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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر افزودن سرکه به آب آشامیدنی و پروبیوتیک به جیره آغازین بر عملکرد pH ،محتویات گوارشی و جمعیت

الکتوباسیلوس ایلئوم جوجههای گوشتی انجام شد .آزمایش با استفاده از  330قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزۀ سویه رأس 308 -در قالب

طرح کام ًالًال تصادفی به روش فاکتوریل  ،3×2با  6تیمار 5 ،تکرار و  11قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل افزودن دو

سطح صفر و  0/1درصد پروبیوتیک  1×0101تعداد باکتری زنده مولد اسید الکتیک در هر گرم مکمل به جیره آغازین و افزودن سه سطح

صفر 1 ،و  2درصد سرکه با غلظت  5درصد اسید استیک به آب آشامیدنی بودند .جیره پایه بر مبنای ذرت و کنجاله سویا و بر اساس جداول

احتیاجات راهنمای پرورش جوجههای گوشتی سویه رأس 308 -سال  51 20تنظیم شد .آزمایش در دوره سنی آغازین ( 1-01روزگی) انجام

شد .در سن  01روزگی یک قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی ( 5قطعه برای هر تیمار) انتخاب و به منظور بررسی  pHمحتویات اندامهای

گوارشی و فلور میکروبی ایلئوم کشتار شدند .میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک
توام با افزودن سرکه در سطوح  1و  2درصد به آب آشامیدنی در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره و آب فاقد مکمل به طور معنیداری
کمتر بود .جمعیت ال اب هسیاقم رد هکرس یواح یندیماشآ بآ ای و کیتویبورپ یواح هریج اب هدش هیذغت ناگدنرپ رد موئلیا سولیسابوتک

پرندگان تغذیه شده با جیره و آب فاقد مکمل به طور معنیدار بیشتر بود .اثر افزودن پروبیوتیک به جیره ،افزودن سطوح مختلف سرکه به آب
آشامیدنی و اثر متقابل بین آنها بر  pHمحتویات گوارشی معنیدار نشد .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد افزودن اسید آلی به آب مصرفی

توام با افزودن پروبیوتیک به جیره آغازین میتواند در استقرار فلور میکروبی مفید ایلئوم و راندمان غذایی جوجههای گوشتی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی :سرکه ،پروبیوتیک ،جوجههای گوشتی
٭ نویسنده مسئول :حیدر زرقی

آدرس :گروه علوم دامی -دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن05138805745 :

پست الکترونیکh.zarghi@um.ac.ir :
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مقدمه
فلور میکروبی دستگاه گوارش تحت تأثیر عوامل
مختلف استرسزا همچون حمل و نقل ،واکسیناسیون،
تغییر جیره غذایی ،بیماریها و جزء اینها واقع است.
برهم خوردن تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش

موجب تضعیف مکانیسمهای دفاعی بدن میزبان می-
شود ،در این شرایط استفاده از آنتیبیوتیکها ،به منظور
مهار یا حذف میکروارگانیسمهای زیانآور اجتناب
ناپذیرخواهد بود .مصرف مستمر و طوالنی مدت آنتی-
بیوتیکها به منظور پیشگیری از وقوع بیماریها یا
کنترل آنها در پرورش دام و طیور ،ممکن است منجر به
حضور این نوع ترکیبات در محصوالت تولیدی شود
یبيوت كي ها موجب
( .)01همچنین استفاده بیرویه از آنت 
يزا میشود ،به
ایجاد سویههای مقاوم میکروبی بيمار 
طوری که كميسيون افزودنيهاي ضد م كي روبي
یبيوت كي
يماندههاي آنت 
خوراك اروپا طی گزارشی باق 
در محصوالت دامی را تهديدي جدی براي سالمت
انسان مطرح کرده است .از سال  ، 1997سازمانهای
بهداشت و خوار و بار جهانی توجه زیادی به خطرات
کهای محرک رشد به جیره
یبیوتی 
بالقوه افزودن آنت 
دام و طیور داشته و سرانجام در اروپا استفاده از
یبیوتیکهای محرک رشد از سال  2006ممنوع شد
آنت 
( .) 14
در دوران جنینی دستگاه گوارش جوجه عاری از هر

محیط قلیایی دستگاه گوارش پرنده در روزهاي اول
زندگي میشود و به این ترتیب شرایط برای فعالیت و
استقرار م كي روارگانيسمهاي پاتوژن مثل كلستريديومها
فراهم میگردد .برای از بین بردن میکروارگانیسمهای
مضر میتوان با تقویت میکروارگانیسمهای مفید و غلبه
یهای مضر زمینه بهبود عملکرد حیوان را
بر باکتر 
فراهم نمود ( .) 27
اسیدی فایرها شامل ترکیباتی از اسیدهایآلی (اسید
استیک ،اسید پروپیونیک ،اسید بوتیریک ،اسید
سیتریک و نمکهای آنها) هستند .اسیدهای آلی را
میتوان به صورت مکمل غذایی به جیره یا به آب
آشامیدنی طیور اضافه نمود .اسیدهای آلی با کمک به
یهای مفید در ایجاد کلنی ،غلبه بر جمعیت
باکتر 
میکروبهای مضر و ایجاد تعادل میکروبی در دستگاه
گوارش اثرات مثبت خود را بر جای میگذارند و در
نهایت باعث بهبود شاخصهای عملکرد تولیدی،
راندمان تبدیل غذایی ،تحریک سیستم ایمنی و خنثی
کردن سموم باکتریایی در روده میشوند ( .)4افزودن
اسيدهای آلي به خوراک یا آب آشامیدنی باعث
كاهش  pHمحتویات دستگاه گوارش ،كاهش تجمع
پاتوژنها در ديواره روده ،تحر كي

رشد فلور م كي روبی

مفيد روده ( ،)6كمك به غلبه جمعیت باكتري مفيد بر
یهای بیماریزا و كاهش متابوليتهاي سمي
باکتر 
(آمونياك و آمينها) تولید شده توسط باكتريهای

گونه میکروارگانیسم است .پس از هچ میکروارگانیسم-

مضر ميشوند ( .) 35

دستگاه گوارش مستقر و تکثیر مییابند .تنوع میکروبی

شود که با هدف ایجاد تأثیرات مفید از طریق تغییر

ها به دستگاه گوارش وارد ،در اندامهای مختلف
تثبیت شده در دستگاه گوارش تحت تأثیر شرایط
متفاوت فیزیکی و شیمیایی حاکم بر بخشهای مختلف
دستگاه گوارش واقع است .در دوران جنینی امالح
صفراوی مترشحه در روده تجمع مییابد و باعث ایجاد

پروبیوتیک به مخلوطی از باکتریهای زنده گفته می-

کمی و کیفی فلور میکروبی روده مورد استفاده قرار
کها تثبیت
میگیرند .هدف از خوراندن پروبیوتی 
میکروبهای مفید و ممانعت از تجمع باکتریهای
مضردر دستگاه گوارش و به دنبال آن کمک به حفظ

اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد77 ...

کها با ایجاد تغییرات
سالمت حیوان است ( .)9پروبیوتی 

روشنایی و  1ساعت تاریکی در کل دوره آزمایش

مؤثر در جمعیت میکروبی روده و نگهداری فلور

اعمال شد.

میکروبی طبیعی روده از طریق تحریک رشد و تکثیر

جیره مورد استفاده در این آزمایش بر پایه ذرت و

یهای مفید مصرفی ،کاهش جمعیت میکروب-
باکتر 

کنجاله سویا تنظیم شد ،به این منظور ترکیب شیمیایی

های بیماریزا ،تحریک رشد میکروبهای تولید

اقالم پایه جیره (ذرت و کنجاله سویا) مورد استفاده در

کنندهی اسیدالکتیک و به دنبال آن تغییر  pHمحتویات

تنظیم جیرههای مصرفی به روش طیف بینی مادون قرمز

روده ،کاهش تولید مواد سمی ،کاهش فعالیت آنزیم-

نزدیک انعکاسی ( )Near infrared reflectanceتعیین

های باکتریایی و تولید آمونیاک (  16و  ) 36و بهبود

شدند .سرکه مورد استفاده در این آزمایش سرکه سیب

هضم خوراک (  ) 17اثرات مثبت خود را اعمال می-

با غلظت  5درصد اسید استیک بود .پروبیوتیک مورد

کنند.

استفاده در این آزمایش ،پروبیوتیک باکتریایی

این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف

الکتوباسیل -باکتوسل با تعداد باکتری زنده مولد اسید

سرکه (به عنوان یک اسیدی فایر ارزان و قابل دسترسی)

الکتیک  1×0101CFUدر هر گرم بود .جیره پایه بر

به آب آشامیدنی و همچنین افزودن پروبیوتیک

اساس حداقل احتیاجات اسیدهای آمینه قابل هضم

باکتوسل به جیره مصرفی در دوره آغازین پرورش

توصیه راهنمای رأس  )8( 308و ترکیب شیمیایی مواد

( 1-01روزگی) جوجههای گوشتی بر عملکرد،

خوراکی بر اساس نتایج حاصل از آنالیز مواد خوراکی

جمعیت الکتوباسیلوس ایلئوم و  pHمحتویات دستگاه

پایه (ذرت ،کنجاله سویا) به روش  ،NIRبا استفاده از

گوارش انجام شد.

نرم افزار جیره نویسی  UFFDAتنظیم شد.

اعمال تيمارهاي آزمايشي شامل مکمل کردن آب

مواد و روش کار
برای انجام این آزمایش تعداد  330قطعه جوجه خروس
گوشتی یک روزه سویه تجاری رأس

308

از

نزدیکترین موسسه جوجه کشی به محل آزمایش تهیه
شد .جوجهها بعد از ورود به سالن توزین و بین  30پن
(در هر پن  11پرنده) با میانگین وزن گروهی مشابه
(  415± 25گرم) تقسیم شدند .هر پن توسط مانع توری
به ارتفاع كي

متر محصور و داراي كي

متر مربع

مساحت بود .دمای جایگاه پرورش در روز ورود
جوجهها  32 - 35درجه سانتی گراد تنظیم شد ،پس از
 72ساعت روزانه  0/4- 0/5درجه سانتی گراد دمای
سالن کاهش یافت .رطوبت نسبی در دامنه 60 - 70
درصد تأمین و برنامه نوردهی سالن شامل  23ساعت

آشامیدنی با افزودن سه سطح سرکه سیب (صفر 1 ،و 2
درصد) با و بدون افزودن پروبیوتیک به میزان 0/1
درصد به جیره مصرفی ،به روش فاكتوريل ( )3×2در
قالب طرح كام ًالًال تصادفي 6 ،تيمار با  5تکرار و  11قطعه
پرنده در هر تکرار انجام شد.
جوجههای هر پن در بدو ورود به سالن و سن 01
روزگی به صورت گروهی توزین شدند .به منظور
حداقلکردن اثر وزن محتویات دستگاه گوارش 4
ساعت قبل از وزنکشی (در سن  01روزگی) به جوجه-
ها گرسنگی داده شد .رشد به صورت میزان افزایش
وزن روزانه به ازای هر قطعه پرنده در روز محاسبه شد.
میزان مصرف خوراک هر پن معادل مقدار خوراک
عرضه شده در طول دوره منهای مقدار خوراک باقی
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مانده در پایان دوره محاسبه سپس میزان مصرف

های کشت به مدت  84ساعت در انکوباتور در دمای

خوراک هر قطعه در روز با توجه به تعداد جوجههای

 73درجه سانتی گراد و در شرایط بیهوازی قرار

هر پن و تاریخ بروز تلفات به صورت گرم مصرف

گرفتند.

خوراک به ازای هر قطعه در روز تصحیح شد .ضريب

دادههای به دست آمده برای اثرات اصلی ،سطوح

تبديل خوراک يا مقدار غذاي مورد نياز براي افزایش

مختلف افزودن سرکه به آب آشامیدنی و افزودن

واحد وزن زنده از تقسیم خوراک مصرفی بر میزان

پروبیوتیک به جیره مصرفی و برای اثرات متقابل بین

افزایش وزن محاسبه شد.

آنها آناليز شدند .نتايج بدست آمده از آزمايش در قالب
قطعه

طرح كام ًالًال تصادفي با روش فاكتوريل ،با استفاده از نرم

پرنده ( 5قطعه از هر تيمار) که به ميانگين وزني پرندگان

افزار آماري  SASو رويه مدل عمومي خطي GLM

بود ،جهت كشتار انتخاب شد.

مورد تجزيه آماري قرار گرفتند .مقايسه ميانگينها با

پرندگان انتخاب شده توزين با جابهجا يي مهره گردن

استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال ( )P<0/ 05

كشتار ،بالفاصله محوطه شكمي باز و اندامهاي مختلف

انجام شد (  .) 34مدل رياضی طرح آماری به شرح زير

دستگاه گوارش آنها جدا شدند .مقدار  0/5گرم از

بود.

در روز  01آزمایش از هر واحد آزمايشي كي
واحد آزمایشی نزد كي

محتویات اندامهای گوارشی (چینه دان ،سنگدان و
ایلئوم) به نسبت  1به  01با آب مقطر مخلوط و پس از
 30ثانیه هم زدن  pHمحتویات با دستگاه  pHمتر
()Metrohm AG CH-9101 Herisau, Switzerland
خوانده و ثبت شد (  .) 35محتویات ایلئوم به داخل
فالکون استریل به سرعت تخلیه شده و تا زمان انتقال به
آزمایشگاه بر روی یخ نگهداری شدند ،در آزمایشگاه
نمونهها تا هنگام انجام کارهای آزمایشگاهی در دمای
یگراد نگهداری شدند .برای شمارش
 - 20درجه سانت 
تعداد باکتریهای الکتوباسیلوس از هر فالکون مقدار 1
گرم نمونه گرفته شد .یک گرم نمونه اخذ شده را با 9
میلی لیتر محلول  PBSرقیق و به خوبی مخلوط تا کام ًالًال

همگن گردد ،سپس رقتهای سریالی تا  01-4و  01-5از

این محلول تهیه گردید .با توجه به اینکه بررسی
جمعیت الکتوباسیلها هدف این آزمایش بود از
محیطهای کشت)Muller-Hinton Agar (MHA

استفاده شد .هر رقت در محیط کشت  MHAبرای
شمارش باکتری الکتوباسیلوس کشت داده شد .محیط

که در آن  =Yijkمقدار صفت مورد نظر = µ ،ميانگين
جامعه =Vi ،اثر سطح سرکه در آب =Tj ،اثر افزودن
پروبیوتیک به جیره =VTij ،اثر متقابل سطح سرکه در
آب آشامیدنی و افزودن پروبیوتیک به جیره و =εijk
خطای آزمايش در هر مشاهده است.
نتایج
تأثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک به جیره و
افزودن سطوح مختلف سرکه به آب آشامیدنی و اثر

متقابل بین آنها بر فراسنجههای عملکرد تولیدی جوجه-

هایگوشتی در دوره آغازین در جدول  2گزارش شده
است .اثر افزودن پروبیوتیک به جیره بر مصرف
خوراک معنی دار شد (  ،)P<0/ 02ولی اثر افزودن
سرکه در سطوح مختلف (صفر 1 ،و  2درصد) به آب
آشامیدنی بر مصرف خوراک تأثیر معنی داری نداشت
(  ،)P>0/ 05اثر متقابل افزودن پروبیوتیک به جیره
مصرفی و سرکه به آب آشامیدنی بر مصرف خوراک و
ضریب تبدیل خوراک معنیدار شد ( .)P<0/ 05

اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد79 ...

پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک و آب

محتویات قسمتهای مختلف دستگاه گوارش نداشت

آشامیدنی حاوی سرکه در سطح  1و  2درصد به طور

( .)P>0/ 05

معنیداری در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره و

تأثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک به جیره و

آب فاقد مکمل ،میزان مصرف خوراک و ضریب

افزودن سطوح مختلف سرکه به آب آشامیدنی و اثر

تبدیل خوراک کمتری داشتند (جدول  .)2اثر افزودن

متقابل بین آنها بر جمعیت الکتوباسیلوس محتویات

پروبیوتیک به جیره مصرفی ،سرکه به آب آشامیدنی و

ایلئوم جوجههایگوشتی در سن  01روزگی در جدول

اثر متقابل بین آنها بر میانگین وزن زنده در سن 01

 3گزارش شده است .اثر افزودن سطوح مختلف سرکه

روزگی ،میزان افزایش وزن روزانه (رشد) معنی دار نشد

به آب آشامیدنی و پروبیوتیک به جیره مصرفی بر

( .)P>0/ 05

جمعیت الکتوباسیلوس معنیدار نشد (  .)P>0/ 05اثر

تأثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک به جیره و

متقابل بین افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی و سرکه

افزودن سطوح مختلف سرکه به آب آشامیدنی و اثر

به آب آشامیدنی بر جمعیت الکتوباسیلوس ایلئوم معنی

متقابل بین آنها بر  pHمحتویات چینهدان ،سنگدان و

دار شد (  .)P<0/ 05جمعیت الکتوباسیلوس ایلئوم در

ایلئوم جوجههایگوشتی در سن  01روزگی در جدول

پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک و یا آب

 3گزارش شده است .نتایج نشان داد که افزودن سطوح

آشامیدنی حاوی سرکه در مقایسه با پرندگان تغذیه

مختلف سرکه به آب آشامیدنی ،پروبیوتیک به جیره

شده با جیره و آب فاقد مکمل به طور معنیدار بیشتر

مصرفی و اثر متقابل بین آنها تأثیر معنی داری بر pH

بود.

جدول  -1ترکیب اقالم خوراکی (درصد) و مواد مغذی جیره آزمایشی 1
اقالم خوراکی

د رص د

ذ رت

49 / 17

کنجاله سویا

42 / 15

روغن سویا

4/ 20

دی کلسیم فسفات

1/ 56

سنگ آهک

1/ 41

نم ک ط ع ا م

0/ 19

جوش شیرین

0/ 15

دی  -آل -متیونین

0/ 35

ال-لیزین هیدروکلراید

0/ 20

ال-ترئونین

0/ 12

مکمل ویتامینه 2

0/ 25

مکمل معدنی 3

0/ 25

آنالیز محاسباتی مواد مغذی جیرههای آزمایشی بر حسب نتایج آنالیز ذرت و کنجاله سویا
انرژی قابل متابولیسم (کیلو گرم/کیلو کالری)

3000

پروتئین خام (درصد)

23 / 00

کلسیم (درصد)
فسفرقابل دسترس (درصد)

0/ 96
0/84

سدیم (درصد)

0/ 16

کلر (درصد)

0/ 20

پتاسیم (درصد)

1/ 25

آرژنین (درصد)

1/ 41

متیونین (درصد)

0/ 65

لیزین (درصد)
متیونین +سیستین (درصد)
ترئونین (درصد)

1/ 28
0/59
0/ 86
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 1در جیره فوق با جایگزینی سطوح صفر و  0/1درصد مکمل پروبیوتیک پروبیوتیک باکتریایی الکتوباسیل -باکتوسل با تعداد باکتری زنده مولد اسید الکتیک  1×0101CFUدر هر گرم  2تیمار
آزمایشی تهیه شد.

یگرم؛
نالمللی؛ ویتأمین   18 ،Eواحد بینالمللی؛ ویتأمین  2 ،K3میل 
نالمللی؛ ویتأمین   2000 ،D3واحد بی 
یکرد :ویتأمین   9000 ،Aواحد بی 
 2مکمل ویتامینی در هر كیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین م 
یگرم؛ اسید
یگرم؛ بیوتین 0/ 15 ،میلیگرم؛ پریدوکسین 3 ،میل 
یگرم؛ اسید فولیك 0/1 ،میل 
یگرم؛ نیاسین 0 1 ،میل 
یگرم؛ ریبوفالوین؛  6/6میل 
یگرم؛ تیامین 1/8 ،میل 
ویتأمین  0/ 02 ،B12میل 

یگرم.
یگرم؛ كولینكلراید 0 50 ،میل 
پانتوتنیک  30 ،میل 

یگرم.
یگرم؛ آهن 500 ،میل 
یگرم؛ ید 1،میلیگرم؛ مس 01،میل 
یگرم؛ سلنیوم 0/2 ،میل 
یگرم؛ منگنز 00 1،میل 
 2مکمل مواد معدنی در هر كیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین میکرد :روی 48/7 ،میل 

جدول  -2اثر افزودن پروبیوتیک به جیره آغازین و سرکه به آب آشامیدنی بر شاخصهای عملکرد تولیدی جوجههای گوشتی  1- 10روزگی
اثر اصلی و متقابل

میانگین وزن  01روزگی

تعداد تکرار

(پرنده/گرم)

پروبیوتیک

مصرف خوراک

افزایش وزن

ضریب تبدیل خوراک
(گرم/گرم)

(روز /پرنده  /گرم)

a

25 / 74

18 / 23

1/ 43

b

24 / 16

17 / 92

1/73

3/ 90

0/64

0/ 38

0/ 02

صفر

01

722/ 34

26 / 00

18 / 16

1/ 43

1

01

822/ 27

24 / 53

18 / 19

1/ 39

01

522/ 30

24 / 32

17 / 87

1/ 38

4/ 78

0/ 57

0/ 47

0/ 03

صفر
0/1

15

822/ 45

15

522/ 49

خطای استاندارد میانگین
سرکه

2
خطای استاندارد میانگین
اثرات متقابل
پروبیوتیک

سرکه

صفر

0/1

a

صفر

5

231 / 40

1

5

822/55

2

5

522/ 40

صفر

5

322/ 27

1

5

822/ 00

2

5

522/ 19
6/ 76

خطای استاندارد میانگین

27 / 21

18 / 57

ab

24 / 94

18 / 23

25 / 06

17 / 89

ab

24 / 79

17 / 75

ab

24 /11b
b

a
ab

18 / 15

23 / 58

17 / 86

0/ 81

0/ 66

1/ 47
1/ 39

ab

1/ 42

ab

1/ 40

b

1/ 38

b

1/ 34
0/ 04

یداری
سطح احتمال معن 
0/95

0/ 02

0/ 57

0/ 29

سرکه

0/ 90

0/ 09

0/ 87

0/ 66

پروبیوتیک
پروبیوتیک × سرکه

0/ 80

0/ 04

0/ 80

0/ 04

نهای هر ستون برای هر اثر (اصلی و متقابل) که دارای حروف غیر مشابه هستند اختالف معنیدار است ( .)P<0/ 05
 a, bمیانگی 

جدول  -3اثر افزودن پروبیوتیک به جیره آغازین و سرکه به آب آشامیدنی بر جمعیت الکتوباسیلوس ایلئوم و  pHمحتویات دستگاه گوارش
جوجههای گوشتی در سن  10روزگی
اثر اصلی و متقابل

تعداد

جمعیت الکتوباسیلوس

تکرار

ایلئوم

 pHاندامهای گوارشی
چینه دان

سنگدان

ایلئوم

15

3/ 45

4/ 47

2/ 88

6/ 17

15

3/ 57

4/ 45

3/ 00

6/ 00

0/ 05

0/ 03

0/ 05

0/ 23

صفر

01

3/73

4/ 44

3/10

6/ 06

1

01

3/ 58

4/ 51

2/ 94

6/22

01

3/95

4/ 44

2/ 89

5/ 97

0/ 06

0/ 04

0/ 07

0/ 28

پروبیوتیک

Log CFU/g

صفر
0/1
خطای استاندارد میانگین
سرکه

2
خطای استاندارد میانگین
اثرات متقابل
پروبیوتیک

سر
که
صفر

5

3/01b

4/ 38

2/ 88

5/ 87

1

5

a
a

3/ 60

4/ 54

2/ 98

6/ 34

3/ 65

4/ 49

2/ 79

6/ 29

a

3/ 63

4/ 49

3/ 13

6/ 25

3/ 56

4/84

2/ 90

6/01

3/ 53

4/ 39

2/ 99

5/46

خطای استاندارد میانگین

0/ 08

0/ 05

0/01

0/ 40

پروبیوتیک

صفر

0/1

2

5

صفر

5

1

5

2

5

a
a

یداری
سطح احتمال معن 
0/ 45

0/37

0/ 16

0/ 61

سرکه

0/ 42

0/ 40

0/ 52

0/ 81

پروبیوتیک× سرکه

0/ 02

0/ 23

0/ 24

0/ 45

نهای هر ستون برای هر اثر (اصلی و متقابل) که دارای حروف غیر مشابه هستند اختالف معنیدار است ( .)P<0/ 05
 a, bمیانگی 
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بحث و نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که پرندگان
تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک و آب آشامیدنی
حاوی سرکه در سطح  1و  2درصد به طور معنیداری
در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره و آب فاقد
مکمل دارای میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل
خوراک کمتری بودند (جدول  .)2افزودن پروبیوتیک
به جیره مصرفی موجب بهبود قابلیت دسترسی مواد
مغذی و مواد معدنی از طریق محلول سازی و جذب
بهتر آنها و سنتز بعضی از ویتامینها میشود (  ) 20و به
این طریق باعث کاهش میزان مصرف خوراک میشود.
افزودن پروبیوتیک به جیره جوجههای گوشتی باعث
کاهش ضریب تبدیل خوراک (  ) 31شد .اگر چه در
مقابل نتایج بدست آمده از این آزمایش و نتایج فوق
گزارش

ش ده

است

که

افزودن

پروبیوتیک

وزن در سن  01روزگی و رشد روزانه ( 1-01روزگی)
نداشت (جدول  .)2در توافق با نتایج حاصل از این
آزمایش افزودن پروبیوتیک به جیره جوجههای
گوشتی ،اثری بر افزایش وزن بدن و رشد دستگاه
گوارش نداشت ( 11و  .)73در مقابل برخی از محققین
اثر افزودن پروبیوتیک به جیره جوجههای گوشتی را بر
رشد مثبت ارزیابی کردهاند ،آنها نشان دادند که وزن
بدن در جوجههایی که پروبیوتیک اسید الکتیکی
دریافت کرده بودند نسبت به آنهایی که آن را دریافت
نکرده بودند ،به طور قابل مالحظهای افزایش یافت (01
و  .) 33این اثرات مثبت ممکن است تحت تأثیر
کها مانند تولید اسید
ویژگیهای عمومی پروبیوتی 
الکتیک ،حذف رقابتی باکتریهای بیماریزا و بهبود
وضعیت الیه مخاطی روده واقع باشد (  29 ، 24و .) 30
نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که اسیدی نمودن

الکتوباسیلوس به جیره جوجههای گوشتی میزان

جیره با استفاده از مکمل اسیدهای آلی در سطح مناسب

قرار نداد ( .)73افزودن سطوح مختلف اسیدسیتریک (3

گردد که این امر ناشی از بهبود مصرف خوراک ،بهبود

مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را تحت تأثیر
–  1/5درصد) ازطریق کاهش  pHمحتویات دستگاه
گوارش منجر به کاهش سرعت عبور مواد مغذی از
روده کوچک میشودکه نتیجه آن کاهش مصرف
خوراک است (  .) 18افزودن  20گرم اسید سیتریک
برکیلوگرم جیره منجر به کاهش معنی دار مصرف
خوراک گردید (  .) 12در مقابل نتایج حاصل از این
آزمایش و نتایج فوق گزارش شده است که استفاده از
اسیداستیک ،اسیدسیتریک و اسیدالکتیک باعث
افزایش میزان مصرف خوراک شد ( .)2استفاده از 0/5
درصد اسید سیتریک منجر به افزایش مصرف خوراک
در مقایسه با گروه شاهد شد ( .) 15

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن
پروبیوتیک به جیره مصرفی تأثیر معنی داری بر میانگین

سبب بهبود افزایش وزن بدن جوجههای گوشتی می-

هضم و جذب خوراک ،بهبود فلور میکروبی مفید
روده ،کاهش تولید مواد سمی ،کاهش وقوع عفونتها
و تعدیل پاسخ سیستم ایمنی طیور به هنگام استفاده از
مکمل اسیدهای آلی در جیره میباشد ( 1و  .)3عملکرد
رشد جوجههای گوشتی هنگام استفاده از اسیدهای
چرب کوتاه و متوسط زنجیره بهبود یافته است ( ) 21
همچنین استفاده از اسیداستیک ،اسیدسیتریک و
اسیدالکتیک باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک
گردید ( .)2البته عدم تأثیر مثبت افزودن اسیدآلی به
جیره بر عملکرد رشد توسط برخی محققین نیز گزارش
شده است (  23و .) 26
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد افزودن سرکه به
آب آشامیدنی تأثیر معنی داری بر  pHمحتویات
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گوارشی نداشت (جدول  .)3یکی از دالیل اصلی بروز

روده کوچک ،سبب بهبود رشد الکتوباسیلها شود (.)6

عدم تأثیر حاصل از افزودن اسیدی فایر به آب

مشاهده نتایج متفاوت حاصل از افزودن اسیدی فایر به

آشامیدنی یا خوراک مصرفی بر تغییر  pHمحتویات

آب آشامیدنی و یا خوراک مصرفی در آزمایشات

دستگاه گوارش ،ظرفیت بافری محتویات دستگاه

مختلف ممکن است متأثر از فرم اسیدی فایر ،شرایط

گوارش و شکل مولکولی اسیدی فایر است .اقالم

پرورش و تغذیه جوجههای گوشتی باشد (  .) 23اسیدی

خوراکی مورد استفاده در تغذیه طیور دارای ظرفیت

فایرهای تجاری موجود در بازار دارای شکلهای

بافری باالیی هستند در نتیجه مانع از تأثیر مورد انتظار

مختلفی از جمله (اسید آزاد ،نمک اسید ،پوشش دار و

اسیدی فایر مورد استفاده برکاهش  pHمحتویات

یا بدون پوشش) میباشند (.)5

دستگاه گوارش میشود ( .)5در صورت استفاده از

ایجاد فلورمیکروبی طبیعی به وسیله حذف رقابتی و

اسیدی فایر به صورت آزاد و غیر پوشش دار احتمال

افزایش قابلیت هضم خوراک از اثرات مفید استفاده از

دارد اسید در چینه دان و سنگدان پرنده یونیزه شود ،که

کها میباشد ( .)7گزارش شده است که
پروبیوتی 

این را میتوان به باالتر بودن  pHچینه دان نسبت به pKa

استفاده از پروبیوتیک در جیره مرغهای تخمگذار باعث

برخی از اسیدهای آلی (مثل اسید سرکه) نسبت داد

یهای
یهای مضر و افزایش باکتر 
کاهش باکتر 

(  ) 13همچنین احتمال جذب اسیدهای آلی در روده

الکتوباسیلوس

باکتریهای

کوچک نیز وجود دارد ( .) 25

پروبیوتیکی گرم مثبت و گرم منفی به جیره جوجههای

نتایج این آزمایش نشان داد که جمعیت الکتوباسیلوس

گوشتی اثر بسیار مثبتی بر فلور میکروبی روده کوچک

ایلئوم در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک

کها در مقایسه با
آنها داشت و استفاده از این پروبیوتی 

و یا آب آشامیدنی حاوی سرکه در مقایسه با پرندگان

آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین میتواند بیانگر جایگزینی

تغذیه شده با جیره و آب فاقد مکمل به طور معنیدار

مناسب آنها به جای آنتیبیوتیکها در جیره باشد ( .) 21

بیشتر بود (جدول  .)3استفاده از اسیدآلی ضمن مهار

البته در مقابل نتایج فوق گزارش شده است که سرکه

کردن رشد میکروبهای مضر ،شرایط تغذیهای را به

پس از ورود به چینه دان به سرعت به آنیون و پروتون

نفع باکتریهای مفیدی ،همچون الکتوباسیلوس فراهم

تفکیک شده و این شکل یونیزه به دلیل داشتن بار

میکند (  .) 35برخی از محققین اثر افزودن پروبیوتیک

الکتریکی قادر به عبور از غشای سلولی نبوده و

به جیره مصرفی را بر جمعیت الکتوباسیل محتویات

نمیتواند اثر باکتری کشی خود را اعمال کند ( .) 13

ایلئوم و سکوم جوجههای گوشتی مثبت و معنیدار

همچنین احتمال جذب اسیدهای آلی در روده کوچک

گزارش کردهاند (  28و  .) 29همچنین گزارش شده

نیز وجود دارد (.)5

است که استفاده از  0/2و  0/4درصد اسید فوماریک و

به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد در

اسید پروپیونیک ،باعث افزایش پرگنههای الکتوباسیل

شرایط تغذیه جوجههای گوشتی با جیرهای بر پایه

به دست آمده از دستگاه گوارش جوجهها در سنین 24

ذرت و سویا افزودن اسید آلی (سرکه) به آب

و  42روزگی میشود (  .) 19افزودن سرکه به جیره

آشامیدنی توام با پروبیوتیک به خوراک مصرفی در

جوجههای گوشتی میتواند با کاستن  pHمحتویات

دوره آغازین پرورش میتواند در بهبود جمعیت

شد

( . )2 2

افزودن
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Abstract: This experiment was carried out to evaluate the effects of adding vinegar to

drinking water (DW) and probiotic to starter diet (SD) on growth performance,
gastrointestinal tract (GIT) contents pH, and ileal lactobacillus population of broiler chicks.
A total of 330 one-day-old male Ross-308 broiler chicks were used in a completely
randomized design (CRD) experiment consisted of 6 treatments with factorial arrangement
2×3 and 5 replicates of 11b each. Treatments consisted of 2 levels of adding probiotic zero
and 0.1% “1×1010 CFU lactic acid/g of supplement” to SD and 3 levels of adding vinegar
zero, 1 and 2% “5% acetic acid concentration” to DW. A corn-soybean meal based diet was
formulated to meet the nutrient levels suggested by Ross-308 (2015). The study lasted from 110d of age. At the 10th day of age’s one bird from each experimental unit (5 for each
treatment) were randomly selected and were slaughtered for evaluation GIT content pH, and
ileal lactobacillus population. In the birds were fed supplemented diet with probiotic
combination drunk supplemented water with 1 and 2% vinegar levels feed intake (FI) and
feed conversion ratio (FCR) were significantly lower than birds fed diet and drunk water
without any supplementation. In the birds were fed supplemented diet with probiotic and or
were drunk supplemented water with vinegar, ileal lactobacillus population were significantly
higher than birds fed diet and drunk water without any supplementation. The addition vinegar
to DW and probiotic to SD, and their interaction effects were not significant on the pH of GIT
contents. In conclusion, drinking water supplementation with vinegar and or starter diet
supplementation with probiotic will improved ileal benefit microbial flora and feed efficiency
of broiler chicks.
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