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 "مقاله پژوهشی"

 
 و یکروبیم تیجمع ،رشد عملکرد بر یدنیدر آب آشام ریفایدیاس یشیافزا سطوح اثرات

 یگوشت یهاجوجه کوچک روده یشناسختیر
 

 2یرودخان قلعه یرهنما مطهر و 1یاصل یطیمح اریماز

 

  (mmohiti@guilan.ac.irنده مسوول: ایران، )نویس رشت، گیالن، دانشگاه کشاورزی، دانشکده دامی، علوم گروهدانشیار  -1
 ایران رشت، گیالن، دانشگاه کشاورزی، دانشکده دامی، علوم گروهارشد آموخته کارشناسیدانش -2

27/3/1400: رشیپذ خیتار                3/11/9913: افتیدر خیتار  
 50 تا  40:  صفحه

 
 مبسوط دهیچک

ستگاه د یکروبیم تیو جمع انویبر عملکرد ح یدیاثرات مف که محرک رشد هستند یهاکیوتیب یآنت یاهنیگزیاز جا یکی یآل یاسیدها :و هدف مقدمه
 یهایباکتر تیه غلبه جمعک رشد، کمک بیحرتخوراک و دستگاه گوارش،  pHبه خوراک سبب کاهش  یآل یدهایافزودن اس ،یگوارش دارند. به طور کل

 شوند. یمضر م یهایشده توسط باکتر دیتول یسم یهاتیلزا و کاهش متابویماریب یاهیبر باکتر دیمف
در قالب قطعه جوجه در هر تکرار  15 وتکرار  4 ،یشیآزما ماریت 4 بهدر آزمایشی  30۸راس  هیروزه سوکی یقطعه جوجه گوشت 240 تعداد ها:مواد و روش

 . بودند یدنیآب آشام تریل 1000در  ریفایدیاس تریلیلیم 500 و 300 ،200 صفر،سطوح  شامل یشیآزما یمارهایشدند. ت میتقس یتصادف طرح کامالً
شاهد  مارینسبت به ت ،کردند افتیدر یدنیآشام آب تریل 1000 در ریفایدیاس تریلیلیم 500 و 200 سطح دو که ییهاجوجه در خوراک لیتبد بیضر ها:یافته

(. p<05/0) داشت یردایمعن یخط یشیافزا روندبود و  شتریشاهد ب مارینسبت به ت ریفایدیاس سطوحدر تمام  ییاروپا ییکارا شاخص(. p<01/0) افتیکاهش 
 ییشاخص کارا نیشتریب و( p<01/0؛ ۸0/1در برابر  64/1)خوراک  لیتبد بیضر نیکمترکردند،  افتیآب در در ریفایدیاس تریلیلیم 500 که ییهاجوجه
 ختلفمسطوح  کننده افتیدر یهادر جوجه پانکراسطحال و  وس،ی. وزن بورس فابرسه شاهد داشتندنسبت ب را (p<05/0؛ 332در برابر  394) ییاروپا

 تریلیلیم 300 که ییهاجوجه دوازدهه  pHو  ریفایدیاس تریلیلیم 500 که ییهاجوجه نومژژو  معده شیپ pH(. p<05/0از گروه شاهد بود ) شتریب ریفایدیاس
 یهایباکتر شمار در یتفاوت یگوشت یهاجوجه یدنیآشام آب به ریفایدیاس افزودن. (p<05/0) افتی کاهششاهد  ماریبه ت نسبت ،نمودند افتیدر ریفایدیاس

 ریفایدیاس تریلیلیم 300 سطح که ییهاجوجهدر  ایپروپر نایالم هیال ضخامت(. <05/0p) نکرد جادیا لئومیا در یکل ایشیاشرو  هافرمیکل لوس،یالکتوباس
 یاثر یگوشت یهاجوجه یدنیب آشامآبه  ریفایدیاس مختلف سطوح افزودن. (p<05/0) افتی شیافزا ریفایدیاس تریل یلیم 200به سطح  نسبت ،ردندک افتیدر

 .  نداشت وکاسلین و SRBC هیعل یبادیآنت اریبر ع
ه نسبت ب پانکراس رینظ یگوارش یهاداموزن ان شیبا افزا یدنیآشام آب تریل 1000 در ریفایدیاس تریلیلیم 500 سطحکه  دهندیم نشان جینتا گیری:نتیجه

 . شودیمسبب بهبود عملکرد رشد  دستگاه گوارش، ییابتدا یکردن نواح یدیو اس شاهد ماریت
 

  روده یکروبیم تیجمعروده، عملکرد رشد،  یشناسختیر ،یگوشت جوجه ،یمنیا پاسخ ،ریفایدیاس :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه

در  رویدام و ط محصوالت کنندگانمصرف اخیر یهاینگران   
شده تا  سبب ،بیوتیکیآنت به هابمیکرو مقاومت خصوص
 مناسب یهانیگزیجا افتنیمنظور هب یاریبس یهاپژوهش

 ،هاکیوتیبیپر ها،. پروبیوتیکشود انجام هاکتیوبییآنت یبرا
  عنوانبه هامیآنز و یگیاه باتیترک ،یآل یاسیدها

 رهجی محرک رشد در یهاکیوتیبیآنت یبرا ییهانیگزیجا
  نیا نیب در. اندگرفته رقرا یابیارز مورد طیور ییغذا

 و رسدست در یهانهیگز از یکی یآل یهادیاس ها،یافزودن
 راکخو به یآل یدهایاس افزودن ،یکل طوربه .هستند موثر

د، خوراک و دستگاه گوارش، بهبود رش pHسبب کاهش  وریط
 یهایباکتر برابر در دیمف یهایباکتر تیجمع شیفزاا
 و اکیآمون)مانند  یسم یهاتیمتابول کاهش و زایماریب

  زایماریب یهاسمیکروارگانیم توسط شده دیتول( هانیآم
 ه رود pHبا کاهش  رهایفایدیاس ن،ی. عالوه بر اشودیم
 ستیز و داده شیافزا را یمغذ مواد جذب و هضم توانندیم
 (. 39را بهبود دهند ) یمواد مغذ یراهمف

در  و نمودهعبور  هایباکتر یسلول غشاء از یآل یدهایاس    
منجر به  دروژنیه ونی دیبا تول وشده  کیتفک توزولیسداخل 

به وجود آمده  یهاونیآن نیهمچن. شوندیمسلول  pHکاهش 
ساخت  کاهش جهیو در نت DNAدر سنتز  اختالل سبب
حالت سلول مجبور است با  نیو در ا شود یسلول نیپروتئ

 جیکه به تدر دینما یداخل pH میدر تنظ یسع یصرف انرژ
(. 9) شودیمضر م یهایرفتن باکتر نیسبب کاهش رشد و از ب

 ییتوانا لیدلبه یآل یهادیاس یضدباکتر اثر نینخست نیبنابرا
است که منجر به  یدرون سلول pH میآنها در اختالل تنظ

 یدهایاس ن،ی. عالوه بر اشودیم هایباکتر یداریکاهش پا
 یهامیدستگاه گوارش، بهبود آنز pHسبب کاهش  یآل

 اثرات توانندیم و شوندیم یکروبیم تازیف تیفعال و یگوارش
 یدهایاس دیمف آثار(. 12) باشند داشته هضم تیقابل بر یدیمف
 یهاپاسخ در تا شده سبب گوارش دستگاه سالمت بر یآل
 موثر باشند.  زین وریط یو اختصاص یذات ینمیا

 مخلوط و خوراک به هایافزودن کم اریبس ریمقاد افزودن   
 جهینت در ست،ین یاساده کار کنواختی طوربه آن کردن

 را یافزودن نامناسب ریمقاد واناتیح از یبرخ که نیا احتمال
در  یکاهش خوراک مصرف نیاست. همچن ادیز ،ندینما افتیدر

 یهایافزودن یناکاف افتیموجب در یماریتنش و ب طیشرا
  الزم ریمقاد افتیدر از نانیاطم منظوربه لذا. شودیم نظر مورد

 یدهایمانند اس یباتیشده است که ترک شنهادیپ ها،یافزودن
 ن،یا بر عالوه(. 37،47اضافه شوند ) یدنیدر آب آشام یآل

 در هایباکتر رشد کاهش سبب یدنیآشام آب کردن یدیاس
آب  یآب شده لذا آلودگ یهالوله در لمیوفیب لیتشک و آب

را در  ییایباکتر تیانتر و زیوسیباکترسیدو بروز  یدنیآشام
 نی. هدف از انجام ا(47) دهدیم کاهش یگوشت یهاجوجه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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در  ریفایدیاس یشیافزا سطوحاثرات افزودن  یبررس ش،یآزما
مختلف  یهاقسمت pHبر عملکرد رشد،  یدنیآب آشام

 یشناسختیر و کروفلوریم ،یمنیا یهادستگاه گوارش، پاسخ
 بود.  یگوشت یهاجوجه روده

 
  هامواد و روش 

  و مدیریت پرورش های آزمایشیها، تیمارپرنده
 وریپرورش ط یپژوهش – یآموزش ستگاهیادر  شیآزما نیا   

 21تا  بهشتیارد 10از  النیدانشگاه گ یدانشکده کشاورز
 ایردارتفاع محل از سطح  نیانگیانجام شد. م 139۸خرداد 

 یمرطوب است. پرورش در سالن یتر و واجد آب و هوام -10
وجه جقطعه  240از   با استفاده متر و 11در  3۸به ابعاد 

 در قالب طرح کامالً  ،30۸راس  هیروزه نر سوکی یگوشت
جه قطعه جو 15تکرار و  4، یشیآزما ماریت 4با  یتصادف
 بها ههجوج هیانجام شد. وزن اول یشیدر هر واحد آزما یگوشت
  یشیاهر واحد آزم در یگوشت یهاگرم بود. جوجه 3±43طور 

 

، عرض 6/1به طول  ینیزم قفس دراز پوشال  یبستر یرو
. در تمام افتندیروز پرورش  42مدت  متر به 1و ارتفاع  ۸/0

 اریصورت آزاد در اختپرورش آب و خوراک به دورهطول 
 ییغذا رهیج ییایمیش باتیها قرار داشت. اجزاء و ترکپرنده

 یاهیتغذ اجاتیمورد استفاده در دوره پرورش بر اساس احت
 یمارهای(. ت1)جدول شد میتنظ 30۸راس  یجوجه گوشت

  200 -2 ،(یآل دیشاهد )بدون اس -1شامل:  یشیآزما
+ 4 ریفایدیاس تریلیلیم 500 -4و  تریلیلیم 300 -3 تر،یلیلیم

مورد  یتجار ریفایدی. اسبودند یدنیآب آشام تریل 1000در 
پژوهش محصول شرکت توسعه بن دار فرآور  نیاستفاده در ا
 ک،یالکت ک،یونیپروپ ک،یفرم یدهایاز اس یبیبود که ترک

 یپرورش از آبخور ییابتداروز  3. دربود کیو سورب کیتریس
استفاده  پلین یردوره از آبخو انیو بعد از آن تا پا یکله قند
مخزن دربسته  کیطور جداگانه به ینیزم قفسهر  یشد. برا

که در هر  یآبخور نازل 3شد که به  هیمدرج تعب یتریل 10
 .بود متصل داشتند قرار ینیقفس زم

 
 یگوشت یهاجوجه ییغذا رهیج بیترک و اجزا -1 جدول

Table 1. Ingredients and composition of broiler’s diet 

 K3، ۸/1 نیترامیو گررمیلیم E، 2 نیتامیو یالمللنیب واحد D3، 1۸ نیتامیو یالمللنیب واحد A، 2000 نیتامیو یالمللنیب واحد 9000 رهیج لوگرمیک هر در ینیتامیو مکمل -1
 H2، 500 نیترامیو گررمیلریم B12، 01/0 گررمیلریم B9، 015/0 گرمیلیم B6، 1 گرمیلیم B5، 3 نیتامیو گرمیلیم B3، 10 گرمیلیم B2، 30 گرمیلیم B1، 6/6 گرمیلیم
 .نمودیم نیتأم دانیاکسیآنت گرمیلیم 1 و نیکول گرمیلیم
  نیترأم ومیسرلن گررمیلریم 2/0 و دیر گرمیلیم 1 مس، گرمیلیم 10 ،یرو گرمیلیم ۸5 منگنز، گرمیلیم 100 آهن، گرمیلیم 50 مقدار رهیج لوگرمیک هر در یمعدن مکمل -2
 .نمودیم

 
 عملکرد رشد

ر ها و تلفات دوزن بدن پرنده ،آب و خوراک مصرف    
 و یریگاندازه شیآزما 42و  35، 2۸، 21، 14، 7، 0 یروزها

زانه وزن رو شیافزا محاسبه یبرا هاداده نیثبت شد. از ا
(BWGخوراک مصرف ،)ی ( روزانهADFIآب مصرف ،)روزانه ی 
(ADWIو ضر )خوراک لیتبد بی (FCRب )یصورت هفتگ ه 

 زین( EEF) ییاروپا ییشد. در انتها شاخص کارا استفاده
 B1 هیسو وکاسلیواکسن ن ،پرورش 10 روز درمحاسبه شد. 

تا السو هیسو ،یروزگ 29 و 19  سنو  یبه صورت قطره چشم
ساعت  5-4. دیگرد قیبه پرندگان تزر یدنیبه صورت آشام

 در  .دیخارج گرد قبل از کشتار آب و خوراک از دسترس پرنده
 

 کیزدنوزن  دو قطعه جوجه با  ینیزم قفسدوره از هر  انیپا
 د و بعد از دنانتخاب ش  ینیزم قفس آن نیانگیبه م
 یرکنپا و ثبت وزن زنده، ذبح و بالفاصله پ یگذارشماره

 د. دنش
pH دستگاه گوارش 
 کی، بالفاصله پس از کشتار مقدار pH یریگاندازه یبرا   

، دوازدههمعده، سنگدان، شیدان، پنهیچ اتیومحت از گرم
در لوله  زهیونیآب د تریلیلیم 2در  کور رودهو  لئومیژژنوم، ا

ورتکس همگن شد  دستگاهمخلوط شد و با استفاده از  شیآزما
 WTW, Inolab) تالیجیمتر د pHبا استفاده از دستگاه  و

 (.5شد ) یریگ( اندازه7310
 

 یانیپا رشد نیازآغ شده محاسبه باتیترک یانیپا رشد نیآغاز )%( رهیج اجزا

 (0-10 
 (یروزگ

(11- 24 
 (یروزگ

(25- 42 
 10-0)  (یروزگ

 (یروزگ
(11- 24 

 (یروزگ
(25- 42 

 (یروزگ

 2۸50 2950 3050 (kcal/kg) سمیقابل متابول یانرژ 41/59 61/54 15/52 ذرت
 59/1۸ 46/20 17/22 (%) خام نیپروتئ 95/32 21/3۸ ۸/39 ایسو کنجاله
 51/0 56/0 61/0 (%قابل هضم ) نیونیمت 91/3 19/3 62/1 ایسو روغن

 76/0 ۸3/0 90/0 (%قابل هضم ) نیستی+ سنیونیمت 00/0 00/0 96/1 ذرت گلوتن کنجاله
 9۸/0 09/1 22/1 (%قابل هضم ) نیزیل ۸4/0 90/0 9۸/0 میکلس کربنات

 66/0 73/0 ۸2/0 (%قابل هضم ) نیترئون 5۸/1 76/1 9۸/1 فسفات میکلس ید
 77/0 ۸5/0 91/0 (%قابل هضم ) نیوال 22/0 27/0 23/0 میسد دیکلر

 14/1 27/1 33/1 (%قابل هضم ) نیآرژن 19/0 11/0 15/0 میسد کربناتیب
 70/0 7۸/0 ۸3/0 (%هضم ) قابل نیزولوسیا 06/0 07/0 11/0 %99 نیترئون -ال

 79/0 ۸7/0 96/0 (%) میکلس 26/0 2۸/0 31/0 %99 نیونیمت -ال ید
 40/0 44/0 4۸/0 (%قابل دسترس ) فسفر 11/0 11/0 20/0 %7۸ نیزیل -ال

 15/0 15/0 15/0 (%) میسد 25/0 25/0 25/0 1ینیتامیو مخلوط شیپ
 22۸ 223 210 (mEq/kg) هاتیالکترول توازن 25/0 25/0 25/0 2یمعدن مخلوط شیپ

 یرودخان قلعه یرهنما مطهر و یاصل یطیمح اریماز
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 42. ................................. یگوشت یاهجوجه کوچک روده یشناسختیر و یکروبیم تیجمع ،رشد عملکرد بر یدنیدر آب آشام ریفایدیاس یشیافزا طوحس اثرات

  های باکتریاییشمارش کلنی
 اتیمحتو روده، یکروبیبر فلور م ریفایدیاسسنجش اثر  یبرا   

و  سلوی، الکتوباسیاکلیشاشر یهایشمارش باکتر یبرا لئومیا
ه ب کروفلوریم شیانجام آزما یبراشد و  یآورها جمعفرمیکل

 120 یدر دما ابتدا شیآزما یهاد. لولهشارسال  شگاهیآزما
 اتیمحتو از گرم کی سسپگراد اتوکالو شدند. یدرجه سانت

  هیته یبرا لیاستر ینمک محلول تریلیلیم 9 در لئومیا
شد  و سه  یساز قیرق 10-9تا  10-1رقت از   یهاالیسر

 تریکرولیم 100کشت داده شد.  10-6و  10 -5، 10-4رقت 
 تکش طیمح یحاو یهاپلت سطح در شده ذکر یهارقت از
 یارش باکترشم نییپخش شد. به منظور تع یصورت خط به

 طی، محلوسیالکتوباس یآگار برا MRSکشت  طیاز مح
کشت  طیو مح یاکلیاشرش یآگار برا EMB کشت 

MacConkey (. 3۸استفاده شد ) هافرمیکل یآگار برا
ساعت در  72آگار به مدت  MRSکشت  طیمح ونیانکوباس

د. شانجام  یهوازیب طیگراد در شرایدرجه سانت 39 یدما
 و محکم درپوش با جار کیاز  یهوازیب طیشرا جادیجهت ا

شمع  ها در جار،تیپل دادن قرار از پس و شد استفاده شمع
 ر آند دموجو نکسیژا فمصرروشن را در آن قرار داده تا با 

 یطاشرو  هشد روژنهیدو  کربن کسیددی ا تولید باعث
و  EMBکشت  طیمح. کند همافررا  نظر ردمو ازیبیهو

MacConkey  39 یساعت در دما 24-4۸مدت آگار به 
 هیته یهایشدند و تعداد کلن ونیگراد انکوباسیدرجه سانت

 (. 33شد ) نییتع لئومیا اتیاز محتو کیهر  یشده برا
 کوچک روده یشناسختیر

 از بافت نمونه کوچک، روده یشناسختیر یبررس یبرا    
 10 نیفرمال یحاو ظرف در و شد گرفته لئومیا یانیم بخش
 در هانمونه. شد داده انتقال یشناسبافت شگاهیآزما به درصد

 توسط و شدند یریگ قالب نیپاراف در سپس ت،یتثب ابتدا
 یزیآمرنگ یبرا. شدند یزیآمرنگ و داده برش کروتومیم

 ییزدانیپاراف لنیزا توسط قهیدق 15 مدت به هانمونه ابتدا
 توسط و شدند دراتهیره اتانول یهارقت الیسر با و شدند

 به ونیدراتسیده و شدند یزیآم رنگ نیائوز و نیلیهماتوکس
 تینها در. رفتیپذ صورت اتانول الکل یهارقت یسر لهیوس

 ،یبررس ینور کروسکوپیشده توسط م یزیآمرنگ یهانمونه
 یهیپا تا پرز راس یفاصله. شدند یربرداریتصو و یریگاندازه

 یانیم قسمت عرض .شد یریگاندازه پرز طول عنوانبه پرز
 یهیپا نیب یفاصله. شد گزارش پرزها عرض عنوانبه پرزها

 پتیکر عمق عنوانبه یمخاط یهیال ییانتها بخش تا پرز
 مساحت و پتیکرشد. نسبت طول پرز به عمق  یریگاندازه
 کایتون و ایپروپر نایالم هیال ضخامت. شد محاسبه پرز یظاهر

 .شد یریگاندازه زین سیماسکوالر
  یمنیا یها پاسخ

 یبادیآنت اریع تست یبرا پرورش، 30 و 13 یروزها در    
 یگوسفند قرمز گلبول درصد 5 ونیسوسپانس ،SRBC هیعل
(SRBC )در و( 16)شد  قیتزر هاجوجه همه نهیس عضله به 

. شد یریخونگ پرنده قطعه دو از پرورش 35 و 2۸ یروزها
 پرورش 42 روز در اسلوکین هیعل یبادیآنت اریع شیآزما یبرا
 جدا سرم بعد ساعت 24 و شد یریخونگ پرنده قطعه دو از

 یبادیآنت اریع نییتع جهت و شد ختهیر وبیکروتیم در شده
 روش کی ون،یناسیآگلوت واکنشمنتقل شد.  شگاهیبه آزما

 دیتول. است یاختصاص یبادیآنت یریگاندازه یبرا یکم
 کیعموما به عنوان   SRBCکننده  نهیهموگلوت یهاپادتن

 در یمنیا تیحساس یریگاندازه یو آسان برا عیروش سر
 یریگاندازه یبرا شیآزما انجام روش. شودیم استفاده هامرغ

  ابتدا، در که است صورت نیا بهSRBC پادتن تام ضد 
 یدما در و کرده خارج زیفر حالت از را خون سرم یهانمونه

 کردن فعال ریغ یابر سپس. شود ذوب تا گذاشته طیمح
  درجه 56 یدما در خون سرم ابتدا کمپلمان، ستمیس

 در سپس .شد یگذار گرمخانه قهیدق 30 مدت به گرادیسانت
 تریکرولیم 25 مقدار به ت،یکروپلیم خانه 96 همه داخل

از سرم خون به  تریکرولیم  25. شد ختهیر مرکاپتواتانول
با استفاده از اضافه شد  تیکروپلیاول م فیچاهک رد نیدوم

 25 و شد یخال و پر چاهک داخل اتیمحتو مرتبه چندسمپلر، 
 و شد منتقل یبعد چاهک به آمده بدست محلول از تریکرولیم
 25 آخر در و کرد دایپ ادامه چاهک نیآخر تا کار نیا
 حجم تا شد ختهیر دور چاهک نیآخر اتیمحتو از تریکرولیم

 یهارقت بیترت نیا به. شود تریکرولیم 25 هاچاهک همه
2/1 ،4/1 ،۸/1 ،16/1 ،32/1 ،64/1 ،12۸/1 ،256/1 ،512/1 ،

 مراحل نیا. شد جادیا تیکروپلیم یهاچاهک داخل، 1024/1
 شیآزما دقت از تا شد انجام فیرد دو در سرم نمونه هر یبرا

 25/0 محلول از تریکرولیم 25 انتها در شود حاصل نانیاطم
 شد اضافه تیکروپلیم یهاچاهک همه به قرمز گلبول درصد

 37 یدما ودر داده تکان نیالت ۸ صورت به رو هاتیکروپلیم
 عکس. دیگرد ونیانکوباس ساعت 3 مدت به گرادیسانت درجه
 صورت آن در ونیناسیآگلوت درصد 50 که یاخانه نیاول رقت

(. 1۸ثبت شد )  SRBCضد پادتن اریع عنوان به بود گرفته
، مانند مراحل فوق G نیمونوگلوبولیا اریع یریگاندازه یبرا
از نمونه  تریکرولیم 25فعال کرده و  ریکمپلمان را غ ستمیس

-2موالر  2/0محلول  تریکرولیم 25 ایسرم خون 
 کیبه مدت  گرادیدرجه سانت 37 یمرکاپتواتانول، در دما
 M  نیمونوگلوبولیکه ا ییشد. از آنجا یساعت گرمخانه گذار

  بیتخر آن حضور در و است حساسمرکاپتواتانول  -2 به
را  M نیمونوگلوبولیا توانیم ماده نیا افزودن و شودیم

. است G نیمونوگلوبولیا زانیمشاهده شده م اریحذف کرد و ع
 هیته یبرامرکاپتواتانول  -2 یحاو سرم یهانمونه ن،یا از بعد

مراحل مانند محاسبه  ریمختلف استفاده شد و سا یهارقت
از  G نیمونوگلوبولیا اریم شد. از تفاضل عکل انجا اریع
 بدست آمد. M نیمونوگلوبولیا اریکل، ع Anti-SRBSاریع

 ماریآتجزیه و تحلیل 
 شدند، آزمون نرمال عیتوز یبدست آمده ابتدا برا یهاداده    
 و شدند لیها تبدها نرمال نبود دادهداده عیتوز که یموارد در
 استفاده با داشتند، نرمال عیتوزکه  ییهاداده یتمام تینها در
و  هی( مورد تجز46) SAS یافزار آمارنرم  GLMهیرو از

از  راتییتغ یروند خط یبررس یقرار گرفت. برا یآمار لیتحل
صفات مربوط به  یاستفاده شد. به منظور بررس 1تیتابع زیآنال

 یبررس یمشاهده و برا ریبا ز یعملکرد از طرح کامالً تصادف
pH یکروبیفلور م ،یمنیا ،مختلف دستگاه گوارش یهابخش 

1- Regression Analysis 

 یرودخان قلعه یرهنما مطهر و یاصل یطیمح اریماز
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 چهار و ماریت چهاربا  یاز طرح کامالً تصادف یشناسختیو ر
 سهیمقا. شد استفاده تکرار هر در مشاهده ریز دو و تکرار

استفاده  ینظر از آزمون توک مورد صفات یبرا مارهایت نیانگیم
 (.p<05/0شد )

 
 بحث و جینتا

 عملکرد رشد
 آب در ریفایدیاس مختلف سطوح افزودن، 2 جدول مطابق   

 یگوشت یهاجوجه آب و خوراک مصرف بر یاثر یدنیآشام
 آب در ریفایدیاس افزودن از یداریمعن اثر(. p>05/0) نداشت

 مشاهده روزانه وزن شیافزا و دوره انیپا وزن بر یدنیآشام
  500 و 200 حوسطکه  ییهاجوجه در(. p>05/0)نشد

 د،کردن افتیدر یدنیآشام آب تریل 1000 در ریفایدیاس تریلیلیم
 بود کمترشاهد  ماریبه ت نسبت خوراک لیتبد بیضر

(01/0>p )که ییهاجوجهخوراک را  لیتبد بیضر نیکمتر و 
(. p<05/0) داشتند کردند، افتیدر را ریفایدیاس تریلیلیم 500

 به نسبت ریفایدیاس یمارهایت تمام در ییاروپا ییشاخص کارا
(. p<05/0)شد  داریمعن یخط روند و بود شتریب شاهد ارمیت

آب  تریل 1000در  ریفایدیاس تریلیلیم 500 افزودن ،یبطورکل
 یگوشت یهاسبب بهبود عملکرد رشد شد و جوجه یدنیآشام

 یدهایوزن را داشتند. اس نیشتریب ماریت نیدر ا شیمورد آزما
 هضم تیقابل و داده شیرا در معده افزا نیپروتئ هیتجز یآل

سبب  نیهمچندهند، یم شیافزا را دینواسیآم و نیپروتئ

 د که عملکرد پرنده را بهبود ونشیمروده  pHکاهش 
دستگاه گوارش  یحفظ سالمت قی( و از طر43بخشند )یم

خوراک خواهند شد  لیتبد بیسبب بهبود عملکرد رشد و ضر
(13.) 

 صورتبه یآل دیاس افزودن که شد داده نشان یقیتحق در    
وزن  شیسبب افزا یدنیو درکل دوره به آب آشام یمقطع

بر  یکه اثر یخوراک شد در حال لیتبد بیو بهبود ضر شتریب
 شد داده نشان گرید یقیتحق در(. 23مصرف خوراک نداشت )

 رهیج در کیاست دیاس درصد 4/1 و 7/0 سطوح افزودن که
 لیدتب بیضر بهبود و یگوشت یهاجوجه وزن شیافزا سبب

به  یآل دینشان داد که افزودن اس قاتی(. تحق42) شد خوراک
خوراک شد  لیتبد بیوزن و بهبود ضر شیسبب افزا رهیج
(. مطالعات 42،41،36خوراک نداشت ) مصرفبر  یاثر یول

 دیدرصد اس 75/0و  5/0، 25/0نشان داد که با استفاده از 
روه وزن روزانه نسبت به گ شیافزا ،ییغذا رهیدر ج کیاست

گزارش شد که  یقی(. در تحق14باالتر بود ) یشاهد منف
بر مصرف  یاثر یآل دیدر تن مکمل اس لوگرمیک 3افزودن 

 یهاجوجه خوراک لیتبد بیوزن و ضر شیخوراک، افزا
 داده نشان زین یگرید قیتحق در(. 4۸) نداشت یژاپن نیبلدرچ

 ک،یفرم یدهایاس از یبیترک درصد 5/1 از استفاده که شد
 بر یاثر کیارتوفسفر و کیتارتار ک،یتریس ک،یمال ک،یکتال

  خوراک لیتبد بیضر و وزن شیافزا خوراک، مصرف
     (.35) نداشت یگوشت یهاجوجه

 
  یگوشت یاهجوجه عملکرد بر + 4 ریفایدیاثر سطوح مختلف اس -2 جدول

Table 2. Effect of different levels of Acidifier 4+ on performance of broilers  
 انیپا وزن  مارهایت

 )گرم( دوره
 وزن شیافزا

 )گرم( روزانه
 روزانه یمصرف خوراک

 )گرم(
 روزانه یمصرف آب

 (تریلیلی)م
 لیتبد بیضر

 خوراک
 ییکارا شاخص
 ییاروپا

       (تریل 1000/تریل یلی)م
 a۸0/1 ۸/332 ۸/215 ۸/111 19/62 2655 صفر
200 2720 74/63 5/106 7/209 b67/1 ۸/374 
300 2719 72/63 ۸/10۸ 9/207 ab71/1 9/366 
500 2۸01 69/65 7/107 5/205 c64/1 3/396 

SEM 7۸/34 ۸26/0 12/1 00/3 020/0 43/9 

 اثر
  

 (p-value) یداریمعن سطح
  

    
 102/0 012/0 500/0 410/0 565/0 572/0 ماریت

 017/0 003/0 236/0 264/0 14۸/0 152/0 یخط روند
 059/0 011/0 347/0 362/0 363/0 369/0 دوم درجه

ab: هستند گریکدی با داریمعن تفاوت یدارا ستون، هر در نامشابه حروف یدارا یهانیانگیم (05/0>p.) 
SEM: استاندارد یخطا نیانگیم 

 
 های داخلیوزن نسبی اندام

 بقل ،یمنیا و یگوارش یهااندام ینسب وزن به مربوط جینتا   
 یروزگ 42 سن در یگوشت یهاجوجه یبطن محوطه یچرب و

 سطوح که ییهاجوجه در. است شده داده نشان 3 جدول در
 بورس و پانکراس وزن کردند، مصرف را ریفایدیاس یشیافزا

 قلب وزن و( p<05/0) شیافزا یخط صورتبه وسیفابرس
 یشیافزا روند طحال وزن نیهمچن. افتی( p<01/0) کاهش

(079/0=p )بر یاثر ریفایدیاس مختلف سطوح مصرف. داشت 
 یبطن محوطه یچرب و کبد سنگدان، معده،شیپ دان،نهیچ وزن

از  حالو ط وسیفابرس بورس موس،ی(. تp>05/0) نداشت
 نیا وزن راتییتغباشند که یم وریمهم در ط یاولنف یهااندام

 ثرموها یماریبه ب زبانیو مقاومت م یمنیعملکرد ا برها اندام
 مصرف یبرا ییباال تیبورس از اولو یهاسلول (.21است )

 که یحال دربرخوردار هستند،  نیزیو ل نیزولوسیگلوکز، ا
 مواد نیا افتیدر یبرا یکم اریبس تیاولو موسیت یهاسلول

، یمغذ مواد تیمحدود، در مواجهه با نی. بنابرادارند یمغذ
ردن گلوکز و به دست آو یخود را برا ییبورس توانا یهاسلول

 یمغذ مواد زانیکه م یکنند، در حالیم میتنظ نیزیل
 موسیت نیبنابرا ابدییم کاهشها تیموسیبه ت افتهیاختصاص 
حساس  نهیآم دیاس و ی، کمبود انرژییغذا تیمحدودنسبت به 
شود یم آنو وزن  هاسلول تعداد عیکاهش سر سبباست و 

است که در  یدیدنسبتاً ج جهیقلب نت یکاهش وزن نسب (.26)

 یرودخان قلعه یرهنما مطهر و یاصل یطیمح اریماز
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 44. ................................. یگوشت یاهجوجه کوچک روده یشناسختیر و یکروبیم تیجمع ،رشد عملکرد بر یدنیدر آب آشام ریفایدیاس یشیافزا سطوح اثرات

 شیدر آب مشاهده شد. افزا ریفایدیبا استفاده از اس قیتحق نیا
 یکیو متابول یکیولوژیزیف راتییتغ جملهقلب از  یوزن نسب

 یگوشت یهاجوجه در تیآس سندرمابتال به  هنگاماست که 
 با یآل یدهایاس با آب کردن یدیاسشود. یمشاهده م

 یهایباکتر کاهش سبب آب یکروبیم یآلودگ از یریجلوگ
 و رشد عملکرد نیبنابرا شود،یم گوارش دستگاه در زایماریب

 یآل یدهایاس لذا. دهدیم بهبود را پرنده یعموم سالمت
 است ممکن گوارش، دستگاه یهاپاتوژن کاهش بر عالوه

 یهاجوجه در تیآس به ابتالء کاهش در کننده دواریام جینتا
 در را آنها کاربرد تواندیم همسأل نیا که باشند داشته یگوشت

 (. 49) دهد گسترش شتریب ندهیآ

با سطح  یگوشت یهاجوجه هیتغذ که شد گزارش یقیتحق در
بر  یاثر کیو فرم کیونیپروپ یآل یدهایاس بیدرصد ترک 2/0

نشان  یشی(. در آزما6نداشت ) یمحوطه بطن یوزن کبد و چرب
درصد  5/0و  کیتریس دیدرصد اس 5/0داده شد که استفاده از 

 یگوشت یهاجوجه رهیدو در ج نیا بیو ترک کیاست دیاس
(. 24) نداشت یروزگ 35 سن در یداخل یهااندام وزن بر یاثر

 یهاجوجه یدنیدر آب آشام کیاست دیدرصد اس 25/0افزودن 
 مطالعات(. 2۸نداشت ) یداخل یهااندام وزن بر یاثر یگوشت
 الشه ینسب وزن بر یثرا یآل یدهایاس افزودن که دادند نشان

 (.2،7،۸،34) ندارد یگوشت یهاجوجه یداخل یاجزا و
 

  

 از وزن زنده( یرصد)د یگوشت یهاجوجه یداخل یهااندام وزن بر یدنیآشام آب در+ 4 ریفایدیاس یشیافزا سطوح اثر -3 جدول
Table 3. Effect of graded levels of Acidifier4+ in drinking water on internal organs weight of broilers (% of live body  
            weight) 

 بورس طحال قلب پانکراس کبد سنگدان معدهشیپ داننهیچ مارهایت
 وسیفابرس

 محوطه یچرب
 یبطن

          (تریل 1000/تریلیلی)م
 35/1 10/0 07/0 37/0 20/0 74/1 1۸/1 26/0 25/0 صفر
200 24/0 26/0 23/1 90/1 22/0 36/0 0۸/0 11/0 25/1 
300 26/0 2۸/0 20/1 79/1 21/0 33/0 09/0 12/0 64/1 
500 24/0 27/0 24/1 ۸۸/1 24/0 31/0 09/0 12/0 34/1 

SEM 007/0 007/0 022/0 035/0 005/0 00۸/0 003/0 003/0 429/0 

 اثر
   

 (p-value) یداریمعن سطح
   

      
 313/0 153/0 300/0 052/0 0۸۸/0 333/0 79۸/0 6۸2/0 523/0 ماریت
 777/0 030/0 079/0 006/0 026/0 271/0 452/0 502/0 573/0 یخط روند

 799/0 073/0 204/0 022/0 0۸۸/0 4۸2/0 754/0 735/0 652/0 دوم درجه
ab: هستند گریکدی با داریمعن تفاوت یدارا ستون، هر در نامشابه حروف یدارا یهانیانگیم (05/0>p.) 

SEM: هانیانگیم استاندارد یخطا 
 

pH  دستگاه گوارش 
مختلف  یقسمتها pHبر  ریفایدیاس یشیسطوح افزا اثر

نشان داده شده است. افزودن  4جدول  دردستگاه گوارش 
 یگوشت یهاجوجه یدنیآشام آب در ریفایدیاس یشیسطوح افزا

 pH(. p<01/0شد ) معدهشیپ pH یسبب کاهش خط
 تریلیلیم 300 سطح مصرف با یگوشت یهادئودنوم جوجه

 pH(. p<05/0) بود کمتر شاهد گروه به نسبت ریفایدیاس
به ریفایدیاس مختلف سطوح با شده هیتغذ یهاژژنوم جوجه

 دان،نهیچ  pH(.p<01/0) افتی کاهش یخط صورت
 ریفایدیاس مختلف سطوح ریتاث تحت سکوم و لئومیا سنگدان،

از  یدر مناطق خاص pHطح (. سp>05/0) نگرفت قرار
 تیجمع جادیعامل در ا کیدستگاه گوارش به عنوان 

از مواد  یاریهضم و جذب بس تیخاص، بر قابل یکروبیم
 کینزد pHدر  زایماریاز عوامل ب یاریموثر است. بس یمغذ

 pHدر  دیمف یهاسمیکروارگانیم مقابل در. کنندیم رشد 7
گزارش  یقیتحق در. (4) کنندیم ی( زندگ۸/5 -2/6) یدیاس

در  کیو فرم کیونیپروپ یآل دیاز اس یبیشد که افزودن ترک
 pHسبب کاهش  رهیدرصد در ج 5/1و 1، 5/0، 0سطوح 

از  یبی(. گزارش شده است که افزودن ترک15دئودنوم شد )
درصد سبب  2/0در سطح  کیو فرم کیونیپروپ یآل دیاس

 گرددیم کوچک روده مختلف یهابخش pHکاهش 
 مختلف سطوح افزودن با که است آمده یامطالعه در(. 24،16)

 ،یگوشت یهاجوجه رهیج به( درصد 3 و 5/1) کیتریس دیاس
 (. 3) شودیم روده مختلف یهادر بخش pHسبب کاهش 

 

 یروزگ 42 سن در یگوشت یهاجوجه گوارش تگاهدس pHبر  یدنی+ در آب آشام4 ریفایدیاس یشیاثر سطوح افزا -4 جدول
Table 4. Effect of graded levels of Acidifier4+ on pH of gastrointestinal tract of broilers at 42 days of age 

 سکوم لئومیا ژژنوم دئودنوم سنگدان معده شیپ دان نهیچ  مارهایت
        (تریل 1000/تریلیلی)م

 a۸4/3 1۸/3 a۸5/5 a۸4/5 11/6 43/6 74/4 صفر
200 69/4 b۸9/2 46/3 ba7۸/5 ab66/5 79/5 63/6 
300 71/4 c۸0/2 19/3 b59/5 b59/5 15/6 13/6 
500 6۸/4 d53/2 21/3 ab۸0/5 b59/5 95/5 39/6 

SEM 100/0 112/0 069/0 035/0 036/0 104/0 070/0 

 اثر
  

 (p-value) یداریمعن سطح
  

    
 0۸2/0 610/0 031/0 033/0 413/0 001/0 99۸/0 ماریت

 503/0 769/0 007/0 392/0 931/0 001/0 ۸۸0/0 یخط وندر
 7۸4/0 919/0 011/0 077/0 644/0 001/0 9۸7/0 دوم درجه

  ab: هستند گریکدی با داریمعن تفاوت یدارا نامشابه حروف یدارا یهانیانگیدر هر ستون، م (05/0<p)    ، SEM :هانیانگیم استاندارد یخطا 

 یرودخان قلعه یرهنما مطهر و یاصل یطیمح اریماز
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 ایلئوم محتویات جمعیت میکروبی
 مختلف سطوح مصرف، 5 جدول در مندرج جینتا اساس بر   
و  یاکلیاشرشو  فرمیکل یهایباکتر شمار بر یاثر ریفایدیاس

 وریط در نکهیا به توجه با(. <05/0p) نداشت لوسیالکتوباس
و سنگدان قرار دارد، خوراک  معدهشیپ از قبل داننهیچ

 طور)به یدتم ها،قسمت ریبه سا دنیقبل از رس یمصرف
 داننهیچ یاصل نقش. ماندیم داننهیچ در( قهیدق 50 متوسط

 ضد اثرات کهاست  نیبر ا دهی. عقباشدیم ییغذا مواد رهیذخ
 سنگدان و داننهیچ در یادیز زانیمبه یآل یدهایاس ییایباکتر

 باشدیم 5/5 حدود در داننهیچ pH(. 2۸) ردیگیم صورت
نسبت به  داننهیچ pHتر بودن باال علتبه نیبنابرا(. 10)

pKa مقدار دان،نهیبه چ دیپس از ورود اس ،یآل یدهایاکثر اس 
. شودیم کیتفک مربوطه ونیآن و پروتون به دیاس از یادیز

 اثرات نداشته را یسلول یغشا از عبور ییتوانا شده زهیونی فرم
 شده وارد یغذا نیبنابرا. کند اعمال تواندینم را یکشیباکتر

 از یادیز ریمقاد یدارا گوارش دستگاه یبعد یهاقسمت هب
در دستگاه  توانندیم هاکروبیم نیا که باشدیم هاکروبیم

 عدم(. 1کاهش عملکرد شوند ) باعثمستقر و  وریگوارش ط
 در یگوشت یهاجوجه یکروبیم تیجمع بر یآل یدهایاس ریتاث

  درموضوع نسبت داد.  نیبه ا توانیم را شیآزما نیا
 درصد 4/0، 3/0، 2/0، 1/0، 0 سطوح از استفاده با یامطالعه

 کل تعداد که شد گزارش یدنیآشام آب در کیاست دیاس
 هاجوجه لئومیا اتیمحتو در هافرمیکلو  یهواز یهاکروبیم
 که یگرید قیتحق در(. 1نداشت ) ی( تفاوتیروزگ 2۸و  14)

 آب در( رصدد 2 و 1) سطوح در را کیاست دیاس افزودن اثرات
کردند  یراس و کاب بررس هیدو سو یهاجوجه یدنیآشام

 تیسطوح باعث کاهش جمع نیگزارش شد که استفاده از ا
 لوسیالکتوباس تیجمع شیو افزا یاکلیاشرشو  انتروکوکوس

 یامطالعه در(. 32شد ) یروزگ 42در سن  هیدر هر دو سو
 نشان تر،یلیلیم 2 و 5/1، 1 سطوح در یآل دیاس بیترک اثرات
 دیاس نیا از یدنیآشام آب تریل در تریلیلیم 2 سطح که دادند

و  سالمونال تیسبب کاهش جمع یداریمعن طور به یآل
 گزارش یقیتحق در(. 27روده در دوره استارتر شد ) یاکلیاشرش

 و کیونیپروپ یآل دیاس درصد 2/0 سطح از استفاده که شد
 تعداد شکاه سبب یگوشت یهاجوجه رهیج در کیفرم

 شد یروزگ 42 در سکوم و لئومیا هیناح یمنف گرم یهایباکتر
(17) .  

 
  42 سن در یگوشت یهاجوجه (log10 CFU/g) لئومیا کروفلوریبر م یدنیآب آشام + در4 ریفایدیاس یشیاثر افزودن سطوح افزا -5 جدول

 یروزگ             
Table 5. Effect of graded levels of Acidifier4+ on ileal bacterial populations (log10 CFU/g) of broilers at 42 days of  
               age 

 یاکلیاشرش فرمیکل لوسیالکتوباس مارهایت
    (تریل 1000/تریلیلی)م

 49/2 62/2 21/2 صفر
200 24/2 51/2 35/2 
300 27/2 61/2 56/2 
500 32/2 53/2 56/2 

SEM 027/0 052/0 065/0 

 اثر
 

 (p-value) یداریمعن سطح
 

  
 64۸/0 ۸7۸/0 527/0 ماریت
 600/0 670/0 137/0 یخط روند

 626/0 901/0 313/0 دوم درجه
  SEM :هانیانگیم استاندارد یخطا
 
 کوچک روده یشناسختیر

 در ریفایدیاس یشیافزا سطوح افزودن اثرات به مربوط جینتا   
 در یگوشت یهاجوجه لئومیا یسشنا ختیر بر یدنیآشام آب
  در. است شده داده نشان 6 جدول در یروزگ 42 سن

 یدنیدر آب آشام ریفایدیاس تریلیلیم 300 سطح که ییهاجوجه
که  ییهاجوجه در ایپروپر نایالم هیکردند، ضخامت ال افتیدر

 ماریت به نسبت کردند افتیدر ریفایدیاس تریلیلیم 300سطح 
 کرومتر؛یم 33در برابر  45)بود  شتریب رتیلیلیم 200 سطح

05/0p< .)ارتفاع، بر یاثر ریفایدیاس مختلف سطوح مصرف 
 پرز ارتفاع نسبت پت،یکر عمق پرز، یظاهر مساحت و عرض

 نداشت سیماسکوالر کایتون هیال سطح و پتیکر عمق به
(05/0p>افزا .)ژژنوم  هیناحمساحت پرز، بخصوص در  شی

 نیا در (31) شودیم یواد مغذسطح جذب م شیسبب افزا
 تریلیلیم 300 سطح افزودن با یظاهرمساحت  شیآزما
گزارش شد  یقیبود. در تحق شتریب نیرینسبت به سا ریفایدیاس

 رهیج لوگرمیک در کیفرم دیاس گرم 10و  5که افزودن سطح 
 شودیم روده یپرزها طول شیافزا سبب یگوشت یهاجوجه

 و هیتجز روند کیتحر سبب ریزنج کوتاه یدهایاس(. 11)
 یگرید قیتحق. شوندیم روده در هاپتیکر و پرزها یبازساز
 با یروزگ 2۸ تا ۸ از که یگوشت یهاجوجه در که داد نشان

 پرزها ارتفاع بودند، شده هیتغذ یآل یدهایاس یحاو یهارهیج
 بر یآل یدهایاس که یحال در افتی شیافزا ژژنوم یهیناح در

 ارتفاع زین و لئومیا و ژژنوم در هاپتیکر مقع و پرزها سطح
 گرید یامطالعه در(. 25) نداشت یداریمعن اثر لئومیا در پرزها

 بر یاثر یآل یدهایاس از یبیترک افزودننشان داده شد که 
 یهاجوجه لئومیا و ژژنوم هیناح در پتیکر عمق و پرز ارتفاع
 شانن یگزارش در(. 29) نداشت یروزگ 21 سن در یگوشت
  رهیج به کیریبوت دیاس گرم 500 افزودن که شد داده

 پرز ارتفاع و پیکر عمق شیافزا سبب یگوشت یهاجوجه
 محققان نیهمچن(. 19) شد روده ومیتلیاپ ضخامت وکاهش

 یرودخان قلعه یرهنما مطهر و یاصل یطیمح اریماز
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 46. ................................. یگوشت یاهجوجه کوچک روده یشناسختیر و یوبکریم تیجمع ،رشد عملکرد بر یدنیدر آب آشام ریفایدیاس یشیافزا سطوح اثرات

 رهیج به گرم 5/1 سطح در یآل دیاس افزودن که کردند گزارش
ندارد  پتیبر طول پرز و عمق کر یاثر یگوشت یهاجوجه

 دیاس و کیفرم دیاس افزودن که شد گزارش یقیتحق در. (20)
 یهاجوجه رهیج لوگرمیک در گرم 3 سطح در کیونیپروپ

 پرز ارتفاع شیافزا و پتیکر و پرز عمق کاهش سبب یگوشت
ندارد  لئومیا یاچهیماه هیال ضخامت بر یاثر یول شودیم
(45.) 

 
 یروزگ42 سن در یگوشت یهاجهجو لئومیا یشناس ختیر بر یدنیآشام آب رد+ 4 ریفایدیاس یشیافزا سطوح افزودن اثر - 6 جدول

Table 6. Effect of graded levels of Acidifier4+ on ileal morphology of broilers at 42 days of age 

 به پرز ارتفاع 1پتیکر عمق 2پرز یظاهر مساحت 1پرز عرض 1پرز ارتفاع مارهایت
 پتیکر عمق

 نایالم ضخامت
 1ایپروپر

 کایتون سطح
 1سیماسکوالر

        (تریل 1000/تریلیلی)م
 ab35 3۸5 69/4 1۸7 36621 13۸ ۸42 صفر
200 902 170 46951 191 74/4 b33 324 
300 ۸56 1۸۸ 50103 1۸0 6۸/5 a45 394 
500 936 160 4720۸ 200 75/4 ab43 33۸ 

SEM 1/30 1/9 2434 3/۸ 22/0 ۸/1 6/17 

 اثر
  

 (p-value) یداریمعن سطح
  

    
 450/0 032/0 356/0 ۸93/0 226/0 301/0 716/0 ماریت
 540/0 055/0 713/0 672/0 112/0 349/0 345/0 یخط روند

 ۸33/0 169/0 542/0 ۸30/0 105/0 173/0 644/0 دوم درجه
  ab: هستند گریکدی با داریمعن تفاوت یدارا ستون، هر در نامشابه حروف یدارا یهانیانگیم (05/0>p.) 
 هانیانگیم استاندارد یخطا: SEM ، مربع متریلیم: 2 کرومتر،ی: م1  
 

 یمنیا یهاپاسخ

 آب در ریفایدیاس مختلف سطوح افزودن اثر به مربوط جینتا   
 SRBC هیعل یبادیآنت اریع بر یگوشت یهاجوجه یدنیآشام

 یبادیآنت اریع و یروزگ 35 سن در( هومورال یمنی)پاسخ ا
 7 جدول در یروزگ 42( در سن یسلول یمنی)پاسخ ا وکاسلین

 اریبس یروزگ 2۸در  SRBC یبرا یبادیآنت اریع. است آمده
 مندرج جینتا اساس بر. نبودند گزارش قابل هابود و داده نییپا
 یدنیآشام آب به ریفایدیاس مختلف سطوح افزودن جدول در

نداشت. هر  SRBC یبادیتآن اریع بر یاثر یگوشت یهاجوجه
 شتریب ریفایدیاس سطح شیافزا با وکاسلین یبادیآنت اریچند ع

 یدفاع ستمیس(. p>05/0) نبود داریمعن شیافزا نیا اما شد
 نیا. دهدیم پاسخ گانهیب عوامل به صورت دو به وریط بدن

 میتقس هومورال و یسلول یمنیا پاسخ دسته دو به هاپاسخ
 موجب گوارش دستگاه سالمت و اسبمن هیتغذ. شوندیم

 یدهایاس مصرف(. 22) شودیم یمنیا ستمیس نهیبه تیفعال
 جمله از جذب و هضم مطلوب طیشرا کردن فراهم و یآل

 یدهایاس. شود موثر یمنیا جادیا باعث تواندیم pH   کاهش
  دیتول از یریجلوگ و هاقارچ رشد کاهش با یآل
 شوندیم یمنیا ستمیس طیاشر بهبود به منجر هانیکوتوکسیما
 دیاس درصد ۸/0 افزودن که شد گزارش یقیتحق در(. 22)

 اثر یگوشت یهاجوجه رهیج در مخلوط صورت به کیفرم
 42 و 35، 2۸، 21 یروزها در هومورال یمنیابر  یداریمعن

 مکمل که شد گزارش یامطالعه در(. 30) نداشت پرورش دوره
 هیعل یمنیا پاسخ یآل دیاس با یگوشت یهاجوجه رهیج یساز

در  یآل یدهای(. استفاده از اس40) دهدیم شیافزا را وکاسلین
به مقدار  یشود که بستگیم یمنیا ستمیبهبود س سبب رهیج

 لیدل که کردند گزارش نیمحقق از یبرخ(. 3دارد ) رهیآن در ج
 ک،یوتیپروب یحاو یهارهیج در یبادیآنت سطح در شیافزا
 رهیج با سهیمقا در یآل دیاس و ییدارو اناهیگ ک،یوتیبیپر

  در یلنفاو یهااندام یپرپالزیها و یپرتروفیه شاهد،
 بوده رشد محرک کیوتیب یآنت یهانیگزیجا یحاو یهاگروه
 (.40) است

  
 یوشتگ یهاجوجه یمنیا یهاپاسخ بر یدنیآشام آب در+ 4 ریفایدیاس یشیافزا سطوح افزودن اثر -7 جدول

  Table 7. Effect of graded levels of Acidifier4+ on immune responses of broilers 

 مارهایت
 SRBC  (35 یروزگ)   

 نیمنوگلوبولیا کل یمنیا 
G 

  وکاسلین هیعل یباد یآنت اریع M نیمنوگلوبولیا
 (یروزگ 42)

      (تریل 1000/تریلیلی)م
 50/4  13/2 13/۸ 25/10  صفر
200  13/9 75/7 3۸/1  13/6 
300  3۸/۸ 25/7 13/1  50/7 
500  3۸/9 63/7 75/1  13/6 

SEM  500/0 474/0 1۸4/0  627/2 

 اثر
  

 (p-value) یداریمعن سطح
  

    
 153/0  243/0 940/0 63۸/0  ماریت
 159/0  433/0 66۸/0 4۸7/0  یخط روند

 096/0  127/0 ۸49/0 457/0  دوم درجه
IgMام،  نیولمنوگلوبی: اIgGیج نیمنوگلوبولی: ا، Total :کل یمنیا 

SEM :هانیانگیم استاندارد یخطا 
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 یکل یریگجهینت

 نیا در را ریفایدیاس مقدار نیباالتر که یگوشت یهاجوجه   
 یوجهت قابل طور به نمودند افتیدر یدنیآشام اب در قیتحق
 و داشتند شاهد گروه به نسبت یبهتر خوراک لیتبد بیضر

 با تواندیم موضوع نیا. بود بهتر آنها در ییاروپا دیتول شاخص
 دیتول فهیوظ که پانکراس مانند یگوارش یهااندام وزن شیافزا
دن افزو نیرا دارد مرتبط باشد. همچن یگوارش یهامیآنز
 ییابتدا یدر نواح pH یدر آب سبب کاهش خط ریفایدیاس

 یینجاآ( شد. از ژژنوم و دوازدههمعده،  شیدستگاه گوارش )پ
و  مئولیا ریروده نظ ییانتها یشدن روده در نواح یدیکه اس

. نشد هدهمشا لئومیا کروفلوریدر م یریینداد، تغ رخکور  روده
  یریگجهینت توانیم حاضر قیتحق جینتابا توجه به  ن،یبنابرا

 

 طیشرا بهبود قیازطر عمدتاً شده استفاده ریفایدیاس که نمود
 عملکرد بر را خود دیمف اثرات گوارش، تگاهدس ییابتدا ینواح

 یدهایاس نکهیا یاعمال نموده است و برا یگوشت یهاجوجه
به  ازیدستگاه گوارش برسند ن ییانتها یبتوانند به نواح یآل

 محافظت شدن دارند. 
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Organic acids are one of the alternatives to antibiotics growth 
promotor which have beneficial effects on animal performance and gastrointestinal microbial 
population. In general, addition of organic acids into the feed lowers pH of the feed and 
gastrointestinal tract, stimulates growth, helps beneficial bacteria to overcome pathogenic 
bacteria, and reduces toxic metabolites produced by harmful bacteria. 
Material and Methods: A total of 240 day-old Ross 308 male broiler chicks were divided into 
4 treatments, 4 replicates, and 15 broiler chickens per replicate in a completely randomized 
design. Experimental treatments were included 0, 200, 300 and 500 mL of acidifier in 1000 L 
drinking water. 
Results: Feed conversion ratio in broilers that received two levels of 200 and 500 mL of 
acidifier per 1000 liters in drinking water decreased compared to the control treatment (p<0.01). 
European efficiency index was higher in the whole acidifier levels than the control and a linear 
increasing trend was observed (p<0.05). Broilers received 500 mL of acidifier in water had the 
lowest FCR (1.64 vs. 1.80; p<0.01) and the highest EEF (394 vs. 332; p<0.01) compared with 
the control. The weight of bursa of Fabricius, spleen and pancreas in broilers received graded 
levels of acidifier was higher than the control (p<0.05). The pH of the proventriculus, 
duodenum and jejunum of broilers that received 500 mL of acidifier decreased compared to the 
control (p<0.05). Administration of graded levels of acidifier in drinking water had no effect on 
Lactobacillus, coliforms and Escherichia coli count in ileum (p>0.05). The thickness of the 
lamina propria layer increased in broilers received 300 mL of acidifier (p<0.05). Administration 
of acidifier in drinking water had no effect on antibody titer against SRBC and Newcastle. 
Conclusions: The results indicate that adding 500 mL of acidifier in 1000 L drinking water 
improves growth performance by increasing the weight of digestive organs such as pancreas and 
acidifying the initial areas of the digestive tract. 
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