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چکیده
عملکرد بـر و اسـید فرمیک) آلـی (مکمل حاوي اسـید پروپیونیک اسـیدهاي مختلف سـطوح تأثیر بررسـی جهت
12 جمعًا که تکرار سه و جیره) در درصد و1/5 1/0 ،0 /5 سطح(صفر، چهار در تصادفی طرح کامًال جوجههاي گوشتی،
قطعه جوجه 192 روي بر جمعًا آزمایشـی، هر واحد در قطعه 16 نظر گرفتن د ر با و را تشـکیل میداد آزمایشـی واحد
مقایسه میانگینها و MASTAT-C نرمافزاري بسته استفاده از د اده ها با آماري وتحلیل تجزیه انجام پذیرفت. گوشتی
بین در خوراك نظر میزان مصـرف از مختلف دورههاي د ر پذیرفت. تفاوت معنـیداري انجام دانکن طریـق آزمـون از
معنیداري تفـاوت تیمارها بین در آغازین دورة طـی د ر وزن بد ن افزایش اما نگردید . مشـاهده آزمایشـی تیمارهاي
روزگی) 0-42) دوره وکل رشد در دورة آلی اسـیدهاي از استفاد ه سـطح افزایش با علیرغم اینکه .( p< 0/05) داشـت
ضریب نظر از معنیداري تفاوت همچنین .( p< نبود(0/05 معنید اري تفاوت این اما بود یافته بهبود بدن وزن افزایـش
کاهش باعث آلی اسیدهاي از >p).و استفاده داشت(05/ 0 وجود تیمارها بین مختلف در دورههاي طی د ر غذایی تبدیل
فاکتور همچنین بدن و وزن افزایش هـر کیلوگرم ازاء به تغذيهایی هزینه .(p< دوازدهه گردید (0/01 در pH معنـیدار
0/5 افزودن ایـن مطالعه،  نتایج نهایت طبق در .(p<0/05) معنید اري داشـت تفاوت تیمار ها بین د ر عملکرد کارایـی

میگردد. توصیه جوجههاي گوشتی در جیره مکمل این از درصد

عملکرد ـ گوشتی جوجه ـ آلی اسیدهاي کلید ي: کلمات
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An investigation on the use of dietary organic acids on broiler performance.
By: H.Ghahri, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Islamic Azad University, Urmia Iran.
M. Shivazad, Professor, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Tehran University, Karaj, Iran.
P.Farhumand,Associate Professor,Animal Science Department , Faculty of Agriculture , Urmia University, 
Urmia, Iran.
J.Egbal, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Islamic Azad University, Urmia, Iran.
M.Najafzadeh, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Islamic Azad University, Urmia, Iran.
A completely randomized design was carried out to study the performance of broiler chicks fed diets differents 
inclusion rates of organic acids (0.0, 0.5, 1.0 , and 1.5 %) for 6 weeks. 192 day – old broiler chicks were allocated to 4 
dietary treatment with 3 replicates. MSTAT – C test for statistical analysis, Duncan test to compare the means, were 
used. Result showed that using of organic acids had not significant effect on feed intake (p<0.05). Supplemented 
diets with organic acid had a significant effect on the body weight (BW) in starter period (p>0.05) ; Although BW 
was not affected by treatments at the end of experiment(p<0.05). Organic acids improved feed conversion ratio 
(FCR) significantly in both period (p<0.05). Feeding supplemented diets with organic acids decreased significantly 
intestinal pH (p<0.01).  According to results of this experiment, using of 0.5% organic acids can be recommended 
in boiler diets.

Key Worsd: Organic acid , Broiler , Performance

خوراك باکتریایی و ــی قارچ پایه آلودگی احتمال به ــا توجه ب
ــتی، گوش ــرد جوجههاي عملک و ــالمت س بر ــر آن تأثی و ــور طی
اهمیت از ــر مض ــمهاي میکروارگانیس مهار و آلود گی دان ــرل کنت
این با ــارزه جهت مب دفاع اول خط که ــد میباش برخوردار ــاد ي زی
از عاري امکان تا حد و باال کیفیت با ــواد خوراکی م تهیه خطرها،
میتوان منظور این براي میباشد(7) بیماریزا ــمهاي میکروارگانیس
خوراکی ــواد م رطوبت میزان ــظ حف دادن، حرارت ــاي روش ه از
ــت نمودن خوراك پل و آنتیبیوتیکها از ــتفاد ه اس مطلوب، درحد
ــهولت س دلیل به نیز ــیدهاي آلی اس از ــتفاده اس اما گرفت. کمک
مجدد آلود گی احتمال به آن، عد م ــی دسترس سهولت ــتفاده،  اس
بروز عدم ــتی، جوجههاي گوش عملکرد آن بر ــر مثبت تأثی دان و
ــذي خوراك مغ مواد تخریب از ــري جلوگی و باکتریایی ــت مقاوم
کردند گزارش (11) Langhout و همکاران ــد(6). میباش ــب مناس
گوشتی تا حدودي جوجههاي جیره د ر آلی ــیدهاي اس از ــتفاده اس
همچنین نماید و ایفا خوراك را در بیوتیکها آنتی ــش می تواند نق
بهبود و مصرف خوراك کاهش غذایی، بهبود ضریب تبدیل ــبب س
تقویت دفاعی،  خط میگردد.دومین ــتی گوش جوجههاي عملکرد
بیماريها ــه ب ابتالء که میتواند خطر ــوده طیور ب ایمنی ــتم سیس
عالوه ــد ــیدهاي آلی میتوانن اس منظور این براي د هد ــش را کاه
روده، pHکاهش ــق طری از خوراك، بیماریزاي ــل عوام کاهش ــر ب
را مفید هاي میکروارگانیسم و کاهش را مضر ارگانیسمهاي میکرو
حذف تقویت طبیعی و و برانگیختن باعث عبارتی به افزایش دهد و
به نسبت ــیت کاهش حساس باکتريهاي بیماريزا از طریق رقابتی

افزایش ــث باع نتیجه در ــا و بیماريه
در ــر مثبت تأثی و مقاومت ــا ب ــاري همی

ــتی گوش ایمنی جوجههاي ــتم سیس تحریک
با می توانند آلی اینکه اسیدهاي و باالخره گردند(14)

طیور عملکرد بهبود باعث مضر، میکروارگانیسمهاي کاهش
سمی مواد تولید کاهش مواد غذایی، جذب و هضم بهبود طریق از

در روده گردند(7). تجزیه مواد مغذي کاهش و
خوراك به ــیدهاي آلی اس نمود افزودن ــزارش (7) گ Clifford
احتمال ــه ب خوراك در ــمهاي موجود مهار میکروارگانیس ــی پ در
ــار مه ــد. میباش طیور عملکرد بر ــودمندي س ــرات اث داراي ــاد زی
در بهتر موجب تعادل میکروبی ــمهاي موجود درآن میکروارگانیس
موجب آلی احتماالً ــیدهاي اس وجود و میگردد گوارش ــتگاه دس
مغذي عناصر جذب و هضم ــود بهب و دان ترکبیات ــتر بیش انحالل
اسید کردن دادند اضافه نشان (12) همکاران Skinner و میگرد د.
می تواند ــتی گوش جوجههاي جیره به ــید پروپیونیک اس و فرمیک
ــبب س و دهد قرار تأثیر ــت تح را رود ه ــاي تعداد میکروبه و ــوع ن
جذب ضریب تبدیل غذایی ــود بهب تلفات و کاهش ــد، رش افزایش
در آلی اسیدهاي استفاده از تأثیر بررسی مطالعه جهت میگردد .این
راند مان غذا، مصرف ــد، بر تلفات،  رش ــتی جیره جوجههاي گوش
تولید گوشت جهت و بستر رطوبت عملکرد،  کارایی فاکتور غذایی،
از بروز مقاومت در ــري جلوگی و پائین بیوتیکی آنتی مانده ــس باپ
سهولت و کننده مصرف سالمت و ــت بهداش آنتیبیوتیکها،  برابر

پذیرفت. انجام آن از استفاده

مقدمه
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کار و روش مواد
فرمیک و پروپیونیک ــیدهاي آلی اس مکمل از ــتفاد ه اس آزمایش با این
و1/5 1 /0 ،0/5 ــر، ــطح (صف س چهار د ر ( ــک1 بیوترونی تجاري ــام ن ــا ب )
می داد ــکیل را تش ــی آزمایش واحد 12 جمعاً که تکرار ــه س و درصد جیره)
روي بر ــی آزمایش واحد هر در ــتی گوش جوجه 16 قطعه گرفتن نظر د ر با
کامًال تصاد فی طرح قالب در 308 راس ــویه س ــتی گوش جوجه 192 قطعه
جداول ــنهادات پیش به توجه با ــی جیرههاي آزمایش و ــت(1) پذیرف ــام انج
انرژي اساس نسبت بر و (2) گوشتی جوجه هاي غذایی استاند ارد احتیاجات
آغازین دو مرحله UFDA براي 2 افزاري نرم بسته ــتفاده از اس با به پروتئین

.( 3،2 گردید (جداول تنظیم روزگی) 21-42) و رشد روزگی) 0-21)
هر از مساوي جنسیت، بطور تعیین از پس یک روزگی ــن س در جوجهها
مصرف آزمایش، طول دورة و در گشتند واحدهاي آزمایشی توزیع در جنس دو
و براي ــري اند ازهگی هفتگی بطور غذایی تبدیل ــب ضری و وزن افزایش ــذا،  غ
آماري وتحلیل تجزیه روزگی) مورد 0-42) دوره و کل رشد آغازین، دورههاي
به هم آن دوره که طول در جوجه قطعه یک تنها اینکه علت و به گرفت. ــرار ق
نگرد ید. واقع آنالیز آماري معیار مورد لذا این شد . چاق تلف طیور سندرم دلیل

آزمایشی واحد هر از رشد دوره آخر در دوازد هه ــمت اندازهگیري pH قس جهت
در و جد ا ــا آن ه روده ذبح، بعد از و انتخاب تصاد فی ــور ط به ــه جوجه قطع دو

گردید. pH دوازد هه اندازهگیري دیجیتالی، متر pH از استفاده آزمایشگاه با
کارایی ــور فاکت و افزایش وزن ــرم کیلوگ هر ــه ازاء ب تغذیهاي ــه هزین
ذیل ــورت ص به ــی پرورش د وره آخر د ر مختلف ــاي گروهه ــرد براي عملک

قرار گرفت(3). آماري تحلیل و و مورد تجزیه محاسبه

درصداجزاء
17/3اسید فرمیک

آمونیوم 14/1فرمات
پروپیونیک 12/4اسید

آمونیوم 8/4پروپیونات
پرکننده 47/7مواد

100جمع

1/5درصد 1درصد 0/5درصد شاهد
                                          جیره

(درصد) متشکله اجزاء

53/13 52/16 53/19 54/22 ذرت

34/77 34/58 34/39 34/19 سویا کنجاله

2 2 2 2 ماهی پودر

4/1 3/76 3/42 3/09 آفتابگردان روغن

1/5 1/5 1/5 1/5 صدف

1/5 1/0 0/5 ـ اسید آلی مکمل

5 5 5 5 کنسانتره*

محاسبهایی آنالیز

22/30 22/30 22/30 22/30 پروتئین(٪)

3100 3100 3100 3100
متابولیسم قابل انرژي

کیلوگرم) هر در (کیلوکالري

1/01 1/01 1/01 1/01 کلسیم(٪)

0/468 0/469 0/469 0/47 جذب(٪) قابل فسفر

0/539 0/539 0/539 0/54 متیونین(٪)

1/35 1/35 1/35 1/35 لیزین(٪)

0/974 0/975 0/975 0/976 سیتئین(٪) میتونین+

مکمل بیوترونیک در مورد استفاده آلی اسیدهاي 1ـ ترکیب جدول

روزگی) آغازین(0-21 دوره آزمایشی جیرههاي ترکیب 2ـ جدول

4 ، متیونین درصد لیزین، 3/7 درصد 2/6 ، چربی درصد 2 پروتئین خام، درصد 30 متابولیسـم،  قابل انرژي کیلوکالري 1600 حاوي مورد اسـتفاده *کنسـانتره
بود. خام درصد فیبر 3 جذب و قابل فسفر د رصد 5/5 درصد  کلسیم،  7 سدیم، درصد سیتئین، 2/3 درصد متیونین +

... اسیـد هاي از استفاده اثـر بـررسـی
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1/5درصد 1درصد 0/5درصد شاهد
                                                               جیره

اجزاء متشکله (درصد )   

63/54 64/60 65/66 66/71 ذرت

24/72 24/50 24/29 24/07 سویا کنجاله

2 2 2 2 ماهی پودر

2/14 1/8 1/49 1/12 آفتابگردان روغن

1/1 1/1 1/1 1/1 صدف

5 5 5 5 اسید آلی مکمل

1/5 1 0/5 ـ کنسانتره

محاسبهایی آنالیز

19/375 19/375 19/375 19/375 پروتئین(٪)

3100 3100 3100 3100
متابولیسم قابل انرژي

کیلوگرم) هر در (کیلوکالري

0/88 0/88 0/88 0/88 کلسیم(٪)

0/45 0/45 0/45 0/45 جذب(٪) قابل فسفر

0/5 0/5 0/5 0/5 متیونین(٪)

1/07 1/07 1/07 1/06 لیزین(٪)

0/68 0/68 0/68 0/68 سیتئین(٪) متیونین+

غذایی تبدیل ضریب دوره * کل براي جیرة آزمایشی کیلوگرم یک قیمت
بدن وزن افزایش کیلوگرم یک ازاي به تغذيهایی هزینه = د وره کل در

صورت زیر ــه ب کل دوره ــراي ب ــی آزمایش کیلوگرم جیرة یک ــت قیم
گردید: محاسبه

مصرفی در ــدار غذاي مق تیمار* هر جیرةآغازین کیلوگرم یک ــت قیم
آغازین تغذیه اي براي دورة هزینه تیمار= آغازین براي هر دورة

د ورة در مصرفی غذاي مقدار هرتیمار* رشد جیرة کیلوگرم یک قیمت
دورة رشد براي تغذیهاي هزینه تیمار= هر رشد براي

دو براي ــهاي هزینۀ تغذی مجموع ــر تیمار÷ ه مصرفی ــرة کل جی وزن
ــی براي آزمایش جیرة کیلوگرم یک قیمت تیمار= هر ــد رش و آغازین د وره

دوره کل
ــبه محاس فرمول ذیل ــق طری از P.E.F 3 ــا ی ــی عمکلرد کارای ــور فاکت

گردید(3):
1- فرمول

  
             
×100

 

دوره آخر د ر وزن میانگین
 P.E.F = 

غذایی تبدیل ضریب

بـا تـصـادفی و کـامـًال طـرح در قـالب دادهها آمـاري وتـحلیل تـجزیه
روش با میانگین ــه -MASTAT ومقایس C افـزار آماري نـرم از ـــتفـاده اس

پذیرفت(1). انجام دانکن آزمون

بحث و نتایج
خوراك مصرفی

نظر از ــیداري معن تفاوت ــد میده ــان 4 نش جدول در مندرج ــج نتای
همکاران و Clik .ندارد وجود ــی آزمایش تیمارهاي بین در مصرفی ــوراك خ
در بیوترونیک آلی اسید پائین مکمل از سطوح ــتفاد ه کردند اس گزارش (5)
آنها خوراك مصرف میزان بر ــیداري معن تأثیر بوقلمون جوجههاي جیرة
باعث جیره درصد در 2 میزان به مکمل این از ــتفاده اس اما ــت اس ــته نداش
وهمکاران(9) Izat همچنین گردید. خوراك مصرف میزان معنیدار کاهش
جوجههاي در جیره پروپیونیک اسید مختلف ــطوح س روي بر مطالعهایی در
0/2) پروپیونیک مختلف اسید سطوح از ــتفاده اس کردهاند گزارش گوشتی
آنها نداشته خوراك مصرف میزان بر معنید اري تأثیر درصد) و 0/8 0/4 ،
ــتی، گوش جیره جوجههاي در ــید فرمیک اس روي بر مطالعهاي ــت. در اس
میزان به ــیم کلس فورمات یا و درصد یک میزان ــه ــید فرمیک ب اس افزودن

روزگی) رشد(21-42 جیرههاي آزمایشی دوره ترکیب 3ـ جدول
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میزان بر معنیداري تأثیر گروه کنترل ــه با مقایس در جیره درصد در 1/45
.(10) است نداشته خوراك مصرف

وزن اضافه
نظر افزایش از معنیداري اختالف جدول 5 در مندرج به نتایج توجه با
گروههاي و کنترل گروه ــن بی ما آغازین، دورة طی در جوجه ها ــدن ب وزن
و رشد دوره طی در .(p<0/05) میگردد مشاهده آلی ــید حاوي مکمل اس
میانگین آلی،  ــتفاده ازمکمل اسید اس ــطح س افزایش با همزمان د وره، کل
ــت. نیس معنیدار تفاوتها این اما ــت اس یافته افزایش نیز وزن بدن افزایش
معنیدار بودن عدم اما آلی و اسیدهاي از اثر استفاده د ر بدن وزن بهبود در
نیز ــکاران(9) هم و Izat و (7) Clifford ــط توس ــی پرورش دورة در کل آن
مناسب میتواند ــطح س د ر اسید آلی ازمکمل استفاد ه است. ــده ش گزارش
ناشی امر این گردد که ــتی گوش جوجه هاي بدن وزن افزایش بهبود ــبب س
افزایش کاهش تولید  مواد سمی و آن، و جذب هضم غذا،  بهبود مصرف از
ایمنی سیستم تعدیل پاسخ و عفونت ها وقوع میزان کاهش روده،  مفید فلور

میباشد (7). طیور
تحت را آن ــلولی س ــی دیوارة شناس ریخت روده،  میکروبی ــت جمعی
ــت، اس مؤثر نیز مغذي جذب مواد ــزان می بر ــد بنایراین میده قرار ــر تأثی
جذب الیه موکوس که ــر ب ــتریدیاها کلس و کلیفرمها منفی بطوریکه تأثیر

است حالی این در و است اثبات رسیده میگیرد به صورت از آن مواد مغذي
رود ه و خوراك در ــی میکروب نوع فلور این باعث کاهش آلی ــیدهاي اس که

.(11) میگرد ند
باکتريهاي رقابت مهار د ر جیره اسیدي شده ، مهم موضوعهاي از یکی
متابولیتهاي کاهش وشاید ــترس د س قابل غذایی میزبان براي مواد با روده
حیوان وزن رو افزایش ــن ای از و آمینها و آمونیاك ــل مث باکتري ها ــمی س

میباشد (13). اولیه سنین د ر باالخص میزبان

غذایی تبدیل ضریب
باعث آلی اسید مکمل ــتفاده از اس 6 جدول در مندرج نتایج ــاس براس
ــد رش آغازین، طی دورههاي ضریب تبدیل غذایی در در معنیداري بهبود
این نظر از تفاوتی ولی شده کنترل گروه با مقایسه در ــی د وره پرورش کل و
اینکه به باتوجه ــد. ــاهده نش آلی مش ــید اس مکمل حاوي تیمارهاي مابین
بدن وزن افزایش و ــوراك مصرف خ از میزان ــر متأث غذایی ــب تبدیل ضری
ــتر آغازین بیش دورة طی در تبدیل غذایی ــب ضری در تفاوت لذا ــد میباش
با ارتباطی و ــود ه ب دوره این طی د ر ــا جوجه ه بدن ــش وزن افزای از ــر متأث
آغازین دورة ــی ط در اینکه به توجه ــا ند ارد. ب آنها خوراك مصرف ــزان می
میزان نظر از ــی ــید آل اس مکمل حاوي تیمارهاي بین ــی داري معن ــاوت تف
بودن ــیدار معن ندارد فلذا عدم وزن بدن وجود ــش افزای ــرف خوراك و مص

دوره کل
(0-42 روزگی)

رشد دورة
(21-42روزگی)

آغازین دورة
(0-21روزگی)

اسید مکمل سطح
آلی(%)

4085± 138/94 3076± 142/89 1009± 6/55 0

4124 ± 79/42 3122 ± 50/26 1001 ± 29/22
0/5

4106 ± 25/79 3089 ± 25/54 1016 ± 12/05 1/0

4070 ± 25/58 3056 ± 24/91 1014 ± 17/48 1/5

47/27 44/92 10/60 SE

ns ns ns

د ردورههاي مختلف (گرم) مصرفی خوراك مقدار بر آلی اسید مکمل مختلف سطوح اثر جدول 4ـ

معنیداري نیست. اختالف = ns

... اسیـد هاي از استفاده اثـر بـررسـی
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در آخر اما بود. بینی پیش قابل ــا بین این تیماره در غذایی تبدیل ــب ضری
تبدیل ــب ضری نظر معنیداري از ــاوت تف ــی پرورش دوره کل و ــد رش دوره
مشاهده آلی اسید حاوي5/ 1درصد مکمل تیمار شاهد و تیمار مابین غذایی
بودن پائین و جوجه ها بدن وزن افزایش از ناشی امر این .(p<0/01) گردید
د رصد 1/5 تیمار حاوي با شده تغذیه جوجه هاي مصرفی در خوراك میزان

میباشد. اسید آلی مکمل
تبدیل د ر میزان ضریب تفاوت ــت اس ــخص مش 6 جدول در همچنانکه
حاوي مکمل تیمارهاي با گروه کنترل ــا بین م آغازین طی دورة د ر ــی غذای
پرورشی کل دوره و رشد دورة طی د ر تفاوت این حالیکه است در آلی اسید
با میباشد . دیگر تیمارهاي با آلی اسید مکمل درصد حاوي1/5 تیمار مابین
تیمارهاي تبدیل غذایی بین ضریب نظر از اینکه تفاوت معنید اري به توجه
از این استفاد ه لذا ندارد وجود پرورشی د ورة کل در آلی اسید حاوي مکمل
بهتر غذایی، جیرة بودن هزینۀ پائین دلیل درصد به 0/5 ــطح در س مکمل
بهبود ضریب تبدیل وهمکاران Gelik می باشد. جیره در آن باالي سطوح از
د رصد ــاوي 2 ح جیرههاي با ــده ش تغذیه جوجههاي بوقلمون در ــی غذای

نمودند (5). گزارش را بیوترونیک آلی اسید مکمل

روزگی 42 در دوازد هه pH

باعث ــید آلی اس ــتفاده از مکمل اس ،7 ــماره ش جدول به توجه با

(p<0/01)ــت اس ــد ه ش دوازدهه ــمت قس د ر pH ــیدار معن ــش کاه
pH جیره، در ــی آل ــید اس مکمل ــطح س افزایش با همزمان ــه بطوریک
اسیدآلی از مکمل ــتفاد ه اس  ،Gelik تحقیق ــت. در اس یافته کاهش نیز
pH ــش معنیدار کاه باعث ــره جی در درصد ــطح 2 س ــک در بیوترونی
همکاران و Izat ــه مطالع د ر ــا ام ــت(5) اس ــده ش دوازد هه و چینهدان
ــید درصد اس 53/5 حاوي (ترکیب Luprosil - NC مکمل ــتفاده از اس
ــتی گوش جوجههاي ــد جیره درص 0/8 و 0/4 ــطح س د ر ــک) پروپیونی
همچنین ــت(9). اس ــته pH دوازدهه ند اش بر کاهش معنیداري ــر تأثی
مکمل استفاد ه از موقع را در ــکوم س pH کاهش و همکاران Waldroup
یک سطح در پروپیونیک ــید ــید فرمیک و اس اس حاوي آلی ــید هاي اس
آلی ــید اس مکمل از ــتفاده اس اما نمودند(14) گزارش جیره د ر درصد
دوازدهه pH باعث کاهش ــه اینک د رصد علیرغم 0/2 میزان به ــس ژنک
مطالعات ــه ب توجه ــا ب ــت. معنی دار نبوده اس کاهش ــن ای اما ــد گرد ی
دوازدهه pH ــزان می آلی بر ــیدهاي اس تأثیر ــوان گفت ــن میت محققی
براي رشد جدول 8 توجه به با د ارد. آن ــتفاده از سطح اس به ــتگی بس
با تغییر لذا ــت (10) هس نیاز د وازدهه در خاصی pH ،باکتري هر نوع
و تغییر داد آن د ر را غالب باکتري نوع ــوان می ت د وازدهه،  pH ــزان می
بیماریزا باکتريهاي میزان pH دوازدهه از وفور کاهش با ترتیب ــن بد ی

خواهد شد. مفید افزوده باکتريهاي وفور بر و شده کاسته

دوره کل
(0-42 روزگی)

رشد دورة
(21-42روزگی)

آغازین دورة
(0-21روزگی)

اسید مکمل سطح
آلی(%)

2019
±

102/61

1481/53
±

88/08

637/38 b

±
14/54

0

2209/52
±

9/73

1541
±

4/35

667/58 a

±
6/79

0/5

2214/48
±

21/08

1539/61
±

12/77

675/21 a

±
12/44

1/0

2219/65
±

41/06

1548/07
±

31/38

672/00 a

±
16/37

1/5

32/60 27/27 7/53 SE

ns ns *

دردورههاي مختلف جوجهها(گرم) وزن افزایش بر آلی اسید مکمل مختلف سطوح اثر جدول 5ـ

نیست.  معنیداري =اختالف ns 
(p<0/05) است درصد معنیدار 5 سطح د ر اختالف =*

مید هد. را نشان میانگین ها بین معنیدار تفاوت نامتشابه وجود حروف
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دوره کل
(0-42 روزگی)

رشد دورة
(21-42روزگی)

آغازین دورة
(0-21روزگی)

اسید مکمل سطح
آلی(%)

a929/1 a

±
0/03

2/077 a

±
0/03

1/584 a

±
0/04

0

ab866/1 a

±
0/03

2/025 a b

±
0/03

1/500 b

±
0/03

0/5

ab854/1
±

0/01

2/006 a b

±
0/01

1/507 b

±
0/01

1/0

b834/1 a

±
0/02

bو1/974

±
0/02

1/509b

±
0/02

1/5

0/01 0/01 0/02 SE

** ** *

عملکرد کارایی فاکتور
کیلوگرم هر ازاء به تغذیه اي هزینه

بدن (ریال) افزایش وزن
دوازد هه pH سطح اسید آلی

109/9 b

±
6/94

479/07 a

±
7/43

6/013 a

±
0/05

شاهد

118/4 a

±
1/19

481/14 a

±
0/7

5/897a

±
0/06

0/5

119/4 a

±
1/64

496/17 ab
±

2/24

5/763 b

±
0/03

1/0

121/1 a

±
3/63

508/47 b

±
6/45

5/740 b

±
0/03

1/5

2/33 3/55 0/03 SE

** ** *

دردورههاي مختلف غذایی تبدیل بر ضریب اسید آلی مکمل مختلف سطوح تأثیر جدول 6ـ

است.  معنیدار درصد 5 سطح در *=اختالف
است. درصد معنیدار 1 در سطح **= اختالف

عملکرد فاکتور کارایی و وزن بدن افزایش تغذي هایی دوازدهه،  هزینه pH بر مختلف مکمل اسید آلی سطوح 7ـ تأثیر جدول

است. معنی دار د رصد 5 سطح در اختالف * =
است. درصد معنیدار 1 در سطح =** اختالف

... اسیـد هاي از استفاده اثـر بـررسـی
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وزن افزایش یک کیلوگرم به ازاء تغذیهاي هزینه
ــی وجود آزمایش مختلف ما بین تیمارهاي نظر این از معنیداري اختالف
در آلی اسید درصد 1/5 حاوي تیمارهاي بین ما این اختالف .(p<0/01) داشت
، شاهد تیمارهاي و بود شاهد و آلی اسید د رصد 0/5 حاوي تیمارهاي با مقایسه
فلذا (جدول7). نداشتند همدیگر با معنی دراي آلی اختالف درصد اسید 0/5 و1
0/5 سطح د ر باالخص مطالعه مورد آلی اسید مکمل از ــتفاده اس گفت میتوان
سطح بدون این در از آن استفاده که چرا است و اقتصادي مناسب درصد کامًال
تبدیل ضریب بهبود بدن، وزن افزایش باعث تغذیهایی، هزینه ــطح س افزایش

است. گردیده مصرف خوراك میزان در عدم تغییر با همراه غذایی

عملکرد کارایی فاکتور
مقایسه د ر اسید آلی مکمل حاوي تیمارهاي جدول شماره7، به باتوجه
د اشتند . همدیگر با شاخص این معنید اري از نظر اختالف ــاهد، ش تیمار با
آلی اختالف ــید مکمل اس حاوي تیمارهاي ــه براینک ــر، نظر دیگ ــرف ط از
قبلی معیارهاي و ــاخص ش این توجه به با ندارند لذا همدیگر با معنیداري
ازاء به ــی،  هزینه تغذ یهاي غذای تبد یل ضریب بدن، وزن ــه افزایش جمل از
آلی ــید اس از مکمل ــتفاده اس خوراك، مصرف و وزن افزایش کیلوگرم هر
همچنین آن و با سطوح باالي در مقایسه ــطح 0/5 درصد در س بیوترونیک

میباشد. توصیه قابل و مناسب بوده کامًال جیره آن د ر از استفاده عدم

قد ردانی و تشکر
ــی معاونت پژوهش همکاران کننده دلگرم حمایتهاي از دارد پایان جا در
و دامپزشکی واحد کلینیک همکاران تمام از و ارومیه واحد اسالمی آزاد د انشگاه

نمایم. وقدردانی دانشگاه تشکر بیوشیمی میکروبیولوژي و کارشناسان

پاورقیها
1 . Biotronic
2 .User Friendly Feed Formulation Done Again.
3 . Performance Efficiency Factor. 

باکتري نوع مناسب pH

E. coli 8و-6/0

الکتوباسیلوسها 5/4-6/4

سالمونال و Compylobacter jejuni 6/8-7/2
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رشد باکتریها مناسب براي pH ـ محدوده 8 جدول


