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Introduction1: Today, livestock and poultry health in an advanced production system is a major challenge 

affecting human health and the global economy. Antibiotics have been used in poultry nutrition for many years. 
Chickens are raised with the assistance of the regular use of antibiotics, not only for the prevention and treatment 
of diseases but, also, for body growth. Overuse and misuse of antibiotics in animals are contributing to the rising 
threat of antibiotic resistance. In recent years, as a result of increasing concerns about the possibility of developing 
antibiotic-resistant strains, as well as the fact that they remain in animal tissues and eventually ban their use, the 
use of compounds such as organic acids, probiotics, prebiotics, enzymes, etc. as safe alternatives have been widely 
considered in poultry nutrition. Organic acids are a good alternative to antibiotics in poultry diets. These are 
improving the immune system of broilers by acidifying the gastrointestinal tract and improving the intestinal 
microflora. Organic acids cross the bacterial membrane; inside the bacterial cell, it produces hydrogen ions and 
bicarbonate, which eventually increases the acidity. Therefore, they force the bacteria to consume energy in order 
to keep the acidity constant, which leads to their death. Coating of organic acids prevents its dissociation and 
digestion in the stomach so that the biological effect of organic acids reaches the distal parts of the gastrointestinal 
tract and is effective in intestinal microflora and mucosal morphology. This study was performed to investigate 
the effect of encapsulated organic acids on microbial population, intestinal acidity, blood indices, nutrient 
digestibility, and viscosity of digestive contents, carcass characteristics and performance of broilers.  

Material and Methods: 150 male broiler chickens of Ross 308 commercial strain as one-day-old were 
allocated in a completely randomized design with 5 treatments, 3 replications and 10 chickens per replicate. 
Experimental treatments included: 1. Basal diet 2. Basal diet + commercial Organic acid 3. Basal diet + Non-
encapsulated organic acid 4. Basal diet + Encapsulated organic acid 5. Basal diet + encapsulated organic acid + 
Non-encapsulated organic acid. On day 42 of the experiment, one chickens from each experimental unit, which 
were close to the weight average of that unit, were selected and blood samples were taken from their wing veins. 
AT 42d, from each replication, a chick with the same weight as the average weight of the experimental unit was 
taken and their live weight was recorded and slaughtered. Also, from each replication, a chick with a weight similar 
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to the average weight of the experimental unit was selected and their live weight was recorded and slaughtered. 
Then, different parts of the carcass were weighed by peeling and emptying the viscera. In order to evaluate the 
microbial population of the intestines of the tested broilers, at the age of 42 days, one chick from each experimental 
unit was selected with conditions close to the weight average of the relevant unit and after weighing, it was 
slaughtered. The microbial population of Lactobacillus and gram-positive and gram-negative bacteria were 
studied.The data were statistically analyzed by statistical software using GLM procedure. The means were 
compared by Duncan method at the significance level of 0.05%. 

Results and Discussion: The result showed that in growth cycle, weight gain during the growth period and the 
whole period in the treatments containing encapsulated organic acid showed improvement and a significant 
difference with the control treatment. The addition of organic acids to the diet during the growth period reduced 
the conversion coefficient compared to the control group. Feed intake in the treatments containing capsular organic 
acid showed a significant decrease compare to the control group. The acidity of the duodenum and jejunum showed 
a significant decrease compared to the control group. The addition of encapsulated organic acids significantly 
reduced the total number of coliforms in the ileum and duodenum and increased the number of lactobacilli in the 
ileum. Also, experimental treatments increased the apparent digestibility of crude fat compared to the control 
group. The weight of the lymph nodes (bursa and spleen) also showed a significant increase under the influence 
of organic acids.  

Conclusion: The results of current experimental study showed that the usage of encapsulated organic acids in 
broiler chicken diets, reduces the acidity of the digestive tract, reduces the intestinal microbial contamination, 
creates favorable conditions in the digestive system, improves digestibility of the nutrients, and performance of 
the bird's growing birds. 
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 مقاله پژوهشی

 77-22، ص 1412بهار، 1، شماره15جلد

 

های خونی، جمعیت بررسی استفاده از اسیدهای آلی ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص

 های گوشتیپذیری مواد مغذی جوجهمیکروبی و گوارش

 
 4، سید علی جعفرپور3، منصور رضایی*2کاظمی فرد، محمد 1زهرا صادقیان

 32/11/1011تاریخ دریافت: 

 11/10/1011تاریخ بازنگری: 

 11/10/1011تاریخ پذیرش: 

 
 

 چکیده

وی  پذیری مواد مغذی، گرانرهای خونی، گوارشاین پژوهش جهت بررسی اسیدهای آلی ریزپوشانی شده بر جمعیت میکروبی، اسیدیته روده، شاخص      
، 813قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه تجاری راس    051های گوشتی انجام شد. تعداد   محتویات گوارشی، خصوصیات الشه و عملکرد رشد جوجه      
 -2ه جیره پای -0قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل:      01در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و تعداد   

سید آلی تجاری   شده      -8جیره پایه + ا سوله ن سید آلی کپ سوله    -4جیره پایه + ا سید آلی کپ سید آلی      -5جیره پایه + ا سوله + ا سید آلی کپ جیره پایه + ا
(. >15/1Pهد نشان داد )داری با شاکپسوله نشده بودند. افزایش وزن در دوره رشد و کل دوره در تیمارهای حاوی اسید آلی کپسوله بهبود و اختالف معنی

 هافزودن اسیدهای آلی در دوره رشد سبب کاهش ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد شد. مصرف خوراک نیز در تیمارهای حاوی اسید آلی کپسول 
شان داد ) در دوره پایانی، کاهش معنی سید آلی به   >15/1Pداری ن صرف ا سوله در تیمار پنجم با    (. م سوله و غیر کپ در  pHدار عث کاهش معنیشکل کپ

شد )  سوله، تعداد کلی  >15/1Pدوازدهه و ژژنوم  سیدهای آلی کپ سیل فرم(. افزودن ا سبت ها را در ایلئوم و دوازدهه، کاهش و تعداد الکتوبا  ها را در ایلئوم ن
(. وزن بورس >15/1Pام نسبت به شاهد شدند )پذیری ظاهری چربی خچنین، افزودن اسیدهای الی سبب افزایش گوارش به سایر تیمارها افزایش داد. هم 

سیدهای آلی افزایش معنی  شده از طریق افزایش      >15/1Pداری یافت )و طحال نیز تحت تأثیر ا شانی  سیدهای آلی ریزپو ساس نتایج این آزمایش، ا (. بر ا
لکرد پذیری مواد مغذی و عمش، سبب بهبود گوارش اسیدیته دستگاه گوارش، کاهش جمعیت میکروبی مضر روده و ایجاد شرایط مطلوب در دستگاه گوار     

 شوند.رشد می

 
 پذیریهای گوشتی، جمعیت میکروبی، ریزپوشانی، گوارشاسیدآلی، جوجه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

امروزه سالمت دام و طیور در سیستم تولید پیشرفته، چالش اصلی      
ها کبیوتیانسالالان و اقتصالالاد جهانی اسالالت. آنتی تأثیرگذار بر سالالالمت 

عنوان محرک رشد برای ایجاد ثبات  های زیادی در تغذیه طیور بهسال 
اند  کار رفته  در جمعیت میکروبی دسالالالتگاه گوارش و بهبود عملکرد به   

)., 2010et alHassan (هاده از برخی    . در سالالالال های اخیر اسالالالت
عنوان محرک رشالالالد باعث ایجاد مشالالالکالت بزرگی ها به یوتیک بآنتی

اسالالالت کنندگان شالالالده   برای محیط زیسالالالت و سالالالالمتی مصالالالرف 
., 2011al etGhazalah ; Langhout, 2000(.  از این رو، در نتیجه

تیک بیوهای مقاوم به آنتیسویه ها در مورد امکان ایجادافزایش نگرانی
به و هم ندن آن     چنین  ما باقی  بافت   واسالالالطه  و در  های حیوانی ها در 

شدن کاربرد آن  سیدهای    نهایت، ممنوع  ستهاده از ترکیباتی نظیر ا ها، ا
هایی   عنوان جایگزین ها و... به  ها، آنزیم بیوتیک ها، پری آلی، پروبیوتیک 

یور مورد توجه قرار گرفته اسالالالت طور گسالالالترده در تغذیه طخطر بهبی
)., 2007et al Garcia; ., 2000et alMellor ( ،در بین این موارد .

ها در جیره ماکیان پادزیستت های آلی جایگزین مناسالالبی برای اسالالید
(  7C-0C. اسیدهای آلی زنجیره کوتاه )) et alGunal,. 2006(هستند 
چنین اسیدهای مونوکربوکسیلیک ساده مانند اسید فرمیک، اسید      و هم

های               ید یا اسالالال یک و  ید بوتیر یک، اسالالال ید پروپیون یک، اسالالال اسالالالت
سید      مونو سید الکتیک، ا سیل مانند ا سیلیک دارای گروه هیدروک کربوک

 دارند  ضالد میکروبی  مالیک، اسالید تارتاریک و اسالید سالیتریک فعالیت   

)Dibner and Buttin, 2002( سیدهای آلی به سید خالص    . ا شکل ا
های صالالالورت نمکصالالالورت نمک )خالص و یا به)پودر و مایع( و یا به

صورت نمک سدیم، پتاسیم    ها بهدار( وجود دارند. بسیاری از آن پوشش 
ین استهاده بیشتر از نمک اسیدها ا   یا کلسیم در دسترس هستند. دلیل    

ست که آن  شکل جامد در    ها بها ستند و با توجه به  طور کلی، بی بو ه
د؛ تر فرار هسالالتنشالالوند و کمتر اسالالتهاده میفرآیند تولید خوراک آسالالان

تر خورنده هسالالتند و ممکن اسالالت در آب قابلیت انحالل بیشالالتری  کم
شند    شته با سیدی کردن   ) and Guo, 2007Hu(دا سیدهای آلی با ا . ا

دسالالتگاه گوارش و بهبود جمعیت میکروبی روده سالالبب بهبود پاسالال    
جوجالاله             کرد رشالالالالد  ل م ع نی و  م ی می     ا تی  گوشالالال  شالالالونالالد هالالای 

)., 2012et alPapatsiros (    ی . اسالالالیدی کردن جیره سالالالبب غلبه
ر ها بر عوامل بیماریزای موجود دسیلوس باالکتوهای مهید مثل باکتری

. اسالالیدهای آلی ) 2011et alGhazalah ,.(شالالود محتویات روده می
 کنند. در داخلها عبور میصالالورت تهکیک نشالالده از غشالالای باکتریبه

ربنات کهای هیدروژن و بیسالاللول باکتری، تهکیک شالالده و تولید یون
نند تا کبا افزایش اسالالالیدیته، سالالاللول باکتری را مجبور مینمایند و می

برای توازن طبیعی اسالالیدیته انرژی مصالالرف کنند، از طرف دیگر یون  
RCOO-   ساخت شده و  DNA نیز موجب توقف یا کاهش  و پروتئین 

) et alPanda ,.یابد های مضالالر کاهش میدر مجموع، رشالالد باکتری

ایر مزایای اسالتهاده از اسالیدهای آلی شالامل بهبود واکنش    . سال 2009(
های هضالالمی، فعالیت فیتاز میکروبی، افزایش ترشالالن پانکراس و آنزیم

در نهایت، افزایش رشالالالد موکوس روده در حضالالالور اسالالالیدهای آلی      
ست؛ که در نهایت،       به سید بوتیریک ا سیدهای چرب مانند ا صوص ا خ

شالالالود عملکرد رشالالالد می منتج به بهبود مصالالالرف مواد مغذی و بهبود
)., 2012et alPapatsiros (کاهش       . هم با  های آلی  ید چنین اسالالال

سرعت دفع مواد مغذی         شدن  ستگاه گوارش منجر به کند  سیدیته د ا
شده، مدت ماندگاری پروتئین را افزایش داده و در نتیجه، سبب کاهش 

) et Garciaشالالالود ریق آمونیاک می دار از طدفع مواد مغذی نیتروژن 

)., 2007al   شش سیدهای آلی پو شده . ا ضافه  دار ن ای که به خوراک ا
های ابتدایی دسالالتگاه گوارش هضالالم  آسالالانی در ب ششالالوند، بهمی
دار که پوشالالالشحالی، در )Bolton and Dewar, 1965(شالالالوند می

سیدهای آلی از تهکیک و هضم آن در معده جلوگیری می   نند ککردن ا
های انتهایی دسالالتگاه گوارش تا اثر زیسالالتی اسالالیدهای آلی به قسالالمت

برسالالالد و در جمعیت میکروبی روده و سالالالطن جذبی مقثر واقع شالالالود 
)Guo, 2007Hu and ; ., 2006et alMroz ( شانی می تواند . ریزپو
نداختن ت ریب و تجزیه           به  تأخیر ا به  مد برای  کارآ عنوان یک روش 

شود     ستهاده  ستگاه گوارش فوقانی ا ست      .مواد در د شی ا شانی رو ریزپو
شالالالوند که که در آن ترکیبات هدف توسالالالط دیواره پوشالالالش داده می

ای دهش توانند محتویات خود را تحت شرایط خاص با سرعت کنترلمی
لز، ها، سالالاللوآزاد کنند، در این فرآیند از مواد پلیمری مانند کربوهیدرات     

ها و پروتئین   ید تا       لیپ حدوده میکرومتر  ید کپسالالالول در م ها برای تول
 وند شالالعنوان ریزپوشالالانی شالالناخته میشالالود که بهمتر اسالالتهاده میمیلی

)Padmaja and Jyothi, 2012(.  اسالالتهاده از ترکیب اسالالیدهای آلی
های گوشتی سبب بهبود عملکرد رشد    ریزپوشانی شده در جیره جوجه  

. وجود ) 2007et alGauthier ,.(شالالود ها میو جمعیت میکروبی آن
کاهش محتوای           بب  یدهای آلی محافظت شالالالده در جیره سالالال اسالالال

ولون در ک الکتوباسالالیلوسحتوای اشالالرشالالیاکلی در ایلئوم و افزایش م 
تری در دار اثر بیشدهد اسالیدهای آلی پوشالش  شالود که نشالان می  می

. با توجه به اینکه     )Bosi, 1999(ایلئوم، روده کور و روده بزرگ دارد 
هه و ززنوم روده       غذایی در دوازد جذب مواد  محل اصالالاللی گوارش و 

ر تواند نقش قابل توجهی دتکامل بافت روده میباشد، بهبود رشد و می
ها داشالالته باشالالد و از  بهبود عملکرد رشالالد پرنده و نیز کاهش بیماری

سید و بهبود اثر آن      سبب رهایش آهسته ا شانی  ا در هآنجایی که ریزپو
شود، هدف این پژوهش، بررسی اثر ب شی    روده و دستگاه گوارش می 

شده بر عملک      شانی  سیدهای آلی ریزپو شه،       ا صیات ال صو شد، خ رد ر
یت میکروبی و گوارش  شالالالاخص غذی   های خونی، جمع پذیری مواد م

 های گوشتی بود. جوجه
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 هامواد و روش

قطعه جوجه خروس سالالالویه تجاری راس      051در این آزمایش از  
سه تکرار و   0 813 جوجه در هر تکرار در قالب طرح  01در پنج تیمار، 

کامالً تصالالالادفی مورد آزمایش قرار گرفت. دوره پرورش در سالالالالن      
مرغداری جوجه گوشالالتی واقع در دانشالالگاه علوم کشالالاورزی و منابع   

جام شالالالد   روز بود. ترکیب   42. طول دوره پرورش طبیعی سالالالاری ان
بدین صالالالورت بود:        مایشالالالی  مارهای آز مار  تی بدون     0تی یه  پا : جیره 

شاهد ) هیچگونه افزودنی به سید آلی  2، تیمار (1Tعنوان  : جیره پایه + ا
فرم غیر کپسالالوله : جیره پایه + اسالالیدهای آلی به8(، تیمار 2Tتجاری )

(3T تیمار ،)جیره پایه + اسیدهای آلی به 4 : ( 4فرم کپسولهT تیمار ،)5 :
سیدهای آلی به  سو جیره پایه + ا سیدهای آلی به فرم کپ م غیر فرله + ا

سوله )  ستهاده در    5Tکپ شیمیایی جیره غذایی مورد ا (. اجزا و ترکیبات 
دوره پرورش مطابق جدول اسالالالتاندارد احتیاجات غذایی جوجه خروس 

ROSS 308 (1994 ,
2

NRC( تهیه و در جدول )نشان داده شد. از   0 )
شد )  0-01نوع جیره آغازین )سه   روزگی( و پایانی  00 -24روزگی(، ر
روزگی( استهاده شد. تیمارهای آزمایشی حاوی اسیدهای آلی  25 -42)

ها بر پایه از روز هشالالتم دوره پرورش مورد اسالالتهاده قرار گرفت. جیره 
در تنظیم شالالدند.  UFFDA8ذرت و سالالویا بوده و با اسالالتهاده از برنامه 

شالالرایط پرورشالی شالامل برنامه نوری، درجه حرارت و     دوره آزمایش، 
رطوبت مطابق پیشالنهادات سالالویه راس اجرا شالالد. دسالالترسالالی به           

ی عملکرد رشالالدآب و خوراک در طی دوره آزمایش آزاد بود. صالالهات 
شالالامل مصالالرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضالالریب تبدیل خوراک 

در پایان هر دوره، برای تعیین مقدار خوراک  .رکوردبرداری شالالالالالالالدند
مانده از مقدار    مصالالالرفی هر واحد آزمایشالالالی )پن(، مقدار خوراک باقی    

ی آن واحد کسالر شالد تا مقدار خوراک مصالرفی هر    خوراک داده شالده 
شی )پن(  ست آید.  واحد آزمای سیدهای آلی     به د شانی، ا جهت ریزپو
سوربات   31مورد نظر، توئین  شد. برای   ( و تری31)پلی  گلیسرید تهیه 
سیدهای آلی با      تهیه کلیه محلول شد. ابتدا ا ستهاده  ها از آب دیونیزه ا

( م لوط نموده تا محلول اسیدی حاصل شود.    0:0آب مقطر )به نسبت  
گراد رسالالانده و به آن پلی درجه سالالانتی 41سالالپم محلول را به دمای 

سرید به و تری 31سوربات   شد    زدن )هموژنایزرهمراه همگلی ضافه  ( ا
دور در دقیقه(. پم از اینکه  01گراد، درجه سانتی 51دقیقه، دمای  21)

 دست کن انجمادی برای بهمحلول شهافی حاصل شد، از روش خشک    
آزمایش از هر واحد آزمایشی )پن(    42در روز  .آوردن پودر استهاده شد  

ی رگیدو قطعه جوجه نزدیک به میانگین وزنی آن واحد انت اب و خون
منظور جلوگیری از ل ته شالالدن ها انجام شالالد. بهاز سالالیاهرگ بال آن

آوری و با هپارین م لوط   های آزمایشالالالگاهی جمع   را در لوله خون، آن
اه ها در دستگ شدند و در مجاورت ی  به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه   

                                                           
1- ROSS308 

2- National Research Council  

3- User- Friendly Feed Formulation Program 

4- High Density Lipoprotein 

دور در دقیقه به مدت  8111  (g)سالالانتریهیوژ قرار گرفت و با سالالرعت
مل جداسالالازی پالسالالما انجام شالالد. سالالپم پالسالالما که    دقیقه ع 01
ستهاده پیپت جدا        به شت با ا شهاف، روی نمونه قرار دا صورت مایعی 

صوص جمع    سمای خون که روی  شده و در ظرف در دار م  آوری پال
های خونی از آن شماره تکرار مربوطه درج شده بود ت لیه شد. شاخص

، c-HDL4 ،c-LDL5 ،AST0گلیسالالرید، قبیل گلوکز، کلسالالترول، تری
ALT7    یت هاده از ک پارس آزمون و اسالالالپکتروفتومتری    با اسالالالت های 
پذیری چربی خام، پروتئین گیری گوارشبرای اندازه .گیری شالالالداندازه 

روز  0درصد اکسید کروم به مدت    8/1خام و ماده خشک جیره حاوی  
جه  07 -22) یار جو هت       ( در اخت که سالالاله روز اول ج فت  ها قرار گر

مدفوع و خوراک در هر پن      پذیر عادت  یانی از  پا ی و سالالالاله روز 
متر الک سالالپم در میلی0فضالالوالت با الک  برداری شالالد، نمونهنمونه
سالالاعت خشالالک شالالدند. تمام   72مدت گراد بهدرجه سالالانتی 71دمای 
گراد درجه سالالالانتی -21های بیشالالالتر در ها برای تجزیه و تحلیلنمونه
( UV)ه اسالالپکتوفتومتر داری شالالدند. غلظت کروم از طریق دسالالتگانگه

شد   . برای (Fenton and Fenton, 1979; AOAC, 2006)خوانده 
 پذیری از فرمول زیر استهاده شد:محاسبه گوارش

= % قابلیت هضم (1 −
اکسید کرومیک جیره(%)

اکسید کرومیک نمونه فضوالت (%)

×
(%) ماده مغذی نمونه فضوالت

 ماده مغذی جیره(%)
) × 100 

روزگی از هر تکرار یک جوجه با وزنی مشابه میانگین وزن  42در  
ها ثبت شالالالد و پم از   آن واحد آزمایشالالالی )پن( انت اب وزن زنده آن    

ست     شماره  شدند. پم از پو شتار  شا،  گذاری ک کنی و ت لیه امعا و اح
شکمی، سنگدان، کبد، قلب، طحال و   الشه، سینه، ران، چربی محوطه   

صورت درصدی از وزن   بورس فابرسیوس با ترازوی دیجیتال وزن و به 
منظور بررسالالی وضالالعیت جمعیت میکروبی روده  زنده، بیان شالالدند. به

روزگی از هر واحد   42های گوشالالالتی مورد آزمایش، در سالالالن    جوجه 
 یآزمایشالالالی )پن( یک قطعه جوجه با شالالالرایط نزدیک به میانگین وزن

صله پم از       شدند. بالفا شتار  واحد مربوطه انت اب و پم از توزین، ک
شتار، حهره  سمت      ک ستگاه گوارش ت لیه و ق های دوازدهه، شکمی، د

ایلئوم و روده کور از روده کوچک با قیچی اسالالالتریل جدا کرده و محل 
ها در بریدگی دو طرف با ن  استریل محکم بسته شد. سپم این نمونه

ستر  شدند. نمونه داخل ظرف ا شگاه  یل قرار داده  ها در کنار ی  به آزمای
های گرم  و باکتری  الکتوباسالالالیلوس انتقال یافتند تا جمعیت میکروبی      

مثبت و منهی شالالالمارش شالالالود. نحوه کشالالالت میکروبی و شالالالمارش 
نه         که: از نمو بدین صالالالورت بود  نداران مورد نظر  جا یه،    ریز های اول

های م تلهی تهیه نموده و از هر رقت بر روی پلیت حاوی محیط   رقت 

5- Low Density Lipoprotein 

6- Aspartat Amino Transferase 

7- Alanine Amino Transferase 



 1041بهار  ،1، شماره 15نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     78

آگار کشالالالت داده   MRSو  2، مکانگی آگار1های نوترینت آگارکشالالالت
های   ها رقت  ، روش کار: ابتدا از نمونه    ) 2007et alJang ,.(شالالالدند  

ان وعنیک تا ههت تهیه شالالد. از محلول سالالرم فیزیولوژی اسالالتریل به 
شد. به این صورت که ههت لوله آزمایش درب   رقیق ستهاده  ار دکننده، ا

لیتر از لیتر بافر آماده شالالد. با اسالالتهاده از پیپت یک میلیحاوی نه میلی
وژی لیتر سالالالرم فیزیولنمونه اولیه که حاوی یک گرم نمونه در نه میلی

شماره     شته و به لوله  شد. به  0بود، بردا همین  منتقل و کامالً م لوط 
منتقل و این  2لیتر به لوله شالالماره ، یک میلی0ترتیب از لوله شالالماره 

عمل ههت بار تکرار شد. جهت کشت از رقت چهار و پنج استهاده شد،     
شده را در داخل پلیت      0/1مقدار یعنی به سی از نمونه رقت تهیه  سی 

دارای محیط کشالالت مشالال ص ری ته و در سالالطن محیط پلیت پ ش 
درجه  87های کشت داده شده را در داخل انکوباتور  شده و سپم پلیت  

سالالالاعت پلیت را از انکوباتور خارج      43گراد قرار داده و بعد از  سالالالانتی
سپم لگاریتم آن       نموده و کلنی شدند؛  شمارش  شده  شکیل  ا ههای ت

دسالالت به (LogCFU/g)محاسالالبه تا لگاریتم تعداد کلنی در واحد وزن 
ید   گدان،     pH. برای تعیین ) 2007et alJang ,.(آ یات سالالالن محتو

دوازدهه، ژژنوم، ایلئوم و سالالکوم یک گرم نمونه تازه، بالفاصالالله بعد از 
یتر لبرداری شالد و با دو میلی های مذکور نمونهکشالتار پرنده از قسالمت  

 pHبا اسالالالتهاده از دسالالالتگاه  pHآب مقطر م لوط شالالالد و در نهایت، 
دست آمده توسط   های به. داده) 1990et alIzat ,(شد  گیریمتراندازه

با اسالالالتهاده از رویه     20023SAS ,افزار آماری ) نرم مورد  GLM4( و 
سه میانگین  سطن  ها بهتجزیه آماری قرار گرفت. مقای روش دانکن در 

صورت  گرفت. مدل آماری این طرح بهدرصد صورت    15/1داری معنی
 زیر است:

Yij = µ + Ti + eij 

اثر تیمار : Tiشاهدات،  ممیانگین : µشاهدات،  م :Yijدر این رابطه، 
 .اثر خطای تصادفی مربوط به هر مشاهده است:  eijو

 

 نتایج و بحث

های آزمایشالالی بر افزایش دهد، اثر تیمارنشالالان می 2نتایج جدول 
ها بر  (، امّا اثر تیمار  P >15/1دار نبود )و پایانی معنی  وزن دوره آغازین  

کل دوره معنی  (، P <15/1دار بود )افزایش وزن در دوره رشالالالالد و 
ندگان       طوریبه  قدار افزایش وزن در پر باالترین م که در هر دو دوره، 

صرف  سید م شده و هم   کننده ا سوله ن سید های آلی کپ ی های آلچنین ا
شد و       شاهده  شده م سوله  ه ترتیب مربوط بکمترین افزایش وزن به کپ

 پرندگان تغذیه شالالالده با جیره حاوی اسالالالید آلی تجاری و شالالالاهد بود.
داری بر مصرف خوراک در دوره آغازین و  تیمارهای آزمایشی اثر معنی 
(. امّا در دوره پایانی تیمارهای P >15/1رشالالالد و کل دوره نداشالالالتند )

                                                           
1- Nutrient AGAR 

2- MacConkey AGAR  

مایشالالالی اثر معنی  ند ) داری بر مصالالالرف خوراک آز (، P<15/1داشالالالت
که پرندگانی که از شالالالاهد تغذیه کردند، باالترین مصالالالرف            طوریبه 

سیدهای آلی       شده + ا سوله  سیدهای آلی کپ خوراک و پرندگانی که از ا
کپسالوله نشالده تغذیه کردند، کمترین مصالرف خوراک را نشالان دادند.     
نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشالالالی بر ضالالالریب تبدیل خوراک           

نشالالان داده شالالده اسالالت. تیمارهای    2ی گوشالالتی در جدول هاجوجه
داری بر ضریب تبدیل خوراک دوره آغازین، پایانی و  آزمایشی اثر معنی 
شتند )  شی بر    P>15/1کل دوره ندا شد اثر تیمارهای آزمای (. در دوره ر

ضریب تبدیل  P<15/1دار بود )ضریب تبدیل خوراک معنی  (، کمترین 
سید آلی      خوراک مربوط به تیمار حاوی  شده + ا سوله  سیدهای آلی کپ ا

 کپسوله نشده و باالترین ضریب تبدیل خوراک در شاهد مشاهده شد.
صد   75/1و  5/1، 25/1در تطابق با نتایج این پژوهش، افزودن  در

ستیک    سید ا ستیک      ) 2011et alGhazalah ,.(ا سید ا و یک درصد ا
غذایی سبب در جیره ) 2008et alVieira ,.(آلی در م لوط اسیدهای 

سطوح متهاوت  شود. هم بهبود افزایش وزن روزانه می چنین با افزودن 
های گوشالالتی، درصالالد اسالالید پروپیونیک به جیره جوجه  05/1تا  0/1

) Royافزایش رشد و بهبود افزایش وزن در دوره آغازین مشاهده شد    

)., 2009et alKhosravi ; ., 2002et al             لی عبالالد ین  ن چ م ه  .
(Abdelli et al., 2019)      شکل سید فرمیک و تیمول ب شان داد که ا ن

شش دار باعث بهبود عملکرد در جوجه  شد. واندر   پو شتی   ن ویلهای گو
)., 2000et alVan der Wielen  (    سیدهای ستهاده از ا بیان کردند ا

واسطه افزایش تولید اسیدهای چرب در دستگاه گوارش و اثرات    آلی به
 های مضر، سبب افزایش عملکرد رشد رشد پرنده شود      منهی بر باکتری

)., 2000et alVan der Wielen  ( کروزر و همکاران .Kreuzer (

)., 1988et al ها در جیره کنندهگزارش کردند که اسالالتهاده از اسالالیدی
راین شود، بناب غذایی منجر به افزایش هضم پروتئین مصرفی معده می  

صرف می سیدهای  کننده توان دریافت که پرندگان م تیمارهای حاوی ا
آلی نسالالبت به پرندگان تغذیه شالالده با شالالاهد، پروتئین مصالالرفی را با   

دهند که در نهایت، منجر به بازدهی بیشالالتری مورد اسالالتهاده قرار می 
ها خواهد شد. استهاده از مکمل اسیدهای آلی بهبود افزایش وزن در آن

ی ی گوشت هاتواند سبب بهبود افزایش وزن جوجه در سطن مناسب می  
دلیل بهبود مصرف غذا و هضم و جذب آن، تواند بهشود که احتماالً می

کاهش تولید مواد سمی و افزایش جمعیت میکروبی مهید روده، کاهش 
ها و تعدیل پاس  سیستم ایمنی طیور باشد. موضوع مهم       وقوع عهونت

های روده با میزبان برای در جیره اسالالیدی شالالده، مهار رقابت باکتری 
ها های سمی باکتریغذایی قابل دسترس و شاید کاهش متابولیت مواد

رو، سالالالبب افزایش وزن حیوان میزبان ها و از اینمثل آمونیاک و آمین
 . (Thampson and Hinton, 1997)شود می

3- Statistical Analysis System  
4- Generalized Linear model 
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 (درصد) یشیآزما یهارهیج ییایمیش بیترک و دهندهلیتشک یخوراک وادم -1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (percentage) 

 روزگی( 0 -7) آغازین
Starter (1-7 d) 

 (روزگی 3 -01) آغازین
Starter (8-10 d) 

 روزگی( 00 -24) رشد
Grower (11-24 d) 

 روزگی( 25 -42) پایانی
Finisher (42-25 d) 

 اجزای جیره
Components of diet 

51.79 51.79 56.61 61.62 
 دانه ذرت

Corn 

40.40 40.40 36.32 31.11 
 کنجاله سویا

Soya bean meal 

3 3 2.7 3.21 
 روغن سویا

Soybean oil 

1.76 1.76 1.56 1.40 
 دی کلسیم فسهات

DiCalcium phosphate 

1.2 1.2 1.11 1.02 
 کربنات کلسیم

Carbonate calcium 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 0مکمل ویتامینی

1Vitamin premix 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 2مکمل معدنی

2Mineral premix 

0.37 0.37 0.32 0.29 
 ال متیونین -دی

DL- methionine 

0.30 0.30 0.24 0.23 
 لیزین -ال

L- lysine (%) 

0.13 0.13 0.09 0.07 
 ترئونین -ال

L- threonine (%) 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 نمک

Salt 

0.15 0.15 0.15 0.15 
 جوش شیرین

Nahco3 

_ 0.15 0.15 0.15 
 ترکیب اسیدآلی

Organic acid composition 

0.15 _ _ _ 
 ماسه
Sand 

    
 ترکیب محاسبه شده 

Calculated analysis 

2900 2900 2996 3093 
 متابولیسم )کیلوکالری/گرم(انرژی قابل 

Metabolizable energy (Kcal/kg) 

22.23 22.23 20.78 18.85 
 پروتئین خام )درصد(

Crude protein (%) 

0.96 0.96 0.87 0.79 
 کلسیم )درصد(

Calcium (%) 

0.48 0.48 0.43 0.39 
 فسهر قابل دسترس )درصد(

Available phosphorus (%) 

0.15 0.15 0.15 0.15 
 سدیم )درصد(

Sodium (%) 

1.28 1.28 1.15 1.03 
 لیزین )درصد(

Lysine (%) 

1.34 1.34 1.24 1.11 
 آرژنین )درصد(

Arginine (%) 

0.95 0.95 0.87 0.80 
 متیونین + سیستین )درصد(

Methionine + cysteine (%) 

0.86 0.86 0.77 0.69 
 ترئونین )درصد(

Threonine (%) 
گرم، تیامین سالالاله   سالالاله میلی Kگرم، ویتامین  میلی E 01المللی، ویتامین  واحد بین  D3 8511المللی، ویتامین  واحد بین  A 111/01کننده: ویتامین   مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم جیره تأمین   :0

 05/1گرم، بیوتین گرم، اسالالید فولیک یک میلیمیلی 00گرم.اسالالید پنتاتنیک میلی 45یاسالالین گرم و نمیلی B12 10/1گرم، ویتامین گرم، پریدوکسالالین پنج میلیگرم، ریبوفالوین شالالش میلیمیلی
 گرم.میلی

 رم بود.گمیلی 2/1گرم و کبالت گرم، ید یک میلیگرم، ید یک میلیمیلی 01گرم، مم میلی 01گرم، روی میلی 011گرم، منگنز میلی 01کننده: آهن مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره تأمین :2
1:Each kg vitamin premix was contained: 10000 IU vitamin A; 3500 IU vitamin D3; 60 mg vitamin E; 3 mg vitamin K; 3 mg vitamin B1; 6 mg 
vitamin B2; 5 mg vitamin B6; 0.01 mg vitamin B12; 45 mg vitamin B3; 1 mg Folate 
2:Each kg mineral premix was contained: 60 mg Fe; 100 mg Mn; 60 mg Zn=; 10 g Cu; 1mg I; 0.2 mg Co 
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) et alLeeson ,. های ما، لیسالالون و همکاران متناسالالب با یافته

شاهده کردند، پرندگان    در مطالعه خود با جوجه 2005( شتی م های گو
سید، خوراک کمتری نسبت به پرندگان گروه    با جیره غذایی بوتیریک ا

صرف کردند    سید پروپیونیک و    )Cave, 1984 ( شاهد م ستهاده از ا . ا
های گوشالالتی در اسالالید الکتیک سالالبب کاهش مصالالرف خوراک جوجه

سن  حمقایسه با گروه شاهد شد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.    
کاران   ند در خالل دوره     ) 2010et alHassan ,.(و هم یافت نیز در
روزگی(  04 -85روزگی و کل دوره پرورشالالالی )  85تا   22پرورشالالالی 

پرندگانی که با اسیدهای آلی تغذیه شده بودند خوراک بیشتری نسبت     
س    به گروه ستهاده از ترکیب ا صرف نمودند. ا شا های دیگر م مل ید آلی 

صرف         سبب کاهش م سید فوماریک  سید الکتیک و ا سید بوتیریک، ا ا
علت طعم تواند بهها نسالالبت به گروه شالالاهد شالالد که میخوراک جوجه

کاهش خوش     های آلی،  ید کاهش   قوی اسالالال جه  خوراکی جیره در نتی
باشالالالد     بارتو ) 2010et alAdil ,.(مصالالالرف    (1983 ,. طبق نظر 

Bartov(های گوشالالتی سالالبب ، افزودن اسالالیدهای آلی به جیره جوجه
دسالالترسالالی بیشالالتر انرژی خوراک و افزایش انرژی متابولیسالالمی جیره  

صرف جیره با انرژی زیاد باعث توازن مثبت انرژی و تجمع    می شود. م
که اسالالالتهاده از   . از آنجایی )Bartov, 1983(شالالالود چربی در بدن می 

سبب بهبود معنی     شد  سیدهای آلی در دوره ر ا هافزایش وزن جوجه دارا
شد، در نتیجه بهبود ضریب تبدیل خوراک به دنبال استهاده از اسیدآلی     
دور از انتظار نبود. کمترین ضریب تبدیل خوراک مربوط به تیمار حاوی 

+ اسالالید آلی کپسالالوله نشالالده و باالترین اسالالیدهای آلی کپسالالوله شالالده 
شد. همان      شاهد مشاهده  طور که نشان داده  ضریب تبدیل خوراک در 

زایش اف دارشد، استهاده از اسیدهای آلی در دوره رشد سبب بهبود معنی
ها شالالالد، در نتیجه بهبود ضالالالریب تبدیل خوراک به دنبال         وزن جوجه 

سید آلی دور از انتظار نبود. نو   ستهاده از ا  Nguyen et)ین و همکارن ا

al., 2018)       شش سیدآلی پو ستهاده از ا شان دادند که ا ر دار تأثیری بن
شت. هو و ژو  هضم  شان   )Hu and Guo, 2007(پذیری خوراک ندا ن

گرم در میلی 2111مقدار سالالازی جیره با سالالدیم بوتیرات بهدادند مکمل
ا، هکل دوره سبب افزایش ضریب تبدیل خوراک غذایی شد. پروبیوتیک

یک پری ماری         بیوت مل بی با کاهش عوا زا، محیط ها و اسالالالیدهای آلی 
جاد می      ندگان ای گاه گوارش پر ک  میکروبی بهتری را در دسالالالت ند  ه کن

ضم، جذب و  صرف خوراک را افزایش می  ه ) et Izat دهند کارایی م

)., 2007et alChichlowski ;., 1990al. 
های خونی در نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشالالی بر شالالاخص

شتی در جدول  روزگی جوجه 42 ست. در     4های گو شده ا  42گزارش 
مایشالالالی اثر معنی     مارهای آز های خونی  داری بر شالالالاخصروزگی تی

ضاد با نتایج عادل و همکاران     شتند. این نتایج در ت ) et alAdil ,.ندا

 ) 2017et alAbudabos ,.(و همچنین ابودابوس و همکاران  2010(
د، اسالالتهاده از اسالالیدهای آلی، سالالبب ایجاد اختالف   بود که بیان کردن

جه   معنی ظت گلوکز سالالالرم خون جو های گوشالالالتی مورد  داری در غل
آزمایش، شالالد. اسالالید آسالالکوربیک، منجر به افزایش غلظت پروتئین و  
شد که این اثرات را به افزایش ظرفیت جذب م اط     سرم خون  گلوکز 

زیم روده نسالالالبت علت افزایش فعالیت آن روده و هضالالالم مقثر جیره به
 .) 2010et alWang ,.(دادند 

شی بر ویژگی 8همچنین در جدول  های الشه  ، اثر تیمارهای آزمای
شان می   جوجه شتی را ن سینه، ران، چربی      های گو شه،  صد ال دهد. در

شی       سنگدان، قلب و کبد تحت تأثیر تیمارهای آزمای شکمی،  محوطه 
فت )  مایشالالالی بر وزن بورس       P>15/1قرار نگر های آز مار (. اثر تی

های که جوجهطوری(، بهP<15/1دار بود )فابرسالالالیوس و طحال معنی 
سید   شده با جیره حاوی ا سیدهای آلی     تغذیه  شده و ا سوله  های آلی کپ

شده باالترین، و جوجه          سوله ن سیدهای آلی کپ شده + ا سوله  ای هکپ
سیوس را دارا بودند      شاهد کمترین وزن بورس فابر شده با جیره  تغذیه 

ست به  شد که در      که ممکن ا ستم ایمنی با سی دلیل افزایش تحریک 
عالوه پرندگانی که از جیره حاوی اسید  ادامه به ان اشاره شده است. به   

ن و ترتیب باالتریآلی کپسالالوله شالالده و جیره شالالاهد اسالالتهاده کردند، به
 وزن طحال را نشان دادند.  کمترین

دست آمده در مورد خصوصیات الشه در توافق با گزارش      نتایج به
باشالالالد که عنوان نمودند،     می ) et alIzat 1990(ایزات و همکاران  

افزودن اسید پروپیونیک به جیره پرندگان، میزان چربی حهره شکمی و   
شه را در انتهای د    صد ال دار تحت تأثیر صورت معنی وره پرورش بهدر

با گزارش  دهد. هم قرار نمی تایج  های جرونیکا و همکاران    چنین این ن
)., 1991et alJeroncic ( چنین که بیان کردند، بازدهی الشالاله و هم

، تحت ای قرار گیرددرصد سینه بیش از اینکه تحت تأثیر عوامل تغذیه  
 تواند مطابقت داشته باشد. تأثیر عوامل ژنتیکی است، می
 گیری پاسالال عنوان شالالاخصالالی برای اندازهغلظت گلوبین سالالرم به

مد نظر قرار می  تایج  . ) 2011et alGhazalah ,.(گیرد ایمنی  این ن
 هایی که از اسالالیدهای آلی تغذیه کردند، پاسالال  دهد جوجهنشالالان می

تری در برابر بیماری دارند. افزایش وزن نسبی ایمنی و مقاومت مطلوب
عنوان ها) تیموس، طحال و بورس( سالالالطن گلوبین سالالالرم بهاین اندام

شرفت ایمونولوژیکی محسوب می     شانه پی ) et alGhazalah ,.شود  ن

کاهش رشالالالد       2011( با  یدهای آلی  ها و  قارچ . از طرف دیگر، اسالالال
سین  وانند با تها و اثر جمعیت باکتریایی میجلوگیری از تولید مایکوتوک

حساس به اسید آلی و غالب شدن تعداد    زا و های بیماریحذف باکتری
سیل  سبب      الکتوبا ستم ایمنی تأثیر بگذارند و  سی ها در روده، بر روی 

ند     جاد ایمنی موثر شالالالو اگرچه   .)man and Deans, 2000Dor(ای
داری از اسالالیدهای آلی تغذیه شالالده بر معنیتعدادی از مقاالت تأثیرات 
) al etÇınar ,.های گوشتی مشاهده نکردند   خصوصیات الشه جوجه   

)., 2012et alPapatsiros ; ., 2010et alAdil ; 2009.  نتایج اثر
تیمارهای آزمایشالالالی بر جمعیت میکروبی دوازدهه ، ایلئوم و روده کور    

 ارائه شده است. 0های گوشتی در جدول جوجه
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 گذار در طول دوره آزمایشمرغ مرغان ت مبر صهات کیهی ت م سطوح م تلف م مر اتولیز شدهاثر  -3جدول 

Table 3- Effects of different levels of autolyzed yeast on the egg quality traits of laying hens during the experiment 

 
P-Value 

 
SEM 
 

 آب( لیتر 0111در  سییسطن م مر اتولیز شده )س
Autolyzed yeas level (CC/1000L) 

 ههته
Weeks 

 صهت
Traits 

  750 500 250 Control (0)   

0.282 3.52 80.10 77.91 80.16 71.60 
 ههته چهارم

week th4 

 

 

 واحد هاو
Haugh unit 

0.770 1.84 81.50 82.90 84.00 81.85 
 ههته هشتم

week th8 
 

        

0.015 0.257 b6.04 ab6.54 a7.25 ab6.79 
 ههته چهارم

week th4 

 

 رنگ زرده
Yolk color 

 

<0.0001 0.149 c5.58 bc5.91 ab6.27 a6.63 
 ههته هشتم

week th8 
 

        

0.171 0.197 1.98 1.70 2.01 2.01 
 ههته چهارم

week th4 

 مقاومت پوسته

 مربع( متری)کیلوگرم/سانت
Eggshell strength )3(kg/cm 

 

0.316 0.158 1.24 1.40 1.63 1.29 
 ههته هشتم

week th8 
 

        

0.620 0.007 0.378 0.354 0.372 0.371 
 ههته چهارم

week th4 

 ض امت پوسته

 (متریلی)م
Eggshell thickness (mm) 

 

 ههته هشتم  0.355 0.358 0.350 0.008 0.840
week th8 

 

c-a باشد می داریمعنیتالف اخ یدارابه لحاظ آماری  غیرمشابهبا حروف ردیف هر  هایمیانگین(15/1 > P.) 

Means within same row with different superscripts differc -a significantly (P<0.05). 

 
دهد، در جمعیت کل باکتری در طور که این جدول نشان می همان

سکوم اختالف       سمت دوازدهه ، ایلئوم و  داری بین تیمارها معنیسه ق
شد )    شاهده ن شان می   (. نتایج بهP>15/1م ست آمده ن دهد جمعیت د
 ها درفرمها در دوازدهه و سالالکوم و همچنین جمعیت کلیالکتوباسالالیل

(. نتایج P>15/1سالالکوم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشالالی قرار نگرفت )
 ها در دوازدهه ودهد، جمعیت الکتوباسالالیلدسالالت آمده نشالالان می به

سکوم تحت تأثیر تیمارهای  فرمسکوم؛ و همچنین جمعیت کلی  ها در 
(. بر اسالالالاس نتایج این پژوهش، در P>15/1آزمایشالالالی قرار نگرفت )
ها در دوازدهه و   فرمها در ایلئوم و جمعیت کلی  جمعیت الکتوباسالالالیل   
هده شالالالد )     ایلئوم، اختالف معنی مارها مشالالالا (. P<15/1داری بین تی

ها در دوازدهه نیز در تیمار حاوی اسالالالید آلی      مفرترین جمعیت کلی کم
سید آلی کپسوله نشده           شاهد و تیمار حاوی ا شد و با  کپسوله مشاهده 

ا در هفرمترین جمعیت کلیچنین کمداری نشالان داد. هم اختالف معنی
ایلئوم در تیمار حاوی اسید آلی مشاهده شد که با سایر تیمارها اختالف 

. در تطابق با نتایج پژوهش حاضالالر، افزودن داری را نشالالان دادندمعنی
Lup rosil-NC  سید    8/58)ترکیبی حاوی صد پروپیونیک(، نمک ا در

به        به جیره  یک  ید اسالالالت عداد       آلی و اسالالال کاهش ت بب  یب سالالال ترت
Escherichia coli ا هها در روده، افزایش تعداد الکتوباسیلفرمو کلی
) et alGhazalah  ;., 2007et alPaul ,.شالود  در ناحیه سالکوم می 

)2011. 
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 لیتر(گرم/دسی)میلی روزگی 42در  های خونیاثر تیمارهای آزمایشی بر شاخص -4جدول 

Table 4- The effect experimental treatments on blood parameters in day 42-day (mg/dl) 
 لیتر(گرم/دسی)میلی روزگی 42در  های خونیفراسنجه

blood parameters in day 42-day (mg/dl) 
 

 گلوکز

Glucose 
 تری گلیسرید 

Triglycerid 

 کلسترول

Choles

terol 

پروتئین با چگالی 
 High باال

Density 

c- Lipoprotein 

 

ت آسپارتا
 آمینوترانسهراز

Aspartate 

aminotransa
 (U/L) minase 

نین آمینو آال
 ترانسهراز

 Alanine 

aminotransfer

ase (U/L)  

 تیمارهای آزمایشی
Experimental diets 
 

211.67 

 

60.67 152.67 78.69 

 

264 3.33 
 شاهد بدون افزودنی

Control  

186.67 62.33 132 72.03 228.67 3.33 
 تجاریاسید آلی 

Commercial organic 

acid 

177.33 51 133.67 71.75 376 3.66 
 اسید آلی غیر کپسوله

Non-encapsulated 

organic acid 

186 56 143.33 78.28 234 4 
 اسید آلی کپسوله

Encapsulated organic 

acid 

196 55 132.33 76.68 213.67 3.66 

اسید آلی کپسوله + اسید آلی 
 کپسولهغیر 

Encapsulated organic 

acid+ Non-

encapsulated organic 

acid 
13.74 7.64 12.1 2.27 39.6 0.6 1 SEM 

0.48 0.83 0.7 0.14 0.06 0.92 P-value 
a,b 15/1باشند )دار میهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین.(P< 

 خطای استاندارد از میانگین  1
Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). a, b, 

Standard error of the means  1  
 

سیدهای الی و     52یویانگ همکاران ) ستهاده از ا شان دادند که ا ( ن
ر د های گیاهی کپسالالوله شالالده باعث کاهش جمعیت باکتریاییاسالالانم

شد. لنگوت    سکوم جوجه  شاهد  سه با   )Langhout, 2000( ها در مقای
ای هعنوان کردند، اسالالیدهای آلی با ممانعت از تشالالکیل کلنی باکتری 

مضالالالر در دیواره روده، سالالالبب کاهش تولید ترکیبات سالالالمی در روده 
کپسالالوله نشالالده شالالوند. نتایج ضالالعیف تیمار حاوی اسالالیدهای آلی  می
سمت   می شد که در ق ستگاه گوارش  تواند به این علت با های ابتدایی د

ضم و خنثی می   مانند پیش سنگدان ه ست شوند  معده و  ی و فعالیت زی
 یابد، بنابراینهای انتهایی دسالالتگاه گوارش ادامه نمیها تا قسالالمتآن

) Hu andشود  ها در تغییر جمعیت میکروبی روده محدود مینقش آن

)Guo, 2007 محققان نشالالان دادند که اسالالیدهای آلی زنجیره کوتاه  .
وند شهای ابتدایی دستگاه گوارش طیور متابولیزه و جذب میدر قسمت 

(Thampson and Hinton, 1997) اخیرا محققان پیشالالنهاد کردند .
ا به هآلی توسط پوشش چربی سبب انتقال آن   که ریزپوشانی اسیدهای   

شود که به اسیدها این اجازه را   های انتهایی دستگاه گوارش می قسمت 

آرامی در مراحل هضالالم، آزاد شالالوند و اثرات بیشالالتری در دهد که بهمی
شد هر نوع باکتری،       شند. برای ر شته با ستگاه گوارش دا صی   pHد خا
با تغییر میزان        نابراین،  یاز اسالالالت. ب هه مورد ن هه،   pHدر دوازد دوازد

در قسمت دوازدهه   pHتوان نوع غالب باکتری را تغییر داد. کاهش می
ند یکی از دالیل اثرگذاری اسالالالیدهای آلی بر جمعیت        و ژژنوم می توا

 ) ,.Crespo et al میکروبی دستگاه گوارش باشد. کرسپو و همکاران   

گزارش کردند که یکی از اهداف اسالالاسالالی در اسالالیدی کردن   2002(
باکتری      به  به غل باکتری   جیره طیور، کمک   های مضالالالر های مهید بر 
ها سالالبب خارج سالاللولی باکتری pHاسالالت؛ اسالالیدهای آلی با کاهش  

)مانند    pHهای حسالالالاس به   اختالل در روند رشالالالد و تکثیر باکتری  
شیاکلی   و  سالمونال  شر سید آلی        ( میا ضدباکتریایی ا صیت  شود. خا

شد در    عمومیت ندارد، زیرا باکتری سیل توانایی ر های pHهای الکتوبا
  و سالالالالمونالهای مانند    نسالالالبتًا پایین را دارند و نسالالالبت به باکتری       

 مقاومت بیشتری در برابر اسیدهای آلی دارند.  اشرشیاکلی
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کانیسالالالم  های آلی برای ازبین بردن     یکی از م ید های موثر اسالالال
ها این اسالالت که اسالالیدهای آلی کوتاه زنجیر نسالالبت به دیواره  باکتری

پذیر هستند؛ اسیدها پم از عبور از غشای باکتری،    سلول باکتری نهوذ 
 pHکنند و موجب کاهش    داخل سالالاللول، یون هیدروژن تولید می   در 

وجود آمده سالالبب اختالل در های بهچنین آنیونشالالود. همسالاللول می
وند؛ ش و در نتیجه، اختالل در ساخت پروتئین سلولی می   DNAساخت  

 pHدر این وضالالعیت سالاللول مجبور اسالالت با صالالرف انرژی در تنظیم  
 pHوازی بودن محیط، روند کاهش هعلت بیامّا به ،داخلی داشته باشد

 Crespo et) شود تشدید شده و در نهایت، منجر به مرگ باکتری می  

al., 2002). 
 

 کلی گیرینتیجه

دهد، ممکن است ریزپوشانی اسیدهای    نتایج این تحقیق نشان می 
ه های ابتدایی دسالالتگاآلی با جلوگیری از هضالالم اسالالیدها در قسالالمت  

های انتهایی دسالالتگاه ها در قسالالمتگوارش و حهظ فعالیت زیسالالتی آن
ها و کاهش و افزایش جمعیت الکتوباسالالیل pHگوارش سالالبب کاهش 

ها شود. اسیدهای آلی، با ایجاد شرایط مطلوب دستگاه  فرمجمعیت کلی
سبب بهبود      گوارش و افزایش گوارش سی مواد مغذی  ستر پذیری و د
شالالوند و های گوشالالتی میپاسالال  ایمنی جوجهعملکرد رشالالد و افزایش 

عنوان یک افزودنی غذایی فراسالالودمند جایگزین مناسالالبی  توانند بهمی
 .های گوشتی باشندهای محرک رشد در جیره جوجهبیوتیکبرای آنتی
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