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  چکیده

خونی و اسیدیته دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتی انجام هايهفراسنجغلظتبراسید آلیمکملاثر بررسیمنظوربهپژوهشاین

تکرار4وتیمار5باتصادفیکامالًطرحقالبدر 308نژاد راسروزهیکگوشتی نرجوجهقطعه160تعداد در این آزمایش از. شد

با سطح انرژي و پروتئین خام پایه یرهج- 2،)کنترل مثبت(NRCمطابق با توصیه پایهجیره-1:شاملآزمایشیتیمارهاي .شداستفاده

از % 2/0+کنترل منفیجیره-4،مکمل اسید آلی% 1/0+کنترل منفیجیره-3، )کنترل منفی) (NRCدرصد توصیه  80(تعدیل شده 

ت هاي اوره، نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد هیچ کدام از غلظ. مکمل اسید آلی بودند% 3/0+کنترل منفیجیره-5و  مکمل اسید آلی

درصد اسید آلی باعث افزایش معنی  2/0اما جیره تعدیل شده حاوي . کلسترول و تري گلیسرید تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت

درصد اسید آلی به جیره  3/0همچنین غلظت گلوبولین به طور معنی داري تحت تاثیر افزودن . دار غلظت پروتئین کل و آلبومین گردید

دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم شد اما فقط  pHهر چند افزودن مکمل اسید آلی به جیره جوجه هاي گوشتی باعث کاهش ). >05/0P(رفت قرار گ

چینه دان و سنگدان نسبت به  pHمکمل اسید آلی در جیره باعث کاهش معنی دار % 3/0افزودن ). >05/0P(اثر دئودنوم معنی دار بود 

  ). >05/0P(پیش معده گردید  pHمکمل اسید آلی منجر به کاهش معنی دار % 2/0همچنین سطح ). >05/0P(جیره هاي فاقد اسید شد 

  .اسیدیته دستگاه گوارش -خونیهايفراسنجه-اسید آلی-جوجه گوشتی: کلیديواژه هاي

  مقدمه

کلستریدیومو سالمونالهايهگون،E.coli،روتاویروسمانندمضربالقوههايمیکروارگانیسمباشدنکلونیزهبهنسبتطیور

زیاديگسترشهابیوتیکآنتیازاستفادهمشکالت،اینازبعضیکنترلبه منظور. هستندحساس (C. perfringens)پرفرینجنس

ا به ویژه در اما استفاده از آنتی بیوتیک ها به دلیل بوجود آوردن سویه هاي مقاوم و امکان انتقال این مقاومت به سایر گونه ه. استیافته

سویه هاي مشترك بین انسان و دام، ماندگاري بقایاي دارویی در فرآورده هاي دامی مورد استفاده انسان ها، به هم زدن فلور میکروبی 

طبیعی دستگاه گوارش و عدم درمان بیماري هایی که درمان آن ها از آنتی بیوتیک استفاده می شود، مشکالت جدي در بهداشت عمومی و 

در). 5(ایجاد کرده وموجبات نگرانی مصرف کنندگان را فراهم ساخته است که همه را به فکر کاهش مصرف این مواد انداخته است دامی

موردهردرواندشدهمعرفیآلیاسیدهايوهاپروبیوتیکپري بیوتیک ها،آنزیم ها،مانندزیاديجایگزین هايگذشتههايسالطی

وE.coliمانند ايرودهزايبیماريهايباکترياستقرارازتواندمیجیرهکردناسیدي). 3(است گرفتهرتصوتوجهیقابلتحقیقات

کل لیپید ها گزارش شده است که  ). 6(کند کمکحیوانسالمتحفظبهنتیجهدرکرده،جلوگیريگوارشدستگاهوخوراكدرسالمونال

استفاده از اسید بوتیریک باعث افزایش میزان کلسیم، ). 1(ه هاي اسیدي کاهش می یابد و کلسترول خون به طور معنی داري توسط جیر

  ).4(روده را در مرغان گوشتی کاهش می دهد  pHهمچنین گزارش شد مخلوط اسیدهاي آلی ). 7(آلبومین و پروتئین پالسما می شود 

گوشتی هايخونی و اسیدیته دستگاه گوارش جوجههاياسنجهفرغلظتاسید آلی برمکمل کاراییارزیابیآزمایشاینانجامازهدف

.بودتغذیه شده با جیره تعدیل شده
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  مواد و روش 

4تیمار،5بهتصادفیطوربههاجوجه .شداستفاده308تجاري راس سویهروزهیکگوشتی نرجوجهقطعه 160ازآزمایشایندر

جیره ، )کنترل مثبت(NRCمطابق با توصیه شاهد آزمایشی شامل جیره هاي جیره. تقسیم شدندتکرارهردرجوجهقطعه8وتکرار

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

42تا  22(و پایانی ) روزگی21تا  7(اي مراحل رشد برهاجیره .اسید آلی% 3/0+کنترل منفی جیرهو  اسید آلی %2/0+کنترل منفی 

به منظور اندازه گیري فراسنجه هاي  .شددادهقرارجوجه هااختیاردرآزادصورتبهغذاوآبمدتاینطولدر.گردیدتهیه)روزگی

سپس .شدگرفتهخونسی سی5ودحدگردنوریدازوانتخابتصادفیصورتبهپرنده8آزمایشیتیمارهرازروزگی 42در سنخون 

در سن همچنین  .سرم اندازه گیري شدهاينمونهگلیسرید، اوره، آلبومین، گلوبولین و پروتئین کل موجود درتريکلسترول،هايغلظت

ئودنوم، ژژنوم و سنگدان، دچینه دان، پیش معده،(محتویات هر قسمت گرم از 1اسیدیته، به منظور اندازه گیري  روزگی بعد از کشتار 42

و  تجزیهجهت. متراندازه گیري شد PHقسمتهاي مختلف دستگاه گوارش توسط  pHسی سی آب غیریونیزه محلول و 9را در ) ایلئوم

  .شداستفاده05/0داري معنیسطحدرتوکیايچند دامنهآزمونازهامیانگینمقایسهبرايو)SAS(آماري افزارداده ها از نرمتحلیل

  یج و بحثنتا

نتایج نشان داد .استآمده1جدولدرگوشتیهايجوجهمتابولیت هاي سرم خونبرآزمایشیهايجیرهاثربهمربوطنتایج

افزودن اسید به جیره . تیمارهاي آزمایشی اثر معنی داري بر غلظت اوره، تري گلیسرید و کلسترول سرم خون جوجه هاي گوشتی نداشت

نمودند بیانمحققین. اسید در این کاهش موثرتر بود% 3/0کلسترول سرم نسبت به تیمارهاي شاهد شد و سطح  باعث کاهش عددي مقدار

شد، اما اثر معنی داري در اوره، تري ) >05/0P(افزودن اسید سیتریک به جیره باعث کاهش معنی داري در غلظت کلسترول سرم 

ار نشدن کلسترول در این آزمایش ممکن است به علت متفاوت بودن سطوح اسید علت معنی د). 8(گلیسریدها و پروتئین کل سرم نداشت 

). >05/0P(اسید آلی به جیره باعث افزایش معنی دار گلوبولین نسبت به جیره تعدیل شده  گردید % 3/0افزودن .آلی مورد استفاده باشد

غلظت پروتئین کل نسبت به جیره تعدیل شده و افزایش  مکمل اسید آلی باعث افزایش معنی داري% 2/0جوجه هاي تغذیه شده با سطح 

استفاده از مکمل اسید آلی باعث محققین نیز بیان نمودنددیگر ). >05/0P(معنی دار غلظت آلبومین نسبت به جیره هاي فاقد اسید شد 

  .)9(ن می شود افزایش غلظت پروتئین کل، سرم و آلبومی

نتایج نشان داد . استشدهخالصه2جدولدرگوشتیهايبر اسیدیته دستگاه گوارش جوجهآزمایشیهايجیرهاثربهمربوطنتایج

مکمل اسید آلی به جیره جوجه هاي % 3/0افزودن . ژژنوم، ایلئوم و رکتوم نداشتpHهیچ کدام از تیمار هاي آزمایشی اثر معنی داري بر 

مکمل اسید % 2/0همچنین سطح ). >05/0P(یمارهاي بدون اسید شد چینه دان و سنگدان نسبت به ت pHگوشتی باعث کاهش معنی دار 

تیمارهاي آزمایشی باعث کاهش در عین حال تمام ). >05/0P(پیش معده نسبت به جیره استاندارد شد  pHآلی منجر به کاهش معنی دار 

اسید استیک، اسید (کمل اسیدآلی محققین گزارش کردند استفاده از م ).>05/0P(دئودنوم نسبت به جیره شاهد شد  pHمعنی دار 

  .)2(سنگدان و دئودنوم در مقایسه با گروه کنترل می گردد  pHباعث کاهش ) سیتریک و اسید الکتیک

نتیجه گیري

. استفاده از اسید آلی در تغذیه جوجه هاي گوشتی می تواند آثار مطلوبی در پارامترهاي خونی و اسیدیته دستگاه گوارش داشته باشد 

.ن خصوص پیشنهاد می شود مطالعات بیشتري در مورد سطوح مختلف اسیدهاي آلی انجام شوددر ای
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اثر تیمارهاي آزمایشی بر غلظت فراسنجه هاي سرم خون جوجه هاي گوشتی-1جدول 

تیمار هاي آزمایشی
*

تري گلیسریدکلسترولاورهگلوبولینآلبومینپروتئین کل

1
  07/3 bc50/1 b57/1 ab50/175/16000/33

285/2 b50/1 b35/1 b00/200/14650/36

325/3 ac67/1 ab57/1 ab00/200/16450/39

452/3 a80/1 a52/1 ab25/300/15175/50

597/2 bc50/1 b70/1 a25/250/14500/48

SEM089/0066/0053/0612/0717/6443/4

)>05/0P(ها است میانگینبینمعنی داراختالفهنشان دهندستونهردرغیرمشابهالتینحروف

کنترل جیره- 3، )کنترل منفی) (NRCدرصد توصیه  80(با سطح انرژي و پروتئین خام تعدیل شده پایه جیره-2،)کنترل مثبت(NRCمطابق با توصیه پایهجیره-1*

  مکمل اسید آلی% 3/0+کنترل منفیجیره-5و از مکمل اسید آلی% 2/0+کنترل منفیجیره-4،مکمل اسید آلی% 1/0+منفی

  

بخش هاي مختلف دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتی pHاثر تیمارهاي آزمایشی بر  - 2جدول 

رکتومایلئومژژنومدئودنومسنگدانپیش معدهچینه دانتیمار هاي آزمایشی

102/4 a14/4 a69/3 ab19/4 a98/308/418/4

287/3 ab98/3 ab90/3 a98/3 b90/398/310/4

396/3 ab95/3 ab84/3 ab02/4 b85/383/395/3

488/3 ab81/3 b52/3 ab00/4 b04/489/319/4

583/3 b95/3 ab35/3 b04/4 b94/389/305/4

SEM035/0046/0124/0027/0066/0087/0056/0

  )>05/0P(ها است میانگینبینمعنی داراختالفهرستون نشان دهندهدرغیرمشابهالتینحروف
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Abstract

This study was designed to investigate the effect of organic acid supplementation on concentration of blood 
parameters and acidity of the digestive 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; PC), 2-basal diet with a 
moderate level of metabolizable energy and crude protein (80% of the NRC) (Negative Control; NC), 3-NC +0.1% 
OA supplementation, 4-NC +0.2% OA supplementation and 5-NC +0.3% OA supplementation. The obtained 
results of the present experiment showed that urea, cholesterol and triglycerides concentrations were not affected 
by treatments. But the NC diet containing of 0.2% OA caused significantly increase total protein and albumin 
concentrations. Also, globulin concentration was significantly affected by addition of 0.3% OA to the diet 
(P<0.05). However, addition of OA supplementation to the broiler chickens diet caused reduction in pH values 
of duodenum, jejunum and ileum, but it only was significant effect on the duodenum (P<0.05). Addition of 0.3% 
OA to the diet caused significantly decrease in pH values of crop and gizzard in comparison with the diets 
without OA (P<0.05). Also, 0.2% OA supplementation lead to significantly decrease in pH value of 
proventriculus (P<0.05).

Keywords: Broiler chicken- organic acid- blood parameters- gastrointestinal tract acidity.


