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قابلیت هضم هاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، جیرهرتأثی
هاي گوشتیظاهري پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه

4کلیدريغالمعلی و3مقدم، حسن نصیري 2، احمد حسن آبادي1علی اکبر ساالري

دانشگاه فردوسی مشهد، و دانشاراستاد، کارشناسی ارشدآموختهدانش-4و 3، 1
)um.ac.ir@hassanabadi(نویسنده مسوول:،، دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي،استاد گروه علوم دامی-2

9/3/1395تاریخ پذیرش:30/3/1394تاریخ دریافت:

چکیده
بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهري پروتئین، جمعیت میکروبی روده یرهاثر افزودن اسید کلریدریک و اسید بوتیریک به ج

سویهروزهگوشتی یکجوجهقطعه280تعداد.شدهاي گوشتی نر بررسیهاي الشه و بافت شناسی روده جوجهکوچک، شاخص
آماري شدند. تیمارهاي نالیزآتصادفیکامالًطرحقالبها دردادهشد.قطعه اختصاص داده10وتکرار4تیمار،7به308رأس

درصد) و دو سطح 4/0و 2/0درصد)، دو سطح اسید بوتیریک (3و 5/1آزمایشی شامل افزودن دو سطح اسید کلریدریک (
درصد به ترتیب اسید کلریدریک+ اسید بوتیریک) و یک تیمار شاهد بود. نتایج نشان داد که 2/0+3و 1/0+5/4مخلوطی از آنها (

اسید کلریدریک و اسید بوتیریک به جیره بر میانگین وزن و افزایش وزن روزانه بدن در مقایسه با گروه شاهد تأثیر افزودن
درصد باالترین 4/0درصد کمترین و تیمار اسید بوتیریک در سطح 3با وجود این، تیمار اسید کلریدریک در سطح ،دار نبودمعنی

داري بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد اسیدهاي افزوده شده اثر معنیشتند.یش وزن روزانه بدن را دامیانگین وزن و افزا
درصد) 3/0+2درصد و استفاده توأم آن با اسید بوتیریک (3نسبت به تیمار شاهد داشتند و در تیمارهاي اسید کلریدریک با سطح 

هاي الشه و بافت شناسی وبی روده کوچک، شاخصباالترین مقدار بود. اثر تیمارها بر قابلیت هضم ظاهري پروتئین، جمعیت میکر
دار نبود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از اسید هاي گوشتی در مقایسه با گروه شاهد معنیروده جوجه

هاي جههاي الشه و مورفولوژي روده کوچک جوهاي غذایی تأثیر مثبتی بر عملکرد، شاخصکلریدریک و اسید بوتیریک در جیره
گوشتی نداشت.

: جوجه گوشتی، اسید بوتیریک، الشه ، اسید کلریدریک، بافت شناسی، عملکردي کلیديهاواژه

مقدمه
ها در پرورش طیور، امکان به علت استفاده از آنتی بیوتیک

هاي باکتري مقاوم به آنتی بیوتیک از طریق انتقال سویه
این موضوع باعث محصوالت طیور به انسان وجود دارد. 

هاي درمانی در مورد انسان مؤثر شود برخی آنتی بیوتیکمی
نشود و باقی ماندن آنتی بیوتیک در محصوالت طیور، واقع 

استفاده از این مکمل در جیره طیور را مورد تردید قرار داده 
ها موجب کاهش تولید ). استفاده از آنتی بیوتیک3است (

محتویات روده را اندکی pHهاي چرب فرار شده و اسید
دهد و در ضمن فلور بومی روده را نیز مختل افزایش می

کند و بدین ترتیب موجب افزایش حساسیت حیوان در برابر می
عملکردبهبودوجودبا ).4شود (زا میعوامل بیماري

رشدمحركهايبیوتیکآنتیازاستفادهگوشتی،هايجوجه
انساندرمیکروبیضداومتمقبروزدرآنهادخالتدلیلبه
کهشدباعثمسئلهاینبنابراین. استشدهروبروانتقادبا

). 6(یابدافزایشرشدمحركعواملسایریافتنبرايتالش
هاي اسیدي شده تأثیر یک اسید آلی اکثر تحقیقات روي جیره

سایدي یا یا ترکیبات اسیدهاي آلی را با خاصیت باکتریو
وpHهاي آلی مختلفاسیدرا بررسی کردند. افزودنی به جیره 

pKaهاي مختلف در توانند به روشدارند که میمتفاوتی
تحقیقات کمی اسیدهاي آلی و غیر غذاي حیوان عمل کنند. 

هاي دقیقی ثابت آلی را با هم مقایسه کردند و مکانیسم

کنند که به موجب آن اسیدهاي آلی بر جمعیت می
اینگونه ه گوارش موثر هستند. تحقیقاتمیکروفلوراي دستگا

هاي ضعیفی بیان کردند که اسیدهاي آلی به طور کلی اسید
شوند در کامل در آب تفکیک نمیطورهستند و بنابراین به

کلی اسیدهاي قوي هستند طورهاي غیر آلی بهحالی که اسید
). در روده 11شوند (طور کامل در آب تفکیک میهکه ب

کوتاه زنجیر) به طور کامل تفکیک "ااسیدهاي آلی (مخصوص
شوند که اجازه نفوذ بدون مقاومت از میان دیواره سلولی نمی

باال باعث تفکیک pHدهند، داخل باکتريها را میباکتري
شود درون باکتري میpHشود که سبب یک افتاسید می

تماالً سبب مرگ سلول در نتیجه عملکرد باکتري مختل و اح
هاي غیر آلی بطور کامل در آب ). اسید11شود (باکتري می

ین عمل هضم آنها ممکن است شوند بنابراتفکیک می
هضمی صورت pHبر هضم روده به وسیله کاهش"امستقیم
این ممکن است ایجاد یک محیطی کند که اثر بیشتري گیرد. 

ها تئین و سازگاري کمی با بعضی از باکتريدر هضم پرو
راي فعال شدن پپسینوژن و دناتوره شدن بداشته باشد. بعالوه

آن pKaو 3-2معده باید بین pHپروتئین در پیش معده،
است اکثر اسیدهاي آلی pKaباشد، اماپایین

منظور افزایش تولیدات طیور بیشتر مورد توجه قرار گیرند. به
) ظرفیت بافري جیره با 2009ت رینسبورگر (طبق تحقیقا

هاي گیاهی نسبت به سایر مواداستفاده از غالت و پروتئین

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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تر است (در نتیجه احتمال دارد تداخل آن با خوراکی ضعیف
در مطالعه اخیر اسید کلریدریک بنابراین اسیدها کمتر شود)

در مقایسه )-=8pKa(خیلی کمی pKaوpHاستفاده شد که 
طوري که اسیدي شدن جیره و پیش هاسیدهاي آلی داشت ببا 

بعالوه چون). 30(شودمعده به وسیله این اسید محدود نمی
HClها با این اسید اسید معده است با مکمل کردن جیره

توان محلول طبیعی براي بهبود ترشح پایین اسید معده در می
ز این است، خوب، باالتر ا). 30هاي جوان را ایجاد کرد (جوجه

بنابراین اسیدي شدن با اسیدهاي آلی ممکن است 
هبهاي غیر آلی (معدنی)عالوه براین اسیدمحدودکننده باشد. 

تر هستند بنابراین اگر در کلی از اسیدهاي آلی اقتصاديطور
و اثر خورندگی آن کمتر هاي اسیدي شده موثر باشندجیره

اي گوشتی را هاسترس اغلب عملکرد جوجهشود ممکن 
تواند شامل: زا در طیور میهاي تنشمحركدهد. کاهش می

تحقیقات اظهار باشد. اي سالمتی، محیطی و فاکتورهاي تغذیه
زا اغلب بر محیط روده موثرند. هاي تنشکردند که این محرك

توانند آشفتگی روده را در زمانی هاي اسیدي شده میاگر جیره
ت، کم کنند ممکن است سودمندي که استرس ایجاد شده اس

هاي اسیدي شده براي بهبود در سالمتی و عملکرد جیره
هاي گوشتی را به اثبات برسانند. این مطالعه تاثیر جوجه
هاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید جیره

خصوصیات الشه، جمعیت میکروبی و را بر عملکرد،بوتیریک 
تی را بررسی کرد.هاي گوشبافت روده جوجه

هامواد و روش
قطعه جوجه گوشتی نریکروزه 280این پژوهش، با تعداد 

ها از شرکت سیمرغجوجهانجام شد. 308سویه تجاري رأس 
گروه 28توزین شده و به خریداري و پس از ورود به سالن، 

اي با میانگین وزن گروهی مشابه تقسیم ودر داخل قطعه10
هاي پرورش (باتري) قرار داده شدند. به منظور تغذیه قفس
رشد و پایانی در فاصله هاي آغازین، ها به ترتیب از جیرهجوجه

گندم به میزان روزگی استفاده شد. 42- 25و24- 11، 10- 1
اي ها به گونهها در نظر گرفته شد. جیرهدرصد در جیره20

ها براساس توصیه اجات جوجهتنظیم شدند که کلیه احتی
)، تأمین 2009(308دفترچه راهنماي پرورش سویه رأس 

صورت UFFDA1ها با استفاده از نرم افزارتنظیم جیرهشدند. 
نشان داده شده 1ها در جدول گرفت. ترکیب جیره

- سویا-هاي غذایی مورد آزمایش بر پایه ذرتجیرهاست.
شابه انرژي و پروتئین خام بودند. گندم و داراي مقادیر م

هاي آزمایش به قرار ذیل بود. تیمار
سویا+گندم)- جیره پایه (ذرت - 1
درصد اسید کلریدریک5/1جیره پایه + - 2
درصد اسید کلریدریک 3جیره پایه + - 3
درصد اسید بوتیریک2/0جیره پایه + - 4
درصد اسید بوتیریک 4/0جیره پایه + - 5
درصد 4/0درصد اسید کلریدریک + 5/1جیره پایه + - 6

اسید بوتیریک
درصد اسید 2/0درصد اسید کلریدریک + 3جیره پایه + - 7

بوتیریک
و اسید بوتیریک خالص در جیره N1اسید کلریدریک بصورت 

گرم بر لیتر 2استفاده شد. غلظت اسید کلریدریک معده حدود 
د. انتخاب سطوح محتلف باشمی06/0و نرمالیته آن حدود 

) انجام 30اسید کلریدریک با توجه به تحقیقات رینسبورگر (
تکرار براي تعیین جوجه نر از هر2تعداد 18در روزشد.

Total(قابلیت ابقاي ظاهري نیتروژن Collection(انتخاب
آوري مدفوع درون ها براي جمعاین جوجه،)1(رابطهشدند
به منظور تخلیه دستگاه شدند. قرار داده هاي متابولیکی قفس

ساعت گرسنگی در نظر گرفته شد و 12ها گوارش جوجه
ساعت مورد تغذیه 72هاي آزمایشی به مدت سپس با جیره

ازمحرومیتساعت12اعمالازپسو بعد از آن قرار گرفتند
هاي جمع آوري کود برداشته شد. سپس پر و غذا سینی

) قرار - 20جدا و براي نگهداري در فریزر (هاخوراك از نمونه
روز 3هاي هر قفس در مقدار خوراك مصرفی جوجهداده شد. 

مانده ازخوراك داده شده تعیین آزمایش با کسر خوراك باقی
فضوالت دفعی پس از خشک شدن در جریان هواي شد. 

درجه سلسیوس 80ساعت در آون با دماي 72مالیم به مدت 
س وزن کل فضوالت دفع شده هر قفس تعیین سپخشک شد. 

هاي آزمایشی هاي فضوالت و جیرهمقدار نیتروژن نمونهشد. 
.عیین شدتAOACهاي متداولطبق روش

1رابطه 
Apparent protein digestibility 	ANR) = (FI × N diet) – (Excreta × N excreta)(

g: (FI(مقدار جیره مصرفی
g: (Excreta(الت دفعیمقدار فضو

g: (ANR(مقدار نیتروژن ابقاء شده ظاهري
N excretaنیتروژن فضوالت (%) :
N diet(%) :نیتروژن جیره

پرورش، 42منظور تعیین مرفولوژي روده باریک در روز به
طور تصادفی انتخاب تعداد یک پرنده از هر واحد آزمایشی به

9/0وسیله محلول نمکی نرمال شده و کشتار گردیدند. ب
محتویات داخل روده و سطح خارج روده شستشو داده درصد، 

متر حدود یک سانتی، پس از برش طولی روده باز شده شد
نمونه در داخل مربع از قسمت میانی بافت ژژنوم جداگردید و 

ساعت قرار داده شد تا 48درصد به مدت 10محلول فرمالین 
هاي بافتی مراحل آسازي نمونهاز این زمان، بعد فیکس شود. 

در انجام گردید. Tissue processorبوسیله دستگاه 
هاي بافتی سه مرحلۀ سازي نمونهآزمایشگاه براي آماده

شفاف آبگیري (قراردادن در الکل اتیلیک با درجات صعودي)، 
سازي نمونه) انجام سازي (با زایلول) و پارافینه شدن (اشباع
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میکرومتر) از 5-6هاي عرضی (جهت تهیه برشردید. گ
Lica (RMدستگاه میکروتوم نیمه اتوماتیک چرخان ( 2145

گراد درجۀ سانتی40ها داخل بن ماري برشاستفاده شد. 
به هاي احتمالی، شناور شدند تا پس از صاف شدن چروك

ه هاي پایدار شدآمیزي بافترنگراحتی روي الم قرار گیرند. 
دهی با درجات گیري با زایلول و آبپس از پارافینروي الم، 

به کمک هماتوکسیلین و ائوزین انجام نزولی الکل اتیلیک، 
هاي تهیه شده از براي بررسی بافت شناسی برشگردید. 

,Olympus BX41)میکروسکوپ نوري متصل به کامپیوتر
Tokyo Japan)ي ایلئوم به از قسمت انتهاستفاده گردید.ا

گیري انجام شد. منظور تعیین جمعیت میکروبی روده نمونه
همچنین براي تعیین وزن نسبی اجزاي الشه و دستگاه 

پرورش، از همان پرندگان کشتار شده 42گوارش در روز 
هاي مختلف الشه شامل سینه، ران، استفاده شد. وزن بخش

ه گوارش دستگاهاي مختلفپشت، گردن و بال و درصد اندام
گیري شدند. در پایان هر دوره و چربی محوطه بطنی اندازه

پرورشی صفات عملکردي شامل مصرف خوراك، وزن زنده و
تعیین شدند. ضریب تبدیل غذایی براي هر یک از تکرارها

ي هاي بدست آمده از این آزمایش با استفاده از رویهداده
SASافزارنرمهاي خطی عمومیمدل مورد تجزیه آماري 9.1

ها با استفاده از آزمون توکی در میانگینقرار گرفت. مقایسه
شاخص کارایی تولید از گرفت. درصد صورت5سطح احتمال 

فرمول زیر محاسبه گردید.

هاي آزمایشیتشکیل دهنده و ترکیب جیرهياجزا- 1جدول
Table 1. Ingredient composition and nutrient content of experimental diets

)%(هاي پایهجیره)%(اقالم جیره
روزگی)42-25پایانی (دورهروزگی)24-11دوره رشد (روزگی)10-0آغازین (دوره

37/07231/3937/43ذرت
20/0020/0000/20گندم

35/1936/7231/19%)44کنجاله سویا (
2/967/7545/7روغن آفتابگردان

1/191/1108/1سنگ آهگ
1/771/6049/1دي کلسیم فسفات

0/500/500/50و ویتامینیمکمل معدنی
0/350/1210/0لیزین هیدروکلرید-ال

0/330/2722/0متیونین–دي ال 
0/100/0201/0ترئونین–ال 

0/260/2727/0نمک طعام
12/012/012/0سدیم بی کربنات

0/120/0808/0پتاسیم کربنات
ترکیبات شیمیایی (محاسبه شده)

290031503200(kcal/kg)و سازانرژي قابل سوخت
22/1521/9820)%(پروتئین خام

0/960/90/85)%(کلسیم
0/480/450/42)%(قابل دسترسفسفر

66/059/053/0)%(متیونین
1/381/241/09)%(لیزین

1/010/950/86)%(میتونین+سیستین
89/083/075/0)%(ترئونین

15/016/016/0)%(سدیم
26/023/022/0)%(کلر

98/22938/24364/220کاتیون (میلی اکی واالن در کیلوگرم)-تعادل آنیون
، Eویتأمین ،المللیواحد بین2500کوله کلسیفرول، ،المللیواحد بینA ،8800کرد: ویتأمین تامینه و مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره مواد مغذي زیر را تأمین میمکمل وی-1

5/0اسید فولیک، ،گرممیلی35نیاسین، ،گرممیلی4،ریبوفالوین،مگرمیلی5/1تیامین، ،گرممیلیB12،01/0ویتأمین ،گرممیلیK3 ،2/2ویتأمین ،المللیواحد بین11
75منگنز، ،گرممیلی65روي، ،گرممیلی190بتائین، ،گرممیلی50کولین کلراید، ،گرممیلی8،اسید پنتوتنیک، گرممیلی5/2پریدوکسین، ،گرممیلی15/0بیوتین، ، گرممیلی
گرم. میلی75آهن، ،گرممیلی6مس، ،گرممیلی9/0ید، ،گرممیلی2/0، سلنیوم، گرممیلی

نتایج و بحث
میانگین وزن و افزایش وزن بدن

هاي تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر فراسنجه2جدول 
هاي گوشتی نر میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجه

هاي آغازین، رشد، در دورهدهد.را در سنین مختلف نشان می
تیمارهاي آزمایشی در مقایسه با گروه پایانی و در کل دوره

داري نداشتند.شاهد به لحاظ میانگین وزن بدن تفاوت معنی
4/0افزودن مکمل اسید بوتیریک در سطح رغم این علی

ها در دوره درصد باعث بهبود وزن بدن نسبت به سایر گروه
ولی استفاده توأم از اسید کلریدریک د، روزگی) ش11-24رشد (

باعث کاهش وزن بدن در درصد)، 3/0+2و اسید بوتیریک (
ها نشان داد که تیمارهاي ). بررسیP>05/0(این دوره شد 

شاخص کارایی =
تولید

درصد ماندگاري× میانگین وزن زنده 
ضریب تبدیل× تعداد روزهاي پرورش 
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آزمایشی تأثیري روي افزایش وزن بدن در دوره آغازین 
روزگی) پرندگان تغذیه شده با 24- 11در دوره رشد (نداشت. 

درصد اسید بوتیریک با اینکه افزایش 4/0وي هاي حاجیره
وزن بدن نسبت به گروه شاهد داشتند ولی تأثیر آن نسبت به 

ي ي جیرهکنندهدار نبود. گروه دریافتگروه شاهد معنی
درصد)، 2/0+3ترکیبی اسید کلریدریک و اسید بوتیریک (

روزگی به 24کمترین میزان افزایش وزن روزانه را در سن 
هاي آغازین، رشد، ). در دورهP>05/0(تصاص دادند خود اخ

ي آزمایشی تیمارهاي آزمایشی در پایانی و در کل دوره
مقایسه با گروه شاهد به لحاظ میانگین افزایش وزن روزانه 

داري نداشتند.تفاوت معنی

هاي گوشتی نر میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجههاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر اثر جیره-2جدول 
در سنین مختلف

Table 2. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on average body weight and daily weight
gain in male broiler chicks at different ages

افزایش وزن روزانه (گرم)میانگین وزن بدن (گرم)هاي آزمایشی (%)تیمار

10
روزگی

24
روزگی

42
روزگی

10-0
روزگی

24-11
روزگی

42-25
روزگی

42-0
روزگی

تلفات
)%(

شاخص 
تولید

55/229abc55/84084/251707/19abc64/4333/9265/58a53430شاهد
25/241ab90/87405/256416/20ab26/4517/8910/58a53474اسید کلریدریک5/1
80/238bc70/81778/255284/19bc35/4104/9852/60c03513اسید کلریدریک0/3
60/242ab36/86700/257948/20abc23/4209/9571/59b5/23656اسید بوتیریک2/0
25/239a05/92919/266298/19a27/4946/9323/61c03772اسید بوتیریک4/0
75/236ab80/89745/270471/19ab21/4736/10044/63b5/23782اسید بوتیریک4/0اسید کلریدریک+ 5/1
10/233c00/75410/249742/19c20/3784/9652/58a53245اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک+ 0/3

SEM88/438/2152/4649/053/189/237/137/070/112
P value51/00003/0047/052/00004/017/012/0001/0058/0

a, c:05/0باشند (دار میهاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین<P( .

میانگین مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی
ر میانگین مصرف اثرات مربوط به تیمارهاي آزمایشی ب

هاي گوشتی نر در جدول خوراك و ضریب تبدیل غذایی جوجه
ي نتایج آزمایش نشان داد که در دورهآورده شده است. 3

داري با روزگی) تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی1-10آغازین (
ها نشان داد که رغم این، بررسیعلیگروه شاهد نداشتند. 

3ه مربوط به تیمارهاي کمترین مصرف خوراك در این دور
درصد اسید بوتیریک بود. 2/0درصد اسید کلریدریک و 

روزگی) مربوط 11-24باالترین مصرف خوراك در دوره رشد (
باشدبه استفاده توأم از اسید کلریدریک و اسید بوتیریک می

داري را ، ولی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی)4/0+ 5/1(
ي آزمایشی یانی و در کل دورهدر دوره پانشان ندادند. 

تیمارهاي آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد به لحاظ میانگین 
نتایج صفت داري نداشتند. خوراك مصرفی روزانه تفاوت معنی

1- 10ضریب تبدیل غذایی نشان داد که در دوره آغازین (
داري بین تیمارهاي مورد آزمایش با گروه روزگی) اثر معنی

) استفاده از تیمار 11- 24در دوره رشد (شت. شاهد وجود ندا
درصد و همچنین افزودن توأم 3اسید کلریدریک در سطح 

موجب درصد)، 3/0+2اسید کلریدریک و اسید بوتیریک (

دار میانگین ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با افزایش معنی
همچنین کمترین ضریب )، P>05/0(تیمار شاهد گردید 

درصد اسید بوتیریک 4/0وره مربوط به سطح تبدیل در این د
در دوره داري با تیمار شاهد نداشت. باشد، اگرچه تأثیر معنیمی

ي آزمایشی تیمارهاي آزمایشی در پایانی و در کل دوره
مقایسه با گروه شاهد به لحاظ ضریب تبدیل غذایی تفاوت 

داري نداشتند.معنی
شاخص کارائی تولید

درصد و 4/0یش تیمار اسید بوتیریک با سطح در این آزما
باالترین )4/0+ 5/1مخلوط ان با اسید بوتیریک (استفاده

تولیدهايشاخصازتوانمیچندشاخص تولید را داشتند. هر
ارزیابی درموثرعواملعنوانبهتبدیلضریبو(رشد)

هايشاخصکلیهآنجائی کهازلیکنشوداستفادهعملکرد
تعدادوماندگاريدرصدتبدیل،ضریب(تولید،اقتصادي
یکشود،میگرفتهکاربهکارائیعاملدرپرورش)روزهاي

چهشاخص هراین.گرددمیتري محسوبشاخص جامع
.بودخواهدبیشترنیزتولیدسودآوريمیزانباشدبیشتر
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ریدریک و اسید بوتیریک بر میانگین خوراك مصرف روزانه و ضریب تبدیل غذاییهاي غذایی اسیدي شده با اسید کلاثر جیره-3جدول 
هاي گوشتی نرجوجه

Table 3. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on feed intake and feed conversion ratio
in male broiler chicks

هاي آزمایشی (%)تیمار
ضریب تبدیل غذاییگرم)میانگین خوراك مصرفی روزانه (پرنده/

10-0
روزگی

24-11
روزگی

42-25
روزگی

42-0
روزگی

10-0
روزگی

24-11
روزگی

42-25
روزگی

42-0
روزگی 

ab06/28abc26/6687/17285/10248/1b52/188/166/1شاهد 
ab70/27abc09/6936/17435/10437/1b53/196/167/1یکاسید کلریدر5/1
b26/27abc46/6937/19680/11337/1a68/199/173/1اسید کلریدریک0/3
b29/27bc09/6393/19178/10933/1b49/102/268/1اسید بوتیریک2/0
a07/29ab26/7295/18384/10945/1b47/197/168/1اسید بوتیریک4/0
a92/28a55/7351/18633/11146/1b55/186/166/1اسید بوتیریک4/0اسید کلریدریک+ 5/1
ab60/28c17/6233/18976/10647/1a67/195/174/1اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک+ 0/3

SEM45/017/207/1014/4042/0028/0096/0043/0
P value042/0008/061/054/010/00001/089/07/0

a, c:05/0باشند (دار میهاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین<P .(

هاي غذایی اسیدي شده با اسید در این آزمایش اثر جیره
هاي مختلف بر میانگین کلریدریک و اسید بوتیریک در دوره

دار هاي گوشتی نر معنیوجهوزن بدن و افزایش وزن روزانه ج
) گزارش کرد که با استفاده از سطوح 30بورگر (نبود. رینس

داري در درصد اسید کلریدریک، افزایش معنی3و 2، 1صفر، 
هاي گوشتی در میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه جوجه

درصد 4دهد ولی با استفاده از سطح روزگی رخ می7سن 
داري بر روي این صفات مشاهد اثر معنیاسید کلریدریک 

) با سطوح مختلف اسید کلریدریک 30(بورگر،نکرد. رینس
35تأثیري بر میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه در سن 

عدم تأثیر اسیدهاي آلی بر پارامترهاي روزگی مشاهد نکرد.
دلیل ).14،20(دیگران نیز گزارش شده استعملکردي توسط

تواند به عملکردي میثیر اسیدهاي آلی بر پارامترهايعدم تأ
علت شرایط بهداشتی مطلوب پرورش و تغذیه مناسب 

میتواندآلیاسیدازاستفاده).14هاي گوشتی باشد (جوجه
راگوشتیهايجوجهمصرفیخوراكووزنافزایشمیانگین
باکترباییجمعیتدرکاهشتاثیريآنکهبدوندهد،افزایش
هاجوجهگوارشدستگاهpHتغییرموجبیاوداشتهسکوم
.)17(گردد

هاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اثر جیره
اسید بوتیریک بر میانگین مصرف خوراك روزانه و ضریب 

هاي آغازین و هاي گوشتی نر در دورهتبدیل غذایی جوجه
بدیل غذایی دار نبود. ولی در دوره رشد ضریب تپایانی معنی

7) در سن صفر تا 30(بورگررینس).P>05/0(دار بود معنی
درصد اسید کلریدریک 4و 2، 1روزگی با استفاده از سطوح 

مشاهده کرد. افزایش خطی در مصرف خوراك روزانه
4و 3) هنگام استفاده از سطوح 30بورگر (همچنین رینس

داري در مصرف اسید کلریدریک اثر درجه دوم معنیدرصد
خوراك روزانه مشاهد کرد، بدین صورت که با استفاده از سطح 

هاي گوشتی درصد اسید، مصرف خوراك روزانه جوجه3
درصد مصرف خوراك 4افزایش یافت ولی با استفاده از سطح 

) 30(بورگررینسداري کاهش یافت. طور معنیروزانه به
گزارش کرد که تأثیر افزایش اسیدیته جیره بر ضریب تبدیل 

روزگی به صورت درجه دوم بود، 14تا 7غذایی در سن 
درصد اسید کلریدریک 3که با استفاده از سطح طوريبه

4هاي گوشتی کاهش و با سطح ضریب تبدیل غذایی جوجه
ها شود بعضی از اسیدمیدرصد افزایش یافت. حدس زده 

هاي گوشتی ممکن است طعم جیره را در اوایل پرورش جوجه
همچنین عدم تحت تأثیر قرار گرفتن مصرف تغییر دهند. 

خوراك روزانه و ضریب تبدیل غذایی ممکن است ناشی از 
نوي و ). 30(کاهش نفوذ اسید به درون جیره مصرفی باشد

افزایش سن پرنده و ) گزارش کردند که با22همکاران (
هاي استفاده از ترکیباتی مانند اسیدهاي آلی در جیره جوجه

تلفات به علت آماس روده و سندروم مرگ گوشتی ماده، 
هاي اسیدي شده ممکن است جیرهشود. متر مییکناگهان

به طور مثبت بر جمعیت باکتریایی روده مؤثر باشند در این 
سالمت پرندگان مواجه ضعیتتوانند سبب بهبود ومیصورت 

تر اسید استفاده از سطوح پایین. )30(شوندهاي روده با عفونت
در جیره موجب بهبود میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب 

هاي تبدیل غذایی و کاهش درصد تلفات اولیه در جوجه
عملکرد ممکن است به علت بهتر شدن گوشتی شد. بهبود در

لذا نباشد،د استفاده قرار گرفتن آنهاهضم مواد مغذي یا مور
هاي دیگري مانند تأثیرات سودمند ممکن است مکانسیم

اسیدها بر جمعیت میکروبی روده پرنده دخالت داشته باشند. 
تواند به وسیله تفریق جوجه، هضم و جذب پروتئین میبعد از

فاکتورهایی مانند: کاهش ترشح اسید از پیش معده، ترشحات 
هاي پانکراس ترشحات موکوسی روده، صفرا، آنزیمپانکراس، 

هاي جوان تحت ها در روده جوجهو کاهش انتقال اسیدآمینه
افزودن اسید بوتیریک به جیره تأثیري ).21(تأثیر قرار گیرد

هاي گوشتی در کل دوره بر بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه
ارزیابی مصرف منظورمطالعه بهپرورشی نداشت. چندین

هاپروبیوتیکباهاي گوشتی با استفاده از تغذیهوراك جوجهخ
درخوراكمصرفکاهشوگرفتانجامبوتیریکاسیدو

). در تحقیقات، 20،36(را گزارش کردندگوشتیهايجوجه
متعادلتراکمدرسالمهايهنگام پرورش جوجهگزارش شده

بریآلهاياسیدحاويهايجیرهبهداشتی مناسب، شرایطو
). در این آزمایش، 5ندارند (دارياثر معنیپرندگانعملکرد

هاي گوشتی در محیط سالم و بهداشتی مانند قفس جوجه
دار شدن تواند یکی از دالیل عدم معنیپرورش یافتند که می

بعضی صفات عملکردي به وسیله تیمارهاي آزمایشی باشد. 
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قوییرشدهايمحركها،بیوتیکهمانند آنتیآلی هاياسید
راژنتیکیپتانسیلاساسبررشدياجازهحیوانبههستند

) گزارش کردند که 26پینچاسوف و جنسون ().5(دهندمی
باعث ها همچون پروپیونات، اسیدبوتیریک برخالف سایر اسید

افزودنمفیداثراتشود.کاهش مصرف خوراك روزانه نمی
افزایش وزن شتی، برهاي گوجوجهآلی به جیرههاياسید

هاي جوجهتبدیل غذاییضریبوخوراكمصرفروزانه بدن، 
)18(همکارانووینگستتونرافائزلیگوشتی توسط

مطالعاتاست.شدهگزارش)28(و همکارانوجوزفیاك
افزودنباضریب تبدیل غذاییکهاندنشان دادهزیادي

هايجوجهيیرهجدرآلیهايواسیدپریبیوتیکپروبیوتیک، 
).29،35یابد (میبهبودگوشتی

هاي گوشتی نرقابلیت ابقاي ظاهري نیتروژن در جوجه
اثر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین ابقاي ظاهري نیتروژن 

بررسی نشان داده شده است.4هاي گوشتی نردر جدول جوجه
هاي گوشتی در سن قابلیت ابقاي ظاهري نیتروژن در جوجه

هاي غذایی اضافه روزگی نشان داد که بین مکمل21ا ت18
هاي گوشتی با گروه شاهد تفاوت شده به جیره جوجه

درصد اسید 5/1با این وجود سطح داري وجود نداشت. معنی
کلریدریک سبب بهبود ابقاي ظاهري نیتروژن و قابلیت هضم 

هاي گوشتی نسبت به سایر ظاهري پروتئین در جوجه
) گزارش کردند که 21(لی و همکاران یی شد.تیمارهاي غذا

مکمل اسیدهاي آلی اثري بر قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي 
آنها پیشنهاد کردند که روزگی نداشته است، 42و 21در 

تواند بیشتر در شرایط بهداشتی پایین میمکمل اسیدهاي آلی 
). 21پایین مؤثر باشد (و یا با تغذیه خوراك با قابلیت هضم

مکمل اسید کلریدریک و استفاده توأم آن با اسید بوتیریک در 
داري بر قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي این مطالعه اثر معنی

نداشته است ولی قابلیت هضم را نسبت به گروه شاهد بهبود 
اي روي مقدار روده-ايمسیر معدهpHسطح داده است. 

پیشنهاد گذارد. میاکثر مواد مغذي اثر قابلیت هضم و جذب 
تواند میتوسط اسیدهاي آلی pHشده است که پایین آوردن

افزودن اسیدهاي آلی به ). 9جذب مواد مغذي را بهبود دهد (
جیره و مواد در دستگاه گوارش pHجیره موجب کاهش

گردد و ممکن است از این طریق شرایط بهتري براي می
با توجه به اینکه اسیدهاي آلی به فعالیت فیتاز فراهم کند، 
بنابراین انتظار زیاد از تأثیر شوند، میسرعت در بدن متابولیزه 

ولی به دلیل اینکه ). 10توان داشت (روده نمیpHآن بر
ممکن است دان است، اولین محل فعالیت آنزیم فیتاز در چینه

براین ناحیه بیشتر باشد و سبب جدا شدن مواد pHتأثیر
در نتیجه در ادامه دان گردد، معدنی باند شده از فیتات در چینه

). 31(دستگاه گوارش با کارایی باالتري هضم و جذب شوند
)، بررسی کرد که قابلیت هضم ظاهري اسیدآمینه 15(هوانگ

روزگی و با افزایش سن افزایش 42و 28، 14در سنین 
هاي ) گزارش کردند که جیره7(باتل و همکاران یابد. می

ئین خالص مانند فرموله شده با استفاده از اجزاي پروت
روزگی 4- 3اسیدآمینه کریستالی با قابلیت هضم باال در 

درصد) و با اندکی افزایش در 97و 93قابلیت هضم لیزین (
عنوانها، گزارشبعضیدردرصد) همراه بود. 98روزگی (21

افزایشسببتواندمیکردن جیرهاسیديکهاستشده
هضمقابلیتافزایشنتیجه درومعدهدرپروتئینتجزیه

آنیونکهاستداده شدهنشانهمچنینشود. هاپروتئین
وشدهترکیبZnوMg ،P ،Caهاي یونباتواندمیاسیدي

در ).19شود (این امالحجذبوهضمقابلیتدربهبودسبب
) با اضافه کردن اسید گلوکونیک، 30(رینسبورگرمطالعه 

آنها استدالل ها کاهش یافت. قابلیت هضم ظاهري اسیدآمینه
کردند که اسید گلوکونیک سرعت عبور مواد هضمی را 

دهد که بیشتردر پرندگان با میهمچون حالت اسهال افزایش 
درصد اسید گلوکونیک تغذیه شده بودند مشاهده 4سطح 
pHعدم بهبود در هضم را به علت)30بورگر (رینسکردند. 

کند که میکرد. همچنین اشاره هضمی محدود پروتئین بیان 
هاي دیگر ممکن است ناشی از بهبود در عملکرد مکانیسم

).25(مانند تغییر در جمعیت میکروبی روده باشد 

هاي گوشتی نرهاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر میانگین ابقاي ظاهري نیتروژن جوجهجیرهاثر-4جدول 
روزگی)18-21(

Table 4. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on average apparent nitrogen retention in
male broiler chicks (18-21 days)

مقدارنیتروژن ابقاء شدهآزمایشی (%)هاي تیمار
گرم )(پرنده/

)%(نیتروژن خوراك)%(قابلیت هضم 
گیري شده)(اندازه

)%(نیتروژن دفعی

37/1100/746/31/4شاهد
98/1226/8300/400/4اسید کلریدریک5/1
64/1006/635/38/3ید کلریدریکاس0/3
79/963/776/300/4اسید بوتیریک2/0
17/1090/586/300/4اسید بوتیریک4/0
60/1285/7900/42/4اسید بوتیریک4/0سیدکلریدریک+ا5/1
09/1025/705/36/3اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک+0/3

SEM70/041/508/109/1
P value019/0041/099/099/0

a, c:05/0باشند (دار میهاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین<P(.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir 

at
 2

0:
19

 +
03

30
 o

n 
T

ue
sd

ay
 O

ct
ob

er
 3

1s
t 2

01
7

http://rap.sanru.ac.ir/article-1-801-fa.html


35....................... ......................................................................................................................1396/ تابستان 16پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

ها و اجزاي الشهمیانگین وزن نسبی اندام
ها و تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین وزن نسبی اندام

ر جداول روزگی د42هاي گوشتی در سن اجزاي الشه جوجه
هاي مختلف وزن اندامبررسینشان داده شده است. 6و 5

نشان داد که اکثر تیمارهاي آزمایشی با گروه شاهد تفاوت 
ایلئوم و کل روده ژژنوم، بررسی وزن داري نداشتند. معنی

گروه شاهد بود ودار آنها بادهنده تفاوت معنیباریک نشان
ریک باالتري وزن را به خود درصد اسید کلرید3تیمار حاوي 

دنلی و ). بر خالف نتایج این آزمایش، P>05/0(اختصاص داد 
پروبیوتیک و بیوتیک، با مصرف آنتی2003همکاران در سال 

طول روده مشاهده داري روي وزن و اسیدآلی تأثیر معنی
مقایسه با به این صورت که مصرف اسیدهاي آلی در کردند، 

ترین دار وزن روده و کوتاهها موجب کاهش معنیسایر گروه

). 12طول روده نیز در گروه آنتی بیوتیک گزارش شد (
کمک به هضم اي، اسیدهاي آلی با بهبود فاکتورهاي روده

سبب مواد غذایی و افزایش دسترسی میزبان به مواد مغذي، 
آدیل شود. میالشه افزایش وزن بیشتر و راندمان بهتر درصد

درصد اسید 2/0گزارش شده که افزودن )2و همکاران (
دار عنوان محرك رشد به جیره باعث افزایش معنیبوتیریک به

گیري پاسخ طحال محل اصلی شکلشود.میدر وزن سینه 
موجود در جریان خون هايایمونولوژیکی نسبت به آنتی ژن

هاي خواري میکروباین عضو جایگاه اصلی بیگانه. دباشمی
در این تحقیق اثر تیمارهاي ). 1بادي است (پوشیده از آنتی

بود.دارآزمایشی بر وزن طحال معنی

هاي گوشتیها و اجزاي الشه جوجهنسبی اندامهاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر میانگین وزناثر جیره-5جدول 
نر (بر حسب درصد وزن زنده بدن)

Table 5. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on average relative weight of organs and
carcass in male broiler chicks (% body weight)

گردن و رانهاسینه(%)آزمایشیهاي تیمار
قابل *الشههابالپشت

مصرف
چربی 
حفره 
شکمی

سنگدان 
طحالخالی

پیش 
معده 
خالی

90/2296/1680/1101/590/5522/118/108/030/0شاهد
44/2953/2111/1673/505/6393/037/116/039/0اسید کلریدریک5/1
04/2543/2144/1713/606/6481/165/116/05/0د کلریدریکاسی0/3
02/2646/1859/1442/553/6410/124/116/034/0اسید بوتیریک2/0
63/2591/1908/1330/506/6301/130/109/039/0اسید بوتیریک4/0
15/2490/1962/1352/565/6361/118/113/038/0اسید بوتیریک4/0اسید کلریدریک+5/1
83/2356/2167/1346/534/6419/101/112/035/0اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک+0/3

SEM352/161/132/002/431/014/019/005/0
P value79/035/033/040/010/047/022/012/036/0

ها، پشت و گردنها، بالشامل: سینه، ران*

یهاي گوشتها و اجزاي الشه جوجههاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر میانگین وزن نسبی انداماثر جیره-6جدول
نر (بر حسب درصد وزن زنده بدن)

Table 6. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on average relative weight of organs and
carcass in male broiler chicks (% body weight)

ددنوم بورسپانکراسکبدقلب(%)آزمایشیهاي تیمار
کل روده ایلئوم خالیژژنوم خالیخآلی

کوچک
41/060/120/015/051/0b98/0b77/0b27/2شاهد

58/030/220/017/066/0ab41/1ab16/1ab25/3اسید کلریدریک5/1
65/082/239/021/082/0a71/1a44/1a97/3اسید کلریدریک0/3
60/098/124/011/064/0ab21/1ab05/1b91/2اسید بوتیریک2/0
57/096/134/020/066/0ab34/1ab12/1ab13/3اسید بوتیریک4/0
55/078/123/014/063/0ab33/1ab05/1ab03/3اسید بوتیریک4/0اسید کلریدریک+ 5/1
52/077/120/0069/050/0ab27/1ab91/0b69/2اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک+ 0/3

SEM07/031/004/003/006/01/011/018/0
P value45/025/007/027/008/003/006/0007/0

a- b:05/0باشند (دار میهاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین<P .(

از تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین طول نتایج حاصل
روزگی در 42در سن هاي گوشتی نسبی روده باریک جوجه

هاي مختلف طول اکثر قسمتنشان داده شده است. 7جدول 

هاي غذایی روده با افزودن این مکملروده باریک و کل 
داري را نشان نداد.نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی
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36................................................................................................................ .............................................هاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک وجیرهرتأثی

متر)هاي گوشتی نر (بر حسب سانتیهاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر میانگین طول روده جوجهاثر جیره-7جدول 
Table 7. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on average intestine length in male

broiler chicks (cm)

طول روده کوچکطول ایلئومطول ژژنومطول ددنومآزمایشی(%)هاي تیمار

5/340/7450/710/180شاهد 
5/355/8250/865/204اسید کلریدریک5/1
0/385/7850/870/204اسید کلریدریک0/3
0/355/8650/860/208اسید بوتیریک2/0
0/365/970/915/224اسید بوتیریک4/0
5/340/910/855/210اسید بوتیریک4/0اسید کلریدریک+ 5/1
0/390/935/605/192اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک+ 0/3

SEM66/287/526/1053/12
P value83/018/042/038/0

a- c :05/0باشند (دار میهاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین<P .(

بافت روده
هاي هاي آزمایشی بر ابعاد پرزهاي روده جوجهجیرهتأثیر

آورده شده است. 8وزگی در جدول ر42گوشتی نر در سن 
بررسی اجزاء مختلف بافت روده نشان داد که هیچ یک از 
موارد مورد مطالعه تحت تأثیرتیمارهاي آزمایشی در مقایسه با 

اي به طور گستردهاسید بوتیریک بهگروه شاهد قرار نگرفتند. 
ي روده و تعدیل ي اصلی بافت دیوارهعنوان تحریک کننده

اي شناخته شده است میکروفلوراي هم زیست رودهي کننده
همچنین اسید بوتیریک به عنوان منبع اصلی انرژي ). 33(

شود و براي تکامل بافت اي شناخته میهاي رودهسلول
رچه ). اگ13باشد (لنفاوي مرتبط با دستگاه گوارش ضروري می

اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر مانند استات و پروپیونات به طور 
موفقیت آمیزي به عنوان ضدعفونی کننده آب مورد استفاده 

راجب به متابولیسم بوتیرات اما اطالعات کمی گیرد، قرار می
بنابراین در این مطالعه از اسید ). 8در طیور موجود است (

بوتیرات که یک محصول فرعی از ریک استفاده شد. بوتی
ي مقاوم به هضم تخمیر میکروبی محصوالتی مانند نشاسته

هاي رسد که براي رشد طبیعی سلولبه نظر میباشد، می
مثبت اثرات).27باشد (پوششی روده داراي نقش اساسی می

روده اپیتلیومقطرکاهشدرر و اثویلیارتفاعبرآلیاسیدهاي
تفاوتیمذکورمورفولوژیکیتفاوتهاياما،وجود داشتکوچک

.)22(ننمودایجادگوشتیهايجوجهعملکرددر
مطالعاترودهبر مورفولوژياسید بوتیریک اثرمورددر

) 2(همکارانآدیل وجمله مطالعه ازاست،موجودمحدودي
متعاقبرارودهدرویلیارتفاعدارمعنیغیرفزایشاکه

کردند.اسید بوتیریک اعالمدریافت

روزگی42هاي گوشتی نر در سن هاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر ابعاد پرزهاي روده جوجهتأثیر جیره-8جدول 
(میکرومتر)

Table 8. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on intestine villi dimensions of male
broiler chicks at 42 days of age (μm)

عرض الیه آزمایشی (%)هاي تیمار
سروزي

عرض الیه 
ايماهیچه

عرض 
ویلی

عرض الیه 
اپیتلیوم

ارتفاع 
ویلی

عمق 
تکریپ

نسبت ارتفاع 
ویلی به عمق 

کریپت
02/19592/30399/20014/594/138563/40959/3شاهد

11/17176/29836/27742/743/148242/35333/4اسید کلریدریک5/1
87/14999/30953/23709/747/141608/37776/3اسید کلریدریک0/3
03/19472/33247/26730/657/149825/39678/3اسید بوتیریک2/0
68/15142/30243/22211/781/143774/37286/3اسید بوتیریک4/0
04/16889/2904/29371/898/161457/31319/5اسید بوتیریک4/0اسید کلریدریک+ 5/1
09/19588/28267/22877/661/161110/37248/4اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک+ 0/3

SEM08/1098/1053/1724/688/12573/3348/0
P value047/018/00589/012/077/056/035/0

a- c:05/0باشند (دار میهاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین<P .(

جمعیت میکروبی روده باریک
هوازيهايمیکروبکلنتایج شمارش جمعیت 

آورده شده است. 9جدولدرازایلئوم،شدهگرفتههايونهنم
هاي آزمایشی بر روي جمعیت میکروبی بررسی تأثیر تیماره

داري را با گروه هاي گوشتی نر تفاوت معنیي جوجهروده
. یکی از اهداف بسیار مهم در اسیدي کردن شاهد نشان نداد

هاي مفید و مطلوب بر جیره، کمک به غلبه باکتري
. این امر از طرفی باشدزا میهاي مضر و بیماريباکتري

هاي روده با میزبان در مصرف تواند مانع رقابت باکتريمی

مواد مغذي موجود شده و از سوي دیگر سبب کاهش تولید 
ها ها) توسط باکتريهاي سمی مانند آمونیاك و آمینمتابولیت
تواند از استقرار الوه اسیدي کردن جیره می). به ع32گردد (
در سالمونالو E.coliاي مانند زاي رودههاي بیماريباکتري

خوراك و دستگاه گوارش جلوگیري کرده و در نتیجه به حفظ 
). مجموعه عوامل فوق 16سالمت حیوان کمک کند (

. عملکرد آن گردندتوانند سبب افزایش وزن میزبان و بهبود می
بنابراین عدم مشاهده بهبود عملکرد در این پژوهش را 

توان به عدم تحت تأثیر قرار گرفتن جمعیت باکتریایی نیز می
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افزودنکهاستشدهگزارشنسبت داد. همچنین
جیرهبهدرصد2و 1، 5/0، 25/0در سطوح اسیدالکتیک

استنداشتهسالمونالتوسطهاسکومشدنزهکلونیبرتأثیري
محققینتوسطشدهگزارشنتایجنیزاین پژوهشنتایج).34(

. تأیید میکندرافوق

نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از اسید کلریدریک 
هاي گوشتی نر اثر و اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه

یقات بیشتري با شود تحقداري نداشت و پیشنهاد میمعنی
استفاده از اسید کلریدریک انجام شود.

هايجوجهدرایلئومهاي هوازيمیکروبکلجمعیتهاي غذایی اسیدي شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک براثر جیره-9جدول
روزگی42در نرگوشتی

Table 9. The effect of diet acidification with hydrochloric and butyric acids on total ileum aerobic microbes
population in male broiler chicks at 42 days of age

(Log cfu10/gr))%(هاي آزمایشیتیمار هاي هوازي شمارشکل میکروب
نر

48/4شاهد
70/4اسید کلریدریک5/1
95/3کاسید کلریدری0/3
66/4اسید بوتیریک2/0
00/5اسید بوتیریک4/0

96/4اسید بوتیریک4/0+ 5/1اسید کلریدریک 
42/4اسید بوتیریک2/0اسید کلریدریک + 0/3

SEM23/0
P value13/0
)P<05/0(ندارندداريمعنیاختالفستون،هردرقرارگرفتههايمیانگین
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Abstract
The effects of hydrochloric and butyric acids supplementation to broiler chicken diets were

investigated on performance, apparent protein digestibility, intestinal microbial population,
carcass characteristics and intestinal histology. In these experiments, 280 male Ross 308
one-day old chicks were assigned to 7 treatments. Each treatment included 4 replicates of 10
chicks. Data were analyzed in a completely randomized design. Treatment diets consisted of
dietary addition of two levels of hydrochloric acid (1.5 and 3 percent), two levels of butyric acid
(0.2 and 0.4 percent) and two levels of the acids mixture (1.5 + 0.4 and 3 + 0.2 percent). One
treatment with no acid supplementation was considered as control group. The results showed
that addition of hydrochloric and butyric acids in grower period to the diets of broiler chicks had
a significant effect on average body weight and body weight gain. The level of 3 percent
hydrochloric acid caused lowest and 0.4 percent butyric acid caused highest average body
weight and average daily gain in both experiments. Supplemented acids significantly affect feed
intake and feed conversion ratio in the grower period. Three percent hydrochloric acid treatment
and mixed of the acids (3 + 0.2 percent) had lowest feed intake. Acid treatments had no
significant effect on microbial count of ileum, carcass characteristics and histology of the small
intestine of broiler chickens. The results of current experiment showed that the use of
hydrochloric acid and butyric acid in diets had no positive effect on growth performance,
carcass characteristics and morphology of the small intestine of broiler chickens that were
grown under experimental conditions.

Keywords: Broiler, Butyric Acid, Carcass, Hydrochloric Acid, Histology, Performance
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