
 ۱۳۸٣ پاييز/ سومشماره  / هشتمسال / شاورزي و منابع طبيعي علوم و فنون ك

 

 
 
 
 
 

 
 

رد، شاخص هاي رشد و جمعيت ك بر عملي در آب آشاميدنك اثر افزودن اسيد استييبررس
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 ٢ و غالمعلي كليدري١يرمانشاهك حسن ،۱يركبمحمدرضا ا

 
 چكيده

 قطعه جوجه نر ۳۰۰ي ايلئوم جوجه هاي گوشتي بـه منظور ارزيابي اثر افزودن اسيد استيك در آب آشاميدني بر عملكرد و ميكروارگانيسم ها          
 قطعه اي با ميانگين وزني مشابه ۱۲ گروه ۲۵ تكرار، به ۵ تيمار و  ۵گوشـتي سـويه تجارتـي راس، در قالب يك طرح كامالً تصادفي داراي               

 ۲۱به پنج تكرار و به مدت )  درصد۴/۰ و ۳/۰، ۲/۰، ۱/۰صفر، ( سطح اسيد استيك افزوده شده به آب آشاميدني  ۵هر يك از    . تقسـيم شدند  
 روزگي از هر پن يك جوجه به روش شكستن مهره گردن كشته  ۲۸ و   ۱۴در سنين   .  انجام شد  ي به صورت هفتگ   كشـي وزن  . روز داده شـد   

 شتهك جوجه كاز هر پن ي) ي روزگ۴۹(در پايان دوره .  بررسـي ميكروبـي اسـتفاده شـدند    بـراي  محـتويات ايلـئوم جمـع آوري و          و شـد 
ـ دسـتگاه گـوارش،     و وزن    ـ بد، پان ك ـ   ك ـ   يراس و چرب  تعداد كل ميكروب هاي هوازي. شدگيري   بـه صـورت جداگانـه اندازه   ي حفـره بطن

)Total Aerobic Counts, TAC (هاي باكتريولوژيك مناسب  تـه شده از ايلئوم با استفاده از محيط كشـاي گرفتـه ها در نمونه رمـو كلي ف
) Surface Plate Count, SPC(اي سطحي   و شمارش صفحهAerobic Plate Count, APC)(ارداي اسـتاند  و روش هـاي شـمارش صـفحه   

بد، كداري از لحاظ افزايش وزن، مصرف غذا، ضريب تبديل، وزن زنده و وزن هاي دستگاه گوارش،  هيچ گونه تفاوت معني   . ارزيابـي گرديد  
ـ پان ها  فرم تيمارها از نظر تعداد كل ميكروب هاي هوازي و كلي  وت هاي بين  هم چنين تفا  . ديده نشد راس و چربـي حفـره بطني بين تيمارها          ك

 .دار نبود معني
هاي   حاضر بيان مي دارد كه افزودن اسيد استيك به عنوان يك اسيد آلي به آب آشاميدني در سطوح فوق، عملكرد جوجه                     پژوهشنتايج  

 .دهد ت ايلئوم را تحت تأثير قرار نميها در محتويا فرم گوشتي و نيز تعداد كل ميكروب هاي هوازي و كلي
 
 

  جوجه گوشتي،لي، عملكرد، ميكروارگانيسم هاي ايلئومآاسيد استيك، اسيد  :واژه هاي  كليدي 
 
 
 
 
 
  به ترتيب دانشجوي سابق كارشناسي ارشد و استاديار علوم دامي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد.۱
 پزشكي، دانشگاه فردوسي مشهد انشكده دام استاديار علوم درمانگاهي، د.۲
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 ۱۳۸٣ پاييز / سومشماره  / هشتمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۱۴۰ 

 مقدمه
امـروزه پـرورش متـراكم حيوانات خصوصاً طيور سبب شده تا            

طيور . حساسـيت آنها نسبت به بيماري هاي روده اي افزايش يابد    
 مانندنسـبت بـه كلونيزه شدن با ميكروارگانيسم هاي بالقوه مضر     

ونال و ، گـــونه هـــاي ســـالمrotavirus( ،E.coli(روتاويــروس  
به . هستندحساس ) C. perfringens(نس ـكلستريديوم پرفرينج

مـنظور كنتـرل بعضي از اين مشكالت، استفاده از آنتي بيوتيك ها      
و هم ) ها  درمان بيماريبراي(در خـوراك هـم در سطح درماني       

) بـه عـنوان محـرك رشـد    (در سـطوح پايـين تـر از دز درمانـي     
 ). ۳۴(گسترش زيادي يافته است

غم نتايج مطلوب استفاده از آنتي بيوتيك ها در خوراك    علـي ر  
دام و طـيور، امروزه فشار روزافزوني در جهت حذف استفاده از   
آنهـا در جيـره حـيوانات وجـود دارد و ايـن بـه دلـيل احساس         
خطري است كه در مصرف كنندگان محصوالت دامي در ارتباط       

. ده است شديدهميكـروب هـاي مقاوم شده به آنتي بيوتيك ها          بـا 
، )۶( در مــورد ســالمونالي مقــاوم    هايــيتاكــنون گــزارش 

و انتروكوكسي هاي مقاوم به چند نوع    ) ۱۳(كامپيلوباكتـر مقـاوم     
وجود داشته است كه اكثراً به استفاده بي رويه و       ) ۸(آنتي بيوتيك   

 به عنوان افزودني غذايي بخصوصكنترل نشده از آنتي بيوتيك ها  
خطر ميكروب هاي . اده شده استدر جيـره حـيوانات، نسـبت د    

مقاوم به آنتي بيوتيك ها در سال هاي اخير بيشتر مورد توجه قرار              
هاي   يافتن جايگزينبـه مـنظور   زيـادي  پـژوهش هـاي  گـرفته و   

 .مناسب براي آنتي بيوتيك ها صورت گرفته است

 دستگاه  نرمالاز سوي ديگر مشخص شده كه فلور ميكروبي
بوده و  ) ۵(وي سيستم ايمني بدن     گـوارش داراي آثـار مثبتـي ر       

هـم چنـين مـي تـواند مانع كلونيزه شدن دستگاه گوارش توسط               
استفاده از  ). ۳۱ و   ۲۴،  ۲۱( ميكروارگانيسـم هـاي بيماري زا شود      

آنتـي بيوتـيك هـا بـه صورت خوراكي از طريق ايجاد اختالل در         
تعادل ميكروبي موجود در دستگاه گوارش، سبب حذف مزاياي         

 .زبان مي شودآن براي مي

ها،   آنزيم مانند زياديهاي   در طي سال هاي گذشته جايگزين     
ها و اسيدهاي آلي معرفي شده اند و در          ها، پروبيوتيك  پـربيوتيك 

 ).۱۲(هر مورد تحقيقات قابل توجهي صورت گرفته است

اسـيدهاي آلـي در اروپـا بـه ميـزان زيادي هم در مواد خام              
ور ممانعـت از رشـد   غذايـي و هـم در خـوراك آمـاده بـه مـنظ      

  ســالمونال اســتفاده مــي شــوندمانــندميكــروب هــاي بــيماري زا 

 در نخستاسـتفاده از اسـيدهاي آلـي در تغذيه حيوانات            ).۲۶(
به منظور تخفيف اسهال بعد از شيرگيري بوده      و   بچـه خـوك ها    

سـپس تمايالتي براي بهره برداري از اسيدهاي آلي         ). ۱۹(اسـت   
از . اي در حال رشد به وجود آمد افزايش عملكرد خوك ه  بـراي 

سـوي ديگر استفاده از اسيدهاي آلي در تغذيه طيور كاري نسبتاً       
در .  اندكي در اين زمينه وجود دارد      پژوهش هاي جديـد بـوده و      

 سيتريك، فوماريك و مانندارتـباط با آثار اسيدهاي آلي متفاوتي        
ــيك  در ) ۳۰ و۱۴، ۹(و فــرميك ) ۱۸(، پــروپيونيك )۳۳(الكت

از آنجايي كه اثر    . صورت گرفته است   پژوهش هايي يـه طيور    تغذ
اسـيد اسـتيك بـه عـنوان يك اسيد آلي در تغذيه طيور در متون        

 نشـد، آزمـايش اخيـر در ارتـباط با اين مسئله طرح ريزي           ديـده 
افزودن اسيد   زمايش بررسي اثر  آهـدف از انجـام ايـن        . گـرديد 

ي عملكرد و  در آب آشاميدني روي اسيد آلكاستيك به عنوان ي
 .جمعيت ميكروبي ايلئوم بود

 
 ها مواد و روش

 قطعه جوجه نر گوشتي يك روزه ۳۰۰اين آزمايش با استفاده از    
جوجه ها پس از ورود به سالن       .  انجام شد  ROSSسويه تجارتي   
 قطعه اي با ميانگين وزني مشابه تقسيم ۱۲ گروه ۲۵و تـوزين به     

 سيمي با   قالب هاي اخل  اين گروه ها به طور تصادفي در د       . شدند
در .  متر، قرار گرفتند۹/۰ متر و ارتفاع ۱ متـر، عرض  ۲/۱طـول   

طـول دوره آزمـايش، جــوجه هـا بــه آب و غـذا دسترســي آزاد     
 وات بر متر مربع در ابتداي دوره شروع         ۳ميزان نور از    . داشـتند 
.  وات بـر متـر مـربع، در انـتهاي دوره كـاهش يافـت      ۵/۱و بـه  

وسيله هيتر و به طور خود كار تأمين        ه  لن ب حرارت مورد نياز سا   
 درجــه ۳۳دمــاي ســالن در روز ورود جــوجه هــا . مــي گــرديد

سـانتي گـراد تنظيم و به تدريج متناسب با استانداردهاي پرورش    
 .كاسته شد
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 ...يها رد، شاخصك بر عملي در آب آشاميدنك اثر افزودن اسيد استييبررس 

۱۴۱ 

، ۲۱ تا ۰هاي  براي دورهپاياني و رشد ، آغازينسه نوع جيره 
رديد كه كليه  روزگي به گونه اي متعادل گ۴۹ تا ۴۲ و  ۴۲ تـا    ۲۱

تأمين نموده و داراي    ) NRC) ۲۳احتياجات را بر اساس توصيه      
محاسبه ). ۱جدول  (مطلـوب انـرژي بـه پروتئين بودند          نسـبت 

در هر  .  صورت گرفت  UFFDAجيـره هـا با استفاده از نرم افزار          
. دوره پرورشي، جيره استفاده شده براي كليه گروه ها يكسان بود  

ـ           گـونه آنتي بيوتيك و      رورش، هـيچ  گـروه هـا در كلـيه مـراحل پ
كوكسيديواسـتاتي، چـه بـه صــورت خوراكـي و چـه تزريقــي،      

 .مصرف نكردند

 ،۲/۰، ۱/۰هاي صفر،    به نسبت %) ۱۰سـركه   (اسـيد اسـتيك     

انتخاب اين  ( درصـد، بـه آب آشـاميدني افـزوده شد          ۴/۰ و   ۳/۰
 pHخوراکي و تغييراتي بود که در        سـطوح بر اساس حد خوش     

، به )تيمار( سطح ۵هر يك از اين    . )اد کردند آب آشـاميدني ايج   
هاي  نسبت . روزگي داده شد۲۱و از صـفر تا   ) تكـرار ( گـروه    ۵

فـوق بـه طـور روزانـه تهـيه شـده و در اختـيار جـوجه ها قرار               
 به بعد، همگي گروه ها آب آشاميدني ۲۱از پايان روز  . مي گرفت 

 .معمولي دريافت كردند

 و سپس به صورت جـوجه هـاي هر پن در سن يك روزگي       
بــه مـنظور حــداقل كـردن اثــر وزن   . هفتگـي تــوزين گـرديدند  

 سـاعت قبل از هر وزن كشي به     ۴محـتويات دسـتگاه گـوارش،       
 ۴در زمان اعمال گرسنگي     . جـوجه هـا گرسـنگي داده مـي شـد          

 تعيين برايساعته، مقدار غذاي باقيمانده هر گروه اندازه گيري و         
 ضريب تبديل غذا در    .غـذاي مصـرفي هفتگـي اسـتفاده مي شد         

پايــان هــر هفــته، از تقســيم ميانگــين غــذاي مصــرفي توســط  
 . مي آمدبه  دستجوجه هاي هر گروه به ميانگين اضافه وزن آنها 

جمعاً (يك جوجه از هر تكرار )  روزگي ۴۹(در پايـان دوره     
، با شرايط نزديك به ميانگين انتخاب شده    ) قطعـه از هر تيمار     ۵

جا كردن مهره گردني كشته     ه  ب ش جا و پـس از تـوزين، بـه رو        
پـر و پوست با هم جدا شد و سپس حفره بطني عمود بر             . شـد 

خـط ميانـي و در ناحـيه شـكمي باز شده و چربي حفره بطني                 
موجـود در شـكم و اطـراف سـنگدان و روده ها، جمع آوري و             

سپس كل دستگاه گوارش شامل مري، چينه دان،        . توزين گرديد 

ها وكلواك   ها، كبد، لوزالمعده، سكوم    دهپـيش معده، سنگدان، رو    
در انتها وزن كبد و لوزالمعده   . هـر جـوجه توزين و ثبت گرديد       

 .گيري شد به طور مجزا اندازه

بـه مـنظور بررسـي جمعـيت ميكروبـي ايلئوم جوجه ها، در         
، از هر تكرار يك جوجه با شرايط نزديك به ۲۸ و ۱۴روزهـاي   

جايي مهره ه ن، به روش جابميانگين گروه انتخاب و پس از توزي  
پس از باز كردن حفرة شكمي، ايلئوم از ناحيه   . گردني كشته شد  

ال آن به ـل اتصـو مح) Meckel diverticulum (لــ ده مکــ زائ
 و محتويات شدهبا قيچي استريل جدا  هـا و راست روده    سـكوم 

 برايهاي استريل تخليه و      نـيمه انتهايـي ايلـئوم به داخل قوطي        
» ها كلي فرم «و  » ميكروارگانيسم هاي هوازي  «ت كل   بررسي جمعي 

  ها از روش رقيق کردن        براي رقيق کردن نمونه    .اسـتفاده شـدند   

در محلول استريل يک در هزار ) ۱۰ به ۱به نسبت (در پـي      پـي 
 ،.نمک طعام استفاده شد

 بـه مـنظور تعيـين تعـداد كـل ميكروارگانيسـم هـاي هوازي            

),TAC Total Aerobic Counts(،  اي  از روش شـمارش صفحه
 شتـط كــمحي ،)APC Aerobic Plate Count,( داردــانـاسـت 

Plate Count Agar ,PCA) (  و مقـدارcc۱۱۰-۶ و۱۰-۵هاي   از رقت 
 كشت و شمارش هم چنين براي. )۷ و ۱(نمـونه هـا اسـتفاده شد      

 ،)EMB Eosin Methylene-blue agar ,(ها از محيط كشت كلي فرم
) SPC ،Surface Plate Count(ه اي سطحيروش شمارش صفح

 براي. )۲ و ۱(گرديد استفاده   نمونه ها۱۰-۱ از رقت    cc۱مقدار  و  
 درجه سانتي گراد و    ۳۷رشد دادن ميكروارگانيسم ها از انكوباتور       

طـريقه محاسـبه تعداد     .  سـاعت اسـتفاده گـرديد      ۴۸بـه مـدت     
 :وددر هر نمونه به شرح زير ب) CFU(هاي تشكيل شده  پرگنه

 تعــداد پــرگنه تشــكيل شــده در هــر پلــيت APCدر روش 
معكوس ضريب  (شـمارش شده و عدد حاصل در فاكتور رقت          

 در يك گرم    CFUنتـيجه بـه عـنوان شمارش         ضـرب و  ) رقـت 
 ميلي ليتر از  ۱/۰ چون مقدار    SPCدر روش   . نمـونه مـنظور شد    

  كشت استفاده شده بود، پس از محاسبه تعداد       براينمونه رقيق شده    
ـ   ضرب ۱۰ر پليت به روش فوق، عدد حاصل در   ـها در ه   رگنهپ
  در يك گرم نمونه ذكرCFUمارش ـوان شـجه به عنـد و نتيـش
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 ۱۳۸٣ پاييز / سومشماره  / هشتمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۱۴۲ 

 آزمايشيتركيب مواد غذايي و مواد مغذي جيره هاي . ۱جدول 

 )g/kg(ماده غذايي آغازين رشد پاياني

 ذرت ۷/۵۸۷ ۵/۶۴۴ ۸/۷۲۲
 %۴۴كنجاله سويا  ۳/۳۵۶ ۷/۲۹۸ ۹/۲۴۱

 دي كلسيم فسفات ۸/۱۴ ۹/۱۰ ۶/۸
 سنگ آهك ۲/۱۴ ۱/۱۵ ۴/۱۴

 ۱ و مواد معدنيمكمل ويتامينه ۵ ۵ ۵

 نمك ۲/۴ ۱/۳ ۳/۲
 روغن ۴/۱۶ ۲۱ ۹/۳
- ۶/۰ ۵/۱ DL- ننمتيو 
 Eمكمل ويتامين  - ۱ ۱

 مقدار مواد مغذي محاسبه شده
 )Kcal/Kg (قابل سوخت و سازانرژي  ۲۹۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰

 (%)پروتئين خام  ۸۴/۲۰ ۷۵/۱۸ ۸۸/۱۶
 (%)كلسيم  ۹۱/۰ ۸۴/۰ ۷۵/۰
 (%)فسفر  ۴۱/۰ ۳۳/۰ ۲۸/۰
 (%)آرژنين  ۳۵/۱ ۱۹/۱ ۰۵/۱
 (%)ليزين  ۱۲/۱ ۹۷/۰ ۸۴/۰
 (%)سيستين + متيونين  ۸۲/۰ ۶۸/۰ ۵۷/۰
 (%)سديم  ۱۸/۰ ۱۴/۰ ۱۱/۰

گرم   ميلي١B ،۲۵۰گرم ويتامين   ميليK ،۳۰۰ ويتامين ٣D ،IU ۲۰۰۰  ويتامينA ،IU ۳۰۰۰۰۰  ويتامين IU ۱۰۰۰۰۰۰ هر کيلوگرم مکمل داراي .۱
۵ گرم کولين کلرايد، ١٢B ،۵۰گرم ويتامين   ميلي٦B ،۲گرم ويتامين   ميلي٥B ،۱۰۰۰گرم ويتامين   ميلي٣B ،۲۰۰۰ ميلي گرم ويتامين ٢B ،۸۰۰ويتامين 

 ۱/۰گرم پتاسيم،   ميلي۱۰گرم منيزيم،   ميلي۵گرم مس،   ميلي۵/۰گرم آهن،  ي ميل۴گرم روي،   ميلي۶گرم منگنز،   ميلي۱۰ گـرم آنتـي اکسيدان،      ۱۲/
 .گرم يد بود  ميلي۰۵/۰گرم سلنيم، و   ميلي۱/۰گرم کبالت،  ميلي

 
 در مورد هر پليت، اعداد      CFUبعـد از محاسـبه تعـداد        . گـرديد 

طوري كه براي هر عدد، دو رقم سمت         دست آمده گرد شدند، به     بـه 
 .فته شده و ساير ارقام با صفر بيان شدندچپ در نظر گر

 ۵ تيمار و    ۵ تصادفي داراي     طـرح كامالً   قالـب آزمـايش در    
 به فرم CFUبراي تبديل داده هاي . تكرار در هر تيمار، انجام شد     

۱۰log           و داده هـاي مـربوط بـه نسبت وزن كبد، پانكراس، چربي 
، ArcSinحفره بطني و كل دستگاه گوارش به وزن زنده، به فرم       

ــزار  ــرم اف ــد SigmaStatاز ن ــتفاده ش ــل از  .  اس ــاي حاص داده ه
) GLM(هاي خطي عمومي   ها، با استفاده از روش مدل      آزمـايش 

 از   ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ميانگين  SASنـرم افزار    
 ).۲۹(طريق آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه شدند 

 نتايج و بحث

 لحاظ مصرف غذا، وزن زنده، هـيچ گـونه تفـاوت معني داري از       
 .ديـده نشد افـزايش وزن و ضـريب تـبديل غـذا بـين تـيمارها              

 شـده بـين تـيمارها در ارتباط با         ديـده هـم چنـين تفـاوت هـاي         
وزن هـاي كـبد، پانكراس، چربي حفره بطني و وزن كل دستگاه         

و  ارائه شده ۳ و ۲ اين نتايج در جداول   .گـوارش، معني دار نشد    
 ).۳۰(ر محققين در اين زمينه را تأييد مي كند يافته هاي ساينيز

در بعضـي گـزارش هـا، عـنوان شده است كه اسيدي كردن              
جيره مي تواند سبب افزايش تجزيه پروتئين در معده و در نتيجه            

هم چنين نشان داده   ). ۲۰(شود  ها  افـزايش قابلـيت هضم پروتئين     
  و Ca ،P ،Mgاي ه ي تواند با يونـون اسيدي مـشده است كه آني
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 ...يها رد، شاخصك بر عملي در آب آشاميدنك اثر افزودن اسيد استييبررس 

۱۴۳ 

 ضريب تبديل و افزايش وزن در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف اسيد استيك در آب آشاميدني. ۲جدول 

 ضريب تبديل )گرم(افزايش وزن 

  ۴۹ تا ۴۲
 روزگي

  ۴۲ تا ۲۱
 روزگي

 ۲۱ تا۰
 روزگي

 ۴۹ تا ۰
 روزگي

 ۴۹ تا ۴۲
 روزگي

 ۴۲ تا ۲۱
 روزگي

 ۲۱ تا ۰
 روزگي

 (%)اسيد استيك 

۲/۴۵۵ ۲/۱۳۵۵ ۶/۴۳۲ ۰۵/۲ ۶۲/۲ ۰۴/۲ ۷۹/۱ ۰ 
۴/۴۴۷ ۳/۱۲۸۳ ۹/۴۲۶ ۰۷/۲ ۵۸/۲ ۰۴/۲ ۹۱/۱ ۱/۰ 
۱/۴۵۴ ۶/۱۳۶۵ ۸/۴۲۹ ۱۱/۲ ۶۶/۲ ۰۹/۲ ۸۰/۱ ۲/۰ 
۹/۴۲۷ ۸/۱۲۹۴ ۲/۴۱۴ ۰۹/۲ ۷۱/۲ ۰۵/۲ ۸۳/۱ ۳/۰ 
۱/۴۵۰ ۹/۱۳۰۶ ۸/۴۱۹ ٠۳/۲ ۶۲/۲ ۰۳/۲ ۸۰/۱ ۴/۰ 

۳۵/۱۴ ۳۹/۴۰ ۶۵/۱۱ ۰۴۰/۰ ۰۴۹/۰ ۰۴۹/۰ ۰۸۵/۰ ±SEM 
 ).<٠p /٠٥( در هر ستون، اختالف معني داري ندارند ی قرار گرفتها هميانگين

 
Zn               تـركيب شـده و سـبب بهبود در قابليت هضم و جذب اين 

عـدم تحت تأثير قرار گرفتن عملكرد در اين     ). ۲۰(شـود امـالح   
 نشان مي دهد كه آثار فوق در ارتباط با سطوح استفاده            پـژوهش 

ايش، يا وجود نداشته اند و يا در شـده اسـيد اسـتيك در اين آزم     
صـورت وجـود اثـر آنهـا به اندازه اي كم بوده كه نتوانسته است        

از سوي ديگر، از آنجايي كه      . عملكـرد را تحـت تأثير قرار دهد       
سـطوح استفاده شده در اين آزمايش، هيچ گونه اثر منفي نيز بر             

 نداشت، ممكن است كه با      شاهدعملكـرد در مقايسـه بـا گروه         
تر شده به   آثـار فوق قوي ،ايش سـطح اسـيد مـورد اسـتفاده       افـز 

 .گونه اي كه عملكرد را تحت تأثير قرار دهند

عـدم تحـت تأثيـر قـرار گرفتن وزن كبد و پانكراس، نشان              
ها صورت   مي دهد كه هيچ گونه هيپرتروفي جبراني در اين اندام         

بنابراين به طور غير مستقيم مي توان نتيجه گرفت         . نگـرفته است  
 افـزودن اسـيد اسـتيك بـه آب آشـاميدني در سـطوح مورد         كـه 

 دوازدهه را به طور قابل مالحظه اي        pH،  پژوهشاستفاده در اين    
ــداده اســت  ــرار ن ــر ق ــزودن . تحــت تأثي ــزارش شــده كــه اف  گ

اسـيد سـيتريك به آب آشاميدني مي تواند سبب كاهش معني دار          
 ك، ولـي اسـتفاده از اسـيد استي      )۳(چربـي حفـره بطنـي شـود         

، اثـري بـر وزن و درصـد چربـي حفره بطني            پـژوهش در ايـن    
 ).۳جدول (نداشت

و » كــل ميكــروب هــاي هــوازي«نـتايج شــمارش جمعــيت  
 ۴در نمـونه هاي گرفته شده از ايلئوم، در جدول         » هـا  كلـي فـرم   «

 . نشدديدهدر اين مورد نيز تفاوت معني داري    . آورده شـده است   
ن جيره، كمك به غلبه يكـي از اهداف بسيار مهم در اسيدي كرد   

هاي مضر و بيماري زا      هـاي مفـيد و مطلـوب بر باكتري         باكتـري 
هاي روده  اين امر از طرفي مي تواند مانع رقابت باكتري      . مي باشد 

بـا ميـزبان در مصرف مواد مغذي موجود شده و از سوي ديگر              
) ها  آمونياك و آمينمانند(هاي سمي  سبب كاهش توليد متابوليت 

بـه عـالوه اسـيدي كردن جيره        ).۳۰(هـا گـردد      توسـط باكتـري   
 E.coli مانندهاي بيماري زاي روده اي       باكتري مي تواند از استقرار   

و سـالمونال در خوراك و دستگاه گوارش جلوگيري كرده و در            
مجموعه عوامل ). ۱۷(نتـيجه به حفظ سالمت حيوان كمك كند      

د آن  فـوق مـي توانـند سبب افزايش وزن ميزبان و بهبود عملكر            
 را پژوهشبنابـراين عدم مشاهده بهبود عملكرد در اين        . گـردند 

مـي تـوان بـه عدم تحت تأثير قرار گرفتن جمعيت باكتريايي نيز        
دار   و همکــاران تأثيــر معنــيايــزات در عــين حــال .نســبت داد

د ــ درص۵/۵۳اوي ـبي حـيـرکــت ( Luprosil – NCزودن ــاف
د، در ـ درص۸/۰ و ۴/۰ح وـره در سطـبه جي) يد پروپيونيک ـاسـ 

 در روده کوچک را گزارش  E.coliها و    ش تعداد کلي فرم   ـکـاه 
 ).۱۸(کردند 

آغـاز استفاده از اسيدهاي آلي در تغذيه حيوانات، به استفاده      
 براي تخفيف اسهال بعد از شيرگيري در بچه          ها از ايـن تـركيب    

سپس تمايالتي در جهت بهره برداري      ). ۱۹(خـوك ها برمي گردد    
 زايش عملكرد خوك هاي از شير گرفته ـ اسيدهاي آلي براي افاز
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 ۱۳۸٣ پاييز / سومشماره  / هشتمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۱۴۴ 

  جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف اسيد استيك در آب آشاميدنيساير قسمت هاي اندازه گيري شده دروزن دستگاه گوارش و . ۳جدول 

وزن چربي حفره بطني  )گرم(وزن كل دستگاه گوارش 
 )گرم(

 وزن پانكراس

 )گرم(

 دوزن كب

 )گرم(

 اسيد استيك

(%)  

۹/۲۳۵ ۱۹/۴۴ ۳۷/۵ ۲۱/۵۹ ۰ 

۴/۲۴۵ ۲۸/۵۴ ۴۸/۵ ۶۴/۶۰ ۱/۰ 

۸/۲۳۵ ۰۱/۴۰ ۲۲/۵ ۶۲/۵۸ ۲/۰ 

۶/۲۵۳ ۱۲/۵۱ ۹۲/۴ ۱۲/۵۹ ۳/۰ 

۵/۲۳۲ ۴۹/۵۵ ۲۴/۵ ۵۸/۵۵ ۴/۰ 

۶۱/۱۳ ۱۲۲/۶ ۳۵۷/۰ ۲۹۶/۳ ±SEM 

 .)<٠p /٠٥( در هر ستون، اختالف معني داري ندارند ی قرار گرفتهاه ميانگين

 
 هاي ايلئوم در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف اسيد استيك در آب آشاميدني هاي هوازي و كلي فرم جمعيت كل ميكروب. ۴جدول 

 )١٠Log cfu(هاي هوازي شمارش كل ميكروب )١٠Log cfu(ها  شمارش كلي فرم

  روزگي۱۴  روزگي۲۸  روزگي۱۴  روزگي۲۸

 اسيد استيك

(%) 

۰۷/۳ ۸۱/۳ ۰۳/۷ ۶۸/۶ ۰ 

۲۳/۳ ۵۶/۳ ۷۷/۶ ۵۷/۶ ۱/۰ 

۰۸/۳ ۶۵/۳ ۸۷/۶ ۰۳/۷ ۲/۰ 

۱۷/۳ ۸۵/۳ ۱۶/۷ ۹۸/۵ ۳/۰ 

۹۸/۲ ۷۵/۳ ۹۸/۶ ۴۴/۵ ۴/۰ 

۱۸۶/۰ ۱۸۵/۰ ۲۷۴/۰ ۷۲۹/۰ ±SEM 

 .)<٠٥/٠p( در هر ستون، اختالف معني داري ندارند ی قرار گرفتهها ميانگين
 

 مشاهده نتايج   علي رغم . شـده و در حـال رشـد بـه وجـود آمد            
مطلـوب در ارتـباط با اسيدي كردن جيره خوك ها با استفاده از              
اسـيدهاي آلـي، نتايج به دست آمده از افزودن اسيدهاي آلي در             

 به  ).۳۳ و   ۳۰،  ۱۶(جيره طيور چندان رضايت بخش نبوده است        
 و ۱، ۵/۰عـنوان مثال افزودن اسيد فوماريک به جيره در سطوح    

 ا توسط سالمونال نگرديد   ه شدن سکوم     درصـد، مانـع کلونيزه     ۲

هـم چنـين گزارش شده است که افزودن اسيد الکتيک در        ). ۳۳(
 درصـد بـه جيـره تأثيري بر کلونيزه     ۲ و   ۱،  ۵/۰،  ۲۵/۰سـطوح   

 نتايج اين ).۳۳(هـا توسـط سالمونال نداشته است    شـدن سـکوم   
 نيـز نـتايج گـزارش شده توسط محققين فوق را تأييد           پـژوهش 
ها در   كننده ش شـده اسـت كه اثر اصلي اسيدي     گـزار . مـي كـند   

). ۲۷( معـده نمـي باشد   pHبهـبود عملكـرد خـوك هـا، كـاهش       

بنابراين احتمال مي رود كه اثر اصلي اسيدهاي آلي روي عملكرد 
تفاوت در اثر   . خوك ها در ارتباط با آثار ضد ميكروبي آنها باشد         

 تفاوت اسـيدهاي آلـي در تغذيـه خوك ها و طيور را مي توان به            
  .عمل ضد ميكروبي اسيدهاي آلي در اين دو حيوان نسبت داد

هاي متفاوتي در ارتباط با نحوه اثر اسيدهاي آلي و     مكانيسـم 
به نظر  ).۲۸ و   ۱۱(آثـار ضـد ميكروبـي آنهـا ارائـه شـده است              

 pHرسـد كـه آثار ضد باكتريايي اسيدهاي آلي در ارتباط با             مـي 
 يك  pKa.سيد آلي باشدا) ثابـت تفكيك اسيدي  ( pKaمحـيط و 

 اي اسـت كه در آن غلظت اشكال پروتون دار و            pHاسـيد آلـي،     
 با هم برابر است  ) تفكيك شده و تفكيك نشده    (بـدون پـروتون     

 اسـيد آلـي، قسمت بيشتري از   pKa هـاي باالتـر از        pHدر  ). ۴(
اسيد آلي تفكيك خواهد شد و اسيد موازنه جديدي را در جهت 
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در نتيجه مقدار بيشتري    . د مـي كـند    تفكـيك شـدن بيشـتر ايجـا       
.  محيط مي گردد   pHپـروتون وارد محـيط شـده و سبب كاهش           

ها، سبب   در محيط خارج سلولي باكتري     pHكاهش بيش از حد     
 پايين pHهاي حساس به    اختالل در روند رشد و توسعه باكتري      

 مـي شـود كـه از اين اثر به عنوان اثر           E.coli سـالمونال و     مانـند 
 اسيد pKaتر از   پايينpHدر  ).۲۵(اتيك ياد شده است     باكتريواست

آلـي، بـه علـت بـاال بـودن غلظـت پروتون در محيط، موازنه به        
سـمت تفكـيك شـدن كمتر پيش رفته و بيشتر اسيد آلي به فرم         

فرم غير يونيزه اسيدهاي آلي      .غيـر يونيـزه وجود خواهد داشت      
شدن به  به علت توانايي وارد     ) بـه ويـژه اسـيدهاي چرب فرار       (

 قـادر بـه مخـتل نمودن سيستم توليد انرژي در            سـلول باكتـري   
 مـي تـواند به عنوان يك تركيب          بنابـراين   و )۲۲(باکتـري بـوده     

البته به نظر مي رسد     ). ۱۰(عمل كند   ) Bactericide(باكتري كش   
هاي   عموميت نداشته باشد زيرا باكتري     ،كشي كـه اين اثر باكتري    

 و  هستندهاي نسبتاً پايين      pH اسـيد الكتـيك قـادر بـه رشد در         
 و سالمونال مقاومت بيشتري    E.coli مانندايي   نسـبت بـه باكتري    

 ).۲۸(در برابر اسيدهاي آلي دارند 

 اسيد مانند ـاسـيدهاي غيـر آلـي و اسـيدهاي آلي غير فرار      
 خارج سلولي عمل كرده و داراي pH از طريق كاهش ـالكتيك  

لي كه اسيدهاي آلي فرار بسته       در حا  هستندآثار باكتريواستاتيك   
شــان مــي توانــند هــم داراي آثـــار        pKa محــيط و   pHبــه  

در ضمن بايد   ). ۲۵(باكتريواسـتاتيك و هـم باكتري كشي باشند         
تـوجه داشت كه اثر باكتريواستاتيك مي تواند موقتي بوده و پس            

تر از ميان برود در حالي كه اثر         از عبور باكتري به محيط مناسب     
شي مي تواند سبب مرگ باكتري و بنابراين ضد عفوني       باكتـري ك  
 .گردد) غذا(محصول 

علت نتايج ضعيف استفاده از اسيدهاي آلي در تغذيه طيور،           
 تفاوت  ، ضمن آن كه    فـوق ربط داده شود     يلمـي تـواند بـه مسـا       

 ،در خوك . فيـزيولوژيك مهمي بين خوك ها و طيور وجود دارد         
 .ي وارد معده مي شود    غـذا بالفاصـله پـس از بلـع از طـريق مر            

 است ۵/۳ تا   ۵/۲ معده در خوك ها در حدود        pH عـالوه بر اين   

در نتـيجه اسيد يا اسيد آلي مصرف شده همراه با غذا، كه      ). ۲۷(

 پس از ، مي باشندpH اي باالتر از اين محدوده pKaمعموالً داراي   
ورود بـه معـده، كمتر تفكيك شده و بيشتر به فرم تفكيك نشده     

فرم تفكيك نشده اسيدهاي آلي به علت       . هند داشت وجـود خوا  
 سلول باكتري بوده يمحلول بودن در ليپيد، قادر به عبور از غشا       

اين اثر باكتري كشي    . استو بنابـراين داراي آثـار باكتـري كشي          
. هاي مضر و بيماري زا را تحت تأثير قرار مي دهد     بيشـتر، باكتري  

 بر روي غذا انجام   بنابـراين در معـده خوك، ضد عفوني مؤثري        
ه ـهاي بعدي لول   تـشـده و غـذاي ضـد عفوني شده وارد قسم          

ايـن غـذا مـي تـواند حاوي مقادير كمتري      . ي شـود  ــ گـوارش م  
در نتيجه وضعيت بهداشتي خوك ها      .  باشـد  E.coliسـالمونال و    

بهـبود يافـته و در نهايت مي تواند سبب افزايش عملكرد در آنها      
محل ترشح اسيد   (ز پيش معده    در مقابـل در مـرغ قـبل ا        . شـود 

ــدي ــنه دان  ) مع ــاختار چي ــنگدان، س ــود دارد) Crop(و س . وج
خـوراك مصـرف شـده توسـط پـرنده، قـبل از رسيدن به ساير             

)  دقيقه۵۰به طور متوسط (هـاي دستگاه گوارش، مدتي       قسـمت 
نقش اصلي چينه دان نگه داري و ). ۳۲(در چينه دان توقف مي كند 

 عقـيده بـر ايـن است كه آثار ضد         .ذخيـره مـواد غذايـي اسـت       
هاي ابتدايي   باكتريايـي اسـيدهاي آلـي به طور عمده در قسمت          

صورت مي گيرد، ) چينه دان و سنگدان(دستگاه گوارش جوجه ها    
هـاي باالي اين اسيدها فقط از چينه دان و سنگدان        زيـرا غلظـت   

 چينه دان در شرايط عادي      pH). ۱۵(قابـل جداسازي بوده است      
 چينه دان   pHبه دليل باالتر بودن     ). ۳۲( مـي باشد     ۵/۵در حـدود    
 اكثر اسيدهاي آلي، مقدار زيادي از اسيد پس از     pKaنسـبت بـه     

و آنيون مربوطه ) +H(ورود بـه چيـنه دان، بـه سرعت به پروتون         
اين فرم يونيزه به دليل داشتن بار الكتريكي    . تفكـيك مـي شـوند     

ابراين نمي تواند اثر  سـلولي نبوده و بن يقـادر بـه عـبور از غشـا      
ــراينباكتــري كشــي خــود را اعمــال كــند،  ــه بناب  غذايــي كــه ب

هـاي بعـدي دستگاه گوارش مي رود هنوز داراي مقادير           قسـمت 
قابـل توجهـي آلودگـي ميكروبـي مـي باشد كه اين ميكروب ها                
مـي توانند در دستگاه گوارش كلونيزه شده و عملكرد را به طور            

 عدم تأثير اسيد استيك بر جمعيت       .منفـي تحت تأثير قرار دهند     
ميكروبـي ايلـئوم جوجه هاي گوشتي در اين آزمايش را مي توان          
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 ۱۳۸٣ پاييز / سومشماره  / هشتمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۱۴۶ 

 . به اين امر نسبت داد

 حاضر بيان مي دارد كه افزودن اسيد استيك         پـژوهش نـتايج   
به عنوان يك اسيد آلي به آب آشاميدني در سطوح استفاده شده            

ز شمارش  در ايـن آزمـايش، عملكـرد جـوجه هاي گوشتي و ني            
TAC     هـا در محـتويات ايلـئوم را تحـت تأثير قرار              و كلـي فـرم

براي بهينه كردن اثر اسيدهاي آلي در تغذيه طيور به          . نمـي دهـد   
 . بيشتري در اين زمينه نياز استپژوهش هاي

 

 سپاسگزاري

 حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهدبـدين وسيله از     
هم چنين و  ده  كر تأمين   را  كلـيه هزينه هاي اجرايي اين طرح       كـه 

آقـاي مهـندس محمـد حسـين توسـلي و خـانم مهندس فريده          
ــرم آزمايشــگاه  ــي، مســئولين محت هــاي ميكــروبيولوژي  طباطباي

 . مي گرددتشكر و قدردانيدانشكده كشاورزي، صميمانه 
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