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 خالصه

( جیره ABCبررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی )این آزمایش به منظور 

قطعه  252طراحی گردید. برای این منظور های گوشتی جوجهسنگدان، دوازدهه و ایلئوم محتویات   pHبر

 2×2های فاکتوریل با ترتیب آزمایش یتصادف در قالب طرح کامالًها به صورت مخلوط دو جنس جوجه جوجه

پروتئین خام در دو سطح  شاملعامل اول  .ندختصاص یافتا قطعه در هر تکرار( 12) تکرار 4و  ماریت 4به 

روز به طول انجامید.  42آزمایش در دو سطح پایین و باال بود.  یظرفیت جذب اسیدپایین و باال و عامل دوم 

های گوارشی کشتار گردید. محتویات بخش pHگیری دوره از هر تکرار دو قطعه پرنده برای اندازه 22در روز 

ها تحت تأثیر اثرات اصلی و متقابل پروتئین خام محتویات دوازدهه و ایلئوم جوجه  pHنتایج  نشان داد که 

سنگدان در اثر افزایش پروتئین خام جیره افزایش و در اثر  pH جیره و ظرفیت جذب اسیدی قرار نگرفت.

کاهش توأم با افزایش سطح پروتئین جیره  (.>55/5Pداد ) نظرفیت جذب اسیدی جیره کاهش نشاافزایش 

محتویات  pHنتیجه اینکه  (.>55/5Pکاهش داد )را سنگدان  pHسطح ظرفیت اسیدی جیره و بر عکس 

  .تغییر یابدظرفیت اسیدی جیره و اثر متقابل آنها ، طح پروتئینتواند تحت تأثیر سمی سنگدان
 

 های گوشتیجوجه، سنگدان، pHی، ظرفیت جذب اسید خام، پروتئین: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه  .1
 

pH  حت تعوامل مربوط به جیره در اثر تواند است که میهای گوشتی جوجههای مهم شیرابه گوارشی ویژگییکی از

اند تومیها از جمله سنگدان ابتدای دستگاه گوارش جوجهمحتویات گوارشی  pH کاهش که است شدهگزارش قرار گیرد. تأثیر 

و به دنبال آن چه بسا  [2]وده بو حاللیت بهتر مواد معدنی مفید  هضم پروتئین جیره جهت فعالیت پپسینافزایش برای 

رسد معده و سنگدان طیور وجود دارد و به نظر میارتباط تنگاتنگی بین پیشود عملکرد رشد حیوان را در پی داشته باشد. ببه

که تولید اسید کلریدریک و پپسینوژن در پیش معده به طور زیادی به عملکرد سنگدان از جمله مدت زمان ماندگاری خوراک 

انتهای دستگاه گوارش بیشتر در اثر گسیل شدن مواد هضم نشده و گوارشی  محتویات pH. [4]در آن بستگی داشته باشد 

از . گیردحت تأثیر قرار میها و تولید محصوالت حاصل از تخمیر از جمله اسیدهای آلی تتخمیر آنها توسط میکروارگانیسم

[. 3است ]ذب اسیدی جیره ابتدای دستگاه گوارش را تغییر دهد ظرفیت ج pHتواند جمله عوامل مربوط به جیره که می



 

 

 2 

غییر سطح پروتئین لذا با ت. [5] گردددچار تغییر  تواندنیز میبا تغییر سطح پروتئین جیره قابلیت هضم آن که گزارش شده 

حت را تعملکرد رشد حیوان  قابلیت هضم پروتئین و به دنبال آنبتوان سنگدان چه بسا  pHجیره و یک عامل موثر بر تغییر 

شود که با تغییر سطح پروتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی جیره اثر تک رو در این آزمایش کوشش میاز اینتأثیر قرار داد. 

 . نمودهای گوشتی مطالعه و ایلئوم جوجه ه، دوازدهمحتویات سنگدان pHبر را تک آنها و نیز اثر متقابل آنها 
 

 

 هامواد و روش .2

 

ها به صورت استفاده شد. جوجه 352راس  یتجار هیاز سوگوشتی روزه کیقطعه جوجه  252از تعداد  شیآزما نیدر ا 

در هر پرنده قطعه 12تکرار ) 4و  ماریت 4به  2×2فاکتوریل  با ترتیب آزمایش یتصادف در قالب طرح کامالًمخلوط دو جنس 

ر جیره دو عامل دوم ظرفیت جذب اسیدی پایین و باال جیره در دو سطح خام . عامل اول پروتئین ندختصاص یافتتکرار( ا

 [ تعیین1]گیالنی و همکاران های دادههای مورد استفاده با استفاده از بود. ظرفیت جذب اسیدی جیرهپایین و باال دو سطح 

تا  5ی آغازین )های دورهو کنجاله سویا طبق توصیه شرکت راس براذرت  هیبر پاو  کسانی یبا انرژ شییآزما یهارهیج شد.

  .بود روز 42مدت زمان انجام آزمایش . شد میتنظروزگی(  42تا  25روزگی( و پایانی ) 24تا  11روزگی(، رشد ) 15

)دما، رطوبت، شدت نور و...( براساس  یطیمح طیگرفت. شراصورت از همان روز اول اعمال تیمارهای آزمایشی 

اعمال شده و  یکیساعت تار کیو  ییساعت روشنا 23به صورت  یکنترل شد. برنامه نورسویه مورد نظر کاتالوگ 

مام به آب و دان در ت یانجام شد. دسترس لیاستان اردب یشده توسط سازمان دامپزشک هیطبق برنامه توص ونیناسیواکس

 یگوارش اتیمحتو یکنواختی( که به منظور یانیرشد و پا ن،یآغاز یهادوره آخر) یریبه جز در مواقع رکوردگ یشیدورة آزما

انتخاب و با )یک نر و یک ماده( از هر تکرار دوره دو قطعه پرنده  22در روز شد، آزادانه بود.  اعمال تیساعت محروم 4

ه ایلئوم هر دو جوجو  هدوازده. پس از باز کردن محوطه شکمی محتویات سنگدان، نداکسید کربن خفه شداستفاده از گاز دی

 pHها گراد( نگهداری شدند. پس از باز شدن یخ نمونهدرجه سانتی -25در فریزر ) pH گیریاندازه شد و تا زمانوری آجمع

 شد.تعیین آنها به دنبال تهیه سوسپانسیون با آب مقطر 

  ی( نرم افزار آمارGLM) یعموم یمدل خط هیرواستفاده از با  ی به دست آمدههادادهتجزیه و تحلیل 

SAS(Statistical Analysis System) یابا آزمون چند دامنهدرصد  5در سطح احتمال  زیها ن نیانگیم سهیمقا و انجام شد 

 .رفتدانکن صورت گ
 

 

 نتایج و بحث  .3
 

هه و دوازد سنگدان،محتویات   pHبر سطوح مختلف پروتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی جیرهنتایج حاصل از تاثیر 

تحت تأثیر  و ایلئومزدهه ادومحتویات   pHشود؛چنانچه مشاهده میارائه شده است.  1دول های گوشتی در جایلئوم جوجه

ها را محتویات این بخش  pHی جیره قرار نگرفت. اثر متقابل این دو نیز نتوانستظرفیت جذب اسیدخام و  پروتئینسطح 

داری توسط اثرات متقابل آنها به طور معنیهم توسط اثرات اصلی و هم سنگدان محتویات   pHتحت تأثیر قرار دهد. اما 

. چنین افزایشی (>55/5P)نیز افزایش نشان داد سنگدان   pHکه با افزایش سطح پروتئین خام جیرهتغییر نشان داد. به طوری

پایین و  خام . با تغذیه جیره حاوی پروتئین(>55/5P)با کاهش ظرفیت جذب اسیدی جیره نیز همراه بود سنگدان   pHدر 

 داری کاهش نشان داد در مقایسه با دیگر تیمارها به طور معنی سنگدانمحتویات   pHظرفیت جذب اسیدی باال و بالعکس

(55/5P<) پایین و ظرفیت جذب اسیدی باال بیشتر بود. کاهش همزمان و یا خام . این کاهش در اثر استفاده توام پروتئین
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از آنجا که  .شتنداسنگدان محتویات   pHبرظرفیت جذب اسیدی آن تأثیری بر افزایش همزمان پروتیئن خام جیره و 

در اثر عوامل جیره به عنوان صفت مثبتی قلمداد شده و به عملکرد بهتر آنزیم پپسین و  سنگدانمحتویات   pHکاهش

 ایدبجیره سطح پروتئین  کاهششود که با ، لذا در نگاه اول چنین تصور می[2شود ]میحاللیت بیشتر مواد معدنی ربط داده 

. چنین ارتباط معکوسی بین دادافزایش محتویات ابتدای دستگاه گوارش  pHسطح ظرفیت جذب اسیدی آن را برای کاهش

اهش مطالعه اثرات بعدی کسطح پروتئین و ظرفیت جذب اسیدی در افزایش سطح پروتئین جیره هم صادق است. البته برای 

pH  رسد. یالزم به نظر مو زیست فراهمی کلسیم و فسفر گیری قابلیت هضم ایلئومی پروتئین اندازهمحتویات سنگدان    

 
 

 های گوشتیجوجه سنگدان، دوازدهه و ایلئوممحتویات   pH( جیره برABCاثر سطوح مختلف پروتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی ) 1–جدول 

 pH تیمارهای آزمایشی

 ایلئوم دوازدهه سنگدان (ABCظرفیت جذب اسید ) پروتئین 

3/33a 33/5 سطح پایین سطح پایین  32/2  

2/28c 22/5 سطح باال سطح پایین  34/2  

3/25b 32/5 سطح پایین سطح باال  15/2  

3/42a 43/5 سطح باال سطح باال  28/2  

SEM  5511/5  115/5  222/5  

     اثر پروتئین

3/13b 52/5  سطح پایین  32/2  

3/31a 41/5  سطح باال  42/2  

SEM  532/5  532/5  125/5  

     (ABCاثر ظرفیت جذب اسید )

3/22a 32/5  سطح پایین  23/2  

3/15b 55/5  سطح باال  52/2  

SEM  532/5  532/5  125/5  

  Pارزش   منابع تغییر

5541/5  پروتئین  3335/5  2532/5  

5242/5  (ABCظرفیت جذب اسید )  1412/5  2833/5  

ظرفیت جذب اسید  ×پروتئین 

(ABC) 

 < 5551/  3522/5  2222/5  

 داری دارند.( با هم اختالف معنیP<55/5اند، در سطح احتمال )اعداد موجود در هر ستون که با حروف متفتوت التین نشان داده شده

 
 

 گیرینتیجه .4
 

محتویات دوازدهه و ایلئوم نسبت در مقایسه با  محتویات سنگدان pHتوان گفت که با توجه به نتایج این آزمایش می

رفیت جذب افزایش ظ باافزایش پروتئین خام جیره افزایش و حساس بوده و با ظرفیت اسیدی جیره  به تغییر سطح پروتئین و

سنگدان را کاهش  pHنیز  افزایش پروتئین جیره توأم با کاهش ظرفیت اسیدی جیره و بر عکس یابد.میاسیدی جیره کاهش 
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ABSTRACT 
The experiment was conducted to study the effect of dietary crude protein and acid binding capacity 

(ABC) on pH of gizzard, duodenum and ileum contents of broiler chickens. A total of 256 mixed sex 

Ross 308 chicks were allocated to 4 treatments and 4 replicates (16 birds per each) by employing a 

completely randomized design with 2×2 factorial arrangement. The firs factor was crude protein in 

two levels of high and low and the second factor was ABC in two levels of low and high. The 

experiment was lasted 42 days. On day 28, two birds from each replicate were slaughtered to measure 

the pH value of their digestive organs. The results showed that the pH values of duodenum and ileum 

contents were not affected by the main and interaction effect of dietary crude protein and ABC. pH 

value of gizzard content was increased by increasing of crude protein and decreased by increasing of 

ABC (P<0.05). Increased dietary crude protein combined with decreased ABC and vice verse 

declined the gizzard pH value (P<0.05). In conclusion, the pH value of broiler gizzard can be changed 

by dietary crude protein, ABC and their interaction. 
 

Keywords: crude protein, acid binding capacity, pH, gizzard,  broiler chickens 


