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 Introduction: This study was conducted to investigate the effects of different levels of 

nutrients and organic acids supplementation (Biotronic) on performance, ileum microbial 

populations and blood parameters of broiler chickens.  

Materials & Methods: Three hundred broiler chicks (Cobb500 strain, of both sex) were 

allotted to 6 treatments and 5 replications in completely randomized design with factorial 

arrangement of 2×3 and 30 experimental units. Factors included two levels of organic acid 

supplementation (diets containing 0.1% organic acid supplementation and diets without organic 

acid supplementation) and three levels of nutrients (standard levels of Cobb recommendation, 

2.5% and 5% below than that).  

Results: The interaction between organic acid and different dietary nutrient levels was not 

significant in any of the traits. Using organic acids supplementation increased growth 

performance at first 21 days (P<0.05). Different levels of nutrients in diet had no significant 

effects on growth performance. Feed intake was not affected by dietary treatments. Organic 

acids supplementation improved feed conversion ratio (P<0.05), whereas this trait was not 

affected by different levels of dietary nutrients. Organic acids decreased total bacteria counts 

of ileum (P<0.05). Microbial population was similar in different levels of nutrients group. 

Organic acids supplementation had no effects on blood metabolites and carcass composition of 

the broiler chicks.  

Conclusion: To sum up, feed formulation up to 5% less than Cobb500 broiler chicken nutrients 

recommendation had no negative significant effect on production performance of the chickens. 

Also, the use of dietary organic acid supplement resulted in an improvement in some productive 

traits especially in starter phase of growth period.        
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های با سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد، اثر استفاده از مکمل اسید آلی در جیره

  های گوشتیهای خونی جوجهجمعیت میکروبی ایلئوم و فراسنجه
 

 

 

 
 

 2، انور آموزمهر1، شهریار مقصودلو*1قنبری   ، فرزاد1محسن جمالیان

 
 ایران ،گنبد کاووس، کاووس و منابع طبیعی، دانشگاه گنبددانشکده کشاورزی  گروه علوم دامی،  1
 ، ایرانگروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان  2

 چکیده  کلمات کلیدی
 بیوترونیک

 ترکیب الشه
 جمعیت باکتری

 غلظت مواد مغذی
  های خونیمتابولیت

 
  

ایلئوم  یت میکروبیلکرد، جمعمنظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مواد مغذی و مکمل اسید آلی )بیوترونیک( بر عمپژوهش بهاین  مقدمه: 

 های گوشتی انجام گردید.های خونی جوجهو فراسنجه

 30در  2×3یل یش فاکتور)از دو جنس( در قالب طرح کامالً تصادفی با آرا 500قطعه جوجه گوشتی سویه کاب  300 ها:مواد و روش

سید آلی ادرصد  1/0 ی حاویهاواحد آزمایشی )شش تیمار و پنج تکرار( استفاده شدند. فاکتورها شامل دو سطح مکمل اسید آلی )جیره

د( از سطح استاندار ترکم درصد سطح استاندارد و پنج تر ازکم درصد 5/2 )سطح استاندارد، مغذی آلی( و سه سطح مواد فاقد اسید هایجیره و

 بودند. 

ایش وزن در ی باعث افزاسید آل مکمل .دار نبودکدام از صفات معنیاثر متقابل بین اسید آلی و سطوح مختلف مواد مغذی در هیچ نتایج:

رف نشد. مص ی مشاهدهمغذی تفاوت مختلف مواد کننده سطوحدریافت هایجوجه افزایش وزن بین مقدار (.P<05/0روزگی شد ) 21صفر تا 

(. P<05/0یی گردید )دیل غذاتحت تاثیر اسید آلی و سطوح مواد مغذی قرار نگرفت. استفاده از اسید آلی باعث بهبود ضریب تبخوراک 

(. P<05/0ش داد )را کاه ها در ایلئوماما این صفت تحت تاثیر سطوح مختلف مواد مغذی قرار نگرفت. اسید آلی تعداد کل باکتری

های یتمتابول بر تاثیری مختلف مواد مغذی آلی و سطوح مکمل اسید مغذی یکسان بود. استفاده از وادسطوح مختلف م جمعیت میکروبی در

 ها نداشت. خونی و ترکیب الشه جوجه

های گوشتی، جهدر جو 500 تر از پنج درصد سطح توصیه شده کابطور کلی تنظیم جیره تا سطح مواد مغذی کمبه گیری:بحث و نتیجه

 زین شد.وره آغادویژه در چنین اسید آلی باعث بهبود برخی صفات عملکردی بهملکرد پرندگان نداشت. همتاثیر منفی بر ع
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 قدمهم
در سیستم تولید پیشرفته، سالمت دام و طیور چالش امروزه 

سالمت انسان و اقتصاد جهانی است. پرورش طیور  اصلی تاثیرگذار بر

ای شده است. روده هایصورت تجاری، منجر به افزایش بیماریبه

چنین افزایش زا و همهای بیماریمنظور کنترل میکروارگانیسمبه

های محرک رشد در جیره بیوتیکعملکرد پرنده، استفاده از آنتی

شدت افزایش پیدا کرده است. با وجود تمام اثرات ها بهغذایی آن

ه از رویاند که استفاده بیها، تحقیقات نشان دادهبیوتیکمثبت آنتی

ها به این مواد ، از طریق ایجاد مقاومت میکروارگانیسمها در جیرهآن

حیوان و انتقال آن به  بیوتیکی در الشهچنین ایجاد بقایای آنتیو هم

دلیل در بسیاری  همینباشد. به آوری داشتهزیان تواند اثراتمی انسان،

و یا ممنوع  ها در خوراک دام و طیور محدودکشورها استفاده از آن از

ها، های خوراکی غیردارویی شامل آنزیمشده است. امروزه افزودنی

محرک سیستم  مواد گیاهی، هایاسانس ها،بیوتیکپریها و پروبیوتیک

ها بیوتیکعنوان جایگزین آنتیهای آلی و غیرآلی بهایمنی و اسید

وده دلیل اثرات مفید مختلف بر ر(. اسیدهای آلی به1اند )مطرح شده

زا و های بیماریازجمله جلوگیری از تهاجم میکروبی، مهار باکتری

این ترکیبات  (.2) شوندمی استفاده خوراک معدنی در جذب مواد تقویت

ضدباکتریایی قوی دارند. از اسیدهای آلی برای کنترل سالمونال  اثرات

در خوراک یا آب آشامیدنی طیور استفاده شده است. اسیدی کردن 

آلی ضعیف ازجمله فورمیک، فوماریک، پروپیونیک،  اسیدهای جیره با

ها و الکتیک و سوربیک اسید باعث کاهش تشکیل کلنی پاتوژن

اند های سمی شده است. مطالعات مختلفی نشان دادهتولید متابولیت

باعث افزایش  گوشتی هایآلی در جیره جوجه که استفاده از اسیدهای

ها و د عملکرد و نیز کاهش بیماریقابلیت هضم مواد مغذی و بهبو

، همکاران و Józefiak (.3) است مدیریتی در گله شده مشکالت

مشاهده کردند که استفاده از اسیدهای آلی در جیره باعث کاهش 

 Mirbabaie. (4) گوارش شد دستگاه پایین هایقسمت هایباکتری رشد

Langarooi میک به مشاهده کردند که افزودن اسید فر ،و همکاران

های گوشتی باعث بهبود عملکرد و سیستم ایمنی سلولی جوجه جیره

اسید پروپیونیک  درصد 2/0کردن  یک پژوهش اضافه در .(5) پرنده شد

عملکردی و خصوصیات  صفات گوشتی باعث بهبود هایجیره جوجه به

طیف ضدباکتریایی  دارای آلی اسید (. هر6شد ) گوشتی هایجوجه الشه

ضدقارچی بهتری  اسید فعالیت عنوان مثال سوربیکت. بهخود اس ویژه

ها موثرتر است. فورمیک اسید و دارد، اما الکتیک اسید علیه باکتری

ها باکتری علیه و داشته تریگسترده ضدمیکروبی فعالیت پروپیونیکاسید

اند تنی نشان دادهها )کپک و مخمر( موثرند. مطالعات برونو قارچ

ضدمیکروبی سینرژیکی  آلی فعالیت از اسیدهای لوطیمخ از استفاده که

(. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مکمل 7دارد )

اسید آلی بیوترونیک )مخلوط اسید فرمیک و اسید پروپیونیک( در 

های عملکرد تولیدی، فراسنجه مغذی جیره بر های مختلف موادتراکم

 های گوشتی بود.وجهخونی و جمعیت میکروبی ایلئوم در ج

 

 هاروشمواد و 
)از  500قطعه جوجه سویه کاب  300این پژوهش با استفاده از 

 2×3هر دو جنس( در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل 

های حاوی آلی )جیره دو سطح مکمل اسید انجام شد. فاکتورها شامل

آلی( و سه  های فاقد مکمل اسیددرصد مکمل اسید آلی و جیره 1/0

سطح مواد مغذی )سطح استاندارد توصیه شده توسط شرکت کاب، 

تر از آن( بودند. برای اعمال تیمارهای آزمایشی و پنج درصد کم 5/2

ها با متر استفاده شد. تنظیم جیرهسانتی 110هایی با ابعاد از پن

کمک برنامه و به 500کاب  استفاده از جدول نیازهای غذایی سویه

ها در سه دوره آغازین . جیره(8) انجام شد UFFDAنویسی جیره

روز( تنظیم  42-25روز( و پایانی ) 24-11روز(، میانی )10)یک تا 

(. براساس اهداف این پژوهش، در هر دوره 3و  2، 1شدند )جداول 

سه نوع جیره تنطیم شد: جیره حاوی مواد مغذی در سطح توصیه 

تر از سطح درصد کم 5/2د مغذی شده )استاندارد(، جیره حاوی موا

تر از سطح توصیه شده و جیره حاوی مواد مغذی پنج درصد کم

مکمل اسید آلی با نام تجاری بیوترونیک، که مخلوط توصیه شده. 

 مقدار یک کیلوگرم در تناسید فرمیک و اسید پروپیونیک بود، به

ت درصد( به جیره اضافه شد. بدین منظور این ترکیب با نسب 1/0)

درصد با فیلر یا همان عامل خنثی )خاک اره نرم+ ماسه شسته  50

های شده و خشک شده( ترکیب و به جیره اضافه شد. اما در تیمار

فاقد مکمل اسید آلی فقط از فیلر استفاده شد. مصرف خوراک و 

صورت هفتگی و ها از ابتدای دوره تا پایان آن بهافزایش وزن پرنده

های پرورش، با های سه گانه دورهیک از جیره چنین در پایان هرهم

گرم محاسبه گردید. میزان  1استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 

های آزمایش در طی دوره محاسبه و هر یک از تلفات هر یک از گروه

های تلفات توزین شدند تا افزایش وزن و خوراک مصرفی نمونه

. ضریب تبدیل های تلف شده در طی آزمایش منظور شودجوجه

غذایی با استفاده از میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین خوراک 

 مصرفی روزانه محاسبه شد. 
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 های دوره آغازین: اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره1جدول 

 

گیری از سیاهرگ بال روزگی(، خون 42در انتهای آزمایش )       

 ترول، تریهای خونی شامل گلوکز، کلسپرنده انجام شد. فراسنجه

خیلی پایین  گلیسیرید، پروتئین، اسیداوریک، لیپوپروتئین با دانسیته

تشخیصی شرکت  هایباال با استفاده از کیت و لیپوپروتئین با دانسیته

های میکروبیولوژی، آزمایش انجام شدند. برای گیریآزمون اندازه پارس

ن روزگی از هر واحد آزمایشی یک قطعه پرنده که وزن آ 24در 

باشد، انتخاب و کشتار گردید.  نزدیک به میانگین وزن واحد آزمایشی

کردن سطح شکمی الشه، با استفاده از تیغ جراحی  پس از ضدعفونی

دار کمک پنس گیرهشکم بش ایجاد گردید. سپس به پوست اطراف در

درون متر( جدا و بهو قیچی، بخشی از میانه ایلئوم )تقریباً پنج سانتی

گیری از استریل منتقل شد. سپس توسط قاشقک نمونههای پلیت

های درون لولهها بهنمونهگیری شد. نمونه محتویات و مخاط ایلئوم

ها متر وارد شده و نه برابر وزن نمونهمیلی 200 ×18آزمایش با ابعاد 

 ها ها محلول رقیق کننده استریل افزوده شد. محتویات لولهبه آن

 10-1شدند. در این مرحله غلظت محلول زن هموژنیزه کمک همبه

درون را برداشته و به 10-1لیتر از محلول باشد. سپس یک میلیمی

لیتر محلول رقیق کننده اضافه شد و با استفاده ی حاوی نه میلیلوله

 (.10-2زن هموژن شد )محلول با رقتاز هم

 

 رشد()میانی های دوره اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره :2جدول               

 

)درصد ماده  اقالم خوراکی
 خشک(

توصیه شرکت 
 10تا  1) کاب

 روزگی(

تر درصد کم 5/2
از توصیه شرکت 

 24 تا 11کاب )
 روزگی(

تر از درصد کم 5
توصیه شرکت 

 42تا  25کاب  )
 روزگی(

 25/63 06/59 49/55 ذرت

 85/31 86/33 36/36 سویا

 34/0 38/2 43/3 روغن خوراکی

 55/1 68/1 65/1 دی کلسیم فسفات

 07/1 09/1 10/1 پودر صدف

 31/0 32/0 34/0 دی ال متیونین

 30/0 30/0 30/0 فیلر

 25/0 25/0 25/0 1مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 2مکمل ویتامینی

 25/0 24/0 23/0 الیزین

 09/0 08/0 08/0 ترئونین

 05/0 05/0 05/0 کوکسیدیو استات

 44/0 44/0 47/0 نمک معدنی

 00/100 00/100 00/100 جمع

 ترکیب مواد مغذی محاسبه شده )درصد(

 94/19 47/20 00/21 پروتئین خام 

 85/0 88/0 90/0 کلسیم

 42/0 44/0 45/0 فسفر قابل دسترس

 19/0 19/0 20/0 سدیم

 25/1 28/1 32/1 لیزین

 81/0 83/0 86/0 ترئونین

 93/0 95/0 98/0 سیستین+ متیونین

 51/1 43/1 35/1 لینولئیک اسید 

انرژی قابل متابولیسم ظاهری 

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(
3035 2959 2883 

گرم  4گرم روی،  11گرم آهن،  25گرم منگنز،  32معدنی شامل: هر کیلوگرم مکمل  -1
ز مکمل ویتامینی شامل: اهر کیلوگرم  -2گرم سلنیوم است.  2/0گرم ید و  16/0مس، 

واحد  D3 ،1800المللی ویتامین واحد بین A ،200000المللی ویتامین بینواحد  900000
یتامین وگرم  B1 ،825/0گرم ویتامین  K3 ،18/0گرم ویتامین  E ،4/0المللی ویتامین بین
B2 ،1  گرم ویتامینB3 ،3  گرم ویتامینB5 ،125/0  گرم ویتامینB9 ،15/0 تامینگرم وی 

B12  گرم کولین کلراید است.  50و 

اقالم خوراکی )درصد ماده 
 خشک(

توصیه شرکت 
 10تا  1) کاب

 روزگی(

تر درصد کم 5/2
از توصیه شرکت 

 24تا  11کاب )
 روزگی(

تر از درصد کم 5
توصیه شرکت 

 42تا  25کاب  )
 روزگی(

 81/68 85/64 88/60 ذرت

 49/26 34/28 22/30 سویا

 38/0 42/2 47/4 روغن خوراکی

 45/1 51/1 54/1 فسفاتدی کلسیم 

 01/1 03/1 04/1 پودر صدف

 27/0 28/0 29/0 دی ال متیونین

 30/0 30/0 30/0 فیلر

 25/0 25/0 25/0 مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی

 26/0 25/0 24/0 الیزین

 09/0 08/0 08/0 ترئونین

 44/0 44/0 44/0 نمک معدنی

 00/100 00/100 00/100 جمع

 کیب مواد غذایی محاسبه شده )درصد(تر

    

 04/18 52/18 00/19 پروتئین خام 

 78/0 81/0 84/0 کلسیم

 39/0 40/0 42/0 فسفر قابل دسترس

 19/0 19/0 19/0 سدیم

 13/1 16/1 19/1 لیزین

 74/0 76/0 78/0 ترئونین

 84/0 86/0 89/0 سیستین + متیونین

 61/1 53/1 45/1 لینولئیک اسید 

انرژی قابل متابولیسم ظاهری 

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(
3108 3030 2952 

، Aیتامین و IU  000044 ،80000 ،0096 ،200 ترتیب شامل:در هر کیلوگرم به  ترکیب مکمل ویتامینه 1

، 2Bویتامین م گرمیلی 1B،2640ویتامین گرم میلی  720بود و دارای  3Kو ویتامین  Eویتامین ، 3Dویتامین

گرم میلی 6B ،400ویتامین گرم میلی 1200نیاسین، گرم میلی 3B ،12000ویتامین  گرممیلی 0004

 160 و دکولین کلرایگرم میلی 000044 بیوتین،گرم میلی 12B ،2ویتامینگرم میلی 64 فولیک اسید،

  منگنز،گرم یلیم 000612ترکیب مکمل معدنی در هر کیلوگرم شامل:  2. باشداکسیدانت میآنتیگرم میلی

گرم میلی  80  و ید گرممیلی 640 مس،گرم ، میلی8000 روی،گرم میلی 33800آهن، گرم میلی 10000

 .سلنیوم
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ت. سپس با استفاده ادامه یاف 10-7این عمل تا ایجاد محلول با رقت 

بر روی  ترتیبهای مناسب ایلئوم بهلیتر، از رقتمیلی 1/0از سمپلر 

 )محیط MRSA و ها(فرمکلی کشت اختصاصی )محیط VRBA هایمحیط

ها و الکتوباسیلوس شد. داده کشت ها(الکتوباسیلوس کشت اختصاصی

های طهای اختیاری هستند. بنابراین سطح محیهوازیها بیفرمکلی

و  VRBAهای مذاب فوق پس از کشت توسط الیه نازکی از محیط

MRSA  یده شد. بررسی جمعیتگراد( پوشدرجه سانتی 45)با دمای 

 PCAهای ایلئوم از طریق کشت سطحی بر روی محیط کل باکتری

 ساعت درون 24-48مدت ها بهصورت هوازی انجام شد. پلیتو به

معیت گراد قرار گرفتند. سپس جدرجه سانتی 37انکوبانور با دمای 

 های مناسبگر کلنی تعیین گردید و رقتها در زیر شمارشکلنی

 ها انتخاب شد. رش کل باکتریبرای شما
 

 

کشت سطحی  پلیت آل در دوهر رقت ایده اصلی از برای آزمایش       

انجام شد. سرانجام شمارش در عکس رقت ضرب شدند و پس از 

های لگاریتمی مورد تجزیه آماری قرار گرفت. در پایان تبدیل به داده

قطعه از هر گروه آزمایشی که از نظر وزنی به  3دوره آزمایش، 

ساعت گرسنگی  3گروه نزدیک بودند، انتخاب شده و پس از  میانگین

ذبح شدند. پس از کشتار و پوست کنی، الشه تفکیک شده و 

سنگدان، طحال، کبد های مختلف از جمله ران، سینه، قلب، قسمت

 گرم توزین شدند. 1/0معده توسط ترازوی دیجیتالی با دقت و پیش

طرح کامالً تصادفی با آرایش  در قالب های مربوط به این آزمایشداده

. مقایسه (9) تجزیه شدند SASافزار و توسط نرم 2×3فاکتوریل 

 5ای دانکن و در سطح احتمال ها با آزمون چند دامنهمیانگین

 دهد.مدل آماری طرح را نشان می 1رصد انجام شد. رابطه د

 ij+eij+ABjB+iA = µijY                                        : 1رابطه 
ر اسید : اثAi: اثر میانگین، µمقدار مشاهده،  :Yijدر این رابطه 

سطح  : اثر متقابل اسید آلی درABij: اثر سطح مواد مغذی، Bjآلی، 

 باشد. : اثر خطای آزمایشی میeij  مواد مغذی و
 

 نتایج
ح هایی با سطوتاثیر استفاده از مکمل اسیدهای آلی بر جیره

تی های گوشافزایش وزن روزانه جوجه مغذی بر میانگین مختلف مواد

طوح آورده شده است. اثر متقابل بین اسیدهای آلی و س 4در جدول 

 وهای اول ر هفته(. دP>05/0دار نبود )مختلف مواد مغذی معنی

طور روزگی پرورش، استفاده از اسید آلی به 21دوم و دوره یک تا 

ای هها نسبت به گروهوزن جوجه ( باعث افزایشP<05/0داری )معنی

در  گرم 70/142ترتیب دریافت کننده جیره فاقد اسید آلی شد )به

 86/181گرم در برابر  76/193گرم برای هفته اول،  13/163برابر 

دوره  گرم برای 60/558گرم در برابر  16/620رم برای هفته دوم و گ

تا  22های های آزمایش و نیز دورهروزگی(. در سایر هفته 21یک تا 

ن رغم باالتر بودروزگی )کل دوره(، علی 42روزگی و یک تا  42

ا یمارهبین ت آلی، اما اختالف کننده اسید دریافت هایگروه افزایش وزن

کننده  (. در هفته دوم آزمایش، گروه دریافتP>05/0ود )دار نبمعنی

قدار تر از سطح استاندارد مهای با سطح انرژی پنج درصد کمجیره

ره ( نسبت به گروه دریافت کننده جیP<05/0تری )افزایش وزن کم

ر سایر دگرم(. اما  24/196گرم در برابر  47/177استاندارد داشتند )

وزگی و ر 42تا  22روزگی،  21تا  1های هآزمایش و در دور هایهفته

اهده داری بین تیمارها مشروزگی )کل دوره( اختالف معنی 42تا  1

 (. P>05/0نشد )

        

 های دوره پایانی: اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره3جدول 

اقالم خوراکی )درصد ماده 

 خشک(

توصیه شرکت 

 10تا  1کاب )

 روزگی(

تر درصدکم 5/2

از توصیه شرکت 

 24تا  11) کاب

 روزگی(

تر از درصدکم 5

توصیه شرکت 

 42تا  25کاب  )

 روزگی(

 74/70 45/67 88/62 ذرت

 32/24 76/25 95/27 سویا

 09/1 05/3 23/5 روغن خوراکی

 27/1 31/1 35/1 دی کلسیم فسفات

 93/0 94/0 96/0 پودر صدف

 22/0 23/0 24/0 دی ال متیونین

 30/0 30/0 30/0 فیلر

 25/0 25/0 25/0 مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی

 17/0 26/0 14/0 الیزین

 05/0 05/0 04/0 ترئونین

 39/0 40/0 41/0 نمک معدنی

 00/100 00/100 00/100 جمع

 ترکیب مواد غذایی محاسبه شده )درصد(

 76/16 54/17 00/18 پروتئین خام 

 72/0 74/0 76/0 کلسیم

 36/0 37/0 38/0 فسفر قابل دسترس

 17/0 17/0 18/0 سدیم

 99/0 10/1 05/1 لیزین

 67/0 69/0 71/0 ترئونین

 77/0 79/0 82/0 ستین + متیونینسی

 65/1 58/1 49/1 لینولئیک اسید 

انرژی قابل متابولیسم 

ظاهری )کیلوکالری بر 

 کیلوگرم(

3180 3100 3021 
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 های آزمایشیها و دورهها در هفتهتاثیر تیمارها بر افزایش وزن )گرم( جوجه :4جدول 

  هفته دوره )روز(

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم 21-1 42-22 42-1

 اسید آلی )درصد(

24/1821 64/1232 b60/588 33/433 58/406 73/392 60/270 b86/181 b13/136 صفر 

06/1935 90/1314 a16/620 40/454 00/460 58/400 70/283 a76/193 a70/142 1/0 

 اشتباه معیار میانگین 85/1 48/3 71/6 82/13 53/18 97/15 27/8 01/28 65/25

 داریسطح معنی 0180/0 >0001/0 1514/0 1011/0 1218/0 1932/0 >0001/0 1630/0 2721/0

 سطح کاهش مواد مغذی )درصد(

00/1926 30/1311 70/614 50/485 40/419 40/406 70/277 a24/196 75/140 صفر 

00/1820 55/1226 55/593 60/408 10/416 85/401 55/263 ab73/189 27/140 5/2 

50/1888 60/1283 90/604 50/437 37/464 73/381 200/290 b47/177 23/137 5 

 اشتباه معیار میانگین 27/2 26/4 22/8 93/16 69/22 56/19 13/10 31/34 41/31

 داریسطح معنی 2787/0 0143/0 1854/0 2114/0 1101/0 2732/0 1239/0 1542/0 2905/0

 (P<05/0باشند )دار میدارای اختالف معنی باشندهایی که دارای حرف مشترک نمیدر هر ستون میانگین

هایی با سطوح تاثیر استفاده از مکمل اسیدهای آلی در جیره

های گوشتی در مختلف مواد مغذی بر میزان مصرف خوراک جوجه

آورده شده است. اثر متقابل بین اسیدهای آلی و سطوح  5جدول 

انگر عدم تاثیر (. نتایج بیP>05/0دار نبود )مختلف مواد مغذی معنی

های (. در میان گروهP>05/0آلی بر مصرف خوراک بود ) مکمل اسید

جز هفته چهارم در سایر مغذی، به کننده سطوح مختلف مواد دریافت

روزگی )کل  42تا  1و  42تا  22، 21تا  1های ها و نیز در دورههفته

داری از لحاظ این صفت بین تیمارها مشاهده دوره( اختالف معنی

کننده  دریافت هایپرورش، جوجه چهارم دوره هفته (. درP>05/0) نشد

تر از سطح استاندارد، مقدار مصرف کم درصد 5/2 انرژی جیره با سطح

استاندارد  جیره کنندهدریافت گروه به نسبت (P<05/0) تریبیش خوراک

که مقدار گرم(. ضمن این 52/716گرم در برابر  20/742داشتند )

تر از سطح استاندارد درصد کم 5جیره با سطح انرژی  این صفت در

ها تر از جیره استاندارد بود، اما اختالف میان آنگرم( بیش 30/723)

 (. P>05/0دار نبود )معنی

 

 های آزمایشیها و دورهها در هفته: تاثیر تیمارها بر مصرف خوراک )گرم( جوجه5جدول 

  هفته دوره )روز(

42-1  42-22  21-1   اول دوم سوم چهارم پنجم ششم 

 اسید آلی )درصد(

64/3619  16/2725  47/894  10/1154  66/840  40/730  48/473  82/274  16/146  صفر 

77/3620  13/2731  64/889  18/1146  66/860  28/724  60/470  08/274  95/144  1/0  

66/20  71/19  81/6  17/11  40/14  78/5  44/6  25/1  09/1 ناشتباه معیار میانگی   

1145/0  1987/0  1245/0  2211/0  4153/0  2337/0  9264/0  7188/0  1175/0 داریسطح معنی   

 سطح کاهش مواد مغذی )درصد(

03/3599  82/2699  21/899  40/1161  90/821  b716/52 00/477  120/276  09/146  صفر 

15/3624  40/2741  75/882  10/1143  10/856  a742/20 42/464  120/272  75/145  5/2  

44/3637  23/2743  21/894  93/1145  00/874  ab723/30 71/474  66/274  84/144  5  

30/25  14/24  35/8  69/13  64/17  08/7  89/7  53/1  34/1  اشتباه معیار میانگین 

9087/0  1121/0  3325/0  4321/0  7765/0  0504/0  4321/0  7684/0  3509/0 داریسطح معنی   

 (p<05/0باشند )دار میباشند دارای اختالف معنیمشترک نمیهایی که دارای حرف در هر ستون میانگین
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ضریب  مغذی بر مختلف مواد آلی و سطوح استفاده از اسیدهای اثر

بیان شده است. اثر  6های گوشتی در جدول تبدیل غذایی جوجه

دار نبود متقابل بین اسید آلی و سطوح مختلف مواد مغذی معنی

(05/0<P استفاده از .)د مکمل اسید آلی در جیره باعث درص 1/0

تبدیل خوراک  خوراک مصرفی شد. کاهش ضریب ضریب تبدیل بهبود

 1روزگی و  21تا  1های در اثر استفاده از مکمل اسید آلی در دوره

های دریافت کننده جیره فاقد اسید آلی روزگی نسبت به گروه 42تا 

در برابر  87/1 روزگی و 21تا  1برای  52/1در برابر  43/1ترتیب )به

(. ضریب تبدیل P<05/0دار بود )روزگی( معنی 42تا  1برای  99/1

تنها در  مغذی کننده سطوح مختلف موادتیمارهای دریافت خوراک در

ها و (. اما در سایر هفتهP<05/0دار بود )های دوم و ششم معنیهفته

 (. P>05/0داری مشاهده نشد )های پرورش اختالف معنیدوره
 

 های آزمایشیها و دورهمیانگین ضریب تبدیل غذایی تیمارها در هفته :6ول جد
  هفته دوره )روز(

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم 21-1 42-22 42-1

 اسید آلی )درصد(
a99/1 22/2 a52/1 75/2 10/2 88/1 76/1 52/1 07/1 صفر 
b87/1 02/2 b43/1 55/2 91/1 84/1 67/1 42/1 02/1 1/0 

 اشتباه معیار میانگین 01/0 02/0 05/0 06/0 08/0 10/0 02/0 04/0 02/0

 داریسطح معنی 8361/0 5543/0 1133/0 7921/0 1170/0 1890/0 0321/0 1356/0 0042/0

 سطح کاهش مواد مغذی )درصد(
87/1 07/2 46/1 b 42/2 02/2 78/1 73/1 b41/1 04/1 صفر 

99/1 25/2 49/1 a90/2 07/2 87/1 77/1 ab45/1 04/1 5/2 

93/1 14/2 48/1 ab63/2 93/1 92/1 65/1 a55/1 06/1 5 

 اشتباه معیار میانگین 02/0 03/0 06/0 08/0 09/0 13/0 03/0 05/0 03/0

 داریسطح معنی 1128/0 0715/0 3613/0 2312/0 5532/0 0609/0 3636/0 8763/0 2011/0
 (p<05/0باشند )دار میباشند دارای اختالف معنیرک نمیهایی که دارای حرف مشتدر هر ستون میانگین

 

های با سطوح تاثیر استفاده از مکمل اسیدهای آلی در جیره

گوشتی در جدول  هایجوجه الشه مغذی بر درصد اجزای مختلف مواد

نشان داده شده است. اثرات متقابل بین اسید آلی و سطوح مواد  7

های جوجه تغذیه در آلی ستفاده از اسیدا (.P>05/0) نشد دارمعنی مغذی

داری بر درصد الشه، ران، سینه، سنگدان، طحال گوشتی تاثیر معنی

(، ولی باعث افزایش درصد P>05/0نداشت ) گوشتی هایکبد جوجه و

زمان با افزایش نسبت پیش (. همP<05/0معده شد )قلب و پیش

ارهای حاوی داری در نسبت سنگدان در تیممعده، کاهش غیر معنی

درصد و پنج درصد کاهش  5/2چنین، اسید آلی مشاهده گردید. هم

کدام از داری بر نسبت هیچدر تراکم مواد مغذی جیره تاثیر معنی

 (. P>05/0ترکیبات الشه پرندگان نداشت )

 

 های گوشتیتاثیر استفاده از تیمارهای آزمایشی بر درصد اجزای الشه جوجه :7جدول 
  الشه ران سینه قلب سنگدان طحال دکب معدهپیش

 اسید آلی )درصد(
0/45b 36/2  13/0  29/2  0/56b 95/21  05/19  41/69  صفر 

0/53a 47/2  12/0  04/2  0/68a 65/21  34/18  32/69  1/0 

01/0  12/0  01/0  09/0  03/0  64/0  53/0  63/0  اشتباه معیار میانگین 

0166/0  8979/0  9112/0  4323/0  0081/0  7765/0  5431/0  2034/0  داریسطح معنی 

 سطح کاهش مواد مغذی )درصد(
 صفر 53/69 72/18 39/22 63/0 13/2 11/0 37/2 44/0

50/0 56/2 13/0 35/2 64/0 86/21 39/18 94/69 5/2 

52/0 32/2 13/0 01/2 59/0 09/21 98/18 62/68 5 

 ناشتباه معیار میانگی 77/0 65/0 79/0 04/0 11/0 01/0 14/0 02/0

 داریسطح معنی 3006/0 1256/0 1109/0 3218/0 3943/0 9543/0 3248/0 7642/0
 (p<05/0باشند )دار میباشند دارای اختالف معنیهایی که دارای حرف مشترک نمیدر هر ستون میانگین
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نشان  8مختلف در جدول  خونی تیمارهای هایمیانگین فراسنجه

واد مغذی و اثر متقابل بین داده شده است. تاثیر سطوح مختلف م

های خونی اسیدهای آلی و سطوح مختلف مواد مغذی بر فراسنجه

کلسترول  سطح کاهش باعث اسیدآلی افزودن (.P>05/0) نبودند دارمعنی

مکمل اسید  تاثیر تحث خونی هایفراسنجه (. سایرP<05/0) پالسما شد

با دانسیته آلی قرار نگرفتند. هرچند که مقدار عددی لیپوپروتئین 

خیلی پایین کاهش و مقدار پروتئین و لیپوپروتئین با دانسیته باال 

 افزایش یافت. 

های نیز شمار باکتریها و مقایسه میانگین تعداد کل باکتری

ها و کلیفرمی و تولیدکننده اسید الکتیک تیمارهای مختلف در هفته

نشان داده شده است. اثر متقابل بین  9های پرورشی در جدول دوره

(. سطوح P>05/0) نبود دارمعنی مغذی مواد آلی و سطوح مختلف اسید

(. P>05/0نداشت ) روده میکروبی بر جمعیت تاثیری مغذی مواد مختلف

 هایباکتریکل  ( تعدادP<05/0) کاهش باعثآلی  اسید از مکمل استفاده

(. اما این تیمار 49/7 برابر در 62/6 ترتیبروده نسبت به شاهد شد )به

کننده اسید  تولید هایفرمی و باکتریکلی هایباکتری تاثیری بر تعداد

 (. P>05/0الکتیک نداشت )

 

 های گوشتیهای خونی جوجه: تاثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی فراسنجه8جدول 
 لیتر(گرم بر دسیهای خونی )میلیفراسنجه

لیپوپروتئین با دانسیته 

 باال

لیپوپروتئین با 

 ی پاییندانسیته خیل
 اسید اوریک

پروتئین )گرم 

 لیتر(بر دسی
 گلوکز کلسترول گلسیریدتری

 

 اسید آلی )درصد(
56/145 11/19 13/83 69/6 57/95 46/152a 38/325 صفر 

00/180 11/17 40/100 27/11 55/85 00/781b 10/353 1/0 

 اشتباه معیار میانگین 34/7 19/197 65/2 21/1 57/4 53/0 13/9

        داری              سطح معنی 6541/0 <0001/0 1123/0 8905/0 7042/0 7256/0 9777/0

 سطح کاهش مواد مغذی )درصد(

 صفر 04/355 00/1644 52/91 59/14 18/83 31/18 00/230

00/125 32/25 75/66 12/9 59/126 80/923 27/333 5/2 

33/133 71/10 38/125 23/3 56/53 50/890 40/329 5 

 اشتباه معیار میانگین 82/2 91/86 45/7 15/1 17/6 49/1 91/11

 داریسطح معنی 5439/0 8789/0 8775/0 2387/0 9432/0 3421/0 2900/0
 (p<05/0باشند )دار میباشند دارای اختالف معنیهایی که دارای حرف مشترک نمیدر هر ستون میانگین

 

 

 روزگی 24در  (لگاریتم واحد تشکیل کلنی بر گرم)شی بر جمعیت میکروبی ایلئوم تاثیر تیمارهای آزمای :9جدول

  فرمهای کلیباکتری های تولید کننده اسید الکتیکباکتری هاشمارش کل باکتری

 اسید آلی )درصد(   
a49/7 22/4 55/3 صفر 
b62/6 55/4 54/3 1/0 

 اشتباه معیار میانگین 08/0 21/0 18/0

 داریسطح معنی 1054/0 1601/0 0002/0

 سطح کاهش مواد مغذی )درصد(

 صفر 46/3 52/4 82/6

02/7 13/4 60/3 5/2 

32/7 50/4 57/3 5 

 اشتباه معیار میانگین 10/0 26/0 22/0

 داریسطح معنی 1265/0 1690/0 1456/0
 (P<05/0باشند )دار میباشند دارای اختالف معنیهایی که دارای حرف مشترک نمیدر هر ستون میانگین
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 بحث
های در پژوهش حاضر مکمل اسید آلی افزایش وزن جوجه       

ویژه در سه هفته اول آزمایش، بهبود داد. بیان شده گوشتی را، به

است که استفاده از سطوح مناسب مکمل اسید آلی در جیره باعث 

تحریک مصرف خوراک، افزایش هضم و جذب مواد مغذی، افزایش 

ها و تعدیل ر مفید روده، کاهش تولید مواد سمی و وقوع عفونتفلو

شود. این پیامدهای مثبت در نهایت باعث پاسخ ایمنی طیور می

، و همکاران Papatisiros (.10) شد خواهند هاجوجه تربیش وزن افزایش

بیان کردند که اسیدهای آلی ازجمله بوتیریک، فرمیک، استیک، 

تشدید ترشحات پانکراس و تحریک  باعث سوربیکاسیدپروپیونیک و 

منتج به بهبود عملکرد  که این شوندپروتئولیتیک می هایآنزیم فعالیت

 اسیدهای از استفاده که است شده . نشان داده(11) شودپرنده می

 روده هایباکتری رقابت مهار باعث گوشتی هایجوجه جیره در آلی

 هایمتابولیت کاهش و دسترس قابل غذایی مواد برای میزبان با

 به منجر رواین از و شده هاآمین و آمونیاک مثل هاباکتری سمی

(. 12) شودمی اولیه سنین در خصوصبه میزبان، حیوان وزن افزایش

 استفاده همکاران، و Ghahriمطالعه  حاضر، در نتیجه پژوهش با مشابه

یک( آلی )اسید پروپیونیک و اسیدفرم از سطوح مختلف مخلوط اسید

روزگی(  21-ها در دوره آغازین )صفرباعث بهبود افزایش وزن جوجه

 تاثیر وزن افزایش در فرمیک . مشاهده شده است که اسید(12) شد

 روده هایپرز کردند، استفاده آن از که هاییپرنده و داشته مثبتی

تر افزایش وزن بیش ،و همکاران Adil. (5داشتند ) تریبزرگ

درصد فورماریک اسید و فورمیک  شده با سه ذیهگوشتی تغ هایجوجه

کردند که  مشاهده ،و همکاران Agboola. (13) را گزارش کردند اسید

مکمل سازی جیره با اسیدهای آلی باعث بهبود مورفولوژی روده و 

 Roostaei. (14) ویژه در مرحله آغازین شدگوشتی به هایجوجه رشد

Ali Mehr باعث افزایش  ایجیره اسیداستیک که کردند بیان ،و همکاران

 های گوشتی شدفراهمی انرژی و بهبود جذب مواد مغذی در جوجه

 ها از موادتر جوجهگیری بیشمکمل از طریق بهره . بنابراین این(15)

در این پژوهش  توانند سبب افزایش وزن پرنده شوند.جیره می مغذی

راک نداشت. در استفاده از اسید آلی در جیره تاثیری بر مصرف خو

آلی مختلف  ای اسیدهایجیره مکمل حاضر، عدم تاثیر با پژوهش توافق

(. در 1های گوشتی گزارش شده است )بر مصرف خوراک جوجه

استفاده از گلیسریدهای اسید  ،و همکاران Momenizadehمطالعه 

 های گوشتی نداشتخوراک جوجه در دان، تاثیری بر مصرف بوتیریک

ها مشاهده شد که مصرف مکمل اسیدهای پژوهش. در برخی (16)

ها شد که دلیل آن کاهش کاهش مصرف خوراک در جوجه آلی باعث

و  Vale .(17خاطر طعم تند اسید بیان شد )خوراکی جیره بهخوش

درصد مخلوط  5/0درصد و  25/0گزارش کردند که سطوح  ،همکاران

تی شد، های گوشاسیدهای آلی باعث افزایش مصرف خوراک جوجه

گونه که . همان(18) اما سطح دو درصد، مقدار مصرف را کاهش داد

مکمل اسیدهای آلی ضریب تبدیل  حاضر مصرف بیان شد در پژوهش

سو با نتایج پژوهش خوراک را در طول دوره پرورش بهبود داد. هم

مشاهده کردند که استفاده از سطوح  ،و همکاران Ghahriحاضر، 

مکمل اسید آلی بیوترونیک باعث بهبود  درصد 5/1و  0/1،  5/0

های گوشتی های آغازین و رشد جوجهضریب تبدیل خوراک در دوره

. (12) شد، اما در کل دوره اختالفی بین تیمارها وجود نداشت

Ghazvinian 1/0و  05/0مشاهده کردند که سطوح  ،و همکاران 

د( درصد مخلوط اسیدهای آلی )الکتیک، فرمیک و پروپیونیک اسی

درصد مانند  15/0تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت، اما سطح 

ها بیان کردند که . آن(19) پژوهش حاضر ضریب تبدیل را بهبود داد

دستگاه گوارش را کاهش داده، و باعث افزایش  pHاسیدهای آلی 

گردند. بنابراین با قابلیت هضم و زیست فراهمی مواد مغذی می

باید. افزودن مغذی، ضریب تبدیل بهبود میاستفاده بهتر از مواد 

واسطه افزایش تواند بههای گوشتی میاسیدهای آلی به جیره جوجه

دستگاه گوارش، باعث کاهش  pHفرار و کاهش  چرب تولید اسیدهای

های باکتری این کاهش جمعیت زا شود. باهای بیماریجمعیت باکتری

تر شده و در نهایت غذی کمکسب مواد م رقابت برای غذا با میزبان،هم

شود. مغذی برای میزبان می فراهمی مواد این امر باعث افزایش زیست

که جذب مواد مغذی از نواحی جذبی از طرف دیگر با توجه به این

باشد و اسیدهای چرب سدیم می روده مستلزم وجود سطوح بسنده

ند، باشفرار منبع اصلی انرژی برای جذب و انتقال فعال سدیم می

توان دریافت که افزایش سطوح اسیدهای چرب فرار ناشی از می

تواند منجر های اسید فرمیک و اسید پروپیونیک میاستفاده افزودنی

تواند به افزایش جذب مواد مغذی شود. درنتیجه مصرف این مواد می

واسطه ایجاد اثرات مثبت باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل به

تاثیر مصرف  خوراک تحت حاضر مصرف (. در پژوهش20گردد ) غذایی

ویژه در دوره آغازین در اثر اسید آلی قرار نگرفت. اما افزایش وزن به

که ضریب تبدیل استفاده این ترکیب افزایش یافت. با توجه به این

باشد، لذا غذایی متاثر از میزان مصرف خوراک و افزایش وزن می

تر متاثر از طی دوره آغازین بیشتفاوت در ضریب تبدیل غذایی در 

ها در طی این دوره بوده و ارتباطی با میزان افزایش وزن بدن جوجه

 ،و همکاران Roostaei Ali Mehrمطالعه  در ها ندارد.آن خوراک مصرف

مصرف اسیداستیک سبب بهبود افزایش وزن روزانه و کاهش مصرف 

 . (15) ک شدخوراک شد که این منجر به بهبود ضریب تبدیل خورا

رسد که استفاده از اسید آلی باعث نظر میدر این پژوهش به

چنین احتماالً این امر معده گردیده است. همتحریک فعالیت پیش
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معده و به تبع آن افزایش هضم موجب افزایش قدرت ترشحی پیش

کاهش نیاز به فعالیت فیزیکی سنگدان  و شیمیایی مواد غذایی

نوبه خود باعث لیت فیزیکی سنگدان نیز بهگردیده است. کاهش فعا

استفاده گوشتی گردید.  جوجه کاهش اندازه و نسبت سنگدان در بدن

از مکمل اسید آلی سطح کلسترول پالسمای خون را کاهش داد. 

چنین مقدار عددی لیپوپروتئین با دانسیته خیلی پایین کاهش، و هم

سو با  افزایش یافت. هممقدار پروتئین و لیپوپروتئین با دانسیته باال

گزارش کردند ، و همکاران Nourmohammadiنتایج پژوهش حاضر، 

دار سطح کلسترول معنی کاهش که استفاده از اسیدسیتریک منجر به

با  و لیپوپروتئین با دانسیته پایین و نیز افزایش میزان لیپوپروتئین

ز همین نی، و همکاران Ghazvinian. (21) شد باال در سرم دانسیته

نتایج را در اثر استفاده از یک مکمل حاوی مخلوط اسیدهای آلی 

های الکتیک، اسید فرمیک و اسید پروپیونیک( در جیره جوجه)اسید

داخل سلولی  pHمشاهده کردند. اسیدهای آلی باعث کاهش  گوشتی

های هیدروژن . این سلول را مجبور به بیرون راندن اتم(19) شوندمی

ن فرایند نیاز به انرژی دارد. در این حالت سلول برای کند که ایمی

کند که مجر تامین انرژی مورد نیاز از لیپیدهای هضمی استفاده می

شود. بیان شده است که به کاهش سطح انواع لیپیدهای پالسما می

های تولید کننده اسید الکتیک اسیدهای آلی باعث افزایش باکتری

رول را در روده کوچک متابولیسم کرده ها کلستشوند. این باکتریمی

و  Gilani(. 22دهد )و در نتیجه جذب آن را به خون کاهش می

پروپیونیک،  آلی شامل مشاهده کردند که مخلوط اسیدهای، همکاران

گلیسیرید، لیپوپروتئین تری سطح کاهش باعث فرمیکاسیدو  سیتریک

 . در این(23) شد روزه 21 های گوشتیجوجه زپایین و گلوگ دانسیته با

لسترول تحت تاثیر مکمل اسید آلی قرار کپروتئین و  پژوهش غلظت

داری معنیغیر طوربه پالسمایی پروتئین حاضر سطح پژوهش در نگرفت.

و  Yesilbagدر اثر استفاده از مکمل اسیدهای آلی افزایش یافت. 

Colpan، وی مکمل اسیدهای آلی های حاگزارش کردند که جیره

گذار باعث افزایش پروتئین کل و آلبومین سرم خون مرغان تخم

با افزودن سطوح مختلف  ،و همکاران Fattah-Abdel. (24) شدند

داری را در غلظت پروتئین سیتریک به جیره، افزایش غیر معنیاسید

های گوشتی مشاهده کردند که دلیل آن را افزایش غلظت کل جوجه

 کردند گزارش آلی اسیدهای لین سرم در اثر استفاده از مکملگلوبو

(25) .Yesilbag  وColpan ، افزایش سطح پروتئین پالسمایی را در

ترتیب در مرغان تخمگذار و اثر استفاده از مکمل اسید آلی به

 که کردند بیان محققین . این(24) بلدرچین ژاپنی مشاهده کردند

وتئین احتماالً مربوط به بهبود اسیدهای آلی بر متابولیسم پر اثر

دنبال آن ای در شرایط اسیدی است که بهجذب آمینواسیدهای روده

یابد. اضافه کردن اسیدهای آلی به خوراک سنتز پروتئین افزایش می

شود. این شرایط باعث تحریک دستگاه گوارش می pHباعث کاهش 

ب تبدیل پپسینوژن به پپسین شده و در نتیجه نرخ هضم و جذ

در این  یابد.ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی افزایش میپروتئین

پژوهش جمعیت میکروبی ایلئوم توسط مکمل اسیدهای آلی کاهش 

یافت. سالمت دستگاه گوارش متاثر از بار میکروبی محتویات روده 

های است و عامل مهمی در تغییر عملکرد و ضریب تبدیل جوجه

های مضر، سبب مهار رشد میکروب گوشتی است. این ترکیبات با

های گوشتی جوجه و عملکرد بهبود تعادل میکروبی دستگاه گوارش

تواند اثرات مفیدی شوند. اضافه کردن اسیدهای آلی به جیره میمی

های پاتوژنیک داشته باشد. وسیله کاهش باکتریبر عملکرد پرنده به

رش، سالمونال، های موثر بر سالمت دستگاه گواترین باکتریمعمول

ها را از طریق توان آنکامپلیوباکتر و اشرشیاکلی هستند که می

 Ghazvinianآلی در جیره کنترل کرد. در مطالعه  اسیدهای گنجاندن

استفاده از سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی شامل  ،و همکاران

 الکتو جمعیت افزایش باعث پروپیونیکاسید و فرمیک الکتیک،

 Roostaei مطالعه در .(19) شد اشرشیاکلی جمعیت کاهش ها وباسیلوس

Ali Mehr باعث جیره در استیکمصرف مداوم اسید ،و همکاران 

ها و اشرشیاکلی محتویات ایلئوسکال فرمکلی پرگنه کاهش تعداد

های تولید کننده . در پژوهش حاضر شمار باکتری(15) ها شدجوجه

مکمل اسید آلی قرار نگرفت. ها تحث تاثیر فرمالکتیک و کلیاسید

استفاده از  ،و همکاران Rodjanسو با پژوهش حاضر، در مطالعه هم

 های تولیدتاثیری بر جمعیت باکتری آلی در جیره مکمل اسیدهای

تصور شده است که اثرات  . چنین(26) الکتیک نداشتکننده اسید

اه های ابتدایی دستگضدباکتریایی اسیدهای آلی عمدتاً در قسمت

افتد. چراکه دانسیته باالی دان و سنگدان( اتفاق میگوارش )چینه

باالی  pHدلیل  رود. بهدان از بین میاین اسیدها در سنگدان و چینه

تر اسیدهای آلی، بخش زیادی از بیش pKaدان در مقایسه با چینه

های سازنده دان به بخشاین اسیدها بالفاصله پس از ورود به چینه

شود. بدین ترتیب ( و آنیون مربوطه تجزیه میH +وتون )خود به پر

باکتری  سلولی شکل یونیزه شده این ترکیبات توانایی نفوذ به دیواره

تواند اثرات ضدباکتریایی خود را نشان دهد. نتیجه نمی نداشته و در

های روده در اثر استفاده از اما در این پژوهش شمار کل باکتری

، Hassanو  Hamedه شاهد کاهش یافت. مکمل اسید آلی نسبت ب

 از اسیدهای استیک و نیز مخلوطیکردند که استفاده از اسید مشاهده

 و اسید فوماریکالکتیک، اسیدفسفریک، اسیداستیک، اسید)اسید آلی

 های پایینیهای بخشکل باکتری کاهش جمعیت تارتاریک( باعث

. مکانیسم عمل اسیدهای ژاپنی شد هایدر بلدرچین گوارش دستگاه

ها از غشای سلولی توانایی عبور آنها، بهآلی در از بین بردن باکتری

توانند از دیواره سلولی آلی می . اسیدهای(27) شودباکتری مربوط می
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های سازنده ها عبور نمایند و درون سلول باکتری به یونباکتری

 pHن با کاهش داد +Hتبدیل شوند. یون  -RCOOو  +Hخود یعنی 

طبیعی داخل  pHشود تا باکتری جهت حفظ درون سلولی سبب می

( را با صرف انرژی به محیط بیرون انتقال +Hهای مثبت )سلول، یون

داخل سلول مستلزم صرف انرژی فراوانی بوده تا  pHدهد. تعدیل 

انرژی برای اهداف رشد و تقسیمات  که سلول قادر به تامینجاآن

( -RCOOها )رود. از طرفی تجمع آنیونین میباشد و از بسلولی نمی

و جلوگیری از ساخت پروتئین  DNAدر درون سلول سبب نابودی 

نتایج (. 28شود )ها میشده که از این طریق نیز مانع تکثیر باکتری

تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از مکمل اسید آلی بیوترونیک 

جیره باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش  درصد 1/0در سطح 

که تاثیر نامطلوب بر سایر ها شد. ضمن اینبار میکروبی روده جوجه

های خونی نداشت. خصوصیات عملکردی، ترکیبات الشه و فراسنجه

درصد  5/2میزان که کاهش تراکم مواد مغذی جیره بهبا توجه به این

ثیر منفی بر عملکرد درصد نسبت به توصیه شرکت کاب، تا 5و 

که جاییتولیدی )وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک( نداشت، و از آن

باشد، تر میهایی نسبت به توصیه کاب پایینهزینه چنین خوراک

تواند بنابراین رقیق کردن مواد مغذی جیره تا سطح پنج درصد می

 برای مرغدار سود اقتصادی داشته باشد. 
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