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 يبر عملکرد و میکروفلور رودهاستیکاسید افزودناثر افزایش انرژي جیره و
هاي گوشتیجوجه

3رودسري و محمود حقیقیان 2احمدسرایی حدیث مؤیدي، *1مهرعلیمحمد روستائی

27/12/91: تاریخ پذیرش3/5/91:  تاریخ دریافت

  خالصه
قطعه جوجه یک  216بر عملکرد و فلور میکروبی روده با استفاده از  و انرژي جیره به منظور بررسی اثر اسید استیکاین پژوهش، 

و ) N(شاهدتوسط جیره  1گروه .تقسیم شدند) ايقطعه 12(اي دسته 9ها در روز ششم به دو گروه جوجه. گوشتی انجام شد يروزه
درصد اسید استیک به )A1.4(4/1و )A0( ،7/0)A0.7(هر یک از مقادیر صفر .تغذیه شدند)H(پر انرژي يجیره يوسیلهه ب 2گروه
ذبح شد و از محتویات  38و 28، 18هاي یک پرنده از هر دسته در روز. اضافه شد )در سه تکرار(سه دسته از هر دو گروه يجیره

. تعیین شدها نمونه، کلی فرم و الکتوباسیلوس کلیشیایاشرهاي باکتري)CFU/gr(هاتعداد پرگنه. دگردیایلئوسکال نمونه برداشت 
اثر متقابل زمان و ).>05/0P(دست آمد ه درصد اسید ب 4/1با استفاده از  ،ل خوراك در کل دورهیترین ضریب تبدنتایج نشان داد کم

و  7/0ها در مقادیر تعداد پرگنه کلی فرم ).>05/0P(دار بود معنی کلیاشریشیاها و مقادیر مختلف اسید استیک بر تعداد پرگنه کلی فرم
% 7/0روزگی با مقدار  28کلیاشریشیاتعداد پرگنه ).>05/0P(د تر از صفر درصد اسید استیک بوروزگی کم 38اسید استیک در % 4/1

ترین تعداد پرگنه الکتوباسیلوس در صفر درصد اسید کم). >05/0P(اسید استیک بود% 4/1روزگی با  38اسید استیک بیشتر از آن در 
اك، هاي گوشتی سبب بهبود عملکرد خورجوجه يدرصد به جیره 4/1افزودن اسید استیک تا  ،در نتیجه). >05/0P(دست آمده استیک ب

. شودها در محتویات دستگاه گوارش میو کلی فرم کلیاشریشیاها و ممانعت از رشد تقویت رشد الکتوباسیلوس

هاي گوشتی، میکروفلور رودهاسید استیک، جوجه :کلمات کلیدي

  مقدمه 
پرورش متراکم طیور  که استمشخص شده امروزه.

از این .شودمی ايهاي رودهبیماري بروزمنجر به افزایش
جیره، توجه خاص  ين تغذیه در هنگام تهیهارو متخصص

نمایند تا با ممانعت از هاي بهداشتی خوراك میبه ویژگی
 برضدمقاومت پرنده هاي گوارشی و افزایش وقوع بیماري

سبب افزایش عملکرد گله شوند  ،هاي میکروبیآلودگی
)Adams 1999.(

از طریق کاهش سموم  دانهاي افزودنی بیوتیکآنتی
Coates(هاي مضر روده تولید شده توسط باکتري et al.

هاي مفید دستگاه گوارشتحریک رشد میکروبو ) 1963

علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن يگروه علوم دامی، دانشکدهاستادیار *1
دانشگاه گیالنعلوم کشاورزي،يعلوم دامی، دانشکدهدانش آموخته کارشناسی ارشد2
علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن ياستادیار گروه علوم دامی، دانشکده3

)Corpet 2000(، دستیابی بیشتر حیوان به مواد سبب
در صنعت پرورش وفور ه بو به همین دلیل شده مغذي
جایی آناز.گیرندهاي گوشتی مورد استفاده قرار میجوجه

که تولید کنندگان گوشت سفید ملزم به تولید گوشت 
در طی بیوتیکی هستند، عاري از هر گونه بقایاي آنتی

 زیادي صورت گرفته تاهاي اخیر تالش سال
مثل  ،طبیعی مناسبها با مواد افزودنی بیوتیکآنتی

شودهاي آلی جایگزین ها و اسیدها، پریبیوتیکپروبیوتیک
)Moharrery and Mahzonieh 2005 .( هاي اسیدافزودن
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عملکرد رشد و ضریب تبدیل بهبود سببگوارش
. )Gornowicz and Dziadek 2002(شد د نخواه خوراك

مثل  هاي مفیدباکتري يغلبه سبب،اسیدي کردن جیره
ي موجود در محتویات روده هاها بر پاتوژنالکتوباسیلوس

.Ghazalah et al(شود می  هاياسید،در نتیجه. )2011
هاي سمی تولید متابولیت ،سويیک آلی در جیره از 

 ،ه و از سوي دیگررا کاهش داد ي مضرهاتوسط باکتري
کاهش نیز را  هاباکتري توسط مصرف مواد مغذي خوراك

). Thompson and Hinton 1997(دهندمی
اسید استیک به عنوان یک اسید هاي آلی، در میان اسید

بیشترین اثر باکتریوسیدي را با هاي آبی در حالل ضعیف
 Chaveerach(نشان داده است  4در محدوده pHکاهش

et al. هاي آلی در مصرف مقادیر مختلف اسید.)2002
شود میغذا گیر اسیدیته افزایش چشمسبب  ،جیره

)Risley et al. مشخص شده است که مصرف ).1993
اي ههغذایی جوج يجیره اسید استیک و پروپیونیک در

اشتهایی سبب بیخوراك،  pHدلیل کاهشه مادر گوشتی ب
 افزایش سطح انرژيرفع این مشکل براي شود که می

 Pinchasov and Elmaliah(توصیه شده استجیره

1994( .
و اسید استیک  بررسی اثرهدف از انجام این تحقیق، 

 يعملکرد تولیدي و میکروفلور روده انرژي جیره بر
.اي گوشتی استهجوجه

  هامواد و روش
گوشتی  يیک روزه يقطعه جوجه 216تعداد 

گرم  46از سویه کاب با میانگین وزنی ) مخلوط نر و ماده(
تا سن شش روزگی با شرایط یکسان در واحد مرغداري 

ها روز ششم جوجه .دانشگاه گیالن پرورش داده شدند
در ) ايقطعه 12(اي دسته 9وزن کشی شده و به دو گروه 

شاهد  يتوسط جیره 1گروه . ندگردیدتقسیم  قفس 18

)N ( پر انرژي  يجیره يوسیلهه ب 2و گروه)H ( تغذیه
) A1.4(4/1و ) A0( ،7/0)A0.7(مقادیر صفر  .شدند

اسید استیک گالسیال به جیره سه دسته ) وزنی(درصد 
و  Heresهر دو گروه بر اساس روشدر ) هاتکرار(

 ،طور خالصهه ب. دگردیاضافه  2004در سال همکاران 
لیتر اسید اسیتک میلی)A1.4(3/13و ) A0.7(67/6مقادیر 

براي اسپري بر هرکیلوگرم  gr/ml05/1گالسیال با چگالی 
هاي آغازین و جیره .خوراك مصرفی در نظر گرفته شد

 42تا  23روزگی و  22تا  6ترتیب از رشد تهیه و به 
ها و ترکیب اجزاي جیره .ها داده شدروزگی به جوجه

.آورده شده است 1ها در جدول شیمیایی آن
پرورش به آب و خوراك  يها در طول دورهجوجه

ساعت  23نوردهی به صورت . دسترسی مداوم داشتند
عته سا 24يروشنایی و یک ساعت خاموشی در یک دوره

درجه بود و با کاهش  32ل دما در روز او. صورت گرفت
 يسلسیوس تا آخر دوره يدرجه 21به  ،درجه در هفته 2

ه ب(در پایان هر هفته افزایش وزن روزانه  .پرورش رسید
، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك )طور گروهی
.محاسبه شد

، 4/1، 7/0مقادیر صفر، ،جیره pHگیري به منظور اندازه
 10درصد اسید استیک گالسیال به  2/4و  5/3، 8/2، 1/2

، 067/0معادل صفر، (د گردیگرم جیره شاهد اسپري 
 10لیتر اسید براي هر میلی 4/0و  33/0، 27/0، 2/0، 13/0

خوراك مصرفی بر اساس  pHگیري و اندازه) گرم خوراك
. انجام شد 1997در سال Hintonو Thompsonروش

لیتر آب مقطر به نمونه اضافه میلی 90،طور خالصهه ب
کامالً همزندقیقه به کمک  10ت د و مخلوط به مدگردی

98107(متر  pHبا استفاده از  pHسپس مخلوط شد و

Hanna Instrument( تمام مراحل  .دگردیگیري اندازه
.مرتبه تکرار شد 3فوق 
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  )درصد(آغازین و رشد  يهاي گوشتی در دورهغذایی جوجه ياجزا و ترکیب شیمیایی جیره : 1جدول 
)H(با انرژي باال جیره )N(جیره شاهد 

هاي پرورشدورهدرصد اجزاي خوراكهاي پرورشدورهدرصد اجزاي خوراك
رشدآغازینرشدآغازین

30/5426/56ذرت73/5540/62ذرت
60/3840/34سویا50/3784/30سویا

30/390/5روغن مایع40/25/2روغن مایع
80/140/1دي کلسیم فسفات90/12دي کلسیم فسفات

13/120/1کربنات کلسیم23/19/0کربنات کلسیم
36/036/0نمک37/038/0نمک

25/020/0مکمل معدنی30/030/0مکمل معدنی
25/020/0مکمل ویتامینی30/030/0مکمل ویتامینی

05/005/0متیونین18/019/0متیونین
05/005/0الیزین05/01/0الیزین

هاي پرورشدورهدرصد ترکیب شیمیاییهاي پرورشدورهدرصد ترکیب شیمیایی
رشدآغازینرشدآغازین

Kcal/kg30003200انرژي Kcal/kg29453020انرژي 
215/18پروتئین خام215/18پروتئین خام

19/0%کلسیم19/0%کلسیم
5/04/0%فسفر قابل دسترس5/04/0%فسفر 
12/105/1%لیزین1/19/0%لیزین

47/040/0%متیونین47/047/0%متیونین
83/080/0%سیستین+ متیونین 81/080/0%سیستین + متیونین 
15/015/0%سدیم 16/016/0%سدیم 

به طور  ،پرورش یک پرنده 38و 28، 18هاي در روز
 )پرنده از هر گروه 9در مجموع (تصادفی از هر قفس

خارج کردن محتویات  برايانتخاب شد و پس از ذبح، 
شکم ایجاد و در شرایط  يشکمی برش طولی در ناحیه

د گردیاسکالپل، ایلئوسکال باز  ياستریل با کمک یک تیغه
هر پرنده یک گرم نمونه  يو از محتویات ایلئوسکال روده

.Guo et al(برداشته شد  محتویات ایلئوسکال .)2004
 -20آوري شده تا انجام کشت میکروبی در دمايجمع
.سلسیوس نگهداري شدند يدرجه

ی در لئوسکال بعد از یخ گشایگرم از محتویات اییک 
د و سپس از گردیلیتر بافر فسفات استریل رقیق میلی 9

،  10-4هاي این مخلوط با کمک بافر فسفات استریل رقت
میکرولیتر از  20در شرایط استریل  .تهیه شد 10-6و 5-10

، کلی فرم و کلیاشریشیاهاي کشت باکتري برايهر رقت 
، 1EMBهاي به ترتیب روي محیط ،الکتوباسیلوس

.Pirgozliv et al(استفاده شد  3MRSو  2انکیکمک

1- Eosin methylen blue (Merck 1347)
2- Mac Conkey agar (Merck 5465)
3- Man, Rogosa and Sharpe (Merck 10660)
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در EMBانکی و کهاي مکپس از کشت محیط). 2008
در MRSساعت و محیط 48ایط هوازي به مدت شر

 يدرجه 37ساعت در دماي  72ت هوازي به مدشرایط بی
10-5رقت ). Mingan 2001(سلسیوس نگهداري شدند 

عنوان بهترین رقت مورد ه بتعیین تعداد پرگنه براي
صورت ه ب 1نتایج تعداد پرگنه. استفاده قرار گرفت

.گزارش شد ،10م بر مبناي یتلگار
یک قطعه جوجه که وزن  ،از هر قفس ،در پایان دوره

هاي همان قفس بود، آن نزدیک به میانگین وزن جوجه
گذاري پا ساعت گرسنگی، شماره 3از انتخاب شد و پس 

ابتدا پاها . و ثبت وزن زنده، ذبح و بالفاصله پرکنی شدند
هاي مفصل خرگوشی قطع و در نهایت شاخص ياز ناحیه

مورد نظر شامل وزن الشه، وزن سینه، وزن ران، وزن بال، 
وزن جگر، وزن سنگدان و وزن چربی بطنی با ترازوي 

 Lesson(د گردیگیري م اندازهگر 01/0دیجیتالی با دقت 

et al. 2005 .(
و  7/0صفر، (به منظور بررسی اثر مقادیر اسید استیک 

و اثر متقابل ) شاهد و انرژي باال(و انرژي جیره %) 4/1
ها بر عملکرد و صفات الشه از آزمایش فاکتوریلآن
بررسی  .در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده شد) 2×3(

اثر مقادیر اسید استیک، سطوح انرژي جیره و زمان 
ها بر اثر متقابل آن) 38و  28، 18روزهاي (برداري نمونه

هاي جدا شده از ایلئوسکال با ها باکتريتعداد پرگنه
در قالب طرح ) 2×3×3(استفاده از آزمایش فاکتوریل 

 هاي مربوط به آزمایش باداده .کامالً تصادفی انجام شد
و رویه ) SAS)Sas 2002افزار آماري استفاده از نرم

GLM  صورته نتایج ب .دگردیتجزیهLsmeans±SEM 
.گزارش شدند% 5در سطح 

  نتایج
.  نشان داده شده است 2ره در جدول جی pHمیانگین 

شاهد بدون اسید  يجیره مربوط به جیره pHبیشترین 
با افزایش  ).>05/0P(بود ) فیزیولوژیک pH(استیک 

داري کاهش جیره به طور معنی pHمقدار اسید استیک، 
.)>05/0P(یافت

و خطاي  جیره pHاقل مربعات مقادیر میانگین حد :2جدول 
  کتیمعیار به تفکیک سطح اسید اس

جیره pH(%)سطوح اسید استیک
002/0±a45/6
7/006/0±b53/5
4/104/0±c89/4
1/203/0±d14/4
8/204/0±e92/3
5/303/0±f79/3
2/405/0±g53/3

اختالف  يدر هر ستون نشان دهنده) a-g(حروف متفاوت 
).>05/0P(دار است معنی

اثر متقابل مقادیر مختلف اسید استیک و سطح انرژي 
هاي آغازین و کل دوره بر مصرف خوراك جیره در دوره

 يولی در دوره) >05/0P(دار بود هاي گوشتی معنیجوجه
توان بنابراین می ؛)<05/0P(دار نبود رشد این اثر معنی

کل و آغازین پرورش بهترین  يدر دورهکه بیان کرد 
بود ) HA1.4(اسید استیک % 4/1ترکیب تیمار انرژي زیاد و 

، 3جدول (ترین مصرف خوراك را نشان داد که کم
05/0P< .(رشد در  يترین مصرف خوراك در دورهکم

دست ه درصد اسید و یا با انرژي باال جیره ب 4/1مقدار 
شاهد و مقدار صفر  يجیره). >05/0P، 4جدول (آمد 

رشد سبب افزایش مصرف  يدرصد اسید استیک در دوره
).>05/0P(خوراك شدند 

1.  

  

1- CFU: Colony Forming Unit
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هاي گوشتی و خطاي معیار براي سطوح مختلف اسید استیک و انرژي جیرهاقل مربعات عملکرد جوجهحدمقادیر میانگین  :3جدول 
با انرژي زیادشاهدجیره

07/04/107/04/1(%)مقدار اسیداستیک 
)روز/جوجه/گرم(مصرف خوراك روزانه 

a81/6101/0±c28/6101/0±c25/6101/0±b62/6101/0±c20/6101/0±d10/61±01/0آغازین يدوره
a81/10501/0±c91/10401/0±c90/10401/0±b52/10501/0±d81/10401/0±e64/104±01/0کل دوره

ضریب تبدیل خوراك
a71/102/0±c62/102/0±c62/102/0±b69/102/0±d61/102/0±cd61/1±02/0آغازین يدوره

).>05/0P(دار است اختالف معنی يدر هر ردیف نشان دهنده) a-e(حروف متفاوت 

مقادیر مختلف اسید استیک و یا انرژي زیاد استفاده از
وزن  بیشتر باعث افزایش ،هاي پرورشدر تمام دوره

کل و رشد بیشترین  يو در دوره) 4جدول(روزانه شد 
درصد اسید  4/1افزایش وزن روزانه مربوط به مقدار 

).>05/0P(بود  ي زیاد انرژياستیک و یا جیره
اثر متقابل سطوح انرژي جیره و مقادیر مختلف اسید 

آغازین  يفقط در دوره ،استیک بر ضریب تبدیل خوراك
که در  توان بیان کردبنابراین می؛)>05/0P(دار بود معنی
ترین ترکیب تیمار صفر درصد آغازین نامناسب يدوره

بود که بیشترین  )NA0(شاهد  ياسید استیک و جیره
). >05/0P، 3جدول (ضریب تبدیل خوراك را نشان داد 

کل و رشد سبب کاهش  ياستفاده از اسید استیک در دوره
و بهترین ضریب ) 4جدول (د گردیضریب تبدیل خوراك 

درصد اسید در این  4/1با استفاده از  تبدبل خوراك
در چنین هم).>05/0P(دست آمد ه هاي پرورش بدوره
جیره با انرژي زیاد سبب ضریب  کل و رشد، يدوره

تري نسبت به جیره شاهد شد تبدیل خوراك پایین
)05/0P<.(

  هاي گوشتی و خطاي معیار به تفکیک سطوح اسید استیک و انرژي جیرهعملکرد جوجهاقل مربعات مقادیر میانگین حد :4جدول 
مصرف خوراك روزانه 

)روز/جوجه/گرم(
افزایش وزن روزانه 

روز/جوجه/گرم(
ضریب تبدیل خوراك

کل دورهرشد يدورهکل دورهرشد يدورهآغازین يدورهرشد يدوره

مقدار اسید 
(%)استیک 

009/0±a61/14905/0±b31/3607/0±c85/7906/0±c08/58002/0±a87/1003/0±a82/1
7/006/0±b55/14804/0±a88/3704/0±b17/8403/0±b02/61001/0±b76/1001/0±b72/1
4/108/0±c37/14802/0±a91/3709/0±a33/8414/0±a24/61003/0±c75/1005/0±c71/1

جیره
a01/14928/0±b31/3773/0±b66/825/0±b98/5902/0±a80/102/0±a75/1±2/0شاهد

b68/14825/0±a42/3774/0±a91/8252/0±a24/6002/0±b79/102/0±b74/1±19/0با انرژي زباد
).>05/0P(دار است اختالف معنی يدر هر ستون نشان دهنده) a-c(حروف متفاوت 

اثر متقابل زمان و مقادیر مختلف اسید استیک بر تعداد 
).>05/0P(دار بود معنی کلیاشریشیاها و پرگنه کلی فرم

دست آمده ه ب يهاتعداد پرگنه کلی فرم 28و  18در روز 
هایی که مقادیر مختلف اسید استیک را مصرف از جوجه

در ). <05/0P، 5جدول (نشان نداد کرده بودند، تفاوتی 
دست آمده از ه ب يهاروزگی، تعداد پرگنه کلی فرم 38

اسید استیک را مصرف % 4/1و 7/0هاي که مقادیر جوجه
هاي که اسید استیک دریافت تر از جوجهکم ،کردند
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اشریشیابیشترین تعداد پرگنه ). >05/0P(نکردند، بود 
هاي که اسید استیک از جوجه 38و  28در روز  کلی

تعداد پرگنه ). >05/0P(دست آمد ه دریافت نکردند، ب
روزگی در مقدار صفر درصد اسید  18کلیاشریشیا

اسید استیک % 4/1و  7/0استیک بیشتر از آن در مقادیر 

دست آمده ه ب کلیاشریشیاتعداد پرگنه ). >05/0P(بود 
 38ز روزگی بیشتر ا 28اسید اسیتک در% 7/0با مقدار 

ه ب کلیاشریشیاتعداد پرگنه  ).>05/0P(روزگی بود 
،روزگی 38اسید استیک در % 4/1دست آمده با مقدار 

).>05/0P(روزگی بود 28تر از کم

و خطاي  هاي گوشتیجوجه يایلئوسکال روده يها و اشریشیاکلی ناحیهجمعیت کلی فرماقل مربعات مقادیر میانگین حد :5جدول 
  سطوح مختلف اسید استیکروزگی و  38و  28، 18سن معیار براي 

182838)روز(زمان
مقدار اسید 

(%)استیک 
07/04/107/04/107/04/1

تعداد پرگنه 
کلی فرم

1/0±ab44/711/0±b26/71/0±ab30/71/0±ab54/711/0±bc99/611/0±b05/71/0±a60/711/0±c70/611/0±c70/6

تعداد پرکنه 
b80/5061/0±cd60/5061/0±cd56/506/0±a24/6061/0±c46/5063/0±d41/506/0±a37/6063/0±de25/5063/0±e23/5±06/0کلیاشریشیا

).>05/0P(دار است در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی) a-e(حروف متفاوت 

اشریشیاهاي افزایش انرژي باعث کاهش تعداد پرگنه
ترین تعداد پرگنه کم). >05/0P، 6جدول (شد  کلی

یا در صفر درصد اسید روزگی و 18الکتوباسیلوس در
).>05/0P، 6و جدول  1نمودار (دست آمد ه استیک ب

ترین کم ،هایی که اسید استیک مصرف نکردندجوجه
). >05/0P، 6جدول (ان دادند درصد بازده الشه را نش

واجد  ،هایی که جیره با انرژي باال را مصرف کردندجوجه
).>05/0P(بطنی بودند  يبیشترین میزان چربی محوطه

  پرورش يهاي الکتوباسیلوس در طی دورهتعداد پرگنه :1نمودار 
  .)>05/0p(باشد دار میاختالف معنیدهنده نشان )a  ،b( حروف غیرمشابه
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 38و  28، 18در سن  ،ایلئوسکال روده يجمعیت اشریشیاکلی و الکتوباسیلوس ناحیهاثر سطوح اسید استیک و انرژي بر  :6جدول 
  هاي گوشتیجوجه يروزگی و صفات الشه

(%)مقدار اسید استیک 

07/04/1
b14/608/0±a 74/608/0±a70/6±07/0تعداد پرگنه الکتوباسیلوس

b01/732/0±a88/753/0±a44/76±11/0(%) بازده الشه
جیره

با انرژي باالشاهد
a71/508/0±b60/5±08/0کلیاشریشیاتعداد پرگنه 

b58/102/0±a79/1±01/0بطنی يچربی محوطه
).>05/0P(دار است اختالف معنی يدهنده در هر ردیف نشان)a-b(حروف متفاوت 

  بحث
مصرف اسید استیک سبب  دهد کهمینتایج نشان 

گزارش  ،طور مشابهه ب .دوشمیکاهش مصرف خوراك
 Islam(درصد اسید استیک 5/0شده است که استفاده از 

et al. .Lesson et al(بوتیریک  درصد اسید 4/0،)2008

 Patten and Waldroup(اسید فوماریک درصد  1، )2005

درصد اسید  40چند اسید آلی شامل و مصرف) 1988
درصد اسید فسفریک و  5درصد اسید استیک،  7الکتیک، 

.Viera et al(درصد اسید بوتیریک  1  يدر جیره)2008
به نظر . موجب کاهش مصرف خوراك شده است ،غذایی

دنبال مصرف ه صرف غذا برسد علت کاهش ممی
خوراکی جیره دلیل عدم خوشه ب ،اسیدهاي آلی در دان

.Ruhno et al(باشد  و ارتباطی با تغییر در عملکرد ) 1997
هاي گوارشی و تعادل اسید و باز بدن ندارد آنزیم

)Pinchasov and Elmaliah 1994(گزارش  ،از طرفی؛
 10درصد سرکه حاوي 4/0استفاده از که شده است 

اثري بر مصرف  ،درصد اسید استیک در آب آشامیدنی
). 1383اکبري و همکاران (خوراك روزانه نداشته است 

تخمیر میکروبی الکل اتانول است از سرکه مایعی حاصل 
و بسته به روش تولید، محتوي مقادیر مختلفی از مواد 

با ). Yakush and Matsushita 2010(معدنی و آلی است 
بینی ور مواد مختلف در سرکه، قابل پیشتوجه به حض

است که احتماالً مکانیزم اثر اسید استیک گالسیال و سرکه 
در . هاي گوشتی متفاوت باشدبر مصرف خوراك جوجه

این تناقض احتماالً یا مربوط به حضور مواد  ،نتیجه
در سرکه است و یا با روش ) به جز اسید استیک(مختلف 

 ،رد آزمایش در این دو مطالعهافزودنی مو يمصرف ماده
. ارتباط دارد

درصد در  4/1نتایج نشان داد استفاده اسید استیک تا 
 مطالعات.شودجیره سبب بهبود افزایش وزن روزانه می

درصد  75/0و  5/0، 25/0که استفاده از  دهندنشان می
.Ghazalah et al(اسید استیک  درصد  1یا  5/0، )2011

 7و ) Patten and Waldroup 1988(اسید فوماریک 
 Viera(درصد اسید استیک در مخلوط اسیدهاي آلی 

et al. غذایی سبب بهبود افزایش وزن  يدر جیره) 2008
که استفاده از  است هچنین گزارش شدهم. شودروزانه می

موجب بهبود افزایش وزن genex1درصد اسید آلی  2/0
.Denli et al(روزگی شده است  42بدن تا  2003.( 

مشخص شده است که افزودن اسید استیک به جیره سبب 
هاي گوشتی به انرژي خوراك جوجهافزایش دسترسی

)Ruhno et al. و بهبود جذب مواد معدنی و مواد ) 1997

1- Contents of Genex: Organic acid Mixture 
(Propionic, Formic acid Salts) and Plant Extracts
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.Ebrahimnezhad et al(شودمغذي می این بنابر). 2012
بیشتر گیري استفاده از اسید استیک در جیره از طریق بهره

تواند سبب افزایش وزن می ،ها از مواد مغذي جیرهجوجه
.بهتر در پرنده شود

نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از اسید استیک 
هاي گوشتی را بهبود عملکرد جوجه ،غذایی يدر جیره

 75/0و  5/0، 25/0گزارش شده است افزودن. بخشدمی
سبب  ،هاي گوشتیهجوج يدرصد اسید استیک به جیره

.Ghazalah et al(شودبهبود عملکرد می و ) 2011
هاي استفاده از چند اسید آلی به همراه اسانس چنینهم

 Isabel(گیاهی اثرات خوبی بر ضریب تبدیل خوراك دارد 

and Santos 2009(مشخص شده است که ،عالوهه ب؛ 
هاي گوشتی جوجه يافزودن اسید پروپیونیک به جیره

باعث افزایش در عملکرد و بهبود در ضریب تبدیل 
رسد افزودن اسید آلی به نظر می). Bartov 1983(شود می

هاي گوشتی سبب دسترسی بیشتر به جوجه يدر جیره
.Ruhno et al(انرژي خوراك  و افزایش انرژي ) 1997

ضریب تبدیل ). Bartov 1983(گرددمتابولیسمی جیره می
هاي افزایش وزن روزانه و وابسته به پارامتر خوراك

مصرف اسید  کهجاییاز آن. روزانه است مصرف خوراك
استیک سبب بهبود افزایش وزن روزانه و کاهش مصرف 

دنبال ه ، در نتیجه بهبود ضریب تبدیل باست خوراك شده
.خواهد بوداستفاده از اسید استیک دور از انتظار ن

مصرف جیره با انرژي زیاد سبب نتایج نشان داد 
کاهش مصرف خوراك، بهبود افزایش وزن روزانه و 

ها شده است که با کاهش ضریب تبدیل خوراك جوجه
.Ghaffari et al(نتایج سایر مطالعات مطابقت دارد  2007,

Golian et al. مشخص شده است که افزایش ). 2010
سبب بهبود  ،از طریق کاهش مصرف خوراك ،انرژي جیره

شود هاي گوشتی میضریب تبدیل خوراك جوجه
)Ghaffari et al. بدیهی است مصرف جیره با ).2007

انرژي زیاد باعث باالنس مثبت انرژي و تجمع چربی در 
هورمون  که مشخص شده است ،از طرفی. شودبدن می

شود و داراي اثر ضد لپتین که از بافت چربی ترشح می

.Honda et al(است  1اشتها هاي گوشتی ، در جوجه)2007
هاي هاي تیروئیدي و افزایش بیان گیرندهبا اثر بر هورمون

سبب 2Iکبدي هورمون رشد و فاکتور رشد انسولینی
.Li et al(شود تحریک رشد و افزایش وزن می 2011 .(

ضمن افزایش  ،توانندهاي پر انرژي میجیره ،در نتیجه
سبب افزایش  ،ذخایر چربی بدن و کاهش مصرف خوراك

.رشد شوند
نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف مداوم اسید 

ها و سبب کاهش تعداد پرگنه کلی فرم ،استیک در جیره
دست آمده از محتویات ایلئوسکال ه ب کلیاشریشیا
 يجیرههاي آلی دراستفاده از اسید. شودها میجوجه
ها در سبب کاهش جمعیت کلی فرم ،هاي گوشتیجوجه

.Engberg et al(دان و سکوم شده است چینه 2000 .(
درصد اسید  3/53ترکیبی حاوي (Lup rosil-Ncافزودن 

سبب  ،درصد 8/0و  4/0به جیره در سطوح ) پروپیونیک
 يدر روده کلیاشریشیاها و کاهش تعداد کلی فرم

است مشخص شده). Izat et al. 1990(شود کوچک می
هاي آلی از طریق ممانعت از تشکیل کلنی که اسید

سبب کاهش تولید  ،هاي مضر در دیواره رودهباکتري
). Langhout 2000(شوند ترکیبات سمی در روده می

هاي آلی باعث است غذاي حاوي اسیدگزارش شده
اشریشیامثل  ،اس به اسیدهاي حستوقف در رشد گونه

 Patten and(شوند ، سالمونال و کمپیلوباکتر میکلی

Waldroup 1988 .(ر از بار ثّسالمت دستگاه گوارش متأ
میکروبی محتویات روده است و عامل مهمی در تغییر 

 Izat(هاي گوشتی است عملکرد و ضریب تبدیل جوجه

et al. 1990(يبنابراین استفاده از اسید استیک در جیره؛ 
سبب بهبود تعادل  ،هاي مضرغذایی با مهار رشد میکروب

هاي گوشتی میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه
.شودمی

ایش زنتایج نشان داد که مصرف اسید استیک سبب اف
. دگردمیتعداد کلنی الکتوباسیلوس در محتویات ایلئوسکال 

1- Anorexigen
2- Insulin growth  factor I
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 يهاي آلی در جیرهاست استفاده از اسیدمشخص شده
هاي مضر، شرایط رشد میکروب کردن ضمن مهار ،ذاییغ

چون الکتوباسیلوس  ،هاي مفیدياي را به نفع باکتريتغذیه
.Reid et al(کنند فراهم می  که گزارش شده است). 1990

درصد اسید فوماریک و  4/0و  2/0استفاده از  ،ترتیببه
ه هاي الکتوباسیلوس بباعث افزایش پرگنه ،پروپیونات

 42و  24ها در سنین آمده از دستگاه گوارش جوجهدست 
.Gheisari et al(شود روزگی می چنین افزودن هم) 2007

سبب افزایش تعداد  ،درصد اسید استیک به غذا 75/0
د گردها میسکوم جوجه يالکتوباسیلوس در ناحیه

)Ghazalah et al. معموأل براي  ،هاالکتوباسیلوس). 2011
ها سالمتی دستگاه گوارش پرنده مفید هستند و افزایش آن

 کلیاشریشیامثل  ،هاي گرم منفیتواند از رشد پاتوژنمی
 Patten and Waldroup(و سالمونال جلوگیري کند 

هاي جوجه يهاي آلی در جیرهمصرف اسید). 1988
سبب ،کوچک يروده pHتواند با کاستن می ،گوشتی

). Alp et al. 1999(ها شود بهبود رشد الکتوباسیلوس
با افزایش  ،طور که نتایج تحقیق حاضر نشان دادهمان

داري کاهش یافت ولی طور معنیه جیره بpHاسید استیک، 
 7/0دست آمده در سطح ه هاي الکتوباسیلوس بتعداد کلنی

. درصد اسید استیک تفاوتی را با هم نشان ندادند 4/1و 
هاي مفید و باکتري يبه منظور ایجاد شرایط غلبه ،بنابراین

 ،ها در دستگاه گوارشهاي مضر و پاتوژنمطلوب بر باکتري
جوجه  يدرصد درجیره 4/1توان از اسید استیک تا می

.گوشتی بهره برد
نتایج صفات الشه نشان داد مصرف اسید استیک سبب 

نه تنها  ،انرژي جیره د ولی افزایشوشمیبهبود بازده الشه 
بلکه باعث افزایش چربی  ،بازده الشه را افزایش نداد

هاي جوجهاست که گزارش شده . دگردیبطنی  يمحوطه
طور ه درصد اسید بوتیریک، ب 2گوشتی تحت تأثیر 

درصد اسید  1داري وزن الشه باالتري را نسبت به معنی
.Lesson et al(اند بوتیریک و تیمار شاهد داشته 2005.( 

 يهاي آلی در جیرهمشخص شده است مصرف اسید
Denli(بدون اثر بر وزن کبد  ،هاي گوشتیجوجه et al. 

 .Izat et al(شود سبب افزایش کیفیت الشه می ،)2003

داري که از لحاظ درصد وزن چربی تفاوت معنی). 1990
با انرژي  يو جیره) N(شاهد  يهاي جیرهبطنی بین تیمار

احتماالً مرتبط به باال بودن انرژي  ،مشاهده شد) H(زیاد 
Golian(است جیره بوده et al. رسد، به نظر می). 2010

هاي مضر مصرف اسیدهاي آلی با ممانعت از رشد باکتري
 .Alp et al(و بهبود بار میکروبی در دستگاه گوارش 

دهد هدر رفتن مواد مغذي را کاهش می) 1999
)Ebrahimnezhad et al. مصرف اسید  ،بنابراین). 2012

بلکه  ،شوداستیک نه تنها سبب بهبود عملکرد جیره می
. دهدکیفیت الشه را هم افزایش می

افزودن اسید استیک شود که گیري میدر مجموع نتیجه
هاي گوشتی سبب ممانعت جوجه يدرصد به جیره 4/1تا 

ها و کلی فرم کلیاشریشیامانند  ،هاي مضراز رشد باکتري
ها را در محتویات چنین رشد الکتوباسیلوسشده و هم

اگر  ،مصرف اسید استیک .کنددستگاه گوارش تقویت می
ولی با بهبود  ،شودچه سبب کاهش مصرف غذا می

سبب کاهش ضریب تبدیل خوراك  ،افزایش وزن روزانه
در هنگام مصرف اسید استیک در  ،بنابراین. دگردمی

جبران کاهش مصرف  برايهاي گوشتی، جوجه يجیره
نیازي به افزایش سطح انرژي جیره وجود  ،خوراك

. ندارد
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Effect of increasing energy of diet and adding acetic acid on the 
performance and intestinal microflora of broilers
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of acetic acid and diet energy on productive 

performance and intestinal microflora in 216 day-old broiler chicks. Chicks were divided to 2
parts and each part was split into 9 groups (12 birds) after six days. The first and second parts 
of chicks were fed by control (N) and high energy (H) diet, respectively. Each of the amounts 
of 0 (A0), 0.7(A0.7) and 1.4 (A1.4) acetic acid were added to diets of three groups of both parts 
in 3 replicates. A bird of each group in the day 18, 28 and 38 was slaughtered and its ileosecal
contents were picked. CFU/g of Coliforms, E. coli and lactobacillus of samples were 
determined. The results showed that the lowest feed conversion ratio was achieved by 1.4%
acetic acid (P<0.05). There was intraction effect of time and acetic acid on CFU/g of
Coliforms and E. coli (P<0.05). On day 38, CFU/g of Coliforms obtained by 0.7 and 1.4 %
acetic acid was lower than 0% acetic acid (P<0.05). CFU/g of E. coli with 0.7 % acetic acid, 
achieved on day 28 was higher than on day 38 (P<0.05). The lowest CFU/g of lactobacillus 
was obtained with 0% acetic acid (P<0.05). Conclusion, the addition of acetic acid up to 1.4%
to diet of broilers can improve feed conversion ratio, enhance the growth of lactobacilli and 
prevent the growth of Coliforms and E. coli in the digestive contents.

Kay words: Acetic acid, Broilers, Intestinal microflora

1- Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2- MSc. Graduated of Animal Science from Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
Corresponding Author: Roostaei-Ali Mehr, M.,  E-mail: roostaei@guilan.ac.ir


