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 چکیده

های گوشتی را از طریق تغییر رد جوجهلکعم ،دنی جیرهواستیک بعنوان یک افز استفاده از اسید زمینه مطالعاتی:

با اسید  جایگزینی آنتی بیوتیک محرک رشد به منظور بررسی امکان آزمایشاین  هدف: میکروفلور روده بهبود بخشید.

انجام قطعه جوجه یک روزه گوشتی  411از با استفاده این مطالعه  :روش کار انجام شد. استیک بعنوان یک افزودنی جیره

 گروهای تقسیم شدند. به جیره هر قطعه 41)تکرار(  زیر گروهبه سه  گروهو هر  گروهها به چهار شد. روز ششم جوجه

( درصد اسید استیک اضافه شد. 1/4AA) 1/4( و 7/0AA) 7/0(، 0AA(، صفر )An) هیدروکلرید لینکومایسین mg/Kg3مقدار 

 هاذبح شد و از محتویات ایلئوسکال نمونه برداشت شد. تعداد پرگنه 31و 11، 41های در روز زیر گروهیک پرنده از هر 

(CFU/gr) 7/0در کل دوره، تیمار های  نتایج: تعیین شد.ها نمونهشیاکلی، کلی فرم و الکتوباسیلوس یهای اشرباکتریAA 

( و 04/04و  17/00بیشترین افزایش وزن )به ترتیب  ،(10/401و 14/401 کمترین مصرف خوراک )به ترتیب 1/4AAو 

روزگی، تعداد پرگنه  31و  11در  (.>P 00/0( رانشان دادند )71/4و  71/4کمترین ضریب تبدیل خوراک )به ترتیب 

به ) 0AA(و00/0و  73/0به ترتیب) An( کمتر از تیمار 10/0و  10/0به ترتیب) 1/4AAاشریشیا کلی بدست آمده از تیمار 

کمتر از تیمار  AAروزگی تعداد پرگنه الکتوباسیلوس بدست آمده از  11در  (.P<00/0( بود )10/0و  31/0ترتیب

7/0AA(74/0 ) 1/4وAA(70/0 )( 00/0بود>P و با تیمار )An (11/0 )اوتی را نشان نداد فت(00/0<P.)  کمترین 31در روز ،

نتیجه  (.P>00/0)اوتی را نشان ندادند ها تفو سایر تیمار (P<00/0بود ) 0AA (41/0)تعداد پرگنه الکتوالسیلوس متعلق به 

های گوشتی به دلیل بهبود مصرف خوراک، افزایش جایگزینی لینکومایسین با اسید استیک در جیره جوجه گیری نهایی:

 امکان پذیر است. ها مفید روده های مضر و باکتریوزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، تعداد باکتری

 

 های گوشتیلینکومایسین،  اسید استیک، عملکرد، جوجه :کلیدی واژگان

 
 

 مقدمه

های گوشتی به منظور امروزه در صنعت پرورش جوجه

پرورش  ،و افزایش راندمان تولید تولیدهای کاهش هزینه

 ،افزایش تراکم گلهاگر چه متراکم روشی مرسوم است. 

پرورش را افزایش  هایبرداری از واحد سطح سالنهبهر

اجرام میکروسکوپی در محیط دهد ولی سبب افزایش می

افزایش اجرام . (4111کاو ) شوداطراف پرنده می

ه و در میکروبی در سالن های پرورش سالمت پرند
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گابریل و ) می اندازد هه مخاطرنتیجه عملکرد تولید را ب

 . راه کار عملی جهت کنترل اجرام در(1000همکاران 

بیوتیک در های آنتی چنین شرایطی استفاده از افزودنی

باربارا و همکاران ) های گوشتی استهای جوجهجیره

از طریق کاهش  دانهای افزودنی آنتیبیوتیک. (1004

کوتس )های مضر روده سموم تولید شده توسط باکتری

های مفید تحریک رشد میکروبو  (4103و همکاران 

دستیابی بیشتر حیوان به مواد سبب دستگاه گوارش 

های جوجهافزایش عملکرد  .(1000کارپت )شود می مغذی

های محرک رشد در بیوتیکآنتیاز با استفاده گوشتی 

مثل کاهش رقابت برای  متعددیجیره به فاکتورهای 

مصرف مواد مغذی در روده کوچک، کاهش عفونت و 

تامک و الوینگر ) کاهش قطر و طول روده بستگی دارد

 ر کسی پوشید نیست که مصرف مداومب (.4111

آلودگی  سببهای گوشتی نتیبیوتیک در جیره جوجهآ

اختالل در عملکرد فیزیولوژی بدن پرنده،  ،محیط زیست

اختالل در سالمت مصرف  ،باقیماندن آن در الشه طیور

و  شودمی و ایجاد مقاومت میکروبی کننده گوشت سفید

استفاده از آنتی بیوتیک در بسیاری از بر همین اساس 

. (1007گارسیا و همکاران )است  هاممنوع شدهکشور

های افزودنی به بنابراین جایگزین کردن آنتی بیوتیک

دان با سایر مواد بی خطر و غیر سمی در صنعت 

های گوشتی از اهمیت زیادی برخوردار پرورش جوجه

 است.

آنتی  یجایگزین جهت زیادیتالش سالهای اخیر 

با مواد افزودنی طبیعی مناسب مثل ها بیوتیک

صورت های آلی ها و اسیدبیوتیکها، پریپروبیوتیک

های آلی که اسید .(1000موحرری و محزونی ) گرفته است

در برابر اثار نگهداری و محافظت خوراک  جهتبیشتر 

شوند میکروبی و قارچی استفاده می هایمخرب آلودگی

-با اسیدی کردن بیشتر محیط روده باعث افزایش بهره

راتر و همکاران ) شوندخوراک و بهبود عملکرد می وری

خوراک و  دیتهکاهش اسی از طریقهای آلی اسید (.4110

کاهش تولید ، (1001اسالم و همکاران ) دستگاه گوارش

کاهش  در روده، های مضرترکیبات سمی توسط باکتری

 و( 1000گاسیر ) ها در دیواره رودهتجمع پاتوژن

غزاله و همکاران ) ایمفید رودهتحریک رشد میکروفلور با

-در میان اسیدتوانند برای میزبان مفید باشند.می (1044

های آلی، اسید استیک به عنوان یک اسید ضعیف در 

های آبی بیشترین اثر باکتریوسیدی را با حالل

چاویراچ و ) نشان داده است 1در محدوده  pHکاهش

د یتهیه اسدر وضعیت کنونی کشور . (1001همکاران 

تولید ساده به سهولت  دلیل قیمت مناسب وه استیک ب

شی در خصوص است. تاکنون گزار امکان پذیر

با اسید استیک  محرک رشدهای بیوتیکجایگزینی آنتی

اسید  مقایسه اثرهدف این تحقیق وجود ندارد. لذا 

عملکرد تولیدی و  وآنتی بیوتیک لینکومایسین بر استیک

 گوشتی است.ای همیکروفلور روده جوجه

 

 هامواد و روش

قطعه جوجه یک روزه گوشتی  411در این آزمایش از 

گرم  10)مخلوط نر و ماده( سویه کاب با میانگین وزنی 

ها تا سن شش روزگی در شرایط استفاده شد جوجه

ها وزن یکسان پرورش داده شدند. روز ششم جوجه

و هر گروه به  )تیمار( کشی شده و به چهار گروه

ای تقسیم شدند و در قطعه 41گروه )تکرار(  زیرسه

 ها توزیع شدند.قفس

هر گروه به یک تیمار اختصاص داده شد. به جیره هر 

(، An)لینکومایسین هیدروکلرید mg/Kg 3گروه مقدار 

( درصد وزنی 1/4AA) 1/4( و 7/0AA) 7/0(، 0AAصفر )

(. 1000سان و همکاران اسید استیک گالسیاالضافه شد )

اسید استیک به جیره بر اساس روش هرس و  افزودن

( صورت گرفت. بطور خالصه مقادیر 1001همکاران )

07/0 (7/0AA)  3/43و (1/4AA) میلی لیتر اسید اسیتک

برای اسپری بر  g/ml00/4لی گالسیال با چگا

-هرکیلوگرم خوراک مصرفی در نظر گرفته شد. جیره

روزگی  11تا  0های آغازین و رشد تهیه و به ترتیب از 
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ها ها داده شد. اجزای جیرهروزگی به جوجه 11تا  13و 

 آورده شده است.  4و ترکیب شیمیایی آنها در جدول 

ها در طول دوره پرورش به آب و خوراک جوجه

ساعت  13دسترسی مداوم داشتند. نوردهی به صورت 

ساعته  11روشنایی و یک ساعت خاموشی در یک دوره 

درجه بود و با  31اول  صورت گرفت. دما در روز

درجه سلسیوس تا آخر  14درجه در هفته به  1کاهش 

دوره پرورش رسید. در پایان هر هفته افزایش وزن 

روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک 

 محاسبه شد.
 

های اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه -1جدول 

 گوشتی در دوره آغازین و رشد )درصد(

 خوراکدرصد اجزای 
 های پرورشدوره

 رشد آغازین

 10/01 73/00 ذرت

 11/30 00/37 سویا

 0/1 10/1 روغن مایع

 1 10/4 دی کلسیم فسفات

 1/0 13/4 کربنات کلسیم

 31/0 37/0 نمک

 30/0 30/0 مکمل معدنی

 30/0 30/0 مکمل ویتامینی

 41/0 41/0 متیونین

 4/0 00/0 لیزین

   درصد ترکیب شیمیایی

 Kcal/kg 1110 3010انرژی 

 70/41 44/14 پروتئین%

 1/0 4 کلسیم%

 0/0 0/0 فسفر قابل دسترس%

 1/0 4/4 لیزین%

 17/0 17/0 متیونین%

 10/0 14/0 متیونین + سیستین %

 40/0 40/0 سدیم %

 

پرورش یک پرنده به طور  31و 11، 41های در روز

همکاران بائورو و ) انتخاب شد تکرارتصادفی از هر 

و پس از ذبح، جهت خارج کردن محتویات شکمی  (1007

برش طولی در ناحیه شکم ایجاد و در شرایط استریل با 

کمک یک تیغه اسکالپل، ایلئوسکال باز شد و از محتویات 

ایلئوسکال روده هر پرنده یک گرم نمونه برداشته شد 

محتویات ایلئوسکال جمع آوری  .(1001گو و همکاران )

درجه  -10انجام کشت میکروبی در دمای شده تا

 سلسیوس نگهداری شدند.

یک گرم از محتویات ایلئوسکال بعد از یخ گشائی در نه 

میلی لیتر بافر فسفات استریل رقیق شد و سپس از این 

-0،  40-1مخلوط با کمک بافر فسفات استریل رقت های 

میکرولیتر از  10تهیه شد. در شرایط استریل  40-0و 40

 های اشریشیا کلی، کلی فرمرقت جهت کشت باکتریهر 

و و ....( 1، کلبسیال3، هافنیا1، انتروباکتر4)سیتروباکتر

، 0ای ام بیهای الکتوباسیلوس به ترتیب روی محیط

پیرگولیو و همکاران )استفاده شد  7ام آر اسو  0مکانکی

در ای ام بی های مکانکی و پس از کشت محیط .(1001

در ام آر اس ساعت و محیط  11شرایط هوازی به مدت 

درجه  37ساعت در دمای  71شرایط بی هوازی به مدت 

 40-0رقت  (.1004مینگان ) سلسیوس نگهداری شدند

جهت تعیین تعداد پرگنهبعنوان میکرولیتر(  10)حجم 

بهترین رقت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تعداد 

 شد. ثبت 40مبنای  بصورت لگارتیم بر 1پرگنه

یک قطعه جوجه که وزن آن  تکراردر پایان دوره از هر 

های همان قفس بود، نزدیک به میانگین وزن جوجه

ساعت گرسنگی، شماره گذاری  3انتخاب شد و پس از 

                                                           

1Citrobacter 
2Enterobacter 
3Hafnia 
4Klebsiella 
5EMB: Eosin Methylen blue (Merck 1347) 
6Mac Conkey Agar (Merck 5465) 
7MRS: Man, Rogosa and Sharpe (Merck 10660) 
8CFU: Colony Forming Unit 

http://en.wikipedia.org/wiki/Citrobacter
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
http://en.wikipedia.org/wiki/Hafnia_%28bacterium%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
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پا و ثبت وزن زنده، ذبح و بالفاصله پرکنی شدند. ابتدا 

پاها از ناحیه مفصل خرگوشی قطع و در نهایت 

ی مورد نظر شامل وزن الشه، وزن سینه، هاشاخص

وزن ران، وزن بال، وزن جگر، وزن سنگدان و وزن 

گرم  04/0چربی بطنی با ترازوی دیجیتالی با دقت 

 (.1000لیسون و همکاران )اندازه گیری شد 

وآنتی بیوتیک  اسید استیک مقایسه اثربه منظور 

و  ، صفات الشهعملکرد تولیدی لینکومایسین بر

. طرح کامالً تصادفی استفاده شد ازها میکروفلور روده

افزار های مربوط به آزمایش با استفاده از نرمداده

و  تجزیه شد GLMرویه و (1001سس ) SASآماری 

ها از طریق آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه میانگین

گزارش  %0در سطح  means±se . نتایج بصورتشدند

 شدند.
 

 

 

 نتایج

نتایج نشان داد در دوره آغازین، رشد و کل دوره 

به ترتیب متعلق به  بیشترین و کمترین مصرف خوراک

 .(P<00/0، 1)جدول های اسید استیک بود شاهد و تیمار

همچنین در دوره آغازین، رشد و کل دوره بیشترین و 

به ترتیب متعلق به شاهد و  نهاکمترین افرایش وزن روز

های . در تمام دوره(P<00/0)یک بود های اسید استتیمار

پرورش بیشترین ضریب تبدیل خوراک متعلق به شاهد 

 .رف کردندهایی که اسید مصو تیمار (P<00/0)بود 

 Anتری را نسبت به تیمار ضریب تبدیل خوراک پایین

 (.P<00/0)نشان دادند 

نتایج تجزیه الشه نشان داد فقط بازده الشه تحت تاثیر 

بیوتیک قرار گرفت و آنتیاسید استیک و مصرف 

، 3)جدول بدست آمد  0AAتیمارکمترین بازده الشه در 

00/0>P) بازده الشه تیمار .An  1/4کمتر از تیمارAA  بود

(00/0>P)  7ََ/0و با تیمارAA اوتی را نشان ندادفت.  

 های گوشتیبر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک جوجهاثر اسید استیک و لینکومایسین  -2جدول 

 دوره پرورش

  تیمارها  

0AA 7/0AA 1/4AA An 

     مصرف خوراک )گرم/جوجه/روز(

 a03/0 ±14/04 c04/0 ± 11/04 c01/0 ± 10/04 b00/0 ± 11/04 آغازین

 a03/0 ± 71/411 c00/0 ± 01/411 c01/0 ± 00/411 b00/0 ± 07/411 رشد

 a04/0 ± 14/400 c01/0 ± 14/401 c01/0 ± 10/401 b00/0 ± 11/400 کل دوره

 افزایش وزن روزانه )گرم/جوجه/روز(
    

 c01/0 ± 10/30 a07/0 ± 10/37 a01/0 ± 11/37 b00/0 ± 04/37 آغازین

 c07/0 ± 71/71 a01/0 ± 01/11 a04/0 ± 41/11 b04/0 ± 10/14 رشد

 c00/0 ± 17/07 a00/0 ± 17/00 a01/0 ± 04/04 b01/0 ± 44/01 کل دوره

 ضریب تبدیل خوراک
    

 a004/0 ± 74/4 c003/0 ± 01/4 c004/0 ± 01/4 b001/0 ± 00/4 آغازین

 a001/0 ± 11/4 c0000/0 ± 77/4 c0003/0 ± 70/4 b001/0 ± 11/4 رشد

 a004/0 ± 11/4 c001/0 ± 71/4 c004/0 ± 71/4 b004/0 ± 71/4 کل دوره

 (>00/0Pحروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار هستند )
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های آزمایشی تفاوتی از نظر روزگی تیمار 41در 

، 1)جدول های شمارش شده نشان ندادند باکتری

00/0<P) . روزگی، تعداد پرگنه اشریشیا  31و  11در

بود  Anکمتر از تیمار  1/4AAکلی بدست آمده از تیمار 

(00/0>P)روزگی، تعدادپرگنه  31و  11های . در روز

تفاوتی  Anو  7/0AAاشریشیا کلی بدست آمده از تیمار 

 (.P<00/0)و کمتر از شاهد بود  (P>00/0)را نشان نداد 

روزگی تعداد پرگنه الکتوباسیلوس بدست آمده  11در 

و با  (P<00/0)د بو1/4AAو 7/0AAاز شاهد کمتر از تیمار

، 31در روز  .(P>00/0) تفاوتی را نشان نداد Anتیمار 

کمترین تعداد پرگنه الکتوالسیلوس متعلق به شاهد بود 

(00/0>P )ها تفاوتی را نشان ندادند و سایر تیمار

(00/0<P.) 

 

 های گوشتیاثر اسید استیک و لینکومایسین بر صفات الشه جوجه -3جدول 

 دوره پرورش

  تیمارها  

0AA 7/0AA 1/4AA An 

 c 04/0 ± 11/71 ab 4/0 ± 00/70 a 1/0 ± 47/70 b 1/0 ± 70 بازده الشه

 00/11 ± 1/0 73/11 ± 4/0 01/11 ± 4/0 01/11 ± 00/0 وزن سینه

 07/13 ± 1/0 44/13 ± 000/0 01/13 ± 03/0 07/13 ± 01/0 وزن ران

 40/1 ± 03/0 41/1 ± 01/0 41/1 ± 03/0 40/1 ± 000/0 سنگدان

 14/1 ± 04/0 47/1 ± 01/0 14/1 ± 01/0 11/1 ± 04/0 کبد

 01/4 ± 01/0 01/4 ± 01/0 01/4 ± 03/0 00/4 ± 01/0 چربی محوطه بطنی

 (>00/0Pحروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار هستند )

 

-ها، اشریشیاکلی و الکتوباسیلوس ناحیه ایلئوسکال روده جوجهجمعیت کلی فرماثر اسید استیک و آنتی بیوتیک بر  -4جدول 

 روزگی 31و  21، 11های گوشتی در سن 

  تیمارها   

 0AA 7/0AA 1/4AA An 

     روزگی 41

 30/7 ± 1/0 11/7 ± 1/0 30/7 ± 4/0 37/7 ± 1/0 تعداد پرگنه کلی فرم

 01/0 ± 00/0 01/0 ± 1/0 01/0 ± 4/0 11/0 ± 01/0 اشریشیا کلی گنهتعداد پر

 40/0 ± 4/0 11/0 ± 1/0 11/0 ± 3/0 04/0 ± 3/0 الکتوباسیلوسگنهتعداد پر

     روزگی 11

 a1/0 ± 10/7 a4/0 ± 40/7 a1/0 ± 7 a1/0 ± 41/7 تعداد پرگنه کلی فرم

 a03/0 ± 31/0 bc01/0 ± 00/0 c4/0 ± 10/0 b03/0 ± 73/0 اشریشیا کلی گنهتعداد پر

 b1/0 ± 00/0 a00/0 ± 74/0 a1/0 ± 70/0 ab1/0 ± 11/0 الکتوباسیلوسگنهتعداد پر

     روزگی 31

 a4/0 ± 01/7 a1/0 ± 73/0 a3/0 ± 74/0 a3/0 ± 31/7 تعداد پرگنه کلی فرم

 a00/0 ± 10/0 bc4/0 ± 10/0 c4/0 ± 10/0 b4/0 ± 00/0 اشریشیا کلی گنهتعداد پر

 b1/0 ± 41/0 a4/0 ± 11/0 a00/0 ± 01/7 a4/0 ± 74/0 الکتوباسیلوسگنهتعداد پر

 (>00/0Pحروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار هستند )
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 بحث

افزودن اسید  که دادتحقیق حاضر نشان  نتایج نشان

استیک و آنتی بیوتیک لینکومایسین سبب کاهش 

کمترین مصرف شود. بعالوه میمصرف خوراک 

اسید استیک  یهامربوط به تیماردر این تحقیق خوراک 

 mg/Kg10شده است که افزودن  گزارشبود.

 mg/Kg 40و  (1000دامونکس و همکاران )ویرجینامایسین 

سبب به جیره ( 1007)گارسیا و همکاران  آویالمایسن

  mg/Kgافزودن. از طرفی شودمیکاهش مصرف خوراک

 mg/Kg0(،4110پرادفوت و همکاران ) لینکومایسین 1/1

های جیره جوجهبه (1000هانگ و همکاران )سین یفالووما

به عالوه، است.گوشتی اثری بر مصرف خوراک نداشته

در ،بیشتر ها بر مصرف خوراکبیوتیکآثار مثبت آنتی

و بخصوص در شرایط استرس و  حیوانات جوان

متفاوت آنتی تاثیر. (1001هوگ )شودمشاهد میبیماری 

 احتماالًهای گوشتی جوجهها بر مصرف خوراک بیوتیک

مربوط به تفاوت ژنتیکی، سن، نوع جیره، مقدار و نوع 

 گزارش شده است که.(4110زیمرمن ) بیوتیک استآنتی

اسالم و همکاران ) درصد اسید استیک 0/0 مصرف

)لیسون و همکاران بوتیریک  درصد اسید 1/0 ،(1001

و ( 4111پاتن و والدروپ ) اسید فوماریکدرصد  4،(1000

 7درصد اسید الکتیک،  10چند اسید آلی شامل  مخلوط

درصد  4درصد اسید فسفریک و  0درصد اسید استیک، 

در جیره غذایی (1001)ویرا و همکاران اسید بوتیریک 

رسد به نظر می. شودمیموجب کاهش مصرف خوراک 

های آلی بدنبال مصرف اسیدعلت کاهش مصرف غذا 

رانو )در دان بدلیل عدم خوشخوراکی جیره باشد 

-و ارتباطی با تغییر در عملکرد آنزیم (4117وهمکاران 

پینچاسو و ) های گوارشی و تعادل اسید و باز بدن ندارد

 (.4111المالیه 

نتایج نشان داد افزودن اسید استیک و در تحقیق حاضر 

آنتی بیوتیک لینکومایسین سبب بهبود افزایش وزن 

در مقایسه با آنتی بیوتیک همچنین  .شودمیروزانه 

افزایش افزودن اسید استیک به دان سبب لینکومایسین، 

)رحیمی 1 افزودن گزارش شده است  .شد یبیشتروزن 

س و همکاران دامونک) mg/Kg 10و  (1000و خاکسفیدی 

های گوشتی سبب ویرجینامایسین به جیره جوجه (1000

و  0/0، 10/0استفاده از شد. خواهد بهبود افزایش وزن 

یا  0/0(،1044)غزاله و همکاران درصد اسید استیک  70/0

 7و ( 4111پاتن و والدروپ )درصد اسید فوماریک  4

ویرا و )های آلی درصد اسید استیک در مخلوط اسید

در جیره غذایی سبب بهبود افزایش وزن  (1001همکاران 

همچنین افزایش وزن ناشی از افزودن .شودمیروزانه 

 mg/Kg 40با  درصد اسید سیتریک در مقایسه 0/0

درصد نمک 4/0 ،(1001)چودری و همکاران آویالمایسین 

های آلی )شامل پروپیونات کلسیم، فرمات آمونیوم اسید

 mg/Kg 000مقایسه با و الکتات کلسیم( در 

درصد  04/0و  (1007پائول و همکاران )ویرجینامایسن 

آویالمایسین  mg/Kg 40اسیدفرمیک در مقایسه با 

افزایش وزن بدن بیشتر بود.  (1007)گارسیا و همکاران 

 دلیل محرک رشد به هایبیوتیکآنتیناشی از مصرف 

بهبود قابلیت  و همچنین افزایش حفظ نیتروژن جیره

های اسید ظاهری مواد خشک، پروتئین خام وهضم 

و گارسیا و همکاران  1000هانگ و همکاران ) استآمینه 

های آلی به افزایش وزن ناشی از مصرف اسید. (1007

دلیل اثر این ترکیبات بر یکپارچگی دیواره سلولی مخاط 

روده، بهبود متابولیسم انرژی جیره و بهبود جذب مواد 

و  1003و ریک  4117رانو وهمکاران )معدنی و مغذی است 

رسد از طرفی به نظر می. (1041ابراهیم نژاد و همکاران 

قایسه با های آلی در مافزایش بیشتر وزن ناشی از اسید

های آلی بر ها به دلیل اثر مثبت اسیدآنتی بیوتیک

ساختار میکروسکوپی روده کوچک، بهبود جذب مواد 

مغذی، بهبود میکروفلور روده و کاهش ترکیبات سمی 

گارسیا و )های گوشتی باشد در روده کوچک جوجه

به جای این استفاده از اسید استیک بنابر (.1007همکاران 

گیری بیشتر در جیره از طریق بهرهلینکومایسین 

تواند سبب افزایش ها از مواد مغذی جیره میجوجه

 وزن بهتر در پرنده شود.
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مصرف اسید استیک در مقایسه با  در تحقیق حاضر

آنتی بیوتیک سبب کاهش ضریب تبدیل خوراک شد. 

درصد اسید بوتیریک  30/0گزارش شده است افزودن

درصد  70/0و  0/0، 10/0 یا (1007آنتونیوانی و همکاران )

های به جیره جوجه( 1044)غزاله و همکاران  اسید استیک

 استفاده شودو همچنینگوشتی سبب بهبود عملکرد می

های گیاهی اثرات از چند اسید آلی به همراه اسانس

ایزابل و سانتوس )خوبی بر ضریب تبدیل خوراک دارد 

همکاران  دامونکس و) mg/Kg10 افزودنبه عالوه(.1001

 (1000رحیمی و خاکسفیدی )mg/Kg  100و  (1000

بهبود باعث های گوشتی به جیره جوجهویرجینامایسین 

 بهوابسته  خوراک تبدیل ضریب.شودمیضریب تبدیل 

 است. روزانه خوراک ومصرف وزن افزایش هایپارامتر

 افزایش بهبود سببمصرف اسید استیک  آنجایی از

 بهبود لذا ،شدو کاهش مصرف خوراک  روزانه وزن

 از دور بدنبال استفاده از اسید استیک تبدیل ضریب

 .نیست انتظار

نتایج نشان داد مصرف آنتی بیوتیک و اسید استیک تا 

های ثری بر میکروفلور ایئلوسکال جوجهروزگی ا 41

 g/Kg 4گزارش شده است که افزودن گوشتی ندارد. 

های آلی به اسیدمخلوط درصد از  1/0مایسین یا وفالو

ها تیماربین این  های گوشتی سبب تفاوتجیره جوجه

ی روده هار تعداد کل باکتریاز نظپرورش  14در روز 

های گرم منفی نشده و تعداد باکتریهای کوچک

 mg/Kgهمچنین مصرف. (1000گونال و همکاران )است

شاهد و  فالوومایسین در مقایسه با گروه 40

بتیلیس و وتیک )شامل باسیلوس سوپروبی

-اسیدوفیلوس( نتوانست افزایش معنیالکتوباسیلوس 

های الکتوباسیلوس سکوم جوجه تعداددر  داری را

 (. 1041چن و همکاران ) گوشتی ایجاد کند

افزودن اسید استیک و لینکومایسین به  در تحقیق حاضر

ای ههای گوشتی سبب کاهش باکتریجیره جوجه

 مشخص.اشریشیا کلی بدست آمده از ایلئوسکال شد

آپرامایسن در جیره  mg/Kg 10مقدار  شده است که

-دستگاه گوارش جوجه یهاسبب کاهش تعداد کلی فرم

به . (1001گو و همکاران ) شودمیهای گوشتی 

در دان ویرجینامایسین  mg/Kg 10مصرف عالوه،

های سبب کاهش تعداد کل باکتریهای گوشتی جوجه

 شده استروزگی  17هوازی دستگاه گوارش در 

 mg/Kg 40 افزودن .(1000دامونکس و همکاران )

باعث کاهش های گوشتی به  دان جوجهویرجینامایسین 

دان، ها و کل باکتریهای هوازی در چینهتعداد کلی فرم

 .(1041یخ کشی و همکاران )شود میایلئوم و سکوم 

 سبب کاهش در دان فالوومایسین mg/Kg 40رف مص

های مضر )انتروباکتریا( داری در تعداد باکتریمعنی

چن و همکاران )شود های گوشتی میسکوم جوجه

لینکومایسین در هر  mg 1/40افزودن  همچنین، .(1041

شده  ههای آلوداثر درمانی در جوجه آشامیدنیلیتر آب 

حمدی و ) ه استورم روده نکروتیک داشتعامل به 

 Lupدرصد  1/0و  1/0مصرفاز طرفی .(4113همکاران 

rosil-Nc  درصد اسید پروپیونیک(  3/03)ترکیبی حاوی

-سبب کاهش تعداد اشریشیا کلی در روده کوچک می

ها با افزایش آنتی بیوتیک .(4110ایزات و همکاران )شود 

ویسکوزیته خوراک مصرفی در دستگاه گوارش فرصت 

را فراهم  هافرمکافی برای کاهش هر چه بیشتر کلی 

است غذای گزارش شده . (1001گو و همکاران )کنند می

های های آلی باعث توقف در رشد گونهحاوی اسید

حساس به اسید مثل اشریشیا کلی، سالمونال و 

های اسید (.4111پاتن و والدروپ )د شوکامپیلوباکتر می

آلی از طریق ممانعت از تشکیل کلنی باکتریهای مضر در 

ره روده سبب کاهش تولید ترکیبات سمی در روده دیوا

 (.1000النوت ) شوندمی

( به راحتی RcooHهای آلی در شکل تجزیه نشده ) اسید

از غشای دو الیه باکتری عبور کرده و درون 

( Rcoo–و آنیون ) (H+سیتوپالسم باکتری به پروتون )

شوند در نتیجه پروتون درون باکتری تجمع تجزیه می

یابد و سیتوپالسم باکتری کاهش می pHیافته و 

ی، کامپیلو کل شیای) مثل اشر pHباکتریهای حساس به 
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داخل سیتوپالسم خود  pHباکتر و ...( برای برگرداندن 

 ATPase-+Hبه حالت طبیعی، مجبور به استفاده از پمپ 

استفاده از این پمپ به معنی  .(4111جنسن )شود می

مصرف انرژی است. در نتیجه سطح انرژی در باکتری 

شود و کاهش یافته و رشد باکتری کاهش یا متوقف می

کاهش اسیدیته  .(1000گاسیر )رود باکتری از بین می

سیتوپالسم باکتری باعث جلوگیری از انجام انتقال 

لکترون و تولید ،چرخه انتقال اانتقال پیام ،فعّال، گلیکولیز

ATPدر .(1001نوریا  و 4111بوجار و همکاران )شودمی

)مثل الکتو باسیلوس( دو  pHهای غیر حساس به باکتری

با در سیتوپالسم باکتری بخش پروتونی و آنیونی اسید 

صورتیکه  همان به شوند، بنابر این اسید میهم ترکیب 

لیسون ) شوداز آن خارج می بودوارد باکتری شده 

 .(1000وهمکاران 

لینکومایسین به نتایج نشان داد افزودن اسید استیک و 

-اکتریهای گوشتی سبب افزایش تعداد بجیره جوجه

-گزارش شده است بهایلئوسکال شد.  درالکتوباسیل یها

درصد اسید فوماریک و  1/0و  1/0ترتیب استفاده از 

های الکتوباسیلوس پروپیونات باعث افزایش پرگنه

و  11ها در سنین آمده از دستگاه گوارش جوجهبدست 

 همچنین(1007قیصری و همکاران )شود میروزگی  11

درصد اسید استیک به غذا سبب افزایش  70/0افزودن 

شود ها میتعداد الکتوباسیلوس در ناحیه سکوم جوجه

 44به عالوه، استفاده از (.1044غزاله و همکاران )

آپرامایسن در  mg/Kg 10ویرجینامایسین و  mg/Kg10و

جیره سبب افزایش تعداد الکتوباسیلوس دستگاه 

و  1001گو و همکاران )های شده است گوارش جوجه

. (1007و بائورو و همکاران  1000دامونکس و همکاران 

سالمت دستگاه گوارش متأثر از بار میکروبی محتویات 

روده است و عامل مهمی در تغییر عملکرد و ضریب 

 (.4110ایزات و همکاران )های گوشتی است وجهتبدیل ج

های آلی در جیره غذایی ضمن مهار استفاده از اسید

ای را به نفع های مضر، شرایط تغذیهرشد میکروب

 دکنهای مفیدی چون الکتوباسیلوس فراهم میباکتری

ها معموأل برای . الکتوباسیلوس(4110رید و همکاران )

مفید هستند و افزایش  سالمتی دستگاه گوارش پرنده

های گرم منفی مثل تواند از رشد پاتوژنآنها می

پاتن و والدروپ )اشریشیاکلی و سالمونال جلوگیری کند 

های های آلی در جیره جوجهمصرف اسید(. 4111

روده کوچک سبب بهبود  pHتواند با کاستن گوشتی می

 .(4111آلپ و همکاران )ها شود رشد الکتوباسیلوس
این استفاده از اسید استیک در جیره غذایی با مهار بنابر

-تکثیر باکتریبرای های مضر زمینه را رشد میکروب

 های مفید فراهم می کند.
ک و آنتی بیوتیک تیدر تحقیق حاضر افزودن اسید اس

لینکومایسین سبب بهبود بازده الشه شد. همچنین 

اسید اسیتک  %1/4درصد بازده الشه در هنگام مصرف 

میلیگرم آنتی بیوتیک لینکومایسین  3بیشتر از مصرف 

 mg/Kgدرصد اسید سیتریک و  0/0جیره حاوی بود. 

های آویالمایسین سبب افزایش وزن الشه در جوجه 40

 1افزودن .(1001)چودری و همکاران ست گوشتی شده ا

های گوشتی بطور جوجهدرصد اسید بوتیریک به جیره 

لیسون وهمکاران ) بهبود داده استمعنی داری وزن الشه 

ویرجینامایسین در  mg/Kg44همچنین مصرف .(1000

های گوشتی جیره باعث افزایش وزن الشه در جوجه

 مشخص شده است مصرف.(4111لیسون ) ه استشد

های گوشتی بدون اثر بر های آلی در جیره جوجهاسید

سبب افزایش کیفیت  (1003دنلی و همکاران )وزن کبد 

رسد، به نظر می.(4110ایزات و همکاران ) شودالشه می

های های آلی با ممانعت از رشد باکتریمصرف اسید

آلپ و )مضر و بهبود بار میکروبی در دستگاه گوارش 

دهد رفتن مواد مغذی را کاهش می هدر (4111همکاران 

بنابراین مصرف اسید  (.1041ابراهیم نژاد و همکاران )

آنتی بیوتیک های استیک به عنوان جایگزین مناسب 

های نه تنها سبب افزایش عملکرد در جوجه محرک رشد

-الشه نیز میکیفیت بلکه سبب بهبود  شودگوشتی می

 .شود

 



 51                                                                         هاي گوشتیحذف آنتی بیوتیک محرک رشد )لینکومایسین( و افزودن اسید استیک به جیره جوجه

 

 

 نتیجه گیری کلی

با  (لینکومایسینبیوتیک محرک رشد )آنتیجایگزینی 

دلیل بهبود ه بهای گوشتی در جیره جوجهاسید استیک 

انه، ضریب تبدیل مصرف خوراک، افزایش وزن روز

-های مضر و باکتریخوراک، بازده الشه، تعداد باکتری

در مقایسه با ها مفید روده امکان پذیر است. همچنین 

mg/Kg 3  ،درصد اسید  1/4افزودن مقدار لینکومایسین

جمعیت میکربی  درشتری تعدیل بی سبباستیک به دان 
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Abstract 

BACKGROUND:Use of acetic acid, as a feed additive, improved broiler chickens performance via 

modifying intestinal microflora. OBJECTIVES: Experiment was conducted to test the possibility of 

replacing antibiotic growth promoters with acetic acid. METHODS: This study was performed by 

using 144 broiler day-old chicks. Birds were split into four groups and each group divided into three 

subgroups (replicates) which contained 12 chicks at 6 days. The amount of 3 mg/Kg lincomycin 

hydrochloride (An), zero (AA0), 0.7 (AA0.7) and 1.4% (AA1.4) acetic acid were added to diet of each 

group. At 18, 28 and 38 day, one bird of each subgroup was slaughtered and its ileosecal contents 

were picked. CFU/g of Coliforms, E. coli and lactobacillus of samples were determined. RESULTS: 

The lowest of feed intake (104.91 and 104.90, respectively), the highest of daily gain weight (60.97 

and 61.01, respectively) and the lowest of feed conversion ratio (1.72 and 1.72, respectively) were 

achieved by AA0.7 and AA1.4 at the entire period (P<0.05). CFU/g of E.coli was lower in AA1.4 

(5.26 and 5.40) than AA0 (6.32 and 6.45) and An (5.73 and 5.60; P<0.05) at 28 and 38 day. CFU/g 

of lactobacillus was lower in AA0 (6.06) than AA0.7 (6.71) and AA1.4 (6.70) at 28 day (P<0.05) and 

there was no difference between AA0 and An (6.49; P>0.05). CFU/g of lactobacillus was lowest in 

AA0 (6.14; P<0.05) and there was no difference among other treatments at 38 day (P>0.05). 

CONCLUSIONS: Due to improved food intake, daily gain weight, feed conserve ratio, CFU/g of 

intestinal harmful and helpful bacteria, replacement of lincomycin with acetic acid in the diet of 

broiler chickens is possible. 
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