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 چکیده
بلدرچین ژاپنی آزمایشی با  های بیوشیمیایی خونکننده جیره بر عملکرد و ویژگیهای اسیدیمنظور بررسی اثرات مکملبه    

روز  35مدت قطعه بلدرچین در هر تکرار و به 24تکرار و  5تیمار و  0در قالب  روزهبلدرچین ژاپنی یک قطعه 044 استفاده از
 2/4جیره حاوی ، بیوتیک ویرجینیامایسینگرم در کیلوگرم آنتیمیلی 344 جیره حاویشاهد، تیمارهای آزمایشی شامل  انجام شد.

بودند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مصرف  درصد بیواسید اولترا 0/4جیره حاوی و  بیواسید اولترامکمل تجاری صد در
 داری بین تیمارها وجود داشت حاوی آنتی بیوتیک مشاهده شد و تفاوت آماری معنی ترتیب در تیمار شاهد و تیمارخوراک به

(45/4 p< بیشترین افزایش وزن در .) مارها تفاوت یدرصد مشاهده شد که به جز تیمار شاهد با سایر ت 0/4تیمار حاوی اسید
بیوتیک تفاوت کننده اسید و تیمار حاوی آنتی(. از نظر ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای دریافت<p 45/4داری نداشت )معنی

گلیسرید و لیپوپروتئین ه شد. باالترین مقدار تریمعنی داری وجود نداشت و بدترین ضریب تبدیل خوراک در تیمار شاهد مشاهد
کننده اسید و (. تیمارهای دریافت>p 45/4داری داشت )دست آمد که با سایر تیمارها تفاوت معنیبا چگالی پائین در تیمار شاهد به

داری بین تیمارها وجود داشت معنی های کبدی تفاوتبیوتیک از نظر دو پارامتر فوق کمترین مقدار را داشتند. از نظر آنزیمنیز آنتی
 بیوتیک مشاهده شد کننده اسید و آنتیبه طوری که باالترین مقدار در تیمار شاهد و کمترین مقدار در تیمارهای دریافت

(45/4 p<در کل نتایج نشان داد که می .)نمود و  بیوتیک در جیره بلدرچین استفادهعنوان جایگزین آنتیتوان از بیواسید اولترا به
 درصد نتایج بهتری را دربر داشت. 0/4البته استفاده از سطح 

 
 بیوتیکهای کلیدی: بیواسید اولترا، بلدرچین، عملکرد، آنتیواژه

 
 مقدمه

هنگام فاصله نسلی کوتاه، بلوغ جنسی زوددلیل بلدرچین به   
ای مطلوب نزد عنوان پرندهو میزان تخمگذاری قابل قبول به

 (.89) شودگان صنعتی و تجاری شناخته میدهندپرورش
 پرورش طیور از جمله بلدرچین،زیاد  هایهزینه به باتوجه
های متعددی برای افزایش مقاومت طیور در برابر روش

منظور های متعددی بهزا و همچنین روشهای بیماریمیکروب
ضریب تبدیل طیور پیشنهاد  بهبودتحریک رشد و در نتیجه 

یری و گترین راه برای پیشبهترین و مطمئنچند هر. است هشد
ها ی مضر جلوگیری از رشد آنهاکنترل آلودگی به میکروب

کننده احتمال در صورت وجود مواد جلوگیری، با این حال است
اجتناب قابلغیرها و خوراک آماده ها در دانهوجود میکروب

ای بر محققانشده، تالش بنابراین طی تحقیقات انجام. است
وسیله قبل از مصرف به که جیرهاست هایی وشدستیابی ر

ها یا اثرات سموم موجود در آنو زدایی شود سم نحویپرنده به
کاهش یابد. برای تحقق این هدف، رویکردهای مختلف 

این . شده استفیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بررسی 
بین صرفه بودن، قادر به از بایستی ضمن مقرون بهها رویکرد

زا بدون هیچ گونه های بیماریبردن تمام آثار میکروب
سبب آسیب به کیفیت د نبای در ضمن باشند.باقیمانده مضر 

ها بیوتیکیکی از معایب آنتی(. 6،44شوند )ای محصول تغذیه
 شدن مقاومها سبب آن از استفاده بیش از اندازه کهاین است 

شود می محیطی تزیسهای و ایجاد آلودگی زابیماری عوامل
استفاده  ها در این زمینه افزایش یافت ونگرانی . در نتیجه(94)

و  تدریج محدود شدعنوان مواد افزودنی بهها بهبیوتیکاز آنتی
ممنوع شد. در سایر کشورها  4006در اتحادیه اروپا از سال 
کنندگان در حال فشار بر صنعت طیور مانند آمریکا نیز، مصرف

طیور را بدون استفاده از  ،دهندگانپرورش باشند تامی
  (.43) بیوتیک پرورش دهندآنتی

ها از بیوتیکها، حذف کردن آنتیدنبال اعمال این محدودیتبه
مشکالت عملکردی در طیور، افزایش بروز جیره طیور سبب 

های خاص بیماری شیوعضریب تبدیل خوراک و افزایش در 
وهشگران را مجبور کرد تا . این شرایط پژ(88) در طیور شد

طوریکه ها باشند بهبیوتیکبرای آنتیهایی دنبال جایگزینبه
ها بوده، مقاومت طیور را افزایش داده و فاقد اثرات مضر آن

 رشد را تحریک کنند. 
مانند اسیدهای ها قبل تا به امروز ترکیبات متعددی از سال     

رویی و ها، گیاهان داها، پروبیوتیکآلی، آنزیم
های عنوان افزودنیسیستم ایمنی به هایهکنندتحریک

. اندها بررسی شدهبیوتیکهایی برای آنتیو جایگزینخوراکی 
اند که وجود شرایط اسیدی یکی از عوامل تحقیقات نشان داده

باشد. زا میزا و غیربیماریهای بیماریکننده باکتریکنترل
جلب  ،مناسب جایگزینیک ان عنوبنابراین، توجه به اسیدها به

یک نوع اسید توانند شامل های اسید آلی می(. مکمل3) شد
مخلوطی از چندین اسید باشند. اتحادیه اروپا  یاتنهایی و به

ها را در صنعت های آناجازه استفاده از اسیدهای آلی و نمک
فاقد طور کلی زیرا این ترکیبات به ه است،پرورش طیور داد

 . (9باشند )یاثرات سوء م

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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مقدار اسیدهای ضعیفی هستند و تنها به ،اسیدهای آلی    
دارای فعالیت که شوند. اکثر اسیدهای آلی ناچیزی تجزیه می

که در آن اسید  pH)میزان  aPKهستند، حاوی  ضدمیکروبی
 ،85) باشندمی 7و  9شود( بین درصد تجزیه می 75میزان به

های سدیم، عنوان نمکهها همچنین ب. بسیاری از آن(42
شده( قابل دسترس پتاسیم، یا کلسیم )و یا تا حدی استری

ها به اسیدها این است که آن نسبت هاهستند. مزیت نمک
ها رند و در نتیجه استفاده از آنفرا کمتر ند وجامد ،بو هستندبی

ها همچنین خورندگی کمتری دارند . آنتر استدر جیره راحت
اسیدهای آلی . (81) بیشتری در آب هستندو دارای حاللیت 

توانند از طریق غشای سلولی دوست هستند و میچربی
د. اولین اقدام نمنفی به داخل سلول نفوذ کنهای گرمباکتری

سیتوپالسم باکتری است که موجب  pHاین مواد، تغییر در 
دورن سلولی و افزایش بیرون راندن یون  pHکاهش 

د. بنابراین موجب تخریب شدن نشوهیدروژن در سلول می
شده که در نتیجه از  DNAهای حساس به اسید و پروتئین

های حساس به اسید و فرآیندهای متابولیکی و فعالیت آنزیم
از طرفی افزایش یون (. 7) شودآنابولیکی سلولی جلوگیری می

ها و در نتیجه کاهش هیدروژن موجب حساسیت بیشتر باکتری
ای جانور میزبان ای و معدهمجرای روده های مضر درباکتری

غذا و روده  pHهمچنین این مواد در کاهش  .(1) شودمی
تأثیرگذار هستند که منجر به بهبود و افزایش جذب عناصر 

  .(45) شودمعدنی همچون فسفر می
 در این مطالعه هدف آن است که از ترکیبب تجاری     

بلدرچین ژاپنی استفاده  در جیره  8د اولتراکننده بیواسیاسیدی
در این محصول ادعا شده است که از اسیدهای آلی و شود. 
های نفوذپذیر و ها به همراه ترکیبی از کمپلکسهای آننمک

ایی استفاده شده است که سبب ایجاد شرایط یفیتوشیم
همکاری کامل بین این ترکیبات شده است. ادعا شده است 

فعالیت اجزاء فعال که کمپلکس نفوذکننده سبب تقویت 
)اسیدهای آلی و ترکیبات فیتوشیمیایی( شده و سبب تسهیل 

 شود. همچنینهای مضر میورود به غشای خارجی باکتری
سید آلی ویژه در این بیواادعا شده است که از یک حامل غیر

سازی آهسته و مداوم ترکیبات استفاده شده است که سبب آزاد
 شود. در خوراک و در دستگاه گوارش می

 
 هامواد و روش

پردیس  در 8931 اردیبهشت ماه سال در تحقیق این    
 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد انجام شد. ابتدا

 هایشستشو شد، قفس فشار پر آب با پرورش سالن
 و آب با شستشو از بعد هابلدرچین پرورش برای شدهبینیپیش

 فرمالین گاز و با ندقرار گرفت سالن داخل در شدن ضدعفونی
 و سرویس سالن هواکش و گرمایشی وسایل. شدند ضدعفونی

 دمای رسیدن برای هاآوردن بلدرچین از قبل روز یک بخاری
 . شد روشن مطلوب حد به سالن

 2روزه در قالب قطعه بلدرچین یک 255از تعداد  سپس    
ده جوجه استفا 45تکرار و هر تکرار حاوی  7تیمار آزمایشی در 

صورت زیر های آزمایشی را بهروز جیره 97مدت که به شد
  :ندمصرف کرد

 تیمار شاهد -8
میلی گرم در کیلوگرم آنتی  955جیره حاوی  -4

 بیوتیک ویرجینیامایسین

 بیواسید اولترادرصد  4/5جیره حاوی  -9
 بیواسید اولترادرصد  2/5جیره حاوی  -2

زاد و ها آب و خوراک را برای تغذیه آدر طی آزمایش، جوجه
ساعت  49برنامه نوری شامل  کردند. در حد اشتها دریافت 

  د.ساعت تاریکی بو 8نور و 
 گیریپارامترهای مورد اندازه

 خوراك مصرفي
های غذایی مورد آزمایش پس از ثبت مشخصات هر جیره    

ند. در آنجا به دتیمار بر روی کیسه دان به سالن منتقل ش
به هر واحد آزمایشی، توزین  های مربوطاندازه الزم در سطل

. در شدندشده و روی برگ مشخصات هر واحد آزمایشی ثبت 
پایان هر دوره از تفاضل مقدار دان داده شده به هر گروه، و 

علت مقدار دان باقیمانده، مقدار دان مصرفی محاسبه شد. به
که در طول دوره آزمایش در بعضی واحدهای آزمایشی این

نابراین محاسبه دقیق خوراک مصرفی بر تلفات وجود داشت، ب
که تعداد روز  گردیدبرای هر واحد محاسبه  4اساس روز مرغ

 مرغ و دان مصرفی سرانه به صورت ذیل محاسبه شد:
 

 = روز مرغ
  
 

= مقدار خوراک مصرفی  مقدار خوراک مصرفی در یک دوره
 روز مرغ روزانه

 
= مقدارخوراک خوراک مصرفی روزانه × روزهای دوره  تعداد

 مصرفی هر جوجه در یک دوره
 افزايش وزن بدن

های هر تکرار )واحد آزمایشی( در پایان هر دوره جوجه
صورت گروهی توزین و سپس با استفاده از آزمایشی به

 :شدهای زیر میانگین وزن هر تکرار محاسبه فرمول
 

 واحد آزمایشی =افزایش وزن گروهی هر
 (ها)وزن تلفات+ وزن جوجه -رهابتدای دو در هاوزن جوجه

 
افزایش وزن گروهی هر واحد 

= افزایش وزن روزانه هر  آزمایشی
 روز مرغ واحد آزمایشی

= افزایش وزن هر  افزایش وزن روزانه× تعداد روزهای دوره 
 جوجه در هر دوره

 

 
1- B.I.O. Acid Ultra                                                                                                                                                            2- Hen day 

روزهای  شده+ )تعدادهای تلفمجموع سن جوجه
 هر دوره( درپایان هتعداد جوج×دوره
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 هاترکیب و آنالیز شیمیایی جیره برای بلدرچین -1جدول 
Table 1. Composition and chemical analysis of diet for quails 

 رشدجیره  اجزاء خوراک )%(

 02/85 ذرت

 82/55 (%44کنجاله سویا )

 82/4 (%20کنجاله گلوتن ذرت )

 02/2 روغن آفتابگردان

 82/4 سبوس گندم

 44/1 فسفاتکلسیمدی

 22/1 سنگ آهک

 52/2 *مکمل ویتمینی و معدنی

 08/2 نمک

 10/2 لیزین-ال

 10/2 متیونین-ال-دی

 12/2 ضد قارچ

 122 کل

  تجزیه شیمیایی

 28/00 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(

 12/04 پروتئین خام )درصد(

 25/5 فیبر خام )درصد(

 12/5 عصاره اتری )درصد(

 51/2 کلسیم )درصد(

 40/2 فسفر قابل دسترس )درصد(

 52/1 لیزین )درصد(

 82/2 نین )درصد(متیو

 50/2 متیونین + سیستئین )درصد(
؛ 5kگرم ویتامین میلی E: 5222گرم ویتامین میلی 58222؛ 5Dالمللی ویتامین واحد بین 5222222؛ Aالمللی ویتامین واحد بین 18222222کیلوگرم خوراک حاوی:  8/1هر *

 522 ،گرم اسید فولیکمیلی 5222 ،گرم نیاسینمیلی 10B: 22222گرم ویتامین میلی 2B: 02گرم ویتامین میلی 0B: 5222گرم ویتامین میلی 1B: 8222گرم ویتامین میلی 0222
 گرم کبالت.  08/2، گرم روی 02 ،گرم منگنز 102 ،گرم آهن 52 ،گرم ید 0گرم مس؛  02 ،گرم اسید پانتوتنیکمیلی 18222 ،گرم بیوتینمیلی

 
 ضريب تبديل غذايی

یل غذایی از تقسیم مقدار خوراک مصرفی هر ضریب تبد   
واحد آزمایشی بر مقدار افزایش وزن همان واحد آزمایشی 

 باشد:صورت فرمول زیر میمحاسبه شد که به
 

خوراک مصرفی در یک دوره 
ضریب تبدیل غذایی = )گرم(  

 افزایش وزن )گرم(
 قابلیت زنده مانی 

در طول ماندگاری از صفات مهم اقتصادی است که    
آزمایش رکوردگیری شد. برای بررسی دقیق این پارامتر، کلیه 

های عوامل نظیر خریداری اقالم خوراکی تازه و تهیه مکمل
های معتبر، انتخاب جوجه مرغوب و مدیریت غذایی از شرکت

دلیل عدم توزیع نرمال پرورشی صحیح رعایت گردید. به
صورت ههای مربوط به این صفت، تبدیل آماری بداده
5.0 XX انجام و سپس تجزیه واریانس برای ،

 مقایسه تیمارها انجام شد.  
 

 پارامترهاي بیوشیمیايی سرم خون
های خون جهت آزمایشات بیوشیمیایی، برای تهیه نمونه    

ساعت گرسنگی در پایان دوره آزمایش از هر تکرار  5بعد از 
 8 ،اده از سرنگ یکبار مصرفند. با استفددو جوجه انتخاب ش

های ها تهیه و در لولهلیتر خون از سیاهرگ زیر بال آنمیلی
ها یک ساعت در دمای اتاق و غیر هپارینی ریخته شد. نمونه

 تا لخته  ندطور مورب در فالسک یخ قرار گرفتهسپس ب
ها به آزمایشگاه سپس نمونه .ده از سرم جدا شودموجود آبه

دقیقه  12مدت دور در دقیقه به 8222سرعت  و با ندمنتقل شد
ها جدا شود. مقدار پروتئین کل، ند تا سرم آندسانتریفوژ ش

، GGT (EC2.3.2.2)گلوتامیل ترانسفراز آلبومین، گاماـ
(، کراتینین، کلسترول، BUNی خون )اهگلوکز، نیتروژن اور

، کلسیم و فسفر با استفاده از HDLو  LDLلیسیرید، گتری
( با دستگاه اتوآناالیز 1های تجاری )پارس آزمونکیت

گیری شد. همچنین ، آمریکایی( اندازه522-0)آلیسون
، (EC2.6.1.2)(ALTدی آالنین آمینوترانسفراز )های کبآنزیم

، و آلکالین (EC2.6.1.1)(ASTآسپارتات آمینوترانسفراز )
گیری اندازهبا همان روش   (EC3.1.3.1) (ALPفسفاتاز)

 ند.دش
1- Pars Azmun                                                                                                                                                  2- ALYSON-300 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme_Commission_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme_Commission_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme_Commission_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme_Commission_number
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 هاتجزیه و تحلیل داده
اثر تیمارهای ازمايشی بر صفات مورد نظر با استفاده مدل     

 نالیز شد. آSAS   (98 ) افزارنرم PROC GLMآماری زير و 
 

Yij= + Ti + ij 
 

ر میانگین بیانگ µ:نماد متغیر وابسته،  ijYن مدل در اي    
 تیمار  iر اثر ثابت گ: نشانiTنظر،  جامعه برای متغیر مورد

i=1, 2, … ,3) و ،)ij :مربوط به هر مشاهده  خطای جزء
ها سطح حداکثر احتمال برای هر متغیر است. در تمام آزمون

ظر ( در ن≥59/5pدرصد ) 9قابل قبول برای خطای نوع اول 
 گرفته شد.

 

 نتایج و بحث

 عملکرد
 4تأثیر تیمارهای مختلف بر مصرف خوراک در جدول      

شود در کل طور که مشاهده مینشان داده شده است. همان
دست دوره پرورش باالترين مصرف خوراک در تیمار شاهد به

درصد اسید  2/5شده با سطح های تغذيهجز بلدرچینآمد که به
(. p<59/5داری نشان داد )ا تفاوت معنیبا ساير تیماره

همچنین کمترين مصرف خوراک در کل دوره پرورش در 
بیوتیک مشاهده شد که البته با تیمار حاوی جیره حاوی آنتی

(. نتايج p>59/5داری نداشت )درصد اسید تفاوت معنی 4/5
دهد که افزودن اسید به جیره پايه سبب کاهش نشان می

 شود.مصرف خوراک می

 روزگی 99تا  8تأثیر تیمارهای مختلف بر مصرف خوراک)گرم( بلدرچین در سن  -4جدول 
Table 2. The effect of different treatments on feed intake (gr) of quail in 1 to 35 d of age 

 کل هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول تیمار

 99/33a 77/25 887/25b 857/45 891/57bc 211/19b درصد 4/5اسید 

 99/89a 17/93 843/72a 881/19 824/31b 998/34a درصد 2/5اسید 

 27/11b 19/53 845/25b 853/11 849/43c 219/15b بیوتیکآنتی

 99/87a 11/19 895/94a 845/94 891/11a 925/35a شاهد

SEM 49/8  37/4  92/8  51/2  13/9  17/7  

P- value 5842/5 8259/5 5554/5 8474/5 5545/5 5589/5 

 
اثر تیمارهای مختلف آزمايش بر افزايش وزن بدن در      

نشان داده شده است. در مورد اثر تیمارهای مختلف  9جدول 
 داری مشاهده شد بر افزايش وزن بدن نیز تفاوت معنی

(59/5>p باالترين افزايش وزن در کل دوره آزمايش در .)
دست آمد که به جز درصد به 2/5با اسید  شدههای تغذيهجوجه

داری را نشان نداد تیمار شاهد با ساير تیمارها تفاوت معنی

(59/5<p همچنین کمترين افزايش وزن در تیمار شاهد .) 
داری را نشان داد دست آمد که با ساير تیمارها تفاوت معنیبه
(59/5>p نتايج نشان داد که افزودن اسید به جیره در .)

يسه با جیره شاهد سبب بهبود افزايش وزن بدن شد و اين مقا
درصد اسید از نظر عددی  2/5افزايش وزن در تیمار حاوی 

 بیوتیک بود.باالتر از تیمار حاوی آنتی

 روزگی 99تا  8تأثیر تیمارهای مختلف بر افزايش وزن )گرم( بلدرچین در سن  -9جدول 
Table 3. The effect of different treatments on weight gain (gr) of quail in 1 to 35 d of age 

 کل هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول تیمار

 93/12ab 21/58 29/13ab 831/19a 24/91 47/89 درصد 4/5اسید 

 22/37a 28/78 99/44a 451/85a 93/45 43/99 درصد 2/5اسید 

 28/11ab 22/31 21/51ab 833/11a 25/84 41/29 بیوتیکآنتی

 97/83b 93/49 25/37b 814/59b 91/87 47/49 شاهد

SEM 42/8  93/4  19/8  31/4  95/9  99/9  

P- value 913/5 145/5 519/5 257/5 823/5 559/5 

 

اثر تیمارهای مختلف آزمايشی بر ضريب تبديل خوراک در      
تیمار نشان داده شده است. بدترين ضريب تبديل در  2جدول 

داری نشان شاهد مشاهده شد که با ساير تیمارها تفاوت معنی
(. بهترين ضريب تبديل خوراک در تیمارهای p<59/5داد )

بیوتیک مشاهده شد و با افزودن اسید به حاوی اسید و آنتی
جیره پايه ضريب تبديل در مقايسه با گروه شاهد بهبود 

 داری را نشان داد.معنی
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 روزگی 53تا  1ر تیمارهای مختلف بر ضریب تبدیل خوراک بلدرچین در سن تأثی -4جدول 
Table 4. The effect of different treatments on feed conversion ratio of quail in 1 to 35 d of age 

 کل هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول تیمار

 2/93b 2/53 5/22ab 2/40b 1/22 1/99 درصد 2/6اسید 

 2/29b 2/23 2/09b 2/32b 2/56 1/29 درصد 4/6اسید 

 2/29b 2/44 2/02b 2/45b 2/12 1/22 بیوتیکآنتی

 5/35a 5/12 5/22a 2/92a 2/22 1/93 شاهد

SEM 16/6  12/6  15/6  22/6  51/6  60/6  

P- value 349/6  223/6  626/6  219/6  604/6  661/6  

 
بر درصد تلفات بلدرچین در جدول تأثیر تیمارهای مختلف      

نشان داده شده است. نتایج نشان داد که باالترین درصد  3
تلفات در کل دوره پرورش در تیمار شاهد مشاهده شد که با 

(. با p<63/6داری را نشان داد )سایر تیمارها تفاوت معنی

بیوتیک به جیره پایه درصد تلفات کاهش افزودن اسید و آنتی
ا نشان داد و کمترین درصد تلفات در تیمار حاوی داری رمعنی

درصد  4/6دست آمد که با تیمار حاوی درصد اسید به 2/6
 (.p>63/6داری نداشت )اسید تفاوت معنی

 
 روزگی 53تا  1تأثیر تیمارهای مختلف بر درصد مرگ و میر بلدرچین در سن  -3جدول 

Table 5. The effect of different treatments on mortality of quail in 1 to 35 d of age 
 کل هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول تیمار

 6/21b 1/63 1/60 6/21 1/46c 6/21 درصد 2/6اسید 

 6/21b 1/60 1/63 6/21 1/93bc 1/46 درصد 4/6اسید 

 6/21b 1/59 1/63 1/60 2/53b 1/59 بیوتیکآنتی

 1/42a 1/60 1/29 1/44 5/19a 1/01 شاهد

SEM 54/6  12/6  53/6  56/6  23/6  21/6  

P- value 554/6  632/6  221/6  220/6  263/6  662/6  

 
 روزگی 53تا  1)درصد( بلدرچین در سن  مانیتأثیر تیمارهای مختلف بر زنده -0جدول 

Table 6. The effect of different treatments on viability (%) of quail in 1 to 35 d of age 
 کل هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول تیمار

 99/29a 92/93 92/94 99/29 92/06a 99/29 درصد 2/6اسید 

 99/29a 92/94 92/93 99/29 92/63ab 92/06 درصد 4/6اسید 

 99/29a 92/01 92/93 92/94 92/03b 92/01 بیوتیکآنتی

 92/32b 92/94 92/21 92/30 90/21c 92/59 شاهد

SEM 54/6  12/6  53/6  56/6  23/6  21/6  

P- value 554/6  632/6  221/6  220/6  263/6  662/6  

 
ها در زمینه بهبود روده سالم یکی از مهمترین نیازمندی    

باشد. تغییرات مطلوب در محیط روده تولید طیور گوشتی می
د کند تا تری را برای پرنده ایجاممکن است یک شرایط بهینه

مواد  pHبه سطح عملکرد بهتری دست یابد. کاهش یافتن 
هضمی در دستگاه گوارش سبب کاهش میزان رشد و کاهش 

( و 15شود )زا در روده میتشکیل کلنی میکروفلورای بیماری
ممکن است دارای چندین  pHاین چنین کاهشی در میزان 

ید در های مفاثر مثبت باشد: سبب تحریک رشد و تکثیر گونه
زا در روده و کاهش رقابت برای مواد مغذی بین عوامل بیماری

های شود که در نتیجه این امر هزینهروده و میزبان می
یابد و اطمینان داری انرژی و مواد مغذی کاهش مینگه

شود که میزان بیشتری از مواد مغذی مصرفی، در حاصل می
سبب رند و همچنین گیدسترس اهداف تولیدی قرار می

 (.22شود )های جذبی در روده میتحریک تکثیر سلول

زا ( بیان کردند که کاهش عوامل بیماری12دیبنر و بوتین، )    
صورت مثبتی سبب کاهش سموم تولیدی ممکن است به

نوبه خود سبب ها شود که این امر بهتوسط این ارگانیسم
وده در ر شود. محیط بهینهای میکاهش یافتن مشکالت روده

های جذبی سبب افزایش یافتن جذب مواد مغذی توسط سلول
شود و بنابراین سبب قابلیت هضم باالتر مواد در روده می

مغذی خواهد شد. تمام این اتفاقات سبب ایجاد صفات 
شوند. با این وجود، بین حیوانات مختلف عملکردی بهتر می

مغذی ای، مصرف مواد نیز تفاوت زیادی در زمینه محیط روده
طور کلی این انتظار وجود و متعاقباً سرعت رشد وجود دارد. به

دارد که پرندگان دارای سرعت رشد باالتر، مواد مغذی را با 
راندمان باالتری مصرف کنند. همچنین این احتمال وجود دارد 

گونه طیور در روده خود دارای شرایط محیطی باشند که این
 تر باشد. ، مناسبکه برای تکثیر میکروفلورای مفید
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طور کلی، نتایج ضد و نقیضی در ارتباط با اثر اسیدهای به    
( 81آلی بر طیور وجود دارد و بنابر گفته هرناندز و همکاران )
، aPKاین اثرات وابسته به شکل شیمیایی اسید، مقدار 

های باکتریایی دستگاه گوارش، گونه حیوان مورد مطالعه، گونه
عالوه، اکثر باشد. بهشده از اسید میستفادهو موقعیت مکانی ا

اند در شرایط مطالعاتی که از اسیدهای آلی استفاده کرده
ها و طیور استفاده شدند و در شرایط بیماری مورد سالمتی دام

دهنده نتایج تواند توضیحاند که این امر میاستفاده قرار نگرفته
 ضد و نقیض مشاهده شده باشد. 

سازی جیره اند که مکملهشگر گزارش کردهچندین پژو    
، 82شود )ها میطیور با اسیدهای آلی سبب بهبود عملکرد آن

(. اثرات سودمند اسیدهای آلی بر صفات عملکردی با 42
استفاده از مواد مغذی با راندمان باالتر گزارش شده است که 

شود. نوبه خود سبب بهبود یافتن راندمان خوراک میاین امر به
کننده در ( از ترکیبات اسیدی48( و خاتی )2علی و همکاران )

جیره بلدرچین استفاده کردند و گزارش کردند که وزن بدن 
طور شده در مقایسه با تیمار شاهد بههای مکملبلدرچین

داری افزایش یافت و ضریب تبدیل غذایی نیز بهبود معنی
اک چند این پژوهشگران تغییری در مصرف خور یافت. هر

 مشاهده نکردند. 
( در آزمایش استفاده از 41محمدباقری و همکاران )    

 جیره اسیدیفایر و آنزیم در بلدرچین گزارش کردند که
شده با اسید در مقایسه با گروه شاهد های مکملبلدرچین

مصرف خوراک کمتری داشتند که با نتایج مطالعه حاضر 
اسید فرمیک و مطابقت دارد. در یک مطالعه که از مخلوط 

( 99اسید پروپیونیک استفاده شد، سنکویلو و همکاران )
ای اسیدهای آلی سبب سازی جیرهگزارش کردند که مکمل

های گوشتی نر بهبود وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجه
روزه شد. مشاهدات صورت گرفته در آزمایش حاضر در  48

افزایش وزن باالتر مشاهده باشد که های باال میتوافق با یافته
شد. کاهش مصرف خوراک در آزمایش حاضر در نتیجه 

باشد ( می2مصرف اسید در توافق با نتایج بیگس و پارسون )
 2که در آن مطالعه استفاده از مکمل اسید مالیک به میزان 

های گوشتی در درصد سبب کاهش مصرف خوراک جوجه
 روزگی(. 48تا  1مرحله رشد شد )

( همچنین یک کاهش در مصرف 49سون و همکاران )لی    
ها با اسید روزه در زمانی که جیره 48خوراک را در پرندگان 

آلی با دز پایین تیمار شدند گزارش کردند. کاهش در مصرف 
خوراک در این مطالعات ممکن است یک مشکل ناشی از 
خوشخوراکی باشد. این احتمال وجود دارد که پرندگان از 

هایی که بیش از اندازه اسیدی هستند خودداری همصرف جیر
( نشان دادند که اسید بنزوییک 42کنند. پاول و همکاران )

های عملکردی رشد در مرحله پایانی هیچ اثری بر پاسخ
گونه ( هیچ81(. هرناندز و همکاران )24تا  44نداشت )روزهای 

 81و  5سازی اسید فرمیک با دز داری را در اثر مکملاثر معنی
گرم در کیلوگرم بر وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

های گوشتی نر در طول مرحله پایانی مشاهده غذایی جوجه
گرم در کیلوگرم مخلوط اسید  4/2سازی نکردند. مکمل

فرمیک و اسید پروپیونیک هیچ اثری بر وزن بدن در طول 
  (.83های نر و ماده نداشت )روزگی جوجه 23و  48روزهای 

 های بیوشیمیایی خونفراسنجه
های بیوشیمیایی اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه    

گلسیرید، نشان داده شده است. از نظر تری 2خون در جدول 
HDL ،LDL،AST ،AIT ،ALP داری بین تفاوت معنی

گلسیرید در تیمارهای مختلف مشاهده شد. باالترین مقدار تری
داری شد که با سایر تیمارها تفاوت معنیتیمار شاهد مشاهده 

دهد که افزودن سطوح (. نتایج نشان میp<15/1را نشان داد )
دار بیوتیک به جیره پایه سبب کاهش معنیمختلف اسید و آنتی

گلسیرید در گلسیرید شده است و البته کمترین مقدار تریتری
ر درصد مشاهده شد. از نظ 2/1پرندگان تغذیه شده با اسید 

داری بین تیمارهای نیز تفاوت آمای معنی HDLمقدار 
در  HDL(. باالترین مقدار p<15/1مختلف مشاهده شد )

درصد اسید مشاهده شد و کمترین آن  4/1تیمارهای حاوی 
دست آمد. از نظر مقدار عددی افزودن اسید و در تیمار شاهد به

  شد. HDLبیوتیک به جیره پایه سبب افزایش مقدار آنتی

 روزگی 95های بیوشیمیایی خون بلدرچین در سن تأثیر تیمارهای مختلف بر فراسنجه -2جدول 
Table 7. The effect of different treatments on biochemical parameters of quail in 1 to 35 d of age 

ALP ALT AST LDL HDL تیمار قند در شرایط گرسنگی اوره کراتین کلسترول گلیسریدتری 

b4/8312 b11/8 b82/411 b82/11 a11/38 b19/851 99/441 21/1 11/9 51/998  درصد 4/1اسید 
b4/8291 b51/4 b99/835 b51/14 ab11/14 b99/892 82/485 21/1 11/2 11/915  درصد 2/1اسید 
b4/8345 b21/4 b41/444 b11/31 b11/25 b11/811 41/492 54/1 11/2 41/981 آنتی بیوتیک 

a1/4135 a11/2 a51/421 a82/842 b11/28 a12/413 99/421 51/1 51/9 99/941 شاهد 

12/432  59/1  11/84  82/84  31/5  52/22  11/21  19/1  8 51/83  SEM 

1494/1 1142/1 1118/> 1883/1 1412/1 1815/1 3813/1 9258/1 2193/1 1124/1 P- value 

 است 15/1دار در سطح خطای ت معنیهندة وجود تفاودحروف غیر مشابه در هر بخش از هر ستون نشان*
* SEMها: خطای استاندارد میانگین 
 

داری بین تیمارهای نیز تفاوت معنی LDLاز نظر مقدار      
شده با جیره شاهد مختلف مشاهده شد و پرندگان تغذیه

در  LDLرا داشتند. کمترین مقدار  LDLباالترین مقدار 
دست آمد که درصد اسید به 2/1سطح شده با پرندگان تغذیه

درصد  4/1شده با سطح داری با گروه تغذیهتفاوت آماری معنی

بیوتیک نداشت و در کل شده با آنتیاسید و نیز گروه تغذیه
بیوتیک به جیره شاهد سبب کاهش افزودن اسید و آنتی

های (. در خصوص آنزیمp<15/1شد ) LDLدار مقدار معنی
داری بین تیمارهای مختلف آماری معنیکبدی نیز تفاوت 

، AST ،ALTمشاهده شد و در مورد هر سه آنزیم کبدی 
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ALPطوري که باالترین دست آمد، بهنتایج کامالً مشابهی به
دست آمد و افزودن هاي کبدي در تیمار شاهد بهسطح آنزیم
دار این بیوتیک به جیره شاهد سبب کاهش معنیاسید و آنتی

AST) با این تفاوت که کمترین مقدار p>05/0(ها شدآنزیم
درصد اسید و 4/0شده با سطح در پرندگان تغذیهALPو 

درصد 2/0شده با اسید در پرندگان تغذیهALTکمترین مقدار 
مشاهده شد.

اثر مفید اسیدهاي آلی در کاهش لیپیدهاي خون ممکن 
داخل سلول pHاست در نتیجه اثر آن بر کاهش 

هاي مضر باشد که سلول را مجبور به صرف انرژي بمیکرو
هاي هیدروژنه کرده و در نتیجه جهت بیرون راندن پروتون

سلول براي تأمین انرژي خود از لیپیدهاي مواد هضمی 
کند. گزارش شده است که کلسترول توسط باکتري استفاده می

الکتوباسیل در روده کوچک مورد متابولیسم قرار گرفته و در 
). 30شود (جه سبب کاهش جذب آن از طریق خون مینتی

) تأیید کننده این است که هضم و 15نتایج هارا و همکاران (
هاي صفراوي داراي اثر جذب کلسترول و دکنژوگه شدن نمک

کاهش دهندگی سطح کلسترول سرم از طریق تداخل با 
باشد. البته توانایی جمعیت کبدي می- ايچرخش روده

ر کاهش سطح کلسترول سرم هنوز مورد میکروبی روده د
بحث است، ولی ثابت شده که کلسترول با متابولیسم 

هاي صفراوي هاي صفراوي رابطه تنگاتنگی دارد. نمکنمک
هاي روده دکنژوگه وسیله آنزیم هیدروالز برخی از باکتريبه

هاي صفراوي آزاد، با سهولت شوند. در این صورت نمکمی
و ممکن است در کاهش کلسترول سرم شوند بیشتري دفع می

نقش داشته باشد. کاهش کلسترول ممکن است نتیجه 
شکسته شدن کلسترول به اسیدهاي صفراوي باشد که مانع 

شود. اسیدهاي آلی از طریق افزایش بازسازي کلسترول می
هیدروکسیالز و تحریک ترشح 7- فعالیت آنزیم کلسترول آلفا

دهند. را کاهش میاسیدهاي صفراوي، کلسترول خون 
همچنین، کاهش یافتن میزان مصرف خوراك و متعاقباً 
کاهش مصرف چربی سبب کاهش غلظت چربی در خون 
خواهد شد. به عالوه، هایپرتیروئیدیسم (افزایش غلظت 

) مشاهده شده مرتبط با اسیدهاي آلی همچنین 3Tهورمون 

کی دهنده کاهش غلظت لیپید سرم باشد. استارتواند توضیحمی
) گزارش کرد که هایپرتیروئیدیسم سبب تحریک سوخت 35(

شود و در نتیجه ذخیره چربی را کاهش و ساز انرژي می
دهد. بنابراین، غلظت لیپید در خون پرندگان تحت تأثیر می

باشد. کاهش کلسترول اي پرنده میشرایط فیزیکی و تغذیه
سرم خون از طریق اضافه کردن اسید به جیره غذایی 

) گزارش شده است. 2فتاح و همکاران (-نین توسط ابدلهمچ
داري را در اثر استفاده از اسید گونه اثر معنی) هیچ34سلطان (

مشاهده نکردند LDLو HDLآلی (اسید بوتیریک) بر سطح 
میزان سازي اسید بهولی آزمایش حاضر نشان داد که مکمل

و کاهش غلظت HDLداري سبب افزایش غلظت معنی
LDL شد. در توافق با نتایج آزمایش حاضر، طاهرپور و

) گزارش کردند که استفاده از اسید بوتیریک به 36همکاران (
سرم LDLرا افزایش و سطح HDLداري سطح میزان معنی

را کاهش داد. نتایج مربوط به اسید اوریک که یک محصول 
انتهایی عمده در مسیر سوخت و ساز پروتئین در طیور 

اي اسیدهاي آلی به ) نشان داد که افزودن جیره35باشد (می
میزان کمی سبب کاهش غلظت اسید اوریک سرم شد. این 

تواند ناشی از مصرف بهتر پروتئین و هضم بهتر نتیجه می
) نشان دادند که 1عظیم و همکاران (-اسیدآمینه باشد. ابدل

هاي در حال رشد تغذیه شده با در خرگوشASTسطح 
به میزان ALTتریک کاهش یافت، اگرچه مکمل اسید سی

) 2فتاح و همکاران (- داري تحت تأثیر قرار نگرفت. ابدلمعنی
داري به میزان معنیASTو ALTگزارش کردند که فعالیت 

تحت تأثیر تیمار با اسید آلی قرار نگرفتند. این نتایج بیان 
توانند افزودن اسیدهاي آلی را تا ها میکنند که بلدرچینمی

حدودي بدون هرگونه اثر مخربی بر کلیه و کبد تحمل کنند 
ولی افزایش غلظت اسید از حد خاصی باعث کاهش مصرف 

شود.خوراك می
توان از بیواسید اولترا در کل نتایج نشان داد که می

بیوتیک در جیره بلدرچین استفاده نمود عنوان جایگزین آنتیبه
مشاهده نتایج آزمایشات شده ویو البته با توجه به موارد بررس

دارد.ه رانتیجبهترین درصد 4/0شده، استفاده از سطح انجام
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Abstract 
   The present study was conducted to investigate the effects of dietary acidification supplement 
on performance and biochemical parameters of quail chicks. Four hundred one-day old Japanese 
quail chicks (mixed sexes) were randomly assigned in a completely randomized design with 4 
treatments. Each treatment group consisted of 5 replicates of 20 birds. Treatments included 1- 
basal diet (control group), 2- basal diet+300 mg / kg virginiamycin, 3- basal diet+ 0.2% Bio acid 
ultra, 4- basal diet+ 0.4% Bio acid ultra. The results showed that the highest and lowest feed 
intake was observed in control treatment and antibiotic treatment, respectively. There was a 
significant difference between treatments (P <0.05). The highest weight gain was observed in 
the group containing 0.4% of acid, which did not show any significant difference with other 
treatments except control group (P> 0.05). There was no significant difference between the 
birds receiving acid and the birds receiving antibiotic in terms of feed conversion ratio, and the 
worst feed conversion ratio was observed in the control treatment. The highest amount of 
triglyceride and low density lipoprotein was found in control treatment, which had a significant 
difference with other treatments (P <0.05). Birds fed with acid or antibiotics had the lowest 
values for these two parameters. There was a significant difference between treatments for liver 
enzymes, so that the highest amount was observed in control treatment and the lowest in acid 
and antibiotic treatments. Overall, the results showed that Bio-acid ultra could be used as an 
alternative to antibiotics in quail diet and of course, 0.4% had better results. 
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