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چکیده
  

بر خاکستر استخوان درشت نی و برخی خصوصیات دستگاه گوارش اسید آلیمکملازاستفادهتأثیرارزیابیمنظوراین آزمایش به

تصادفی باکامالًطرحقالبدر 308نژاد راسگوشتی نر یک روزهقطعه جوجه160در این آزمایش از تعداد . جوجه هاي گوشتی انجام شد

با سطح انرژي پایهجیره- 2، )کنترل مثبت(NRCبر طبق توصیه پایهجیره-1:شاملتیمارهاي آزمایشی .شداستفادهتکرار4تیمار و5

کنترل منفی جیره- 4مکمل اسید آلی،% 1/0+کنترل منفیجیره-3، )کنترل منفی) (NRCدرصد توصیه  80(و پروتئین خام تعدیل شده 

مکمل اسید آلی باعث افزایش درصد % 3/0نتایج نشان داد سطح. مکمل اسید آلی% 3/0+کنترل منفی جیره- 5مکمل اسید آلی و% 2/0+

اسید منجر به افزایش غیر معنی % 3/0همچنین سطح . خاکستر استخوان درشت نی جوجه هاي گوشتی نسبت به جیره تعدیل شده گردید

اسید به طور معنی داري افزایش % 1/0طول دئودنوم را نسبت به سطح  ولی. دار وزن نسبی استخوان درشت نی نسبت به سایر تیمارها شد

سطوح مختلف اسید آلی در جیره سبب افزایش وزن نسبی بخش هاي مختلف روده، پیش معده و سنگدان شد که بهترین ). >05/0P(داد 

ش وزن نسبی ایلئوم نسبت به جیره هاي فاقد اسید به جیره باعث افزای% 3/0و  2/0افزودن سطح . مکمل اسید آلی داشت% 2/0اثر را سطح 

  ).>05/0P(اسید شد ولی فقط با جیره استاندارد تفاوت معنی داري داشت 

.خاکستر درشت نی - اسید آلی -جوجه گوشتی:کلیديواژه هاي

  مقدمه

انسانی میمصارفبرايطیورتولیداتسالمتوتلفاتمیزانتولید،عملکردبرکهسوئیاثراتسبببهطیور،ايرودههايبیماري

رودهسالمتارتقايمنظوربهراهکارچندینحاضرحالدر).3(روند میشماربهطیورصنعتهاينگرانیترینمهمازیکیگذارند،

اسیدهاي آلیی،گیاههايعصارهها،پربیوتیکها،پروبیوتیکنظیرخوراکیهايافزودنیازاستفادهبهتوانمیبیناینازکهداردوجود

هايافزودنیوهاجایگزیناینازیکییافته است،افزایشبیوتیکآنتیهايجایگزینازاستفادهاخیرهايسالدر. نموداشارهغیرهو

با این حال پژوهش هایی در مورد استفاده از این اسیدها خصوصا اسیدهاي پروپیونیک، سیتریک، فوماریک،  .آلی استاسیدخوراکی

روده از درمغذيموادکاهش تجزیهوسمیموادکاهش تولیدعملکرد طیور،بهبود. کتیک، و فرمیک در تغذیه طیور به چشم می خوردال

افزودن اسید سیتریک به جیره جوجه گزارش شده است ).2(طریق کاهش میکروارگانیسم هاي مضر از جمله آثار مهم اسیدهاي آلی است 

جیره هاي اسیدي، میزان . )7(یا جذب خوراك را کاهش دهد  بهبود می بخشد، بدون این که وزن هدف گوشتی خاکستر درشت نی را

همچنین گزارش شده است مصرف اسیدآلی در مقایسه با سایر گروه ها موجب کاهش معنی دار ). 1(خاکستر درشت نی را افزایش می دهد 

  ).6(در وزن پیش معده، سنگدان، روده، طول ژژنوم و ایلئوم شده است  اسید سیتریک سبب افزایش معنی دار).4(وزن روده می شود 

خاکستر استخوان درشت نی و برخی خصوصیات دستگاه گوارش جوجه اسید آلی برکارایی مکملارزیابیآزمایشاینانجامازهدف

  .هاي گوشتی تغذیه شده با جیره ي تعدیل شده بود
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  روشمواد و

 4تیمار، 5به جوجه ها به طور تصادفی. شداستفاده308تجاري راس عه جوجه گوشتی نر یک روزه سویهقط 160در این آزمایش از 

جیره ، )کنترل مثبت(NRCمطابق با توصیه شاهد آزمایشی شامل جیره هاي جیره. قطعه جوجه در هر تکرار تقسیم شدند 8تکرار و 

جیره، اسید آلی% 1/0+ جیره کنترل منفی، )کنترل منفی) (NRCتوصیه  درصد 80(با سطح انرژي و پروتئین خام تعدیل شده شاهد

تا  22(و پایانی ) روزگی21تا  7(براي مراحل رشدهاجیره .اسید آلی% 3/0+کنترل منفی جیرهو  اسید آلی %2/0+کنترل منفی 

24ثابتنورشرایطدرپرندگان.شددادهقرارجوجه هااختیاردرآزادصورتبهغذاوآبمدتاینطولدر.گردیدندتهیه)روزگی42

تصادفیصورتبهپرنده8آزمایشیتیمارهرازروزگی 42به منظور اندازه گیري درصد خاکستر درشت نی در سن  .شدندنگهداريساعته

 15دي اتیل اتر به مدت  پس از غوطه ور کردن استخوان ها در محلول. انتخاب و پس از کشتار، استخوان درشت نی پاي چپ جدا گردید

وزن خاکستر محاسبه و . درجه سانتی گراد قرار گرفت 550دقیقه به منظور تمیز شدن نمونه ها از چربی سپس در کوره الکتریکی در دماي 

چینه (همچنین از جوجه هاي کشتار شده قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش . به صورت درصدي از وزن استخوان درشت نی بدست آمد

سپس وزن هر قسمت توسط ترازوي دیجیتال اندازه گیري و طول . جداسازي شد) ن، سنگدان، پیش معده، دئودنوم، ژژنوم، ایلئوم و رکتومدا

برايو)SAS(آماري افزارنرمداده ها ازتجزیهجهت.دئودنوم، ژژنوم، ایلئوم و سکوم توسط خط کش مدرج و تثبیت شده محاسبه گردید

  .شداستفاده05/0داري معنیسطحدرتوکیايچند دامنهآزمونازهامیانگینمقایسه

  نتایج و بحث

2و  1نموداردرگوشتی به ترتیبهايخاکستر درشت نی و وزن نسبی استخوان جوجهبرآزمایشیهايجیرهاثربهمربوطنتایج

ر درصد خاکستر درشت نی جوجه ها نسبت به سایر تیمار ها اسید در جیره اثر بهتري د% 3/0نتایج نشان داد سطح .استشدهدادهنشان

محققین گزارش . درصد خاکستر نسبت به شاهد استاندارد شد )>05/0P(اسید باعث افزایش معنی دار % 3/0به طوري که افزودن . داشت

فاده از اسید آلی و زئولیت در استهمچنین گزارش شده است که  .)1(جیره هاي اسیدي باعث افزایش خاکستر درشت نی می شود نمودند

نتایج نشان داد هیچ کدام از تیمارهاي آزمایشی اثر معنی داري ). 5(روزگی می گردد  42جیره باعث افزایش سطح خاکستر درشت نی در 

  .ان دادهر چند با افزودن سطوح مختلف اسید آلی وزن نسبی استخوان افزایش ناچیزي را نش. بر وزن نسبی استخوان درشت نی نداشت

2و  1جدولدرگوشتی به ترتیبهايطول روده جوجهبر وزن اندام هاي دستگاه گوارش وآزمایشیهايجیرهاثربهمربوطنتایج

اسید در جیره % 3/0ولی . تحقیقات نشان داد تیمار هاي آزمایشی اثر معنی داري در طول ژژنوم، ایلئوم و سکوم نداشت.استشدهخالصه

اسید آلی بیشترین طول را به ترتیب % 2/0و % 3/0سطح . اسید شد% 1/0طول دئودنوم نسبت به سطح ) >05/0P(معنی دار باعث افزایش 

طول ژژنوم، ایلئوم و سکوم در جیره شاهد تعدیل شده نسبت به جیره شاهد استاندارد . نشان دادند) ژژنوم، ایلئوم و سکوم(، )دئودنوم(در 

نتایج نشان داد هیچ . مختلف اسید به جیره هاي تعدیل شده باعث افزایش طول قسمت هاي مختلف روده شدکمتر بود، ولی افزودن سطوح 

اما . در وزن نسبی دئودنوم، ژژنوم، چینه دان، سنگدان، پیش معده و سکوم نداشتند) >05/0P(کدام از تیمارهاي آزمایشی اثر معنی داري 

. نشان داد NRCدر وزن نسبی ایلئوم نسبت به جیره شاهد مطابق با توصیه ) >05/0P(اسید افزایش معنی داري % 3/0و  2/0سطح 

افزودن سطوح مختلف اسید باعث . وزن رکتوم نسبت به شاهد استاندارد شد) >05/0P(اسید به جیره باعث کاهش معنی دار % 2/0افزودن 

ولی افزودن اسید به جیره باعث کاهش وزن . اسید داشت% 2/0افزایش وزن روده کوچک، پیش معده و سنگدان شد که بهترین اثر را سطح 

افزایش وزن پیش معده، سنگدان، روده، طول اسید سیتریک باعث گزارش شده است. چینه دان نسبت به جیره شاهد تعدیل شده گردید



موجب کاهش معنی دار وزن روده شد اما دیگر محققین بیان داشتند مصرف اسیدآلی در مقایسه سایر گروه ها 

. استفاده از اسید آلی توانست آثار مطلوبی در پارامترهاي استخوان درشت نی و دستگاه گوارش داشته باشد

  . ی جوجه هاي گوشتی می گرددبه نظر می رسد کاهش اسیدیته دستگاه گوارش منجر به ابقا مواد معدنی و مینرالی شدن استخوان درشت ن
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اما دیگر محققین بیان داشتند مصرف اسیدآلی در مقایسه سایر گروه ها ). 

استفاده از اسید آلی توانست آثار مطلوبی در پارامترهاي استخوان درشت نی و دستگاه گوارش داشته باشدنتایج این مطالعه نشان داد 

به نظر می رسد کاهش اسیدیته دستگاه گوارش منجر به ابقا مواد معدنی و مینرالی شدن استخوان درشت ن

اثر تیمارها بر وزن نسبی استخوان درشت نی -2اثر تیمارها بر درصد خاکستر استخوان درشت نی                      نمودار 

ایلئومژژنومدئودنومتیمار هاي آزمایشی

5/30
ab

25/7625

75/30
ab

50/7025

00/27
b

00/6750

50/31
ab

25/7550

25/33
a

25/7150

338/1198/5754

05(ها است میانگینبینمعنی داراختالفنشان دهندهستونهر

1. Capdevielle, M.C., L.E. Hart, J. Goff, and C. G. Scanes. 1998. Aluminum and acid effects on calcium and 
phosphorus metabolism in young growing chickens (Gallus gallus domesticus) and mallard ducks (Anas 
platyrhynchos). Arch. Environ. Contam. Toxicol., 35: 82-88.

ry and acids. Feed International, 2:14-19
3. Deschepper, K., M. Lippens, G. Huyghebaert, and K. Molly. 2003. The effect of aromabiotic and gallid'or on 

technical performances and intestinal morphology of broilers, European symposium on poultry nutrition. 

4. Denli, M., F. Okan, and K. Celik. 2003. Effect of dietary probiotic, organic acid and antibiotic 
on broiler performance and carcass yield. Pakistan Journal of Nutrition, 2(2): 89

and K. Onur. 2011. The effect of organic acid and zeolite addition alone and in 
combination on the bone mineral value in broiler fed different dietary phosphorus levels. Asian Journal of 
Animal and Veterinary Advances, 6:678-687.

1تیمار تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار

44/00

42/00

40/00

38/00

36/00

b

5تیمار

وزن
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Effect of organic acid supplementation on tibia ash and some gastrointestinal tract 
characteristics of broiler chickens fed adjusted diet
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Abstract

This study was designed to investigate the effect of organic acid (OA) supplementation on on tibia ash and some 
characteristics of gastrointestinal tract of broiler chickens. In this experiment, 160 one-day old Ross 308 male 
broiler chicks in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replicates were used. Experimental 
treatments including: 1-basal diet according to the NRC (Positive Control), 2-basal diet with a moderate level of 
energy and crude protein (80% of the NRC; Negative Control), 3-NC +0.1% OA supplementation, 4-NC +0.2% 
OA supplementation and 5-NC +0.3% OA supplementation. The results showed that the level of 0.3% OA 
supplementation increased the ash percentage compared to basal NC. Also, the level 0.3% OA lead to a non-
significant increase in the relative tibia weight, but it caused significantly increase in the relative duodenum 
length (P<0.05). Different levels of OA in the diet caused increase in the relative weight of the intestines,
proventriculus and gizzard that the best effect had at level of 0.2% OA supplementation. Addition of 0.2% and 
0.3% OA to the diets caused increase in the relative ileum weight compared to the diets without OA, which had 
significant effect with basal PC (P<0.05).

Keywords: Broiler chicken- organic acid- tibia ash.

  


