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چکیده
، گوارشپذیری مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده کور جوجههای گوشتی در دورههای رشد،این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد
ً مخلوط هر دو جنس در قالب طرح کامال500  قطعه جوجه گوشتی سویه کاب256  از، برای انجام این آزمایش.پایانی و کل دوره طراحی و بررسی شد
 تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه فاقد مواد افزودنی. روزگی استفاده شد49  تا14  هشت تکرار و هشت قطعه پرنده در هر تکرار از سن،تصادفی با چهار تیمار
 گوارشپذیری مواد مغذی، طول و وزن روده، اثر تیمارها بر صفات عملکرد رشد. درصد عصاره مالت بودند0/3  و0/2 ،0/1 (شاهد) و جیره پایه حاوی سطوح
 افزودن عصاره مالت در سطح، پایانی و کل دوره، نتایج نشان داد که در دورههای رشد.و شمار باکتری اشرشیاکالی و الکتوباسیلوس روده کور اندازهگیری شد
.)P ≥0/05(  بیشترین افزایش وزن روزانه و کمترین ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با سایر تیمارها ایجاد کرد، بدون تأثیر بر مصرف خوراک، درصد0/3
 با.)P ≥0/05(  چربی و کاهش جمعیت باکتری اشرشیاکالی شد، پروتئین، درصد عصاره مالت باعث بهبود گوارشپذیری ماده خشک0/3  جیره حاوی،همچنین
. درصد در جیره جوجههای گوشتی برای بهبود عملکرد و سالمت دستگاه گوارش استفاده کرد0/3  میتوان از عصاره مالت به میزان،توجه به نتایج بهدستآمده
. عصاره مالت، رشد، دستگاه گوارش، جوجه گوشتی کاب، اشرشیاکالی:کلیدواژهها
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Abstract

This study aimed to investigate the effect of malt extract on growth performance, nutrient digestibility, and cecum microbial population of broilers in
grower, finisher, and whole periods. For this experiment, 256 pieces of mixed female and male day-old Cobb 500 broiler chicks were used in a
completely randomized design with 4 treatments, 8 replications, and 8 birds per replicate from 14 to 49 days of age. Experimental treatments included
a basal diet without additive (control) and a basal diet containing levels of 0.1, 0.2, and 0.3 percent malt extract. The effect of treatments on growth
performance, intestinal length and weight, nutrient digestibility, and the number of Escherichia coli and Lactobacillus in cecum were measured. The
results showed that in grower, finisher, and whole periods, the addition of malt extract at the level of 0.3 percent, without affecting feed intake,
produced the highest daily weight gain and lowest feed conversion ratio compared to other treatments (P≤0.05). Also, the diet containing 0.3 percent
of malt extract improved the digestibility of dry matter, protein, and fat and decreased the number of Escherichia coli in the cecum (P≤0.05).
According to the results, 0.3 percent malt extract can be used in the diet of broilers to improve the performance and health of gastrointestinal tract.
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محمدرضا رضوانی ،مهدی عباسی ،شهین ثابت

مقدمه 

دیگری اثرات سودمند محصول سلولی مخمر ،در جوجه

آنتیبیوتیکها بهعنوان مواد محرک رشد در جیره پرندگان

آلوده به گونه آیمریا تأیید شد ،بهطوریکه سبب افزایش

اهلی از طریق سرکوبکردن باکتریها ،سبب کاهش تنش،

اکسید نیتریک ماکروفاژ و تولید سیتوکینها ،بهبود افزایش

بهبود گوارش و جذب مواد مغذی و در نهایت بهبود

وزن بدن و بازده خوراک و کاهش تعداد اووسیت

انرژی قابل دسترس برای پرنده میشوند ،اما بهدلیل از

کوکسیدیوز مدفوع در طول آلودگی به کوکسیدیا شد [.]5

بینبردن تمام باکتریهای مفید و مضر و ایجاد مقاومت در

همچنین ،عصاره مالت جو در سطح  0/2درصد بههمراه

باکتری ،مصرف آنها پس از مدتی محدود شده است [.]4

 0/4درصد از سرکه مالت ،افزایش جذب ظاهری سطح

به همین دالیل ،امروزه پژوهشگران بهدنبال یافتن مواد

ژژنوم ،افزایش وزن روزانه بدن و بهطور همزمان کاهش

پروبیوتیکها،

ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با پرندگان گروه

پریبیوتیکها ،فیتوبیوتیکها و آنتیاکسیدانهای طبیعی

شاهد بهدنبال داشت [ .]22با توجه به آثار سودمند مخمر،

بدون عوارض جانبی هستند.

ویتامینهای گروه ب و آنتیاکسیدانهای طبیعی موجود

جایگزین

محرک

رشد

از

جمله

جو متعلق به خانواده گراسها و از پرمصرفترین و

در عصاره مالت ،این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره

قدیمیترین غالت در میان محصوالت زراعی است و تولید

مالت بر عملکرد رشد ،گوارشپذیری و فلور میکروبی

آن بهطور عمده ( ٨0تا  90درصد) برای خوراک دام و تولید

دستگاه گوارش جوجههای گوشتی طرحریزی شد.

مالت است [ .]12عصاره مالت که در فرایند تخمیر ،از جوانه
جو بهدست میآید ،بهدلیل واکنشهای تخمیر و

موادوروشها 


قهوهایشدن ،ویژگی آنتیاکسیدانی بیشتری از خود نشان

این آزمایش ،با استفاده از  256قطعه جوجه گوشتی

میدهد [ .]14همچنین ،عصاره مالت یک منبع غنی از

مخلوط هر دو جنس سویه کاب  14( 500تا  49روزگی)

ویتامینهای گروه ب مثل ریبوفالوین ،نیاسین ،فوالت و

در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و هشت تکرار

پیریدوکسین است .این ویتامینها بهعنوان کوفاکتور

انجام شد .در  14روز اول به همه واحدهای آزمایشی

آنزیمهایی عمل میکنند که در مسیرهای متابولیکی تولید

جیره یکسان داده شد .پس از آن ،هشت جوجه بهطور

انرژی از کربوهیدرات ،چربی و پروتئین نقش مهمی دارند

تصادفی با میانگین وزنی  23٨ ±٨گرم در هر یک از 32

[ 16 ،2و  .]24از دیگر ترکیبات فعال در عصاره مالت،

واحد آزمایشی قرار گرفتند .دمای سالن در ابتدا  33درجه

کربوهیدراتهای دیواره سلولی مخمر مثل بتا  1و  3گلوکان،

سانتیگراد در نظر گرفته شد و سپس هر هفته سه درجه

بتا  1و  6گلوکان و الیگوساکارید مانان است.

کاهش یافت تا به دمای ثابت  21درجه سانتیگراد در سن

در یک پژوهش ،محصول مخمر در سطح 0/25

 2٨روزگی رسید .مصرف آب و خوراک برای همه

درصد ،باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک ،افزایش وزن

جوجهها به شیوه آزاد بود .جیره آغازین بهصورت کرامبل

بدن ،بهبود گوارشپذیری کلسیم ،فسفر و انرژی و افزایش

برای  14روز اول تغذیه شد .جیرههای موردنیاز در طول

ارتفاع پرزها نسبت به عمق در دوازدهه ،ژژنوم و ایلئوم

دوره رشد و پایانی با استفاده از نیازهای غذایی موجود در

شد .این مخمر توانست عملکرد سیستم ایمنی را نیز در

جدول احتیاجات سویه کاب  500سال  2012و نرمافزار

جوجه آلوده به کوکسیدیوز بهبود بخشد [ .]7در پژوهش

جیرهنویسی  WUFFDAتنظیم شد (جدول .)1
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اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد ،گوارشپذیری مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده کور جوجههای گوشتی

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی در دورههای آغازین (صفر تا  14روزگی) ،رشد ( 15تا  22روزگی)،
پایانی یک ( 23تا  42روزگی) و پایانی دو ( 43تا  49روزگی)
دوره آغازین

دوره رشد

دروه پایانی یک

دروه پایانی دو

( 0تا  14روزگی)

( 15تا  22روزگی)

( 23تا  42روزگی)

( 43تا  49روزگی)

ذرت

57/55

58/24

58/53

60/98

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین در دوره رشد و پایانی)

36/93

37/01

36/00

34/00

روغن آفتابگردان

2/00

1/00

1/30

1/50

دیکلسیمفسفات

1/50

1/45

1/42

1/40

سنگ آهک

0/95

1/06

1/01

0/98

نمک

0/30

0/42

0/42

0/42

1مکمل معدنی

0/25

0/25

0/25

0/25

1مکمل ویتامینی

0/25

0/25

0/25

0/25

دی ال متیونین

0/ 2

0/22

0/12

0/12

ال لیزین

0/07

0/10

0/10

0/00

مواد خوراکی (درصد)

ترکیب مواد مغذی
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری بر کیلوگرم)

3000

2933

2951

2991

پروتین (درصد)

21/55

20/78

20/05

19/76

کلسیم (درصد)

0/95

0/83

0/80

0/78

فسفر فراهم (درصد)

0/42

0/43

0/40

0/40

کلر (درصد)

0/24

0/30

0/28

0/26

سدیم (درصد)

0/21

0/18

0/18

0/17

لیزین (درصد)

1/29

1/15

1/13

1/10

متیونین (درصد)

0/55

0/55

0/52

0/45

متیونین-سیستئین (درصد)

0/92

0/87

0/82

0/77

 .1هر گرم مکمل ویتامینی و معدنی شامل ویتامین IU 7/500 ،A؛ ویتامین IU 3/000 ،D3؛ ویتامینIU10 ،E؛ فولیک اسید 0/5 ،میلیگرم؛ پانتوتنیک  8میلیگرم؛
پیریدوکسین 1/8 ،میلیگرم؛ ریبوفالوین 5/3 ،میلیگرم؛ ویتامین 2 ،Kمیلیگرم؛ تیامین 2 ،میلیگرم؛ ویتامین 12/5 ،B12میکروگرم؛ بیوتین 0/15 ،میلیگرم؛ ید،

1

میلیگرم؛ سلنیوم 0/15 ،میلیگرم؛ نیاسین 24 ،میلیگرم؛ کولین 350 ،میلیگرم؛ مس 6 ،میلیگرم؛ آهن 30 ،میلیگرم؛ روی 50 ،میلیگرم؛ منگنز 80 ،میلیگرم.

تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه فاقد مواد افزودنی

مفید کشت داده شده خشک ،از جمله ساکارومیسس

(شاهد) و جیره پایه حاوی سطوح  0/2 ،0/1و  0/3درصد

سرویسیه) شامل ترکیباتی ،از جمله؛ بتا  1و  3و بتا  1و 6

عصاره مالت (کنسانتره ماءالشعیر؛ شرکت نیرومالت،

گلوکان ،الیگوساکاریدهای مانان ،نوکلئوتید ،اینوزیتول و

به جیره اضافه شد.

گلوتامین هستند .در پایان هر هفته ،پرندهها وزنکشی شده

ترکیب و محتوای ماده فعال در عصاره مالت (قارچهای

و مقدار خوراک مصرفی ،افزایش وزن روزانه و ضریب

خراسان) بود .عصاره مالت مایع
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تبدیل خوراک محاسبه شد .وزن اولیه پرندهها بهعنوان

پرندهها برای هر تکرار بهصورت جداگانه جمعآوری و

کوواریت در مدل آماری منظور شد .در پایان آزمایش

مخلوط شد .نمونهها بهسرعت به فریزر با دمای -20

(سن  49روزگی) ،از هر واحد آزمایشی یک جوجه

درجه سانتیگراد منتقل شدند و قبل از اندازهگیری مواد

خروس در محدوده میانگین هر تکرار انتخاب و وزن شد

مغذی (ماده خشک ،چربی خام و پروتئین خام) در آون

و پس از کشتار ،طول و وزن روده کوچک ،در فاصله یک

خأل در دمای  50تا  60درجه سانتیگراد با فشار -15

سانتیمتر مانده به زائده مکل تا دو سانتیمتر قبل از اتصال

اتمسفر بهمدت  10تا  12ساعت ،خشک شدند .برای

ایلئوم به روده کور ،اندازهگیری شد.

افزایش دقت ،هر کدام از فراسنجههای اندازهگیریشده با

بهمنظور اندازهگیری جمعیت میکروبی از محتویات روده

دو تکرار انجام شد .درصد پروتئین خام ،چربی خام ،ماده

کور نمونهبرداری صورت گرفت .در آزمایشگاه به لوله اول

خشک و خاکستر نامحلول در اسید ( )AIAبهعنوان مارکر

( Nutrient

غیرقابل گوارش در نمونههای خوراک و پیش سکومی با

 )Broth, Abosina Company, Iranاضافه شد .پس از

روش تجزیه تقریبی تعیین شد .سپس گوارشپذیری مواد

همگنشدن نمونههای جمعآوریشده از هر واحد آزمایشی،

مغذی با استفاده رابطه رابطه ( )2محاسبه شد [.]1

پنج میلیلیتر محیط کشت مایع نوترینت براس

نیم گرم از نمونه وزن شد و سپس با دستگاه شیکر بهخوبی

= درصد گوارش پذیری ماده مغذی

رابطه )2

مخلوط شد .به پنج لوله آزمایش بعدی هر کدام 4/5

درصد مارکر موجود در خوراک

میلیلیتر محلول کشت اضافه شد .پس از مخلوطکردن ،نیم

درصد مارکر موجود در مواد گوارشی

میلیلیتر از لوله اول برداشته و به لوله دوم ریخته شد .به
همین ترتیب ،رقیقسازی تا لوله آخر ادامه داده شد تا به

((×100

)) 100 -

درصد ماده مغذی موجود در مواد گوارشی
درصد ماده مغذی موجود در خوراک

×

رقت  10-6رسید .از هرکدام از لولهها  100میکرولیتر برداشته

دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه

و به پلیتهای دارای محیط کشت اشرشیاکالی و

 ،)9/4برای رابطه ( )3تجزیه [ ]21و میانگین تیمارها با کمک

الکتوباسیلوسها انتقال داده شد .برای باکتری اشرشیاکالی

آزمون میانگین حداقل مربعات ( )LSMدر سطح احتمال پنج

محیط کشت مکانکی آگار و برای باکتری الکتو باسیلوس

درصد مقایسه شدند.

محیط کشت ام .آر .اس آگار استفاده شد .پس از این مرحله،

رابطه )3

yij = μ + Ti +α(wij-ѿ)+ eij

پلیتها بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد

در این رابطه  ،yijمقدار هر مشاهده؛  ،μمیانگین صفت

قرار گرفتند .در پایان ،هرکدام از رقتها ( 10-1تا  )10-6که

موردمطالعه؛  ،Tiاثر تیمار؛  ،αضریب رگرسیون صفات

بین  30تا 300کلنی داشت شمارش باکتری در هر کلونی زیر

موردبررسی بر وزن  14روزگی؛  ،Wijمیانگین وزن

میکروسکوپ انجام و تعداد باکتری در هر گرم نمونه از

پرندههای هر تکرار در هر تیمار در سن  14روزگی و

ѿ

رابطه ( )1محاسبه شد [.]19

میانگین وزن پرندهها در سن  14روزگی است.

رابطه )1

= تعداد باکتری

عکس رقت× حجمی از محلول که روی پلیت ریخته
شد× تعداد کلنی × تعداد باکتری در هر کلنی
همچنین ،در پایان دوره ،محتویات موجود در ایلئوم

نتایجوبحث 
اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی
در جدول ( )2گزارش شده است .در دورههای رشد،
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پایانی و کل دوره ،پرندگانی که  0/3درصد عصاره مالت

دستگاه گوارش پرندگان در تیمار  0/3درصد عصاره

در جیره خود دریافت کردند افزایش وزن روزانه بیشتر و

مالت ،کارایی بهتری نسبت به تیمارهای دیگر از خود

ضریب تبدیل کمتری از سایر تیمارها داشتند (.)P ≥0/05

نشان دادهاند .این نتایج با نتایج سایر پژوهشگران مبنی بر

افزودن عصاره مالت اثری بر مصرف خوراک نداشت.

افزایش گوارشپذیری با بهبود فلور میکروبی مفید دستگاه

هماهنگ با یافتههای این پژوهش ،گزارش شده است

گوارش در پژوهشهای دیگر هم به اثبات رسیده است

عصاره مالت جو بههمراه سرکه مالت منجر به افزایش

[ 20 ،7و  .]23همچنین ،افزودن  0/05درصد

وزن روزانه و بهطور همزمان کاهش ضریب تبدیل

الیگوساکارید مانان (یکی از ترکیبات عصاره مالت) به

خوراک در جوجههای گوشتی میشود [ .]22همانگونه

جیره جوجههای گوشتی ،از راه بهبود پاسخ ایمنی

که در قسمت نتایج گوارشپذیری مواد مغذی و فلور

هومورال و سلولی ،سبب بهبود افزایش وزن بدن و

میکروبی نشان داده شده است (جدولهای  4و ،)5

ضریب تبدیل خوراک شد [.]٨

جدول  .2اثر عصاره مالت بر افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک در دورههای رشد ( 15تا 22
روزگی) ،پایانی ( 23تا  49روزگی) و کل دوره ( 15تا  49روزگی) پرورش جوجههای گوشتی (میانگین  ±خطای استاندارد)
افزایش وزن روزانه (گرم)

تیمار

دوره رشد

دوره پایانی

کل دوره

شاهد

47/53 ± 0/58b

80/02 ± 0/90b

67/40 ± 0/39b

 0/1درصد عصاره مالت

47/76 ± 0/54b

79/85 ± 0/90b

67/32 ± 0/39b

 0/2درصد عصاره مالت

48/61 ± 0/53

80/78 ± 0/90

68/13 ± 0/39

b

50/33 ± 0/57a

83/48 ± 0/90a

71/01 ± 0/39a

0/008

0/03

0/0001

تیمار

دوره رشد

دوره پایانی

کل دوره

شاهد

77/94 ± 0/56

165/87 ± 0/73

130/84 ± 0/65

 0/1درصد عصاره مالت

77/99 ± 0/48

164/80 ± 0/68

130/08 ± 0/65

 0/2درصد عصاره مالت

78/54 ± 0/48

165/31 ± 0/68

130/60 ± 0/65

 0/3درصد عصاره مالت

77/83 ± 0/48

166/35 ± 0/73

130/95 ± 0/65

0/26

0/87

0/90

تیمار

دوره رشد

دوره پایانی

کل دوره

شاهد

1/64 ± 0/01a

2/05 ± 0/01a

1/94 ± 0/01a

 0/1درصد عصاره مالت

1/63 ± 0/01a

2/06 ± 0/01a

1/94 ± 0/01a

 0/2درصد عصاره مالت

1/61 ± 0/01a

2/04 ± 0/01a

1/92 ± 0/01a

 0/3درصد عصاره مالت

1/54 ± 0/01

1/97 ± 0/01

1/85 ± 0/01

 0/3درصد عصاره مالت
P-value

مصرف خوراک روزانه (گرم)

P-value

ضریب تبدیل خوراک

b

b

b

0/0001

P-value

 :a-bتفاوت میانگین ها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥0/05
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b

0/0006

b

0/0001

محمدرضا رضوانی ،مهدی عباسی ،شهین ثابت

جدول  .3اثر عصاره مالت بر طول روده و وزن نسبی روده نسبت به وزن زنده جوجههای گوشتی (میانگین ±خطای استاندارد)
طول روده (سانتیمتر)

وزن روده خالی (درصد)

تیمار
شاهد

75/62 ±3/36b

0/72 ± 0/04b

 0/1درصد عصاره مالت

78/75 ± 3/36b

0/77 ± 0/04ab

 0/2درصد عصاره مالت

77/87 ± 3/36b

0/78 ± 0/04ab

 0/3درصد عصاره مالت

90/12 ± 3/36

0/82 ± 0/04

a

a

0/005

P-value

0/005

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥0/05

جدول  .4اثر عصاره مالت بر گوارشپذیری مواد مغذی در جوجههای گوشتی در پایان دوره آزمایش (میانگین ±خطای استاندارد)
ماده خشک (درصد)

پروتئین (درصد)

چربی (درصد)

تیمار
شاهد

52/11 0±/6c

55/43 ± 1/32b

46/50 ± 0/88c

 0/1درصد عصاره مالت

52/22 0±/ 6c

56/47 ± 1/32b

47/05 ± 0/88c

 0/2درصد عصاره مالت

54/37 ± 0/6b

57/36 ± 1/32b

52/50 ± 0/88b

 0/3درصد عصاره مالت

57/13 ± 0/6

62/26 ± 1/32

58/28 ± 0/88

a

a

0/0001

P-value

0/005

a

0/0001

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥0/05

عالوه بر الیگوساکارید مانان ،عصاره مالت دارای

بافت روده را بهبود بخشند [ 6و  .]11تمایز و رشد بافت روده

ترکیبات فنلی مانند فالوونوئیدها ،اسیدهای فنلی ،ترپنها

نشاندهنده سالمت این اندام است .در پژوهشی ،مصرف 0/1

و تاننها است که میتوانند با خاصیت آنتیاکسیدانی

درصد الیگوساکارید مانان باعث افزایش ارتفاع ویلیها در

خود ،اثرات مثبتی بر عملکرد رشد داشته باشند [.]20

روده شد [ .]4افزایش ارتفاع ویلیها نشاندهنده افزایش

اثر تیمارهای آزمایشی بر طول روده و وزن نسبی آن

سطح و در پی آن افزایش وزن روده است .بهخاطر همین

نسبت به وزن زنده جوجههای گوشتی در جدول ()3

دالیل ممکن است طول و وزن روده در تیمار مصرفکنندهه

گزارش شده است .طول روده پرندگانی که جیره حاوی

جیره دارای  0/3درصد عصاره مالت بیشتر باشد.

 0/3درصد عصاره مالت دریافت کردند بیشتر از سایر

اثر تیمارهای آزمایشی بر گوارشپذیری مواد مغذی در

پرندگان بود و وزن روده خالی در این جوجهها از

جدول ( )4گزارش شده است .جیره دارای  0/3درصد

پرندگان شاهد سنگینتر بود (P ≥0/05؛ جدول .)3

عصاره مالت ،اثر معنیداری بر گوارشپذیری ماده خشک،

پژوهشهای پیشین نشان داد که کربوهیدراتهای

پروتئین و چربی داشت ( ،)P ≥0/05بهطوریکه پرندگان این

غیرقابل هضم موجود در مخمر میتوانند باعث جلوگیری از

تیمار نسبت به بقیه تیمارها ،گوارشپذیری بیشتری نشان

فعالیت باکتریهای مضر شوند .همچنین باعث افزایش

دادند.

سلولهای گابلت میشوند که در دستگاه گوارش باعث

بهبود سالمت دستگاه گوارش بهواسطه وجود

ترشح موسین میشوند .این دو عامل میتوانند رشد و نمو

ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در عصاره مالت ،ممکن
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است به افزایش ظرفیت گوارش و جذب مواد مغذی و در

[ .]15از طرف دیگر ،نمکهای صفراوی بهدلیل خاصیت

نتیجه افزایش گوارشپذیری ماده خشک ،پروتئین و چربی

اسیدی خود ،باعث آسیب به دیواره باکتریهای گرم منفی

کمک کرده باشد [ .]23عصاره مالت دارای ترکیبات فنلی

از جمله اشرشیاکالی میشوند [ .]17در این شرایط،

است که با خاصیت آنتیاکسیدانی خود ،آثار مثبتی بر

مکانیسم دفاعی اصلی که توسط باکتریهای گرم منفی

فعالیت بافتهای بدن میگذارد [ .]20گزارش شده است

مورد استفاده قرار میگیرد ،شکستن فعال نمکهای

عصاره مالت یک آنتیاکسیدان قوی در داخل بدن است

صفراوی است که در نهایت به کاهش گوارشپذیری

که قادر به مهار رادیکالهای هیدروکسیل و سوپراکسید و

چربی منجر میشود [ .]9ممکن است عصاره مالت با

حفاظت از ارگانیسم در برابر آسیب بیولوژیکی میباشد

کاهشدادن تعداد باکتریهای اشرشیاکالی (جدول )5

[ .]1٨مصرف  0/25درصد مخمر باعث افزایش

باعث حفظ نمکهای صفراوی و بهبود گوارشپذیری

گوارشپذیری پروتئین شد و ازآنجاکه بخش قابلتوجهی

چربی شده باشد.
اثر

از بافت ماهیچه را پروتئین تشکیل میدهد ،بهبود

تیمارهای

آزمایشی

بر

شمار

باکتریهای

گوارشپذیری پروتئین و در نتیجه فراهمشدن مقدار

الکتوباسیلوس و اشرشیاکالی روده کور در جدول ()5

مناسب و کافی از اسیدهای آمینه ،در نهایت بهبود کیفیت

گزارش شده است .جیره دارای  0/3درصد عصاره مالت

و وزن گوشت تولیدی را بهدنبال داشت [.]7

فلور میکروبی دستگاه گوارش را تغییر داد و اثر معنیداری بر
کاهش باکتریهای اشرشیاکالی داشت (.)P ≥0/05

چربی نیز بخش مهمی از جیره غذایی را تشکیل
میدهد .چربیهای غیراشباع از منابع مهم اکسیدانی در

در پژوهشی کربوهیدراتهای موجود در مالت

جیره غذایی و بافت بدن بهشمار میآیند که بهبود گوارش

(بتاگلوکان و الیگوساکارید مانان) از راه تحریک سلولهای

و جذب آنها باعث کاهش تجمع در بافتهای

گابلت ترشحکننده موسین باعث جلوگیری از فعالیت

غیرمتعارف بدن (ناحیه شکمی) و در نتیجه حفظ کیفیت

باکتریهای مضر شد [.]11

گوشت میشود .نمکهای صفراوی که در کبد از

موسین ترشحشده از سلولهای گابلت ،بوسیله

کلسترول سنتز میشوند ،باعث امولسیونشدن اسیدهای

باندشدن با باکتریهای مفید از آنها محافظت میکند و

چرب در روده کوچک ،بهبود فعالیت آنزیمهای گوارش

بنابراین از کلونیشدن باکتریهای مضر جلوگیری کرده و

چربی و در نهایت بهبود گوارشپذیری چربی میشوند

باعث کاهش جمعیت آنها میشود [.]6

جدول  .5اثر عصاره مالت بر شمار باکتریهای الکتوباسیلوس و اشرشیاکالی روده کور جوجههای گوشتی (میانگین ±خطای استاندارد)
اشرشیاکالی (لگاریتم بر مبنای )10

الکتوباسیلوس(لگاریتم بر مبنای )10

تیمار

8/56 ± 0/66a

7/89 ±0/78

8/46 ± 0/50

8/07 ±0/78

 0/2درصد عصاره مالت

8/29 ± 0/55ab

8/22 ±0/84

 0/3درصد عصاره مالت

8/16 ±0/55

8/30 ±0/78

0/05

0/15

شاهد
 0/1درصد عصاره مالت

P-value

ab

b

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P ≥0/05
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