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عملکرد برهاهاي حاوي سطوح مختلف تعادل الکترولیتبه جیرهآلیاسیدهاياثرات افزودن
یتهاي گوشجوجهجمعیت میکروبی دستگاه گوارش و تولیدي 

3رضا طاهرخانیو2، سید ناصر موسوي1صمد عیسی زاده

چکیده
عملکرد تولیدي، برجیرهتعادل الکترولیت حسطبا سه هاي جیرهدر آلیاسیداستفاده از یک منبع ات منظور بررسی اثربه

)مخلوط دو جنس(308سویه راسجوجه گوشتیقطعه 720تعداد،هاي گوشتیجوجهو جمعیت میکروبی دستگاه گوارش اسیدیته
. پرورش یافتندروز 40هر تیمار به مدت درتکرار 4تیمار و 6در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با  ) 3×2(فاکتوریلصورتبه

اسید افزودنبا و بدون )واالن در کیلوگرماکیمیلی300و250، 200(سه سطح از تعادل الکترولیت جیره شاملي آزمایشی هاجیره
در پایان دستگاه گوارشهاي مختلفبخشpHجمعیت میکروبی سکوم و، اجزاء الشهدرصد ،يتیمارها بر صفات عملکرداثر .بودآلی

300تیمار با تعادل الکترولیت درها جوجهخوراك مصرفینشان داد در دوره پایانی و کل دوره تایج ن. دشگیري اندازهآزمایش
استفاده از مکمل اسید )P>05/0(داري داشت اختالف معنیو بیشتر بوده250و200تیمارهاينسبت به واالن در کیلوگرم اکیمیلی

واالن در اکیمیلی300تعادل الکترولیت جیرههاي تیمار نگین افزایش وزن جوجهمیا)P>05/0(آلی سبب افزایش خوراك مصرفی شد
تمامدرده بودند دریافت کرآلیاسیدگروهی که .)P>05/0(بیشتر بود ها سایر گروههبنسبت رشدر دوره آغازین و دکیلوگرم

تعادل الکترولیت هایی که از جیره حاوي سنگدان جوجهوزنی صددر. )P>05/0(نشان دادندبیشتريوزنافزایشپرورش هاي دوره
200تعادل الکترولیت جیرههاي گروه با  جوجهاین اختالف ه و هاي دیگر بودبیشتر از گروه،واالن تغذیه شدنداکیمیلی300جیره
و اصلیاثرات .)P>05/0(نشان دادداري گردن اثر معنیوبر درصد ران و پشتآلیاسید . )P>05/0(دار بود اکی واالن معنیمیلی

تعادل الکترولیت جیرهگروه در ي سکومهاانتروکوکوسجمعیت.دار نبودمعنیخوراكضریب تبدیل برمتقابل تیمارهاي آزمایشی 
نشان داد کهاین تحقیق ایجنت.)P>05/0(داشت داري اختالف معنیواالن اکیمیلی200گروهابو کاهش نشان داده واالن اکیمیلی300

دهد، بدون آنکه تاثیري درکاهش افزایش را هاي گوشتی میانگین افزایش وزن و خوراك مصرفی جوجهتواندمیاستفاده از اسید آلی
.گرددها جوجهگاه گوارش دستpHموجب تغییر یا داشته و باکتربایی سکومجمعیت 

، سکومجمعیت میکروبی، تعادل الکترولیت جیرهجوجه گوشتی، اسید آلی،: کلیديهايواژه

مقدمه
طیورتغذیههاي خوراکی در امروزه استفاده از افزودنی

و نتیجه آن بهبود عملکرد سالمتی امري متداول بوده
هاي رایج درخوراك در میان انواع افزودنی. باشدمیطیور 
یبات عنوان ترکهبهابیوتیکاستفاده از آنتیطیور،

روده و يزاهاي بیماريباکتريرشد کننده ازممانعت
استسال مرسوم بوده 50محرك رشد به مدت بیش از

موجب سالمتی هابیوتیکرغم اینکه مصرف آنتیعلی. )11(
در هاآنور بودند اما استفاده گسترده ازو بهبود رشد در طی

هاي جدید و مقاومی از طول سالیان متمادي سویه
ها را ایجاد نمود که موجب نگرانی در میان باکتري

. نقاط مختلف دنیا گردیدکنندگان گوشت مرغ درمصرف
اتخاذ تدابیر ایمنی بیشتر موجب شد که ها وتشدید نگرانی

هاي محرك رشد بیوتیکآنتیع اتحادیه اروپا استفاده از انوا
به دنبال این . ممنوع نماید2006ژانویه ازدرجیره طیور را 

هاي مناسب آنتی تصمیم استفاده از انواع جایگزین
این . بیوتیکی مطرح و مورد توجه صنعت طیور قرارگرفت

ا،ـهبیوتیکروـپا،ـهزیمـل آنـشاماـهنـزیـجایگ
اسیدهاي هاي گیاهی وها یا عصاره، اسانساهبیوتیکپر

اي آلی داراي در این میان اسیده. )9،35(آلی بودند
متوقف کردن رشد و تکثیر (خواص ضد باکتریایی 

عنوان ترکیبات هبوبوده )زاهاي بیماريباکتري

ورامین-پیشواواحد کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی -1
(sm_isa@yahoo.com : نویسنده مسوول(

ورامین-استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا-2
استادیار، دانشگاه پیام نور واحد قزوین-3
24/10/92: تاریخ پذیرش13/7/92:  تاریخ دریافت
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مورددر خوراك و آب طیورزا عوامل بیماريکننده کنترل
استفاده از انواع همچنین . )30(گیرندقرار میاستفاده

نظیر فورمیک، فوماریک، پروپیونیک، آلیاسیدهاي 
عالوه برهاي گوشتی جوجهجیرهدرربیک، رالکتیک و سو

سبب کاهش ها در روده، تشکیل کلونی پاتوژنممانعت از
افزایش و ) هاآمونیاك و آمین(هاي سمیتولید متابولیت

کلسیم، فسفر، (پذیري پروتئین، مواد معدنی قابلیت هضم
مسیرهاي و تامین سوبستراي مورد نیاز) منیزیم و روي

اندهشدهبود عملکرد پرندهبنهایتاًمتابولیسمی بدن، و
مکانیسم عمل اسیدهاي آلی در از بین بردن ).10،21(

ها، به توانایی عبور آنها از غشاي سلول باکتري باکتري
از دیواره سلولی توانند میاسیدهاي آلی .شودمربوط می

هاي باکتري به یونسلولایند و درونها عبور نمباکتري
با +Hیون . وندشتجزیه -RCOOو +Hسازنده خود یعنی 

شود تا باکتري سبب میدرون سلولی pHکاهش دادن 
را +Hهاي مثبت طبیعی داخل سلول، یونpHجهت حفظ 
pHتعدیل . به محیط بیرون انتقال دهدي ژبا صرف انر

ژي فراوانی بوده تا آنجا که مستلزم صرف انرداخل سلول 
و تقسیمات سلول قادر به تامین انرژي براي اهداف رشد

از طرف دیگر تجمع .رودباشدو از بین میسلولی نمی
و DNAسبب نابودي در درون سلول -RCOO)(ها آنیون

مانع نیز که از این طریق هدجلوگیري از ساخت پروتئین ش
).8،9،23(شوندمیهاتکثیر باکتري

استفاده از انواع اسیدهاي آلی به در شرایط کنونی
هاي باکتریاي، کپک طرات ناشی از آلودگیمنظور کاهش خ

قارچ زدگی مواد اولیه تهیه دان ونیز خوراك طیور ابعاد و
گزارشات اي در صنعت طیور پیدا کرده است وگسترده

متعدد حاکی از آن است که افزودن انواع اسیدهاي آلی به 
.)3(تواند موجب بهبود عملکرد طیور شود جیره می

در رخی از تحقیقات، نتـایج متناقضـی   ببا این وجود در
هـاي گوشـتی   استفاده از اسیدهاي آلی در جیره جوجهاثر

توان آن را ناشی از برخی عوامـل  که میگزارش شده است
ظرفیـت بـافري بـاالي جیـره    . مدیریتی دانستاي یاتغذیه

ــ(  ــره هب ــی جی ــت اجــزاء پروتئین ــاوت)عل ــان، تف ــاي می ه
ه خـوراك و تعـادل الکترولیتـی    هاي ترکیبـات اولیـ  واریته
اي بیـان شـده انـد   تغذیـه عوامـل از جملـه  ١)DEB(جیره

ــادل   در ).12( ــه تع ــور توجــه ب ــره طی ــایی جی تنظــیم نه
ــت    ــت اس ــائز اهمی ــیار ح ــی بس ــلی  . الکترولیت ــش اص نق

. باشـد ها میها در بدن برقراري تعادل آب و یونالکترولیت
Na،Kهـاي الکترولیـت هر یـک از عالوه بر اهمیت تامین 

تعادل بین این سه عنصر هم در بـدن حـائز اهمیـت    ، Clو
.است

هاي ایجاد تعادل الکترولیتی مناسب در جیره جوجه
نند ماهاي الکترولیتی با استفاده از انواع مکمل(گوشتی 

) ...وکربنات پتاسیم، کلرید آمونیمکربنات سدیم،بی
مایعات بیولوژیک، مناسب خون و pHتواند در برقراري می

هاي شرایط را براي ایجاد عملکرد مطلوب در جوجه
گوشتی فراهم نماید و عدم تعادل الکترولیتی جیره موجب 
بروز عوارض متابولیکی از جمله سندرم آسیت، 

کاهش عملکرد رشد در و دیسکندروپالزيآلکالوزتنفسی،
.)22(گرددطیور می

اسیدهاي ضعیف از آنجایی که اسیدهاي آلی جزء 
این احتمال وجود دارد که تحت تاثیر ،شوندبندي میطبقه

سطوح مختلف تعادل الکترولیتی جیره  قرار گرفته و 
در پاسخ به تحقیقن ایلذا .خواص مثبت آنها بروز نکند

اسید آلی در سطوح اثرات استفاده از "کهاین سوال
ت اسیدیته و جمعیجیره برمختلف تعادل الکترولیت 

هاي گوشتیمیکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه
. و اجراء گردیدیحاطر"چگونه خواهد بود؟

هامواد و روش
قطعه جوجه گوشتی سویه تجاري راس 720تعداد 

واحد آزمایشی 24در تهیه و ) مخلوط دو جنس(308
6با ،3×2آزمایش به صورت فاکتوریل و شدند توزیع 

در قالب در هر تکرارقطعه جوجه30وتکرار4تیمار و 
تیمارها شامل دو .کامل تصادفی اجرا گردیدبلوك طرح

تعادل سه سطحو) درصد4/0صفر و(اسید آلیسطح 
واالن در اکیمیلی300و200،250(جیره الکترولیت

مورد استفاده محصولی بنام اسید آلی .بود) کیلوگرم
) از کشور انگلستانKiotechagilکمپانیتولید(سالکیل 
درصد پروپیونات 7شامل آنکیلوگرم از هربود که

اسید فرمیک درصد6درصد فورمات آمونیوم،30مونیوم، آ
تنظیمجهت .باشدمیي معدنی درصد نگهدارنده57و 

کربنات از بیکربنات سدیم،هاالکترولیت جیرهتعادل سطح 
از کشور MALANتولید شرکت (کلرید آمونیم،پتاسیم

ها قبل از تنظیم جیره.استفاده گردیدو نمک طعام )چین
مقدار ماده خشک، پروتئین و آمینو اسیدهاي مواد 

NIRدستگاهبا استفاده از ش طیف سنجیخوراکی به رو

وسا ــدگوانیک ــایرکت ــوسط شـتFoss5000دلــم
مواد همچنین میزان سدیم، کلر و پتاسیم . شدگیرياندازه

مواد .گیري شدها اندازهجوجهآب آشامیدنیو خوراکی
آنها در مواد مغذيترکیب و هاي غذایی متشکله جیره

هاي تیماري باگروهکه درشده استیهارا1ول جد
4/0مقدار 1هاي جدولجیرهاسید آلی به استفاده از

1- Dietary Electrolyte Balance
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زمانی،دورهبراي سه ها جیره. درصد سالکیل اضافه شد
و پایانی ) روزگی11-24(رشد ،)روزگی1-10(آغازین 

در اختیار آردي صورت بهظیم و تن) روزگی40-25(
به آب در طول مدت آزمایش ها جوجه. ها قرار گرفتجوجه

افزایش وزن، مصرف . داشتندآزادو خوراك دسترسی
) تصحیح شده براي تلفات(ضریب تبدیل خوراكخوراك،

در صورت تلفات وگیري اندازهدر پایان هر دوره زمانی
از در پایان دوره پرورش . شدبه طور روزانه ثبت میوجود 

میانگین هر هر تکرار دو قطعه جوجه  با وزن نزدیک به
با توجه به (توزین و کشتار گردیدواحد آزمایشی انتخاب،

هاي موجود در فارم اجراي تحقیق، زمان کشتار محدودیت
ام چهلروز در دو روز زودتر از موعد متعارف، ها جوجه

ها، پشت و وزن الشه، سینه، رانسپس. )انجام گرفت
چربی محوطه شکمی و گردن، روده، کبد، سنگدان و

.گیري گردیدزهدرصد آنها نسبت به وزن زنده اندا
از مطالعه جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش به منظور 

هاي حاوي نمونه.برداري شدنمونهروده کور محتویات 
هاي کشتار شده از هر محتویات هضمی روده کور پرنده

آوري جمع) دو قطعه از هر واحد آزمایشی(واحد آزمایشی 
هاي از محیطهاي سریالی و استفادهو پس از تهیه رقت

brothB.Gشامل محیط کشتکشت میکروبی مربوطه

، محیط)حاوي گلوکز با غلظت معمولی داراي لوله دورهام(
TKTمحیطو ) باسیلوس آگارالکتو (MRSکشت

به ترتیب جمعیت ) پتو کوکوس سلکتیو آگاراستر(
کلی، الکتوباسیلوس و انتروکوکوسشیا اشراییباکتری

هاي مختلف قسمتpHگیري اندازهبراي.گردیدشمارش
دان، سنگدان، محتویات هضمی چینه،دستگاه گوارش

لیتر میلی3با را هاي کشتار شده رندهایلئوم و روده کور پ
مترpHسپس با دستگاه  کرده آب مقطر مخلوط

آن قسمت از دستگاه pH، )فن آزما گسترPM12مدل(
آوري ي جمعهادادهکلیهدر پایان.دشگیريدازهانگوارش 

ها با لیزو میانگیناآنSAS2006افزار نرمشده با استفاده از 
.ندگردیدبا یکدیگر مقایسه LSMEANروش 

نتایج و بحث
خوراك مصرفی، افزایش وزن و ضریب (صفات عملکردي

)تبدیل خوراك
4و 3، 2هاي گوشتی در جدولنتایج عملکرد جوجه

در مرحله آغازین و رشد، اثرات سطوح . نشان داده شد
مختلف تعادل الکترولیت بر میزان خوراك مصرفی 

اما در دوره پایانی و کل دوره خوراك .دار نبودمعنی
300تعادل الکترولیتیرهاي تیمامصرفی جوجه

بیشتر بود 250و200واالن در مقایسه با سطوح اکیمیلی
)05/0<P( در بررسی اثرات اصلی افزودن اسید آلی در

دار ها بیشترین مصرف خوراك به طور معنیتمام دوره
نتایج. )P>05/0(آلی بود متعلق به تیمار حاوي اسید

اثرات متقابل بین سطوح مختلف تعادل الکترولیت و اسید 
گروهبین نشان داد،هاآلی روي خوراك مصرفی جوجه

)DEB300 ×با اسید آلی( با تیمارهايDEB)250 × با
هاي در دوره) بدون اسید آلی× DEB200(و)اسید آلی

. )P>01/0(بود دار اختالف معنیداراي و پایانیمیانی
که حاکی از آن بودهاي کل دوره دادههمچنین آنالیز

با سایر )اسید آلیبا× DEB300(هاي تحت تیمارجوجه
داري داشته و خوراك بیشتري ها اختالفات معنیگروه

.)P>01/0(مصرف نمودند 
بهترین سطح ) 13(در گزارشات فیکستر و  همکاران 

هاي گوشتی در آنیون جیره براي جوجه- توازن کاتیون
250) گراددرجه سانتی18-26(درجه حرارت معتدل 

35تا 25(گرم و براي محیط گرم االن در کیلواکی ومیلی
واالن در کیلوگرم بیان میلی اکی350) گراددرجه سانتی

به )19(در تحقیقاتی دیگر که توسط جانسون. شده است
هاي گوشتی در سطوح بهترین عملکرد جوجهعمل آمد 

. گزارش شده استاکی میلی250-300تعادل الکترولیتی 
تاکید ) 32(صفا مهر و همکارانطور در گزارش همین
هاي گوشتی در سطح جوجهکه بهترین عملکرد هگردید

.باشدواالن میاکیمیلی260- 300تعادل الکترولیتی
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سطح تعادل3هاي آغارین، میانی و پایانی در ر دورههاي مورد استفاده دترکیبات خوراك و اجزاء مواد مغذي جیره-1جدول 
، بدون استفاده از اسید آلی)در کیلوگرمواالناکیمیلی200،250،300(الکترولیتی

دوره زمانی
DEB

روزگی25-40پایانیروزگی11-24میانیروزگی1-10آغازین
200250300200250300200250300

68/5068/5086/4998/4855/4875/4786/5205/523/51دانه ذرت
00/800/800/800/1500/1500/1500/1500/1500/15گندم 

24/3523/3537/3549/3056/3076/3085/2594/2503/26کنجاله سویا
47/146/176/170/184/109/272/294/219/3روغن سویا

115/015/015/015/015/015/015/015/015/0ویتامینیخلوط م
215/015/015/015/015/015/015/015/015/0مخلوط  مواد معدنی

05/005/005/005/005/005/005/005/005/0)درصد60(کولین کلراید 
33/033/033/025/025/025/022/022/022/0متیونین-دي ال

18/018/018/010/009/009/010/010/010/0لیزین-ال
10/010/010/004/004/004/005/005/005/0ترئونین-ال

97/197/197/173/173/173/166/167/167/1دي کلسیم فسفات
25/125/125/102/102/102/1111کربنات کلسیم

029/051/0040/050/016/054/050/0کربنات سدیمبی
0017/00026/0003/041/0کربنات پتاسیم

09/00002/000000کلرید آمونیم
35/018/018/034/018/018/024/015/018/0نمک طعام
000000000)سالکیل(اسید آلی

آنالیز مواد مغذي
ژي قابل متابولیسم انر
)kg/Kcal(

293029302930300030003000310031003100

15/2214/2215/2250/2050/2050/205/1850/1850/18(%)پروتئین خام
37/137/138/125/125/125/111/111/111/1(%)آرژنین
24/124/124/106/106/106/195/095/095/0(%)لیزین

62/062/062/053/053/053/048/048/048/0(%)متیونین
97/097/097/085/085/085/078/078/078/0(%)سیستئین +متیونین
88/088/088/077/076/076/070/070/070/0(%)ترئونین

25/025/025/023/023/023/021/021/021/0(%)تریپتوفان
02/102/102/187/087/087/084/084/084/0(%)کلسیم

49/049/049/044/044/044/042/042/042/0(%)فسفر قابل دسترس
16/017/023/016/020/023/016/023/023/0(%)سدیم

35/019/019/028/017/017/021/016/017/0(%)کلر
87/088/097/081/081/096/073/075/096/0(%)پتاسیم
mEq/kg(200250300200250300200250300(الکترولیتی تعادل

گرم میلیE،4000واحد بین المللی ویتامین D3 ،65000واحد بین المللی ویتامین A ،6000000واحد بین المللی ویتامین 14000000کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوي 5/1هر-1
6B،65000گرم میلی9B ،4500گرم میلی12B،2200گرممیلی20گرم بیوتین، میلیB2 ،200گرم ویتامین میلیB1 ،9000گرم ویتامبن میلیK3،4000ویتامین 

گرممیلی300گرم منگنز، میلی120000گرم آهن، میلی65000گرم ید، میلی1200گرم مس، میلی15000کیلوگرم مکمل معدنی حاوي5/1هر-B2 ..3گرممیلی5B،16000رمگ
.گرم رويمیلی100000سلنیوم و 

تعادل الکترولیتیدر مطالعات مختلف بهترین دامنه 
در کهواالن گزارش شده استاکیمیلی300تا250بین 

.توافق با نتایج به دست آمده از تحقیق اخیر است
بیشترین اشاره گردیدآزمایشنتایجطور که در همان

دار پرورشی به طور معنیهاي مصرف خوراك در تمام دوره
افزایش میزان .باشدآلی میق به تیمار حاوي اسیدمتعل

تواند به علت وجود اسید گروه میاین خوراك مصرفی در 
لی مورد استفاده باشد، چرا پروپیونیک در ترکیب اسید آ

قبلی نشان داده شده است که اسید که در مطالعات
کی جیره تاثیر پروپیونیک بر میزان اشتهاء و خوشخورا

افزایش زیست فراهمی و جذب بهتر مواد ). 7(مثبت دارد 

لی که پیش ساز تولید مغذي در تیمارهاي حاوي اسید آ
خوراك رار هستند، شاید علت افزایش مصرف اسید چرب ف

حسن. هاي تحت تیمارهاي حاوي اسید آلی باشددر جوجه
تا 29دریافتند در خالل دوره پرورشی ) 15(و همکاران 

پرندگانی که با ) روزگی14- 35(گی و کل دوره روز35
داري خوراك اسید آلی تغذیه شده بودند به طور معنی

) P>05/0(ها مصرف نمودند بیشتري نسبت به دیگر گروه
.باشدمیبا نتایج تخقیق اخیر توافقکه در 

باالترین عملکرد افزایش وزن در گروه در این تحقیق 
DEB300ترین آن در گروه واالن و پاییناکیمیلیDEB

در دوره .ردیدــگده ــاهــمشواالن اکییلیـم200
)Dietary Electrolyte Balance(تعادل الکترولیت جیره -1
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300هاي تحت تیمار بین جوجهآغازین و میانی 
اختالف واالن اکیمیلی250و 200با واالن اکیمیلی

مارهاي در بررسی اثرات اصلی تی.)P>05/0(دار بود معنی
هاي مشخص شد که در دورهحاوي اسید آلی و فاقد آن

هایی که با و کل دوره، آن دسته از جوجهمختلفزمانی 
اسید آلی تغذیه شده بودند نسبت به گروه مقابل به طور 

.)P>01/0(نشان دادند دار افزایش وزن بیشتري معنی
تعادل الکترولیت و اسید مختلف اثرات متقابل سطوح نتایج 
در که نشان دادهاخصوص افزایش وزن جوجهدرآلی 

با) لیآبا اسید ×DEB300(آزمایشی گروهدوره آغازین
بدون اسید ×200(و ) بدون اسید آلی×250(هايگروه
در دوره . )P>05/0(باشد میدار داراي اختالف معنی)آلی 

با )با اسید آلی×DEB300(گروه نیزمیانی
) اسید آلیبدون ×250(و ) با اسید آلی×250(هاي گروه

داري بودندداراي اختالف معنی) بدون اسید آلی×200(و 
درطورهمین).P>01/0وP>05/0ترتیب در سطوح به(

که تیمارمشخص شدبررسی نتیجه آنالیز کل دوره 
)DEB300×بدون اسید آلی×250(با گروه ) لیآبا اسید (

يدارداراي اختالف معنی) بدون اسید آلی×200(و 
میانگین افزایش حاصله در مورد نتایج.)P>01/0(باشدیم

و بورگزبا گزارشات تواند میاخیرها در آزمایشوزن جوجه
هفته آزمایش بر 6طی در تطابق باشد که )4(همکاران 

دهاي گوشتی سویه راس به این نتیجه رسیدنروي جوجه
واالناکیمیلیDEB250سطح در وزن افزایشکه

بهترین )28(راندن- اویدوهمچنین.باشدیمبیشترین 
افزایش وزن را زمانی که هاي گوشتی درعملکرد جوجه

DEB اندباشد گزارش کردهمی264تا 246جیره بین.
200-350راDEBمیزان نیز بهترین) 19(جانسون

هاي گوشتی عنوانواالن در کیلوگرم براي جوجهاکیمیلی
افزایش تعادل گزارش کرد که )4(و همکاران بورگز.کرد

ناشی هاي گوشتی باعث کاهش اثراتالکترولیت در جوجه
شده و عملکرد را بهبود از استرس گرمایی در آنها 

هاي این تواند در توافق با یافتهاین نتیجه می. بخشدمی
این در اگرچه . تحقیق که در فصل تابستان انجام شد باشد

ول دوره میزان افزایش وزن در طDEBبا افزایشتحقیق
دار میان نیز سیر صعودي نشان داد، اما اختالف معنی

در دوره صرفاًبا سطوح تعادل الکترولیتی مختلفهاگروه
.)P>01/0وP>05/0(.آغازین و میانی مشاهده گردید

منوچهرينتایج به دست آمده از مطالعهها بااین یافته
دهد میانگین ن مینشاکه) 24(و همکاراناردکانی

هاي گوشتی با افزایش سطح تعادل افزایش وزن جوجه
خسروي و .در توافق استیابدالکترولیتی ارتقاء می

گزارش کردند مصرف اسید پروپیونیک در ،)20(همکاران
هاي گوشتی باعث بهبود افزایش وزن در دوره جیره جوجه
) 34(و همکارانویلن - واندرهمچنین. شودآغازین می

آلی به واسطه افزایش تولید اسیدکردند استفاده ازبیان
اسیدهاي چرب در دستگاه گوارش و اثرات منفی بر 

.باعث افزایش عملکرد رشد پرنده شودهاي مضر، باکتري
اسیدهاي آلی به مشخص گردید افزودن در آزمایشی دیگر 

داري باعث بهبود افزایش وزن جیره به طور معنی
شتی در اوایل دوره پروش نسبت بر گروه هاي گوجوجه
گزارش کردند ) 21(و راسکریچگسنر. )1(شودمیشاهد

ها در جیره غذایی منجر به که استفاده از اسیدي کننده
بنابراین ، شودافزایش هضم پروتئین مصرفی معده می

توان دریافت که پرندگان تیمارهاي حاوي اسیدهاي می
، پروتئین مصرفی مارهاي فاقد آنسبت به پرندگان تینلی آ

که . دهندرا با بازدهی بیشتري مورد استفاده قرار می
در . منجر به بهبود افزایش وزن در آنها خواهد شدنهایتاً

اسید آمده است که) 31(و همکارانرويگزارش 
بر افزایش پروبیونیک این پتانسیل را دارد که اثرات مفیدي

بهبود در وزن بدن در اثر و نیروزن طیور داشته باشد
)18(ایزتاستفاده اسید آلی در کل دوره پرورشی توسط

.نیز گزارش شده است
در این آزمایش اثرات اصلی و متقابل سطوح مختلف 

لی بر ضریب آتعادل الکترولیت، سطوح با و بدون اسید
این نتیجه در توافق با .دار نبودتبدیل خوراك معنی

و نیازمتینو ) 26(و همکاران مقدمنصیريگزارشات 
انجام آزمایش بربا این محققین. باشدمی)27(همکاران

DEBوحـروزگی با سط35ا ــت17اي گوشتی ــهجوجه

داري بر واالن تاثیر معنیاکیمیلی187، 230، 251، 284
تاثیر اسید ،مشاهده ننمودندخوراكروي ضریب تبدیل 

محققین خوراك با گزارشات آلی در مورد ضریب تبدیل 
و عشایري )7(و یکو)17(لینتونو هینتوننظیر دیگر 

که گزارش کردند استفاده از سطوح ) 2(زاده و همکاران
اثر) ترکیبی حاوي اسید پروبیونیک(مختلف فورمایسین 

مورد مقایسه با گروه خوراكداري بر ضریب تبدیل معنی
نیز ) 14(و همکاران لگونا. کندمطابقت می، شاهد ندارد

دریافتند افزودن اسید آلی و مخلوطی از اسید آلی و 
گونه تاثیرهاي گوشتی هیچپروبیوتیک به جیره جوجه

در اگرچه . آنها نداردخوراكداري بر ضریب تبدیل معنی
جیرهاثرات سطوح مختلف تعادل الکترولیتتحقیق حاضر 

خوراكل روي ضریب تبدی)مختلف زمانیهاي در دوره(
در مناسبی داري نبود اما عملکرد داراي اختالفات معنی

و شهباز.واالن مشاهده شداکیمیلیDEB250گروه
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تعادل الکترولیتی ) 4(و همکاران بورگزو ) 33(همکاران 
بهتر را به خوراكمناسب براي دستیابی به ضریب تبدیل 

.واالن اعالم کردنداکیمیلی240و 260ترتیب 

هاي حاوي سطوح مختلف تعادل الکترولیت جیره بر میانگین خوراك مصرفی دراثرات افزودن اسید آلی به جیره-2جدول 
)گرم(هاي مختلف آزمایشدوره

)روزگی(1-40)روزگی(25-40)روزگی(11-24)روزگیmEq/kg(10-1)(جیرهسطوح تعادل الکترولیت
2005/2241098b9/2254b6/3577
2507/2253/1089b1/2263b9/3582
3004/2438/1131a3/2367a6/3742

99/640/2221/2837/32ها خطاي استاندارد میانگین
سطوح اسید آلی

b6/220b8/1051b6/2238b3511آلیبدون اسید
a7/239a5/1159a6/2351a3751)درصد4/0(با اسید آلی

65/510/1880/2216/26ها استاندارد میانگینخطاي 
و اسید آلییتتعادل الکترولیاثرات متقابل

8/210b4/1063b4/2205b6/3479آلیبدون اسید× 200
2/238ab6/1132ab5/2304b5/3675آلیبا اسید× 200
5/217b6/1064b2/2223b3/3493آلیبدون اسید× 250
9/237ab7/1111ab0/2303b6/3652آلیبا اسید× 250
7/243b4/1029ab20/2287b3/3560آلیبدون اسید× 300
0/243a2/1234a5/2447a9/3924آلیبا اسید× 300

83/949/3165/3952/45ها خطاي استاندارد میانگین
a,b :05/0(دار دارنداختالف معنیهاي داراي حروف غیرمشابه در هر ستون از نظر آماري میانگین<P(

در افزایش وزنهاي حاوي سطوح مختلف تعادل الکترولیت جیره بر میانگین اثرات افزودن اسید آلی به جیره-3جدول
)گرم(هاي مختلف آزمایشدوره

)روزگی(1-40)روزگی(25-40)روزگی(11-24)روزگیmEq/kg(10-1)(سطوح تعادل الکترولیت جیره
200b56/173b40/72690/111090/2010
250b36/173b4/72390/113070/2027
300a50/189a70/78020/111650/2086

55/350/1460/2782/54ها خطاي استاندارد میانگین
سطوح اسید آلی
b24/172b65/717b12/1076b02/1966بدون اسید آلی

a40/185a45/769a60/1162a46/2117)درصد4/0(آلیبا اسید
87/275/1134/2285/20ها خطاي استاندارد میانگین

تعادل الکترولیتی و اسیدآلیاثرات متقابل
c76/161b26/70536/1074b40/1941آلیبدون اسید× 200
ab35/185ab61/74754/1147ab52/2080آلیبا اسید× 200
bc27/170b33/71632/1071b95/1957آلیبدون اسید× 250
abc46/176b55/73048/1190ab52/2097آلیبا اسید× 250
ab69/184ab36/73167/1082ab71/1998آلیبدون اسید× 300
a36/194a19/83076/1149a35/2174آلیبا اسید× 300

00/541/2083/3825/36ها خطاي استاندارد میانگین
a,b :05/0(دار دارند هاي داراي حروف غیرمشابه در هر ستون از نظر آماري اختالف معنیمیانگین<P(.
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هايدر دورهغذاییضریب تبدیلهاي حاوي سطوح مختلف تعادل الکترولیت جیره براثرات افزودن اسید آلی به جیره-4جدول
)گرم:گرم(مختلف آزمایش

درصد اجزاء الشه
نتایج آنالیز اطالعات مربوط به درصد الشه و اجزاء آن 

که هایی درصد سنگدان جوجه. شده استارائه5در جدول 
دو نسبت بهواالن بودند اکیمیلیDEB300در گروه 

بود ي دارمعنیاختالفداراي بیشتر وگروه دیگر 
)05/0<P.( و سایر درصد الشه نسبت به وزن زنده ولی

طوح مختلف تعادل ستحت تاثیر هاي داخلی قطعات و اندام
درصد الشه و سایر اجزاء، از .قرار نگرفتندجیره الکترولیت

که هاییجوجهگردن و روده در وسینه، ران، پشتهجمل
کرده بودند نسبت به گروه مقابل از از اسید آلی استفاده

و هاراند ولی فقط در مورد درصلحاظ عددي بیشتر بود
).P>05/0(دار مشاهده شدگردن اختالف معنیوپشت

آلی اسید× جیره اثرات متقابل تعادل الکترولیتدر بررسی
.نشدمشاهدهداري اختالف معنیها میان گروه
در مورد  تجزیه الشه و اجزاء داخلی بدست آمده نتایج

که باشد می) 18(و همکاران ایزتتوافق با گزارش در 
درصد اسید پروپیونیک 8و یا 4، 2افزودن وان نمودندنع

هاي گوشتی، میزان چربی حفره بطنی و به جیره جوجه
پرورش به صورت درصد الشه را در انتهاي دوره

این نتایج با همچنین . دهدثیر قرار نمیداري تحت تامعنی
بازدهی که اظهار نمودند، )6(والدروپوکابلگزارشات 

الشه و همچنین درصد سینه بیش از اینکه تحت تاثیر 

اي قرار گیرد تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است، عوامل تغذیه
گزارش کرد ) 2(زاده عشایري.تواند مطابقت داشته باشدمی

ترکیبی از اسیدهاي (که مصرف دو سطح فورماسین گلد 
بی داري بر درصد سینه، الشه و چرهیچ اثر معنی) آلی

در . نداشتروزگی 21هاي گوشتی در سن بطنی جوجه
گرم فورماسین گلد در 5/0آزمایش این محققین افزودن 

دار درصد ران در منجر به افزایش معنیخوراك،تنهر 
. دشروزگی 42سن 

روده کور هايجمعیت باکتري
در کهدر بررسی نتایج شمارش جمعیت باکتریایی

اثرات سطوح مشخص شد کهنشان داده شد،6جدول 
مختلف تعادل الکترولیت و اسید آلی و نیز اثرات متقابل 

زمایشی بر جمعیت میکروبی آهاي آنها در هیچ یک از گروه
جمعیت اما. نبوددار اشرشیا کلی و الکتوباسیل معنی

در ) به عنوان یک باکتري مضر(باکتریایی اشرشیا کلی 
واالن کمترین و اکیمیلیDEB250حروده کور در سط

عنوان یک میکروب به(جمعیت باکتریایی الکتوباسیل 
DEB200سطح در) مفید و تولیدکننده اسید الکتیک

اختالفدر همین رابطه . بودها باالتر از سایر گروه
هاي در گروه درخصوص جمعیت انتروکوکوسيدارمعنی
مشاهده گردید 200با گروه واالن اکیمیلی300

)05/0<P.(

)روزگی(1-40)روزگی(25-40)روزگی(11-24) روزگیmEq/kg(10-1)(سطوح تعادل الکترولیت جیره
20029/149/102/277/1
25028/145/101/276/1
30028/145/112/279/1

04/002/003/002/0هاخطاي استاندارد میانگین
سطوح اسید آلی
28/147/108/278/1بدون اسید آلی

29/150/102/277/1)درصد4/0(با اسید آلی
03/002/003/001/0هاخطاي استاندارد میانگین

آلیتعادل الکترولیتی و اسیداثرات متقابل
30/149/105/278/1بدون اسید× 200
28/150/100/276/1با اسید× 200
22/149/108/278/1بدون اسید× 250
35/152/194/174/1با اسید× 250
32/142/112/279/1بدون اسید× 300
25/148/112/280/1با اسید× 300

05/003/005/003/0هاخطاي استاندارد میانگین
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هاي حاوي سطوح مختلف تعادل الکترولیت جیره بر درصد اجزاء الشه و اثرات افزودن اسید آلی به جیره- 5جدول
هاي داخلی نسبت به وزن زنده در پایان دوره آزمایشدامان

(%)چربی بطنی(%)سنگدان(%)کبد(%)روده(%)وگردن پشت(%)ها ران(%)سینه(%)الشه )mEq/kg(تعادل الکترولیت جیره
20070/6787/2471/1912/1531/210/2ab59/124/1
25061/6584/2353/1943/1441/221/2b52/122/1
30084/6641/2456/1980/1444/227/2a67/128/1

85/054/025/027/005/008/003/009/0هاخطاي استاندارد میانگین
سطوح اسید آلی

66/1315/24b29/19b46/1438/227/257/121/1بدون اسیدآلی
30/6785/24a91/19a14/1540/212/262/128/1)درصد4/0(با اسید آلی

67/043/019/022/004/006/003/007/0هاخطاي استاندارد میانگین
تعادل الکترولیتی و اثرات متقابل

اسید آلی
63/6606/2544/1950/1426/222/254/106/1بدون اسید× 200
78/6868/2498/1976/1537/298/156/141/1با اسید× 200
10/6646/2387/1832/1443/230/249/120/1ن اسیدبدو× 250
12/6522/2419/2064/1440/213/254/124/1با اسید× 250
67/6593/2356/1958/1445/228/266/137/1بدون اسید× 300
00/6891/2456/1901/1543/226/269/118/1با اسید× 300

19/167/034/038/008/011/005/012/0هاخطاي استاندارد میانگین
a,b :05/0(دار دارند هاي داراي حروف غیرمشابه در هر ستون از نظر آماري اختالف معنیمیانگین<P(.

اسید آلی با و بدونمیان دو تیمارداري اختالف معنی
، الکتوباسیل و شیا کلیجمعیت اشردر خصوص 

بررسی اثرات در .مشاده نشدانتروکوکوس در روده کور 
بهترین عملکرد در مورد جمعیت باکتریایی در متقابل
که به طوريبا اسید آلی مشاهده شد، × DEB250تیمار 

ها باسیلجمعیت اشرشیا کلی کمترین میزان و الکتو
وانایی تگزارش شده است.درا نشان دادنمقدارباالترین

ترین ي به عنوان مهمهاي اسیدسازگار شدن با محیط
هاي شناخته شده میکروارگانیسمبسیاري ازراهکار بقاء در 

محیط ها هنگام قرار گرفتن در میکروارگانیسم. است
دهند میاي را بروزریزي شدهاسیدي، پاسخ مولکولی برنامه

سازند تا بر هایی را میو به صورت  اختصاصی، پروتئین
در آزمایشی، پاسخ مقاومت در برابر اسید، . تنش غلبه کنند

لی و سالمونال مورد مطالعه قرار کاشیهاي اشردر باکتري
آزمایش نشان داد که قرار گرفتن این آننتایج . گرفت

، تحملغیرقابل pHنزدیک بهpHها در معرض باکتري

شود که باعث بقاي هایی میباعث تحریک فعالیت پروتئین
شودشدیدا اسیدي میpHها حتی در دامنه این باکتري

تمام دهد که تقریباًمنابع نشان میبررسی ). 29(
پایین نسبتاpHًهاي اسید الکتیکی قادرند که در باکتري

این امر ممکن است به واسطه وجود . رشد نمایند
هاي گرم مثبت هاي باالي یون پتاسیم درون باکتريغلظت

هاي تواند همچون مانعی، از فعالیت آنیونباشد که می
گزارش شده است که . نمایندي اسیدي جلوگیر

ي  آلی با طول هاي گرم منفی قادرند اسیدهاباکتري
زنجیره متوسط و حتی بلند زنجیر را مورد استفاد و 

،)17(لینتونهینتونالبته ). 25(هند دسوخت و ساز قرار 
نشان دادند ) 5(و همکاران بیردو) 18(و همکاران ایزت
، اسید فرمیک و اسید پروبیونیک افزودن اسید الکتیککه 

هاي گوشتی به طور موثري جمعیت به جیره و آب جوجه
دهد که با نتایج روده را کاهش میکلی و کلی فرم شیااشر

.یستنق طابدر تاز تحقیق اخیر بدست آمده
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pHهاي مختلف دستگاه گوارشقسمت
تاثیرات سطوح مختلف تعادل الکترولیتی واسید آلی بر 

pH ه  ایار7در جدول بخش هاي مختلف دستگاه گوارش
اثرات سطوح مختلف تعادل الکترولیتی جیره و . شده است

ل دو فاکتور نیز سطوح با و بدون اسید آلی و اثرات متقاب
، دستگاه گوارشpHهاي آزمایشی بر م گروهدر تما

شاید دلیل این امر فعالیت بافرینگ قوي .نبوددار معنی
در دستگاه pHمیزانلبتها. دستگاه گوارش در طیور باشد

هایی که با اسید آلی تغذیه جوجه)بجز سکوم(شگوار
نتایج .ودکمتر از گروه مقابل باز لحاظ عددي شده بودند 

pHبر لی آبدست آمده از آزمایش در مورد اثرات اسید 

و )18(و همکارانایزتدستگاه گوارش با مشاهدات 
که گزارش کردند استفاده از) 16(همکاران و هرناندز

Luprosil-NC) اسید درصد5/53محصولی حاوي
روده pHو اسید فرمیک در خوراك تاثیري بر ) پروپیونیک

.ت داشتمطابقندارد،

گوارشهاي مختلف دستگاهبخشpHهاي حاوي سطوح مختلف تعادل الکترولیت جیره بر اثرات افزودن اسید آلی به جیره-7دولج
روده کورایلئومسنگدانچینه دان)mEq/kg(ترولیت جیره تعادل الک

20038/573/366/629/6
25056/500/448/630/6
30071/567/333/609/6

152/0156/0156/057/0هاخطاي استاندارد میانگین
سطوح اسید آلی

62/584/364/611/6آلیبدون اسید
48/576/334/634/6)درصد4/0(با اسید آلی

124/0086/0127/0158/0هاخطاي استاندارد میانگین
اسیدآلیتعادل الکترولیتی واثرات متقابل

52/571/309/626/6بدون اسید× 200
23/574/341/632/6با اسید× 200
60/507/456/602/6بدون اسید× 250
52/592/340/658/6با اسید× 250
75/572/345/606/6بدون اسید× 300
67/561/322/611/6با اسید× 300

215/0149/0220/0270/0هاخطاي استاندارد میانگین

روده کورجمعیت باکتریاییهاي حاوي سطوح مختلف تعادل الکترولیت جیره بر اثرات افزودن اسید آلی به جیره-6جدول 
)Log cfu/g(درپایان  دوره آزمایش ) سیلوس و انتروکوکوساشریشیا کلی، الکتو با(

انتروکوکوسالکتو باسیلکلیاشر یشیا )mEq/kg(تعادل الکترولیت جیره
20075/852/7a40/8
25032/828/7ab77/7
30042/814/7b51/7

17/016/023/0هاخطاي استاندارد میانگین
سطوح اسید آلی

55/821/798/7آلیبدون اسید
44/842/781/7)درصد4/0(با اسید آلی

14/013/019/0هاخطاي استاندارد میانگین
آلیتعادل الکترولیتی و اسیداثرات متقابل

84/858/748/8بدون اسید× 200
64/846/731/8با اسید× 200
48/808/704/8بدون اسید× 250
15/859/741/7با اسید× 250
32/896/641/7بدون اسید× 300
53/832/760/7با اسید× 300

24/023/033/0هاد میانگینخطاي استاندار
a,b :05/0(دار دارند هاي داراي حروف غیرمشابه در هر ستون از نظر آماري اختالف معنیمیانگین<P.(
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استفاده از اسید آلیبر اساس نتایج این آزمایش 
هاي جوجهمیانگین افزایش وزن و خوراك مصرفیتوانست
، درصد الشه خوراكضریب تبدیل تاثیر بربدون را گوشتی 

) گردنوپشت،درصد رانبه جز (داخلی آن رااجزاء و
300الکترولیت تعادلدر سطحجیره .دهدافزایش 

موجب ،آلیواالن در کیلوگرم به همراه اسیداکیمیلی
هاي گوشتی خوراك مصرفی جوجهافزایش وزن وبهبود

داري در کاهش استفاده از اسید آلی تاثیر معنی.دیگرد

و ) هاي مضرباکتري(جمعیت اشریشیا کلی و انتروکوکوس 
و ها نداشتجوجه) باکتري مفید(افزایش الکتوباسیل 

بهبود نسبی .دستگاه گوارش هم نشدpHموجب تغییر
آلی تغذیه شده هایی که با مکمل اسید عملکرد جوجه

تحریک شاید به دلیل خواص ویژه اسیدهاي آلی در ،بودند
افزایش مصرف خوراك از طریق بهبود خوشخوراکی آن، 

مواد معدنی حاصل شده وپذیري پروتئینقابلیت هضم
.باشد
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Effects of Organic Acids with Different Dietary Electrolyte Balances on Growth
Performance and Intestinal Microbial Population of Broiler

Samad Isazade1, Naser Mousavi2 and Reza Taherkhani3

Abstract
This study was conducted to evaluate effects of an organic acid at three levels of dietary

electrolyte balances (DEB) on growth performance، acidity and gut microbial population of broiler
chickens. A total of 720 as-hatched Ross 308 broilers were used in the study from day 1 old to 40
days of age. The experiment was carried out using a complete block design with factorial
arrangement (2×3). Each dietary treatment were replicated 4 times. Experimental diets included 3
levels of DEB (200, 250 and 300 mEq/kg) with or without 0.4 % of the organic acid. Effects of
dietary treatments were evaluated on performance criteria, carcass components, gut microbial
population and pH of different sections of gastrointestinal tract. The results showed that feed intake
of chickens fed  300 mEq DEB were higher than two other groups (200 and 250 mEq) and the
effects were significant during finisher and entire periods (P<0.05). Dietary supplementation of
organic acid also increased feed intake in all experimental periods (P<0.05). The average weight
gain of chicks received diet with 300 meq/kg DEB was higher than other groups during the starter
and grower period (P<0.05). Effect of organic acids on weight gain was significant during all stages
of experiment (P<0.05). Gizzard weight of broilers fed diets containing 300 mEq DEB was higher,
but the difference was significant only with 200 mEq DEB (P<0.05). Organic acids
supplementation of dietary treatment had significant effect on femoral and back percentage
(P<0.05). The main and interaction effects of dietary treatments on feed conversion ratio were not
significant. The enterococci count decreased in 300 mEq DEB also a significant difference was
observed between 300 mEq DEB and 200 mEq DEB treatment (P<0.05). The results showed that
using organic acid could increases weight gain and feed intake of broilers without any change in
microbial population of cecum or changing the pH of GI.

Keywords: Broiler, Organic Acids, Dietary Electrolyte Balance, Microbial Population, Cecum
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