت.ضریب تبدیل آن

Carvalho ( اعالم کردند عصاره مالت جو حاوي 2016و همکاران )

اکسیدانی متفاوتی که هرکدام، خواص آنتی متعددي است ترکیبات

اکسیدانی دارند و اثر سینرژیستی این ترکیبات باعث خواص آنتی

نظیر کاتشین  هاییفنیلپلی ت شاملترکیبا این است. جو شده مالت

ترکیباتی که ساختار فالونوئیدي دارند  و فرولیک اسید هستند.

داراي خواص  جو مالت نسبت به ترکیبات غیرفالونوئیدي موجود در

( 2016و همکاران ) Carvalhoتري هستند. اکسیدانی بیشآنتی

دي بر چنین اظهار داشتند که پروسه تهیه مالت جو، تاثیر زیاهم

اکسیدانی مالت جو دارد. با توجه به محتوي باالي ظرفیت آنتی

رود مصرف مالت جو، سالمت اکسیدانی مالت انتظار میآنتی

اما نتایج تحقیق حاضر  .کننده را تا حد باالیی تامین کندمصرف

هاي گوشتی تایید نکرد و نه تنها بر این موضوع را در جوجه

یی، در مقایسه با گروه شاهد شاخص تولیدي ضریب تبدیل غذا

 5/0کننده دوز هاي گوشتی دریافتتاثیري نداشت بلکه جوجه

تري نسبت به سایر درصد عصاره، دچار آنتریت شده و تلفات بیش

( به بررسی فعالیت 2010و همکاران ) Qingming ها داشتند.گروه

عصاره مالت در مقابل استرس اکسیداتیو در موش  اکسیدانیآنتی

مدت روزگی به 6روزه پرداختند و از سن  60یک بازه زمانی در 

ها قرار دادند. این عصاره، فعالیت روز عصاره را در اختیار موش 60

هاي آزاد داد زیرا باعث تخریب رادیکال اکسیدانی باالیی نشانآنتی

مهار پراکسیداسیون چربی،  باعث و شده اکسیدهیدروکسیل و سوپر

چنین شد. هم DNAپروتئین و مهار آسیب مهار کربونیالسیون 

 مالت باعث پیشگیري از کاهش فعالیت ها اظهار داشتند عصارهآن

دي آلدهید و کاهش  اکسیدان، کاهش سطح مالونهاي آنتیآنزیم

ها اعالم کردند شود. بنابراین آنمحتوي کربونیل در مغز و کبد می

هاي ئول فعالیتمالت، مس که ترکیبات فنولی موجود در عصاره

باشند. می موش در عصاره ضدپیري این و اثرات اکسیدانیآنتی بالقوّه

تر ساز مطالعات بیشتواند زمینهمی این مطالعه ها اظهار داشتندآن

اکسیدان آنتی عنوان یکمالت جو به درخصوص استفاده از عصاره

ایجاد هاي آزاد هایی باشد که توسط رادیکالبراي درمان بیماري

 Eاظهار داشتند ویتامین  (1993و همکاران ) Bamforthشود. می

)آلفا توکوفرول( ازجمله ترکیباتی است که در عصاره مالت جو 

مالت  اکسیدانی عصارهآنتی فرایند از بخشی بنابراین باشد.می موجود

تواند باعث حفاظت باشد و از این طریق میمی  Eناشی از ویتامین 

و همکاران Sandres  و بهبود ضریب تبدیل گردد. پرزهاي روده

ها به ها و دو قندي( اظهار داشتند که افزودن تک قندي1999)

هاي تخمیري پروبیوتیک سبب افزایش رشد محیط پایه فرآورده

ها زیستی پروبیوتیک قابلیت شود. افزایشها میاز پروبیوتیک برخی

دلیل مالت، به رو عصارهنبه احیاکننده بودن قند وابسته است. از ای

سازي، از مالتوز باال برخوردار است و رشد تجزیه نشاسته طی مالت

( 2004) همکاران و Helland کند.می تشدید خوبیبه را هاپروبیوتیک

داشتند که افزودن عصاره مالت به شیر پروبیوتیک تخمیري،  اظهار

 اسیدوفیلوس وسالکتوباسیل ،پالنتاروم الکتوباسیلوس زیستی فعالیت

و همکاران  Marhamatizadeh داد. افزایش را رئوتري الکتوباسیلوس و

 هايباکتري رشد افزایش بر مالت عصاره ( با بررسی تأثیر1388)

 بیفیدوم بیفیدوباکتریوم و اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسپروبیوتیک 

رشد  سرعت مالت، عصاره غلظت افزایش اعالم کردند که با

 به بود تربیش تولیدي ماست قوام و یافت افزایش هاپروبیوتیک

 هدرصد عصار 6داراي  ماست و قوام ترینشاهد، کم ماست کهطوري

( اظهار 1967) و همکاران Hoopenرا داشت.  قوام ترینمالت، بیش

باشد. تر از جو میمالت بیش عصاره فعالیت پروتئولیتیک که داشتند

Enari پروتئولیتیک آنزیم پنج حداقل دندکر اعالم (1963) همکاران و 

رفت ها انتظار میدر مالت وجود دارد. با توجه به حضور این آنزیم

مصرف عصاره مالت باعث بهبود ضریب هضمی خوراک و متعاقبا 

بهبود ضریب تبدیل شود اما در این تحقیق عصاره مالت نتوانست 

ي کاهش دارطور معنیدر مقایسه با گروه شاهد ضریب تبدیل را به

اول دوره پرورش باعث  روز 21 درصد در 5/0چنین در دوز دهد هم

محتواي فیبر محلول موجود در عصاره  رسدمی نظربه که شد آنتریت

مالت، باعث تسریع عبور مواد غذایی از دستگاه گوارش شده است 

و همین موضوع باعث شده است که این عصاره نتواند ضریب 

 نی داري بهبود بخشد.طور معتبدیل غذایی را به
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مالت در  نتایج بررسی حاضر نشان داد که افزودن عصاره       

آب مصرفی، بر ضریب تبدیل غذایی، درصد الشه، چربی احشایی، 

دان، پانکراس، سنگدان، کبد و قلب در مقایسه با گروه وزن چینه

هاي گوشتی، در جوجهکه نظر به این نداشت. داريمعنی تاًثیر شاهد

شود می محسوب مهمی تولیدي شاخص غذایی تبدیل ضریب فاکتور

که در این تحقیق، عصاره مالت نتوانست ضریب و با توجه به این

ها کدام از دورهتبدیل غذایی را در مقایسه با گروه شاهد در هیچ

داري بهبود بخشد لذا بر طبق نتایج تحقیق حاضر، طور معنیبه

هاي گوشتی پیشنهاد جوجه هاي پرورشفارم عصاره در مصرف این

 شود.نمی
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