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چکیده
به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک (صفر و  0/1درصد) به جیره و سطوح مختلف سرکه (صفر 1 ،
و  2درصد) به آب آشامیدنی جوجههای گوشتی بر شاخصهای عملکرد تولیدی ،آزمایشیی بیا اسیتفاده از  330جوجیه خیرو
گوشتی سویه را

303به صورت فاکتوریل  3×2در قالب طرح کامال تصادفی  6تیمار با  5تکرار و  11قطعه جوجه در هر واحد

آزمایشی انجام شد .افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی جوجههای گوشتی باعی

کیاهم معنییداری خیورا مصیرفی در دوره

آغازین (1-10روزگی) شد ( )P<0/05اما بر روی سایر شاخصهای عملکرد تولیدی (میانگین وزن در سن  10روزگیی ،افیزایم
وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره سنی  1-10روزگی) تاثیری نداشت .اثر افزودن سطوح مختلیف اسیداسیتیک بیه آب
آشامیدنی و اثر متقابل بین اسیداستیک و پروبیوتیک ،تأثیری معنی داری برمیانگین وزن در سن  10روزگی ،مصرف خورا  ،رشد
روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره  1-10روزگی نداشت.
کلید واژه :پروبیوتیک-جوجه گوشتی-سرکه -عملکرد
مقدمه
طی سال های اخیر استفاده از موادافزودنی در خورا

دام و طیور به شدت مورد توجه متخصصین تغذیه واقع شده است.

برخی از این مواد به عنوان عوامل درمانی و برخی دیگر به عنوان محر

رشد کاربرد دارند .یکی از مهمترین این افزودنیها آنتی

بیوتیک یا مواد ضدمیکروبی هستند که طی  30تا 00سال گذشته به طورگسترده و بدون محدودیت خاصی در صنعت طیور به کار
رفته است .پس از مشخص شدن ایجاد مقاومت میکروبی پی آمد مصرف آنتیبیوتیکهاو منع مصرف اجباری آنتیبیوتیکهای
محر

رشدازسال  2006دربسیاری از کشورهای اروپایی باع

ها باشند تا تأثیر منفی خروج آنتی بیوتیکها از خورا

شد متخصصان تغذیهبه دنبال جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک

دام و طیور را جبران سازد از جمله این مواد میتوان به اسیدهایآلی،

پروبیوتیکها ،پریبیوتیکها و آنزیمها اشاره نمود(.)0
پروبیوتیک به مخلوطی از باکتریهای زنده گفته میشود که در حیوانات یا انسان با هدفایجاد تأثیرات مفید بر روی شاخص-
های عملکردی تولیدیاز طریق تغییر کمی وکیفی فلور میکروبی روده مورد استفاده قرار میگیرد( .)3اثرات مثبت افزودن
پروبیوتیکها به جیره جوجههای گوشتی بر فراسنجههای عملکرد ،در مطالعات متعدّدی گزارش شده است ( .)3آزادگان مهر و
همکاران ( )2002گزارش کردند با افزودن پروبیوتیک به جیره جوجههای گوشتی رشد افزایم و ضریب تبدیل خورا

و هزینه

خورا به ازای هر یک کیلوگرم افزایم وزن زنده کاهم یافت ولی مصرف خورا تحت تأثیر قرار نگرفت (.)10
اسیدیفایرها ترکیبی از اسیدهایآلی شامل اسیداستیک ،اسیدپروپیونیک ،اسیدبوتیریک ،اسیدسیتریک و نمکهای آنها هستند که
با کمک به باکتریهای مفید در ایجادکلنی و رشد بیشتر،غلبه بر جمعیت میکروبهای مضر و ایجاد تعادل میکروبی در دستگاه

گوارش اثرات مثبت خود رابر جای میگذارند و درنهایت باع

بهبود شاخصهای عملکرد تولیدی میشود (.)1لیسون و

همکاران ( )2005گزارش کردند که بهترین زمان مصرف اسیدآلی دردوره آغازین پرورش جوجه گوشتی باشد ( .)9با افزایم سن
تولید اسیدهای چرب فرار در دستگاه گوارش باال میرود و به دنبال آن نیز احتماالً مقدار اسیدهای چرب فرار که جذب میشود
افزایم مییابد و اثرات مثبت ناشی از اسیدهایآلی اضافه شده به خورا

در بهبود عملکرد جوجههایگوشتی مشاهده نمی-

شود(.)6
هدف از انجام این پژوهم بررسی اثر اسیدی کردن دستگاه گوارش با افزودن اسیداستیک به آب مصرفی به منظور مستعد نمودن
شرایط استقرار میکروارگانیسم های مفید توأم با افزودن پروبیوتیک و بررسی ایجاد شرایط مذکور بر عملکرد تولیدی بود.
مواد و روشها
 330جوجه خرو

گوشتی سویه را

 303به صورت فاکتوریل  3×2در قالب طرح کامال تصادفی  6تیمار با  5تکرار و 11

قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل -1 :فاقد هر گونه مکمل افزودنی (شاهد) -2 ،افزودن
1درصد سرکه به آب آشامیدنی  -3 ،افزودن 2درصد اسیداستیک به آب آشامیدنی -0 ،افزودن  0/1درصد پربیوتیک به جیره
مصرفی  -5افزودن  0/1درصد پربیوتیک به جیره و  1درصد اسیداستیک به آب آشامیدنی  -6افزودن  0/1درصد پربیوتیک به
جیره و سرکه  2درصد سرکه به آب آشامیدنی .جیرههای آزمایشی مورد نظر بر پایه ذرت وسویا و بر اسا
سال  2010تنظیم شد و جوجه های در طول دوره دسترسی آزاد به خورا

احتیاجات را

303

و آب داشتند.دادههای شاخص عملکردی در 10

روزگی گرفته و مورد آنالیز قرار گرفت .داده های مربوط به آزمایم با نرم افزارآماری ( SAS)9.2و رویه  GLMمورد تجزیه و
تحلیل و مقایسه میانگین ها با دانکن انجام گرفت.
نتایج و بحث
تأثیرافزودن سطوح مختلف پروبیوتیک به جیره مصرفی و اسیداستیک به آب آشامیدنی در جیدول  1نشیان داده شیده اسیت.
نتایج این آزمایم نشان داد که افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی جوجههای گوشتی باع

کاهم معنیداری خورا مصرفی در

دوره آغازین(1-10روزگی) شد ( ،)P<0/05اما بر روی سایر شاخصهای عملکرد تولییدی (مییانگین وزن در سین  10روزگیی،
افزایم وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره سنی  1-10روزگی) تأثیر معنیداری نداشت .افزودن سرکه در سطوح مختلف
(صفر 1 ،و  2درصد) به آب آشامیدنی و اثر متقابل افزودن پروبیوتیک به جیره و سرکه به آب آشامیدنی تأثیر معنیداری بر تمامی
شاخصهای سنجم عملکرد تولیدی نداشت.
کاهم مصرف خورا

در دوره آغازین تحت تاثیر افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی با آزمایم میدیر صیانعی و همکیاران

( )1331مطابقت دارد به طوری که ایشان گزارش کردند افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی باع

کاهم مصرف خورا

میشود

( .)5بهبود بهروری از مواد مغذی خورا مثل پروتئین ،چربی ،ویتامین و مواد معدنی از طریق محلولسازی و جذب بهتر آنهیا و
سنتز بعضی از ویتامینها در اثر افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی ( )3موجب کاهم مصرف خورا
مواد مغذی میشود.

به منظور دسترسی به ایین

اثر افزودن سرکه به آب آشامیدنی بر شاخصهای عملکرد تولیدی در این مطالعه با نتایج لیسون و همکاران ( )2005مطیابق و
با نتایج روستایی مهر و همکاران ( )1392مخالف بود .دالیل اصلی بروز نتیایج مختلیف حاصیل از افیزودن اسییدیفایرها بیه آب
آشامیدنی یا خورا مصرفی میتواند به دلیل ظرفیت بافری محتویات دستگاه گوارش و شکل مولکولی اسیدیفایر باشد (.)6
جدول .1اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک به جیره مصرفی و سطوح مختلف سرکه به آب آشامیدنی برشاخصهای عملکردی در دوره  1- 10روزگی
مصرف خوراک
سطح پروبیوتیک

گرم/پرنده/روز

رشد روزانه

551/05

1/25

گرم/پرنده/روز

صفر

50/05a

11/52

5/1

b

SEM

افزایش وزن

ضریب تبدیل غذایی

گرم

52/15

11/05

550/05

1/21

5/25

5/25

5/20

5/52

سطح اسیداستیک
صفر

50/10

11/11

551/05

1/25

1

52/05

11/11

551/25

1/21

5

52/25

11/11

550/25

1/21

SEM

5/20

5/21

2/11

5/52

سطح معنی داری
پروبیوتیک

5/55

5/01

5/15

5/20

اسیداستیک

5/15

5/11

5/05

5/11

اثر متقابل

5/12

5/15

5/15

5/10

اعداد هر ستون برای هر اثر که حروف مختلف دارند ،دارای اختالف معنی داری می باشد(.)P< 0/05
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The effects of probiotic and acetic acid on performance of broiler chicken in
the starter period
An experiment was carried out to evaluate the effect of adding different levels of a commercial
probiotic preparation (0 and 0.1 %) to corn-soybean meal based diets with concomitant
administration of various levels of vinegar (0, 1 and 2 %) in their drinking water on performance
of broiler chickens.A total of 330 one-day male Ross 308 broiler chicks were used in a 3×2
factorial arrangement with a completely randomized design consisting of 6 treatment groups with
5 replications of 11 chicks each. The treatment groups were: 1) the group receiving no
supplemental additive (control); 2) the group supplemented with 1 % vinegar in drinking water;
3) the group supplemented with 2 % vinegar in drinking water; 4) the group supplemented with
0.1 % probiotic; 5) the group supplemented with 0.1 % probiotic in diet and with 1 % vinegar in
drinking water and, 6) the group supplemented with 0.1 probiotic in diet and with 2 % vinegar in
drinking water. Experimental diets were formulated according to the requirements recommended
in Ross 308 nutrition specifications (2014). The birds had free access to feed and water
throughout the experimental period. The results showed that the addition of different dietary
levels of probiotic on the diet were significantly reduced (P<0.05) feed intake in the starter
period (1 to10 d) but had no effect on other parameters (average weight at 10 days of age,
average daily gain and feed conversion ratio in the 1 to 10 days). The effect of different levels of
acetic acid to the water and the interaction between probiotic and acetic acid were not significant
different on average weight at 10 days of age, feed intake, daily growth and feed conversion ratio
in the 1 to 10 days.
Key words: broiler chicks,probiotic, vinegar, performance.

