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بر عملکرد رشد، تاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در جیره
هاي گوشتیجوجهنیهاي خون و امالح استخوان درشتمتابولیت

2هاشم منصوريو 1محمد امیري اندي

)m-amiriandi@iausdj.ac.ir: نویسنده مسوول(، انشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندجاستادیار، گروه علوم دامی،  د-1
کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندجآموختهدانش-2

26/2/96:تاریخ پذیرش30/2/95:تاریخ دریافت

چکیده
ان کلسیم و فسفر هاي خونی و میزبر عملکرد رشد، متابولیتدر جیرهبوتیریک محافظت شدهاسیدسطوح متفاوتهدف از این آزمایش، بررسی تاثیر

تکرار 3تیمار و 9در قالب یک طرح کامال تصادفی به 308روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی نر یک270تعداد . هاي گوشتی بودنی جوجهاستخوان درشت
درصد اسید 2/0) 3(، )کنترل مثبت(درصد  باسیتراسین1/0) 2(، )بدون افزودنی(شاهد) 1(هاي آزمایشی شامل تیمار. تقسیم شدند) جوجه در تکرار10(

) 6(هاي آغازین، رشد و پایانی، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 5(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 4(بوتیریک در دوره آغازین، 
هاي آغازین، رشد درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 8(رشد، هاي آغازین و درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 7(درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، 3/0

نتایج نشان داد که بیشترین افزایش وزن روزانه در . هاي آغازین، رشد و پایانی بودندترتیب در دورهدرصد اسید بوتیریک به3/0و 4/0، 5/0) 9(و پایانی و 
3/0داري با پرندگان تغذیه شده با تیمار شاهد و تیمارهاي حاوي وتیریک بود که اختالف معنیدرصد اسید ب2/0دوره آغازین مربوط به پرندگان تغذیه شده با 

هاي رشد، پایانی هاي گوشتی در دورهاستفاده از اسید بوتیریک تاثیري بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجه). P>05/0(درصد اسید بوتیریک داشت 5/0و 
داري بر میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی هاي مختلف تاثیر معنیید بوتیریک و  باسیتراسین در دورهسطوح اس. و کل دوره پرورش نداشت

و درصد کلسیم و فسفر استخوان ) به جز میزان کلسیم پالسماي خون(هاي خونی داري بر متابولیتاسید بوتیریک تاثیر معنی. هاي گوشتی نداشتجوجه
عنوان افزودنی درصد اسید بوتیریک به2/0رسد که استفاده از با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می. روزگی نداشت42هاي گوشتی در نی جوجهدرشت

.ي آغازین مفید باشدهاي گوشتی بویژه در دورهبیوتیک در جیره جوجهجایگزین آنتی

نی، کلسیم درشتهاي خونجوجه گوشتی، اسید بوتیریک، عملکرد، متابولیت: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي اخیر استفاده از مواد افزودنی در جیره طیور به در سال

منظور افزایش کارآیی استفاده از مواد مغذي مورد توجه 
عنوان متخصصین تغذیه واقع شده که برخی از این مواد به

. گیرندعنوان محرك رشد مورد استفاده قرار میدارو و برخی به
هاي محرك بیوتیکفزودنی مورد استفاده آنتیاز جمله مواد ا

رشد بودند، که در مقادیر کم براي بهبود عملکرد در جیره 
با توجه به اینکه برخی از . شدندهاي گوشتی استفاده میجوجه
هاي گوشتی، هاي مورد استفاده در تغذیه جوجهبیوتیکآنتی

ن روند، امکاهاي انسان نیز به کار میجهت درمان بیماري
بیوتیک از طریق هاي باکتري مقاوم به آنتیایجاد سویه

بیوتیک موجود در محصوالت طیور وجود مصرف بقایاي آنتی
هاي درمانی در انسان موثر بیوتیکشود آنتیدارد که باعث می

بیوتیک در محصوالت بنابراین باقی ماندن آنتی. واقع نشوند
هاي گوشتی ه جوجهها را در جیرطیور استفاده از این افزودنی
تحقیقات زیادي در جهت ). 5،30(مورد تردید قرار داده است 

تایید این موضوع توسط محققین صورت گرفته است که در 
ها در جیره بیوتیکنهایت منجر به ممنوعیت استفاده از آنتی

دام و طیور در اکثر کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده آمریکا 
ات متعددي در رابطه با یافتن بنابراین تحقیق. شده است

هاي گوشتی در بیوتیک در تغذیه جوجهجایگزینی براي آنتی
هاي اخیر صورت گرفته است که از جمله مواد جایگزین سال
ها، اسیدهاي آلی، بیوتیکها، پريتوان به پروبیوتیکمی

ها اشاره نمودهاي آنیی و عصارهگیاهان دارو
)5،21،22،28،35.(

هاي ی بویژه اسید بوتیریک از جمله افزودنیاسیدهاي آل
ها بر عملکرد یا سالمت خوراکی هستند که اثرات مفید آن

اسیدهاي ). 16،9،3،34(ستگاه گوارش طیور نشان داده شدد

فرم آزاد . آلی به دو فرم آزاد و محافظت شده وجود دارند
اسید . باشداسیدهاي آلی معموالً داراي بوي تند و نامطبوع می

بوتیریک در فرم آزاد بوي نامطبوعی دارد بطوریکه در برخی 
موارد استفاده از آن در جیره سبب کاهش مصرف خوراك 

چنانچه اسیدهاي آلی به فرم آزاد خود تغذیه ). 2(شود می
هاي باالي دستگاه ها در قسمتاي از آنشوند قسمت عمده

دان و سنگدان جذب خواهد شد و گوارش همچون چینه
تر دستگاه گوارش هاي پایینها به قسمتیر کمتر آنمقاد

ي قسمت عمده. یعنی روده کوچک و روده کور خواهد رسید
هاي باکتریایی در روده کوچک و روده کور تشکیل کلنی

هاي باکتریایی با کمک براي از بین بردن کلنی). 29(شود می
اسیدهاي آلی آزاد باید مقادیر چندین برابر اسیدهاي آلی 

ها در اي از آنمحافظت شده استفاده شود، زیرا بخش عمده
از سویی . شوندهاي باالي دستگاه گوارش جذب میقسمت

دیگر، وارد کردن مقادیر زیاد اسیدهاي آلی در جیره به علت 
کاهش خوشخوراکی سبب کاهش مصرف خوراك و در نتیجه 

در مقادیر باالي اسید آلی آزاد. شوندکاهش عملکرد پرنده می
. شودخوراك سبب کاهش سطح کلسیم استخوان می

اسیدهاي آلی در فرم محافظت شده معموالً بوي نامطبوعی 
ها براي بهبود عملکرد نیاز ندارند و غلظت کمتري از آن

پوشش اسیدهاي آلی محافظت شده که معموالً ). 13(باشد می
باشد در روده توسط عمل صفرا منو، دي و تري گلیسریدها می

هاي پانکراس جدا شده و اسیدهاي آلی در فرم تجزیه آنزیمو
این فرم از . شوندنشده خود به داخل محیط روده آزاد می

شوند و اسیدهاي آلی به مرور در دستگاه گوارش آزاد می
ها به ناحیه روده که محل تجمع اي از آنقسمت عمده

رغم علی). 12(گردد باشد، منتقل میهاي باکتریایی میکلنی
توضیحات اخیر تحقیق جامعی در رابطه با تاثیر اسید بوتیریک 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بر عملکرد رشد، تاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در جیره
هاي گوشتیجوجهنیهاي خون و امالح استخوان درشتمتابولیت

2هاشم منصوريو 1محمد امیري اندي

)m-amiriandi@iausdj.ac.ir: نویسنده مسوول(، انشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندجاستادیار، گروه علوم دامی،  د-1
کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندجآموختهدانش-2

26/2/96:تاریخ پذیرش30/2/95:تاریخ دریافت

چکیده
ان کلسیم و فسفر هاي خونی و میزبر عملکرد رشد، متابولیتدر جیرهبوتیریک محافظت شدهاسیدسطوح متفاوتهدف از این آزمایش، بررسی تاثیر

تکرار 3تیمار و 9در قالب یک طرح کامال تصادفی به 308روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی نر یک270تعداد . هاي گوشتی بودنی جوجهاستخوان درشت
درصد اسید 2/0) 3(، )کنترل مثبت(درصد  باسیتراسین1/0) 2(، )بدون افزودنی(شاهد) 1(هاي آزمایشی شامل تیمار. تقسیم شدند) جوجه در تکرار10(

) 6(هاي آغازین، رشد و پایانی، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 5(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 4(بوتیریک در دوره آغازین، 
هاي آغازین، رشد درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 8(رشد، هاي آغازین و درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 7(درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، 3/0

نتایج نشان داد که بیشترین افزایش وزن روزانه در . هاي آغازین، رشد و پایانی بودندترتیب در دورهدرصد اسید بوتیریک به3/0و 4/0، 5/0) 9(و پایانی و 
3/0داري با پرندگان تغذیه شده با تیمار شاهد و تیمارهاي حاوي وتیریک بود که اختالف معنیدرصد اسید ب2/0دوره آغازین مربوط به پرندگان تغذیه شده با 

هاي رشد، پایانی هاي گوشتی در دورهاستفاده از اسید بوتیریک تاثیري بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجه). P>05/0(درصد اسید بوتیریک داشت 5/0و 
داري بر میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی هاي مختلف تاثیر معنیید بوتیریک و  باسیتراسین در دورهسطوح اس. و کل دوره پرورش نداشت

و درصد کلسیم و فسفر استخوان ) به جز میزان کلسیم پالسماي خون(هاي خونی داري بر متابولیتاسید بوتیریک تاثیر معنی. هاي گوشتی نداشتجوجه
عنوان افزودنی درصد اسید بوتیریک به2/0رسد که استفاده از با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می. روزگی نداشت42هاي گوشتی در نی جوجهدرشت

.ي آغازین مفید باشدهاي گوشتی بویژه در دورهبیوتیک در جیره جوجهجایگزین آنتی

نی، کلسیم درشتهاي خونجوجه گوشتی، اسید بوتیریک، عملکرد، متابولیت: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي اخیر استفاده از مواد افزودنی در جیره طیور به در سال

منظور افزایش کارآیی استفاده از مواد مغذي مورد توجه 
عنوان متخصصین تغذیه واقع شده که برخی از این مواد به

. گیرندعنوان محرك رشد مورد استفاده قرار میدارو و برخی به
هاي محرك بیوتیکفزودنی مورد استفاده آنتیاز جمله مواد ا

رشد بودند، که در مقادیر کم براي بهبود عملکرد در جیره 
با توجه به اینکه برخی از . شدندهاي گوشتی استفاده میجوجه
هاي گوشتی، هاي مورد استفاده در تغذیه جوجهبیوتیکآنتی

ن روند، امکاهاي انسان نیز به کار میجهت درمان بیماري
بیوتیک از طریق هاي باکتري مقاوم به آنتیایجاد سویه

بیوتیک موجود در محصوالت طیور وجود مصرف بقایاي آنتی
هاي درمانی در انسان موثر بیوتیکشود آنتیدارد که باعث می

بیوتیک در محصوالت بنابراین باقی ماندن آنتی. واقع نشوند
هاي گوشتی ه جوجهها را در جیرطیور استفاده از این افزودنی
تحقیقات زیادي در جهت ). 5،30(مورد تردید قرار داده است 

تایید این موضوع توسط محققین صورت گرفته است که در 
ها در جیره بیوتیکنهایت منجر به ممنوعیت استفاده از آنتی

دام و طیور در اکثر کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده آمریکا 
ات متعددي در رابطه با یافتن بنابراین تحقیق. شده است

هاي گوشتی در بیوتیک در تغذیه جوجهجایگزینی براي آنتی
هاي اخیر صورت گرفته است که از جمله مواد جایگزین سال
ها، اسیدهاي آلی، بیوتیکها، پريتوان به پروبیوتیکمی

ها اشاره نمودهاي آنیی و عصارهگیاهان دارو
)5،21،22،28،35.(

هاي ی بویژه اسید بوتیریک از جمله افزودنیاسیدهاي آل
ها بر عملکرد یا سالمت خوراکی هستند که اثرات مفید آن

اسیدهاي ). 16،9،3،34(ستگاه گوارش طیور نشان داده شدد

فرم آزاد . آلی به دو فرم آزاد و محافظت شده وجود دارند
اسید . باشداسیدهاي آلی معموالً داراي بوي تند و نامطبوع می

بوتیریک در فرم آزاد بوي نامطبوعی دارد بطوریکه در برخی 
موارد استفاده از آن در جیره سبب کاهش مصرف خوراك 

چنانچه اسیدهاي آلی به فرم آزاد خود تغذیه ). 2(شود می
هاي باالي دستگاه ها در قسمتاي از آنشوند قسمت عمده

دان و سنگدان جذب خواهد شد و گوارش همچون چینه
تر دستگاه گوارش هاي پایینها به قسمتیر کمتر آنمقاد

ي قسمت عمده. یعنی روده کوچک و روده کور خواهد رسید
هاي باکتریایی در روده کوچک و روده کور تشکیل کلنی

هاي باکتریایی با کمک براي از بین بردن کلنی). 29(شود می
اسیدهاي آلی آزاد باید مقادیر چندین برابر اسیدهاي آلی 

ها در اي از آنمحافظت شده استفاده شود، زیرا بخش عمده
از سویی . شوندهاي باالي دستگاه گوارش جذب میقسمت

دیگر، وارد کردن مقادیر زیاد اسیدهاي آلی در جیره به علت 
کاهش خوشخوراکی سبب کاهش مصرف خوراك و در نتیجه 

در مقادیر باالي اسید آلی آزاد. شوندکاهش عملکرد پرنده می
. شودخوراك سبب کاهش سطح کلسیم استخوان می

اسیدهاي آلی در فرم محافظت شده معموالً بوي نامطبوعی 
ها براي بهبود عملکرد نیاز ندارند و غلظت کمتري از آن

پوشش اسیدهاي آلی محافظت شده که معموالً ). 13(باشد می
باشد در روده توسط عمل صفرا منو، دي و تري گلیسریدها می

هاي پانکراس جدا شده و اسیدهاي آلی در فرم تجزیه آنزیمو
این فرم از . شوندنشده خود به داخل محیط روده آزاد می

شوند و اسیدهاي آلی به مرور در دستگاه گوارش آزاد می
ها به ناحیه روده که محل تجمع اي از آنقسمت عمده

رغم علی). 12(گردد باشد، منتقل میهاي باکتریایی میکلنی
توضیحات اخیر تحقیق جامعی در رابطه با تاثیر اسید بوتیریک 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بر عملکرد رشد، تاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در جیره
هاي گوشتیجوجهنیهاي خون و امالح استخوان درشتمتابولیت
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کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندجآموختهدانش-2

26/2/96:تاریخ پذیرش30/2/95:تاریخ دریافت

چکیده
ان کلسیم و فسفر هاي خونی و میزبر عملکرد رشد، متابولیتدر جیرهبوتیریک محافظت شدهاسیدسطوح متفاوتهدف از این آزمایش، بررسی تاثیر

تکرار 3تیمار و 9در قالب یک طرح کامال تصادفی به 308روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی نر یک270تعداد . هاي گوشتی بودنی جوجهاستخوان درشت
درصد اسید 2/0) 3(، )کنترل مثبت(درصد  باسیتراسین1/0) 2(، )بدون افزودنی(شاهد) 1(هاي آزمایشی شامل تیمار. تقسیم شدند) جوجه در تکرار10(

) 6(هاي آغازین، رشد و پایانی، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 5(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 4(بوتیریک در دوره آغازین، 
هاي آغازین، رشد درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 8(رشد، هاي آغازین و درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 7(درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، 3/0

نتایج نشان داد که بیشترین افزایش وزن روزانه در . هاي آغازین، رشد و پایانی بودندترتیب در دورهدرصد اسید بوتیریک به3/0و 4/0، 5/0) 9(و پایانی و 
3/0داري با پرندگان تغذیه شده با تیمار شاهد و تیمارهاي حاوي وتیریک بود که اختالف معنیدرصد اسید ب2/0دوره آغازین مربوط به پرندگان تغذیه شده با 

هاي رشد، پایانی هاي گوشتی در دورهاستفاده از اسید بوتیریک تاثیري بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجه). P>05/0(درصد اسید بوتیریک داشت 5/0و 
داري بر میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی هاي مختلف تاثیر معنیید بوتیریک و  باسیتراسین در دورهسطوح اس. و کل دوره پرورش نداشت

و درصد کلسیم و فسفر استخوان ) به جز میزان کلسیم پالسماي خون(هاي خونی داري بر متابولیتاسید بوتیریک تاثیر معنی. هاي گوشتی نداشتجوجه
عنوان افزودنی درصد اسید بوتیریک به2/0رسد که استفاده از با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می. روزگی نداشت42هاي گوشتی در نی جوجهدرشت

.ي آغازین مفید باشدهاي گوشتی بویژه در دورهبیوتیک در جیره جوجهجایگزین آنتی

نی، کلسیم درشتهاي خونجوجه گوشتی، اسید بوتیریک، عملکرد، متابولیت: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي اخیر استفاده از مواد افزودنی در جیره طیور به در سال

منظور افزایش کارآیی استفاده از مواد مغذي مورد توجه 
عنوان متخصصین تغذیه واقع شده که برخی از این مواد به

. گیرندعنوان محرك رشد مورد استفاده قرار میدارو و برخی به
هاي محرك بیوتیکفزودنی مورد استفاده آنتیاز جمله مواد ا

رشد بودند، که در مقادیر کم براي بهبود عملکرد در جیره 
با توجه به اینکه برخی از . شدندهاي گوشتی استفاده میجوجه
هاي گوشتی، هاي مورد استفاده در تغذیه جوجهبیوتیکآنتی

ن روند، امکاهاي انسان نیز به کار میجهت درمان بیماري
بیوتیک از طریق هاي باکتري مقاوم به آنتیایجاد سویه

بیوتیک موجود در محصوالت طیور وجود مصرف بقایاي آنتی
هاي درمانی در انسان موثر بیوتیکشود آنتیدارد که باعث می

بیوتیک در محصوالت بنابراین باقی ماندن آنتی. واقع نشوند
هاي گوشتی ه جوجهها را در جیرطیور استفاده از این افزودنی
تحقیقات زیادي در جهت ). 5،30(مورد تردید قرار داده است 

تایید این موضوع توسط محققین صورت گرفته است که در 
ها در جیره بیوتیکنهایت منجر به ممنوعیت استفاده از آنتی

دام و طیور در اکثر کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده آمریکا 
ات متعددي در رابطه با یافتن بنابراین تحقیق. شده است

هاي گوشتی در بیوتیک در تغذیه جوجهجایگزینی براي آنتی
هاي اخیر صورت گرفته است که از جمله مواد جایگزین سال
ها، اسیدهاي آلی، بیوتیکها، پريتوان به پروبیوتیکمی

ها اشاره نمودهاي آنیی و عصارهگیاهان دارو
)5،21،22،28،35.(

هاي ی بویژه اسید بوتیریک از جمله افزودنیاسیدهاي آل
ها بر عملکرد یا سالمت خوراکی هستند که اثرات مفید آن

اسیدهاي ). 16،9،3،34(ستگاه گوارش طیور نشان داده شدد

فرم آزاد . آلی به دو فرم آزاد و محافظت شده وجود دارند
اسید . باشداسیدهاي آلی معموالً داراي بوي تند و نامطبوع می

بوتیریک در فرم آزاد بوي نامطبوعی دارد بطوریکه در برخی 
موارد استفاده از آن در جیره سبب کاهش مصرف خوراك 

چنانچه اسیدهاي آلی به فرم آزاد خود تغذیه ). 2(شود می
هاي باالي دستگاه ها در قسمتاي از آنشوند قسمت عمده

دان و سنگدان جذب خواهد شد و گوارش همچون چینه
تر دستگاه گوارش هاي پایینها به قسمتیر کمتر آنمقاد

ي قسمت عمده. یعنی روده کوچک و روده کور خواهد رسید
هاي باکتریایی در روده کوچک و روده کور تشکیل کلنی

هاي باکتریایی با کمک براي از بین بردن کلنی). 29(شود می
اسیدهاي آلی آزاد باید مقادیر چندین برابر اسیدهاي آلی 

ها در اي از آنمحافظت شده استفاده شود، زیرا بخش عمده
از سویی . شوندهاي باالي دستگاه گوارش جذب میقسمت

دیگر، وارد کردن مقادیر زیاد اسیدهاي آلی در جیره به علت 
کاهش خوشخوراکی سبب کاهش مصرف خوراك و در نتیجه 

در مقادیر باالي اسید آلی آزاد. شوندکاهش عملکرد پرنده می
. شودخوراك سبب کاهش سطح کلسیم استخوان می

اسیدهاي آلی در فرم محافظت شده معموالً بوي نامطبوعی 
ها براي بهبود عملکرد نیاز ندارند و غلظت کمتري از آن

پوشش اسیدهاي آلی محافظت شده که معموالً ). 13(باشد می
باشد در روده توسط عمل صفرا منو، دي و تري گلیسریدها می

هاي پانکراس جدا شده و اسیدهاي آلی در فرم تجزیه آنزیمو
این فرم از . شوندنشده خود به داخل محیط روده آزاد می

شوند و اسیدهاي آلی به مرور در دستگاه گوارش آزاد می
ها به ناحیه روده که محل تجمع اي از آنقسمت عمده

رغم علی). 12(گردد باشد، منتقل میهاي باکتریایی میکلنی
توضیحات اخیر تحقیق جامعی در رابطه با تاثیر اسید بوتیریک 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هاي پرورشی هاي متفاوت و در دورهمحافظت شده در غلظت
. هاي گوشتی صورت نگرفته استمختلف بر عملکرد جوجه

بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح متفاوت 
اي گوشتی در هي جوجهاسید بوتیریک محافظت شده در جیره

هاي خون هاي پرورشی مختلف بر عملکرد رشد، متابولیتدوره
.نی بودو کلسیم و فسفر استخوان درشت

هامواد و روش
این تحقیق در یک سالن مرغداري واقع در استان کرمانشاه، 

منظور انجام به. اجرا شد) بخش نهرابی(شهرستان روانسر 
که 308سویه راس ي گوشتی نرقطعه جوجه270آزمایش از 

ي پرورش مرغ مادر ماهیدشت کرمانشاه تهیه شده از مزرعه
واحد 27طور تصادفی در ها بهجوجه. بودند، استفاده شد

ها بر جیره. در بستر توزیع شدند) متر1× 2/1(آزمایشی قفس 
و مطابق WUFFDAافزاري سویا با نرمي ذرت و کنجالهپایه

سه جیره براي سه . یم شدندتنظ308با توصیه سویه راس 
15-28(، رشد )روزگی0-14(ي پرورشی آغازین مرحله
بر اساس کاتالوگ راس ) روزگی29-42(و پایانی ) روزگی

ذکر است که در هر یک از جیره الزم به). 1جدول (تنظیم شد 
در ) شن(درصد ماده بی اثر 1هاي دوره آغازین، رشد و پایانی 

هاي اسید بوتیریک و ب با غلظتنظر گرفته شده که متناس
بیوتیک باسیتراسین تیمارهاي آزمایشی جایگزین بخشی آنتی

بوتیریک از شرکت اسید. هاي پایه شداثر جیرهاز ماده بی
کارخانه سازنده این محصول . سنادام پارس تهیه گردید

.SILO Additives Ind. Co(شرکت سیلو  Italy ( در کشور
®BaBy-c4اري محصول مورد استفاده نام تج. ایتالیا است

کیلوکالري در کیلوگرم 7بوده و داراي انرژي قابل متابولیسم 
، منوگلیسیرید %)1/0(این محصول حاوي گلیسرول آزاد . بود

گلیسیرید اسید بوتیریک ، دي%)4/24(اسید بوتیریک 
و اسید %) 8/24(گلیسیرید اسید بوتیریک ، تري%)3/50(

این ترکیب به دو فرم مایع و پودري . ودب%) 7/59(بوتیریک 
شود که در این مطالعه نوع پودري با رنگ سفید تولید می

جیره پایه (شاهد ) 1(هاي آزمایشی شامل تیمار. استفاده گردید
بیوتیک درصد آنتی1/0+ جیره پایه ) 2(، )فاقد افزودنی
درصد اسید بوتیریک در 2/0+ جیره پایه ) 3(باسیتراسین، 

درصد اسید بوتیریک در 2/0+ جیره پایه ) 4(آغازین، دوره
درصد اسید 2/0+ جیره پایه ) 5(هاي آغازین و رشد، دوره

+ جیره پایه ) 6(هاي آغازین، رشد و پایانی، بوتیریک در دوره
جیره پایه ) 7(درصد اسید بوتیریک فقط در دوره آغازین، 3/0

) 8(زین و رشد، هاي آغادرصد اسید بوتیریک در دوره3/0+ 
هاي آغازین، درصد اسید بوتیریک در دوره3/0+ جیره پایه 

درصد اسید 3/0و 4/0، 5/0+ جیره پایه ) 9(رشد و پایانی و 
.هاي آغازین، رشد و پایانی بودندبوتیریک به ترتیب در دوره

هاي آغازین، رشد و پایانیهاي غذایی در دورهترکیب جیره- 1جدول 
Table 1. Composition of diets in starter, grower and finisher periods

آغازین(%)اجزاي جیره 
)روزگی14-0(

رشد
)روزگی28-15(

پایانی
)روزگی42-29(

01/6283/702/74ذرت
8/338/2466/19کنجاله سویا

18/07/1صدف
8/04/01/1دي کلسیم فسفات

125/025/025/0ویتامینهپیش مخلوط
225/025/025/0پیش مخلوط معدنی

2/02/02/0نمک طعام
3/087/084/0ال متیونین-دي

39/06/08/0هیدروکلریدالیزین
111)ماسه(اثر ماده بی

100100100جمع کل
مقادیر محاسبه شده

290029503000)یلوکالريک/کیلوگرم(انرژي متابولیسمی 
221918پروتئین خام

38/130/121/1اسید لینولئیک
05/19/085/0کلسیم

40/042/039/0فسفر قابل دسترس
21/020/019/0سدیم

43/124/129/1الیزین
51/045/041/0متیونین
07/195/086/0سیستئین+متیونین
84/083/082/0ترئونین

گرم ویتامین میلیK3 ،900گرم ویتامین میلیE ،1000المللی ویتامین واحد بینD3 ،9000المللی ویتامین واحد بینA ،1000000المللی ویتامین واحد بین3500000:هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل) 1
B1،3300گرم ویتامین میلیB2 ،5000تامین گرم ویمیلیB3 ،15000گرم ویتامین میلیB5 ،150گرم ویتامین میلیB6 ،500گرم ویتامین میلیB9 ،5/7گرم ویتامین میلیB12 ،250000گرم کولینمیلی.

گرم سلنیوممیلی100گرم ید، یلیم500گرم مس،میلی5000گرم روي، میلی50000گرم آهن، میلی25000گرم منگنز، میلی50000: مکمل معدنی شامل) 2
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12............... ..................................نی هاي خون و امالح استخوان درشتبر عملکرد رشد، متابولیتتاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در جیره

صفات مورد مطالعه
افزایش وزن روزانه، خوراك (در این آزمایش صفات عملکردي 

هاي آغازین مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی در دوره
و کل ) روزگی29-42(،پایانی)15- 28(، رشد )روزگی0- 14(

هاي خونی ، وزن زنده، متابولیت)روزگی0-42(دوره پرورش 
فسفر پالسما، گلوکز، پروتئین تام، میزان کلسیم و(

و همچنین ) سرمLDLو HDL،VLDLگلیسرید،تري
نی در پایان آزمایش میزان کلسیم و فسفر استخوان درشت

مصرف غذا و افزایش وزن بصورت هفتگی و . گیري شداندازه
از تقسیم مصرف غذا به . گیري شدندروش روز جوجه اندازهبه

در پایان دوره . ل غذایی محاسبه شدافزایش وزن ضریب تبدی
قطعه پرنده انتخاب شده و از 2پرورش از هر واحد آزمایشی 

، HDLگلیسرید، گیري کلسترول، تريها جهت اندازهآن
LDL ،VLDL گلوکز، پروتئین تام سرم از طریق ورید بال ،

گیري کلسیم و فسفر پالسما براي اندازه. عمل آمدخونگیري به
هاي آزمایشی حاوي هپارین ریخته ن در لولههاي خونمونه
هاي خون مدتی در براي جدا شدن سرم از لخته، نمونه. شدند

سپس سرم جدا شده داخل . دماي اتاق نگهداري شدند
هاي سرم و خون هپارینه توسط نمونه. میکروتیوب ریخته شد

دقیقه سانتریفیوژ 10و به مدت 3500سانتریفیوژ در دور 
هاي سرم و پالسما بالفاصله بعد از جداسازي و نمونه. شدند

درجه -24انتقال به میکروتیوب در فریزر تحت دماي  
. گراد تا زمان ارزیابی پارامترهاي مربوطه نگهداري شدندسانتی

هاي خون با استفاده از دستگاه اتوآناالیز غلظت متابولیت
1000-Thecniconروش رنگ سنجی و با استفاده از به
گلوگز و ). 19(اي پارس آزمون انجام گرفت هکیت
، کلسترول به JOT -TAPروش انزیماتیک گلیسیرید بهتري

روش ارتو ، کلسیم به)CHOT-TAP)6روش آنزیماتیک 
، پروتئین به روش برم UVکروزول ستالئین، فسفر به روش 

).26(کروزول گرین تعیین شد 
از هر پرنده 2نی پاي چپ روزگی استخوان درشت42در 

گذاري شده، هاي شمارهتکرار پس از کشتار جدا و درون نایلون
سلسیوس نگهداري و به آزمایشگاه ي درجه-20در دماي 

گیري فسفر از دستگاه اسپکتروفتومتر براي اندازه. انتقال یافت
گیري میزان کلسیم از دستگاه اسپکتروفتومتر و براي اندازه
هاي داده. تفاده شداس) Model Shimadzue(جذب اتمی 

) SAS)2006افزار آماري آوري شده با استفاده از نرمجمع
منظور مقایسه به. مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند

.استفاده شد05/0ها از آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین

نتایج و بحث
عملکرد رشد

وزن بدن و تراسین بر بیوتیک باسیتاثیر اسید بوتیریک و آنتی
روزانه، مصرف غذا و ضریب تبدیل غذا به افزایش افزایش وزن
هاي آزمایشی مختلف در هاي گوشتی گروهوزن جوجه

2/0استفاده از غلظت . آورده شده است3و 2هاي جدول
درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین سبب بهبود وزن بدن و 

3/0هد، نسبت به تیمار شا) ≥05/0P(افزایش وزن روزانه 
طوري که بیشترن وزن بدن و به. گردید9درصد و تیمار 

افزایش وزن روزانه در دوره آغازین مربوط به پرندگان تغذیه 
داري با درصد اسید بوتیریک بود که اختالف معنی2/0شد با 

درصد اسید 5/0و 3/0تیمار شاهد و تیمارهاي حاوي 
باسیتراسین تفاوت بیوتیک بوتیریک داشتند ولی با تیمار آنتی

استفاده از اسید بوتیریک تاثیري بر . داري مشاهده نشدمعنی
مصرف غذا، افزایش وزن روزانه، وزن بدن و ضریب تبدیل 

هاي رشد، پایانی و کل دوره غذا به افزایش وزن در دوره
نتایج تحقیق حاضر همسو با نتایج لیسون ). <05/0P(نداشت 

، گونل و همکاران )18(کارن ، هرناندز و هم)25(و همکاران 
، آقازاده و )26(، مهدوي و ترکی )20(، هو و گو )14(

در ارتباط با عدم تاثیر اسیدهاي آلی بر وزن ) 1(طاهایزدي 
هاي پایانی و افزایش وزن روزانه کل دوره پرورش جوجه

تاثیر مثبت اسید بوتیریک در دوره آغازین احتماالً . گوشتی بود
هاي اپیتلیوم، است که رشد روده، سلولناشی از این مورد 

روز اول به سرعت در حال 21عمق کریپت و پرزها در طی 
عنوان منبع انرژي براي اسید بوتیریک به. باشدافزایش می

روز اول پس از تفریخ 21کند و در هاي روده عمل میسلول
تغذیه اسید بوتیریک می تواند به افزایش طول روده، افزایش 

زهاي روده و در نتیجه افزایش سطح جذبی کمک تعداد پر
دلیل دیگر ). 27(کرده و در نهایت سبب بهبود عملکرد گردد 

اثر بیشتر اسید بوتیریک در دوره آغازین، تولید مقادیر کم 
. باشدهاي جوان میاسیدهاي چرب کوتاه زنجیره در جوجه

بنابراین بهترین دوره جهت دریافت اسیدهاي آلی از طریق 
با افزایش سن، تولید ). 25(باشد ي آغازین میاك دورهخور

رود و بدنبال اسیدهاي چرب فرار در دستگاه گوارش باال می
آن نیز احتماالً مقداري از اسیدهاي چرب فرار که جذب 

یابد و سبب عدم بروز اثرات مثبت شود نیز افزایش میمی
ملکرد ناشی از اسیدهاي آلی اضافه شده به خوراك در بهبود ع

رو احتماالً بنابه از این). 30،34(شود هاي گوشتی میجوجه
دالیل گفته شده بهبود عملکرد محدود به دوره آغازین بوده و 

بسیاري از محققین عدم . شودهاي دیگر مشاهده نمیدر دوره
هاي رشد و باالخص اسیدهاي آلی بر عملکرد تاثیر محرك

ها در شرایط ندههاي گوشتی را ناشی از پرورش پرجوجه
ها در محیط بهداشتی نگهداري جوجه). 13(دانند بهداشتی می

هاي شود که محركبا تراکم پایین و تغذیه مناسب سبب می
). 13(رشد بر پارامترهاي عملکردي تاثیري نداشته باشند 

هاي گوشتی در عمدتاً اسیدهاي آلی بر عملکرد رشد جوجه
هایی باید پرنده تحت تنشگذارند و شرایط عادي تاثیر نمی

هاي بیماریزا همچون بیماري، تغییرات دمایی، میکروارگانیسم
، در تحقیقی )19(حسینی و همکاران ). 23(و غیره قرار گیرد 

هاي مختلف اسید بوتیریک بر منظور بررسی اثر شکلکه به
هاي گوشتی انجام دادند، گزارش کردند که عملکرد جوجه

درصد اسید بوتیریک به فرم روغنی 3/0ا پرندگان تغذیه شده ب
مصرف خوراك کمتري نسبت به شکل پودري اسید بوتیریک 

استفاده ) 35(در آزمایش شیفول اسالم . و تیمار شاهد داشتند
گرم در کیلوگرم اسید هیومیک سبب میلی4800از سطوح 

کاهش مصرف خوراك  شد و چهار غلظت دیگر که کمتر از 
گرم در کیلوگرم میلی2400و 1200، 300،600(این مقدار بود 

عدم . تاثیري بر میزان خوراك مصرفی نداشتند) خوراك
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و ) 35(سازگاري نتایج تحقیق حاضر با گزارش شیفول اسالم 
می تواند ناشی از نوع، شکل و ) 19(حسینی و همکاران 

.غلظت اسید استفاده شده باشد
هاي خون و کلسیم و فسفر استخوانمتابولیت

بیوتیک باسیتراسین بر نتایج تاثیر اسید بوتیریک و آنتی
نی هاي سرم خون و کلسیم و فسفر استخوان درشتمتابولیت

هاي هاي آزمایشی مختلف در جدولهاي گوشتی گروهجوجه
در این آزمایش استفاده از اسید بوتیریک . آمده است6و 5

شتی در هاي گوداري بر لیپیدهاي سرم خون جوجهتاثیر معنی
نتایج این تحقیق همسو با .)p<05/0(روزگی نداشت 42

، پیش )24(هاي انجام گرفته توسط کمال و راگا نتایج آزمایش
و هارا و همکاران ) 10(،  فوشیمی و همکاران )31(جنگ 

کمال و راگا . بود) 4(و مغایر با نتایج بئولیو و مکبرنی ) 17(
ذیه شده با  سطوح هاي گوشتی تغ، گزارش کردند جوجه)24(
گرم در کیلوگرم اسید الکتیک، اسید بوتیریک و اسید 3

داري در فوماریک نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی
. روزگی داشتند42سرم خون در LDLکلسترول، چربی تام و 

هیدروکسی نشان داده شده که تغذیه اسید استیک میزان
صلی سوبستراي اHMG-CoA(گلوتاریل کوآنزیم آ متیل

دهد که شاید به دلیل کاهش را کاهش می) تولید کلسترول

و فعالیت آنزیم اي تی پی سیترات لیاز mRNAسطح 
)ATP-CL ( باشد)اسید استیک سبب کاهش فعالیت ). 10

سینتاز شده و از این طریق در کاهش HMG-CoAآنزیم 
در دسترس کبد و در نتیجه کاهش HMG-CoAمیزان 

ATP-CLسطح و میزان فعالیت . ستساخت کلسترول موثر ا
اي که در گردد به گونهتنظیم میSREBP-1توسط پروتئین 

مربوط به این پروتئین mRNAاثر تغذیه اسید استیک سطح 
مغایرت نتایج این تحقیق با دیگر ). 10(کاهش یافته است 

دار کلسترول سرم در اثر گزارشات در مورد عدم تغییر معنی
اسید ) 1: ک احتماالً ناشی از چند عامل باشدتغذیه اسید بوتیری

بوتیریک مانند اسید استیک در کاهش کلسترول سرم  نقش 
غلظت کافی اسید بوتیریک براي کاهش ) 2. چندانی ندارد

کلسترول سرم به محل ساخت کلسترول یعنی کبد نرسیده 
تغذیه چندین اسید آلی با هم اثرات همکوشی در ) 3. است

م دارند که احتماالً هنگام تغذیه جداگانه کاهش کلسترول سر
هاي گونه اي، زیرا تفاوت) 4. ها به خوبی مشاهده نشودآن

گزارشات در دسترس بر تاثیر اسیدهاي چرب کوتاه زنجیره بر 
).17،10(ها تاکید دارد ها نه جوجهمیزان کلسترول سرم موش
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روزگی42و 28، 14هاي گوشتی در و کل دوره پرورش و وزن زنده جوجهنه در دوره هاي آغازین، رشد، پایانی تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر افزایش وزن روزا- 2جدول 
Table 2. Effects of experimental treatments on daily weight gain during starter, grower, finisher and whole rearing periods and live weight of broilers at daysof 14, 28 and 42 d

)گرم(وزن زنده  )گرم/جوجه/ روز(افزایش وزن روزانه  منابع تغییرات
روزگی42 روزگی28 روزگی14 روزگی42-1 روزگی42-29 روزگی28-15 روزگی14-1 *تیمار
17/2065 02/1107 cd66/343 17/49 60/55 16/60 bc81/23 1
88/2105 87/1203 ab90/354 13/50 49/53 90/62 abc43/24 2
00/2140 87/1211 ab96/357 93/50 02/53 16/63 ab70/24 3
11/2088 91/1245 bc80/348 76/49 13/57 66/62 abc30/24 4
06/2096 00/1283 a00/360 93/49 97/51 16/63 a70/25 5
88/2040 79/1209 e73/308 66/48 02/55 23/63 de13/22 6
90/2038 81/1155 e40/309 53/48 60/63 00/61 e10/21 7
84/2084 05/1227 d50/337 66/49 43/59 78/62 de66/22 8
80/2068 81/1196 e34/309 33/49 86/61 90/60 e10/21 9

16/21 48/16 30/4 84/6 24/4 69/5 69/0 **SEM

964/0 615/0 001/0 13/50 131/0 998/0 001/0 P-value

درصد اسید بوتیریک در 3/0) 6(رشد و پایانی، هاي آغازین،درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 5(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 4(درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، 2/0) 3(بیوتیک باسیتراسین، درصد آنتی1/0) 2(، )بدون افزودنی(شاهد ) 1(
.هاي آغازین، رشد و پایانیدرصد اسید بوتیریک به ترتیب در دوره3/0و 4/0، 5/0) 9(هاي آغازین، رشد و پایانی و درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 8(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 7(دوره آغازین، 

a-e05/0(دار دارند هاي با حروف متفاوت اختالف معنیانگینمی<p .(SEM** :خطاي استاندارد میانگین.

هاي آغازین، رشد، پایانی و کل دوره پرورشو ضریب تبدیل غذایی در دورهروزانهتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر خوراك مصرفی-3جدول 
Table 3. Effects of experimental treatments on daily feed intake and feed conversion ratio during starter, grower, finisher and whole rearing periods.

ضریب تبدیل غذایی )گرم/جوجه/ روز(مصرف خوراك  منابع تغییرات
روزگی42-1 روزگی42-29 روزگی28-15 روزگی14-1 روزگی42-1 روزگی42-29 روزگی28-15 روزگی14-1 *تیمار

14/2 90/2 88/1 68/1 60/101 86/160 96/112 10/40 1
02/2 97/2 75/1 56/1 53/99 04/159 04/110 33/38 2
03/2 99/2 71/1 56/1 38/99 43/158 13/110 48/38 3
99/1 76/2 75/1 60/1 66/98 83/156 16/110 96/38 4
00/2 12/3 81/1 55/1 20/102 00/162 33/113 98/39 5
10/2 88/2 82/1 70/1 90/99 54/157 50/113 66/37 6
01/2 46/2 79/1 80/1 66/97 36/155 83/108 16/38 7
07/2 69/2 82/1 64/1 66/97 60/159 75/109 66/37 8
98/1 50/2 84/1 74/1 46/97 33/154 83/108 18/37 9
312/0 205/0 219/0 102/0 43/8 10/9 33/9 21/2 SEM**

970/0 00/1 961/0 216/0 967/0 525/0 967/0 893/0 P-value
3/0) 8(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 7(، درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین3/0) 6(هاي آغازین، رشد و پایانی، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 5(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 4(درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، 2/0) 3(بیوتیک باسیتراسین، درصد آنتی1/0) 2(، )بدون افزودنی(شاهد ) 1(*

.هاي آغازین، رشد و پایانیدرصد اسید بوتیریک به ترتیب در دوره3/0و 4/0، 5/0) 9(هاي آغازین، رشد و پایانی و درصد اسید بوتیریک در دوره
SEM** :خطاي استاندارد میانگین.

ک محافظت شده در جیره
تاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیری

بر عملکر
د رشد، متابولیت

هاي خون و امالح استخوان درشت
نی 

.................................
.
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روزگی42هاي گوشتی در ایشی بر لیپیدهاي سرم خون جوجهتاثیر تیمارهاي آزم- 4جدول 
Table 4. Effects of experimental treatments on serum lipids of broilers at 42 d

لیپید سرم منابع تغییرات
)mg/dl(تري گلیسرید VLDL (mg/dl) LDL (mg/dl) HDL (mg/dl) )mg/dl(کلسترول  *تیمار

04/126 02/27 11/35 43/56 16/125 1
45/120 84/26 83/35 19/56 33/120 2
46/123 49/27 98/34 64/57 33/127 3
36/121 14/28 20/35 10/59 33/130 4
31/116 97/25 67/36 33/54 30/120 5
34/111 79/24 31/32 93/51 83/114 6
96/114 62/25 39/33 93/53 66/118 7
85/110 68/24 17/32 64/51 33/114 8
150/108 03/24 32/31 62/50 33/111 9
75/7 72/1 36/2 52/3 98/7 SEM**

315/0 282/0 334/0 276/0 294/0 P-value

هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 4(درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، 2/0) 3(بیوتیک باسیتراسین، درصد آنتی1/0) 2(، )بدون افزودنی(شاهد ) 1(*
) 8(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 7(، درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین3/0) 6(هاي آغازین، رشد و پایانی، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 5(
.هاي آغازین، رشد و پایانیدرصد اسید بوتیریک به ترتیب در دوره3/0و 4/0، 5/0) 9(هاي آغازین، رشد و پایانی و درصد اسید بوتیریک در دوره3/0

SEM** :خطاي استاندارد میانگین

داري بر ید بوتیریک تاثیر معنیدر این آزمایش استفاده از اس
روزگی 42هاي گوشتی در میزان کلسیم پالسماي خون جوجه

3/0طوري که پرندگان تغذیه شده با به،)p≥05/0(داشت 
هاي آغازین، رشد و درصد و باالتر اسید بوتیریک در جیره

داري در غلظت کلسیم پالسما نشان پایانی افزایش معنی
است که با اسیدي شدن محیط روده نشان داده شده . دادند

همچنین با مقایسه ). 8،32(یابد جذب کلسیم افزایش می
دار در میزان هاي آزمایشی، یک افزایش غیر معنیعددي تیمار

ها نی جوجهفسفر پالسما و کلسیم و فسفر استخوان درشت
در این تحقیق اثر تیمارهاي آزمایشی بر میزان . مشاهده شد

دار هاي گوشتی معنیتام سرم خون جوجهگلوکز و پروتئین
نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات انجام گرفته توسط . نبود

، برِنز و همکاران )7(، بولینگ و همکاران )24(راگا کمال و
که بهبود میزان کلسیم و فسفر ) 32(، رافسز و همکاران )8(

پالسما در اثر تغذیه با اسیدهاي آلی را بیان نمودند، مطابقت 
مبنی بر عدم تاثیر ) 18(دارد ولیکن با نتایج هرناندز و همکارن 

. پالسما مغایرت دارداسیدهاي آلی بر میزان کلسیم و فسفر 
گزارش کردند که ) 7(و بولینگ و همکاران ) 24(کمال و راگا 

پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي اسیدهاي آلی میزان 
کلسیم، فسفر و منیزیم خون باالتري نسبت به تیمار شاهد 

، گزارش کردند که افزودن اسید )26(مهدوي و ترکی . داشتند
42ش کلسیم و فسفر خون در بوتیریک به جیره باعث افزای

).26(هاي گوشتی شد روزگی جوجه

، )کنترل(با استفاده از سطوح صفر ) 36(در تحقیقی سلطان 
780گرم در کیلوگرم و میلی520ر کیلوگرم، گرم دمیلی260
گرم در کیلوگرم از مخلوط اسیدهاي آلی میلی

به ترتیب اسید فرمیک، اسید بوتیریک، اسید پروپیونیک و (

بررسی اثر اسید آلی بر عملکرد و برخی از به) اسید الکتیک
وي گزارش کرد . پرداختگذارتخمپارامترهاي خون در مرغ 

ذیه شده با اسید آلی کلسیم خون باالتري که پرندگان تغ
طوري که بیشترین کلسیم خون مربوط به پرندگان داشتند به

روزگی42هاي گوشتی در نی جوجههاي خونی و کلسیم و فسفر استخوان درشتتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر متابولیت- 5جدول 
Table 5. Effects of experimental treatments on blood metabolites and Ca and P of tibia bone of broilers at 42 d

استخوان درشت نی هاي خونیمتابولیت منابع تغییرات

(%)فسفر  (%)کلسیم  فسفر
)mg/dl(

کلسیم
)mg/dl(

پروتئین تام 
)g/dl( )mg/dl(گلوکز  *تیمار

86/7 76/13 30/6 **b40/8 27/3 90/164 1
16/8 33/12 56/6 ab02/9 01/3 84/168 2
76/7 63/13 66/6 b53/8 97/2 92/163 3
00/8 76/13 43/6 ab03/9 95/2 07/169 4
33/8 86/13 30/6 ab03/9 09/3 01/171 5
60/8 56/14 83/6 ab13/9 37/3 45/169 6
47/8 46/15 76/6 ab50/9 18/3 01/169 7
63/8 73/14 96/6 a03/10 37/3 83/171 8
07/9 53/14 60/7 a86/9 84/3 15/175 9
870/0 894/0 741/0 493/0 358/0 522/0 SEM

***

703/0 111/0 368/0 047/0 103/0 304/2 P-value

هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 4(ن، درصد اسید بوتیریک در دوره آغازی2/0) 3(بیوتیک باسیتراسین، درصد آنتی1/0) 2(، )بدون افزودنی(شاهد ) 1(*
) 8(هاي آغازین و رشد، درصد اسید بوتیریک در دوره3/0) 7(درصد اسید بوتیریک در دوره آغازین، 3/0) 6(هاي آغازین، رشد و پایانی، درصد اسید بوتیریک در دوره2/0) 5(
.هاي آغازین، رشد و پایانیدرصد اسید بوتیریک به ترتیب در دوره3/0و 4/0، 5/0) 9(شد و پایانی و هاي آغازین، ردرصد اسید بوتیریک در دوره3/0

a-b**05/0(ها با حروف متفاوت معنی دار است تفاوت میانگین<p.(SEM*** :خطاي استاندارد میانگین
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در تحقیقی با استفاده . پی پی ام بود520تغذیه شده با سطوح 
درصد از مخلوط اسیدهاي آلی 75/0و 5/0، 25/0از سطوح 

بهبود میزان ) 30به70اسید فرمیک و پروپیونیک با نسبت (
هاي گوشتی م و عدم تاثیر بر فسفر خون در جوجهکلسی

با افزودن سطوح ) 33(رافسز و همکاران ). 15(مشاهده شد 
هاي حاوي فسفر قابل دسترس مختلف اسید سیتریک به جیره
هاي گوشتی، بهبود عملکرد و کمتر از حد مورد نیاز جوجه

تواند ناشی از اثر اسید جذب فسفر را مالحظه نمودند که می
هرناندز و . تریک بر استفاده بهینه از فسفر فیتاته باشدسی

گرم در کیلوگرم مکمل اسید 10و 5از سطوح ) 18(همکاران 
42هاي گوشتی استفاده نمودند و در فرمیک در جیره جوجه

روزگی تغییري در میزان کلسیم و فسفر پالسما مشاهده 
د هضم و اسیدهاي آلی به چند طریق احتماالً در بهبو. ننمودند

pHاول، ساز و کار کاهش . باشندجذب مواد معدنی موثر می
دستگاه گوارش مانع از pHکاهش . باشددستگاه گوارش می

تشکیل کمپلکس نامحلول اسید فایتیک با مواد معدنی 
تر باقی عمل فیتاز آندوژن حساسشود و در نتیجه فیتات بهمی
ی جلوگیري ماند و از مداخله آن با جذب عناصر معدنمی
دومین ساز و کار موثر در بهبود جذب عناصر ). 32(شود می

عنوان کالت کننده معدنی این است که اسیدهاي آلی، خود به
عناصر معدنی همچون کلسیم و فسفر عمل کرده و جذب 

ساز و کار ). 8،32(بخشند ها را از دستگاه گوارش بهبود میآن
که در نتیجه آن موثر سوم عبارتست از افزایش طول روده

هاي جذب مواد معدنی باال رفته و جذب احتماالً تعداد جایگاه
دلیل عدم مطابقت نتایج . یابدکلسیم و فسفر نیز بهبود می

بدست آمده با سایر گزارشات احتماالً مربوط به نوع اسیدهاي 
آلی، مقدار اسید آلی مورد استفاده و غلظت کلسیم و فسفر 

ر غلظت کلسیم و فسفر جیره باالتر هر چقد. باشدجیره می
رود که باعث ها نیز تا حدي باال میباشد احتماالً جذب آن

خنثی شدن اثر اسیدهاي آلی در بهبود میزان جذب عناصر 
از طرفی دیگر افزایش مواد معدنی قدرت . گرددمعدنی می

تواند منجر به کاهش دهد که میبافري جیره را افزایش می
مقدار اسیدهاي آلی مورد استفاده . آلی گرددعملکرد اسیدهاي 

. گذاردبر مقدار اسیدهاي آلی موجود در محیط روده تاثیر می
باشند و عنوان کالت کننده عناصر معدنی میاسیدهاي آلی به

ها در محیط روده سبب بهبود جذب عناصر معدنی افزایش آن
ق همانگونه که در فو. شودها در خون میو افزایش غلظت آن

هاي گوشتی در اشاره شد افزودن اسید بوتیریک به جیره جوجه
هاي پرورشی مختلف، تاثیري بر غلظت گلوکز  و پروتئین دوره

استفاده از اسیدهاي آلی در مطالعه هرناندز و . سرم نداشت
تاثیري بر غلظت گلوکز سرم  و پروتئین تام ) 18(همکارن 

و همکاران هاي گوشتی نداشت، ولیکن برگرن سرم جوجه
ترتیب کاهش و افزایش به) 11(، فوشیمی و همکاران )6(

گلوکز سرم را در اثر تغذیه اسیدهاي آلی به موش صحرایی 
گرم بر کیلوگرم 10و 5استفاده از سطوح . گزارش نمودند

در جیره ) 18(اسید فرمیک توسط هرناندز و همکاران 
تام سرم هاي گوشتی تاثیري بر غلظت گلوکز و پروتئینجوجه

گرم در کیلوگرم نشاسته، سدیم 50تغذیه جیره حاوي. نداشت
توسط برگرن و ) یک گرم در روز براي هر حیوان(پروپیونات 
هاي صحرایی سبب کاهش سطح به موش) 6(همکاران 

گلوکز پالسما و کاهش دفع گلوکز از ادرار در مقایسه با گروه 
سولین پالسما شاهد گردید، ولی تاثیري بر میزان هورمون ان

هاي صحرایی که به موش) 11(فوشیمی و همکاران . نداشت
درصد اسید استیک را تغذیه 4/0و 1/02/0هاي حاوي جیره

کردند، افزایش میزان گلوکز، سیترات و انسولین خون را 
گزارش نمودند، ولی تاثیري بر میزان  گلوکاگون خون و جذب 

مغایرتی . ارش نکردندهاي صحرایی گزگلوکز از روده در موش
هاي دیگر وجود دارد که در نتایج این آزمایش با پژوهش

احتماالً ناشی از گونه حیوان و نوع اسید آلی مورد استفاده 
هاي مختلفی اعمال هاسیدهاي آلی اثرات خود را به شیو. است
کنند و ممکن است برخی از اسیدهاي آلی سبب تغییر می

برخی دیگر فاقد این ویژگی گلوکز خون شوند، در حالیکه
).11،18(باشند 

درصد اسید بوتیریک در 2/0نتایج نشان که استفاده از غلظت 
دوره آغازین سبب بهبود وزن بدن و افزایش وزن روزانه 

استفاده از . شد9درصد و تیمار 3/0نسبت به تیمار شاهد، 
اسید بوتیریک تاثیري بر مصرف غذا، افزایش وزن روزانه، وزن 

هاي رشد، بدن و ضریب تبدیل غذا به افزایش وزن در دوره
استفاده از اسید بوتیریک تاثیري بر . پایانی و کل دوره نداشت

هاي گوشتی در گلوکز، پروتئین و لیپیدهاي سرم خون جوجه
داري استفاده از اسید بوتیریک تاثیر معنی. روزگی نداشت42

42شتی در هاي گوبر میزان کلسیم پالسماي خون جوجه
روزگی داشت ولی بر فسفر خون و کلسیم و فسفر استخوان 

رسد با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می. تاثیري نداشت
درصد اسید بوتیریک به عنوان افزودنی 2/0که استفاده از 
هاي گوشتی بویژه در بیوتیک در جیره جوجهجایگزین آنتی

.اشدمفید برشدي آغازین بر عملکرددوره
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Abstract
The purpose of this research was to evaluate the effects of different levels of dietary protected

butyric acid (PBA) on growth performance, blood metabolites, calcium and phosphorous of
tibia in broilers. Two hundred and seventy day old Ross 308 male broilers divided in 9
treatments and 3 replicates (10 chicks per replicates), in a completely randomized design.
Experimental treatments included: (1) control (without additives), (2) 0.1% Bacitracin (positive
control), (3) 0.2% PBA in starter period, (4) 0.2% PBA in starter and grower periods, (5) 0.2%
PBA in starter, grower and finisher periods, (6) 0.3% PBA in starter period, (7) 0.3% PBA in
starter and grower periods, (8) 0.3% PBA in starter, grower and finisher periods and (9) 0.5, 0.4
and 0.3% PBA in starter, grower and finisher periods, respectively. Results indicated that the
highest daily weight gain in starter period was related to birds fed 0.2% PBA, having significant
difference with birds fed control, 0.3 and 0.5% PBA (p≤0.05). Use of PBA had no effect on
body weight and daily weight gain in grower, finisher and total periods. PBA levels and
Bacitracin did not effect on feed intake and feed conversion ratio of broilers. PBA did not have
significant effect on blood metabolites (except blood plasma calcium) and calcium and
phosphorous percentage of tibia at 42 days of age. Based on the taken results, it seems that use
of 0.2% PBA as a replacing additive of antibiotic in broiler' diet is useful, especially in starter
period.

Keywords: Broilers, Butyric Acid, Blood Metabolites, Performance, Tibia Calcium
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