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 خالصه

ین خام و ظرفیت جذب اسیدی جیره بر ئمطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف پروت 

به صورت  303سویه تجاری راس قطعه  252 تعداد برای این منظور .اجرا شدهای گوشتی عملکرد رشد جوجه

 12)  تکرار 4و  ماریت 4به  2×2فاکتوریل  با ترتیب آزمایش یتصادف در قالب  طرح کاملا مخلوط دو جنس 

ت ظرفیدوم  عاملباال و پروتئین خام در دو سطح پایین و  شاملاول  عامل .ختصاص یافتا قطعه در هر تکرار(

ه آزمایش روز 42ها طی دوره جوجهمصرف خوراک  و افزایش وزن. بودو باال در دو سطح پایین  یجذب اسید

ذب و ظرفیت ج اثر سطوح پروتئین خام ،. طبق نتایجآنها محاسبه شدضریب تبدیل غذایی گیری و اندازه

ایین سطح پ. دار نبودمعنیها جوجهضریب تبدیل غذایی  و مصرف خوراک جیره و اثر متقابل آنها بر اسیدی

سطح پروتئین خام جیره بر افزاش وزن  .(>05/0P)شد  هازن جوجهو ظرفیت جذب اسیدی موجب افزایش

هایی که جیره حاوی پروتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی پایینی را دریافت ها تأثیری نشان نداد. جوجهجوجه

. به طور کلی بین سطح (>05/0P)کرده بودند، افزایش وزن بهتری را در مقایسه با دیگر تیمارها نشان دادند 

اسخ پ داری وجود داشت کهمعنیاثر متقابل ها بر افزایش وزن جوجهپروتئین و ظرفیت جذب اسیدی جیره 

 . با ظرفیت جذب اسیدی پایین مشاهده شددر جیره حاوی پروتئین پایین رشد بهتر 
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  مقدمه .1

 

میزان اسید مصرفی ( یک خوراک یا یک جیره به صورت Acid Binding Capacity) یظرفیت جذب اسیدمفهوم 

 [2] این مفهوم ابتدا برای نشخوارکنندگان مطرح شد .[3،4] شوداسیدیته آن به یک حد مشخص تعریف میجهت رساندن 

برای طیور ارائه شد. گزارش شده  [2]و بعدها توسط رینسبرگر  [4] های خوک مورد استفاده قرار گرفتو سپس برای خوراک

ه دنبال بوده و ب یدیجذب اس تیرفکه در بین اقلم خوراکی منابع معدنی مخصوصاا منابع کلسیمی دارای بیشترین مقدار ظ

 یدیجذب اس تیرفگیری ظاندازه اب[ 1] و همکاران گیلنی .[1،4] های غلت قرار دارندآن منابع پروتئینی و بعد دانه

های معمول در کشور نشان دادند که این شاخص در بین مواد خوراکی بسیار متفاوت است. این تفاوت متاثر از تفاوت خوراک

های حاوی مقادیر متفاوت و یا ترکیب مواد خوراکی رو جیرهاز این مواد خوراکی مختلف است. ییایمیش بیترکموجود در 
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مواد خوراکی  یدیجذب اس تیارزش ظرفمتفاوتی داشته باشند. با معلوم بودن  ییت جذب اسیدتوانند ظرفمختلف می

 (هایو چرب غلت) یانرژ منابع .[4] کردمشخص  را هم رهیجی دیجذب اس تیظرفای های تغذیهتوان همانند دیگر شاخصمی

 دیجذب اس تیارزش ظرف هاکیوتیپروب لیاز قب هایاز افزودن یاریبس و یعام معمولطنمک  ،یانهیمآدیاسهای مکملهمراه با 

 متوسط دیجذب اس تیها ظرفاز مکمل یاریبس و ینیپروتئ منابع .[5] ( دارندلوگرمیواالن بر ک یاک یلیم 400)کمتر از  نییپا

 [.1] گرم( دارندلویواالن بر ک یاکیلیم 1000-400)

د. گیرمحتویات گوارشی در اثر عوامل مختلفی از جمله فیبر جیره و استفاده از اسیدهای آلی صورت می pHکاهش 

. با توجه به وجود [2] باشدنشان داده شده که این کاهش برای فعالیت بهتر پپسین و حللیت بهتر مواد معدنی مفید می

د ولید اسید کلریدریک و پپسینوژن در پیش معده به عملکررسد که تمعده و سنگدان به نظر میارتباط تنگاتنگ بین پیش

با توجه به اینکه گزارش شده با تغییر [. 7]داشته باشد بستگی سنگدان از جمله شدت و مدت زمان ماندگاری خوراک در آن 

بررسی اثر سطوح ، هدف از این آزمایش لذا .[3] شودسطح پروتئین جیره قابلیت هضم آن و نیز ماده خشک دچار تغییر می

 باشد. های گوشتی میهای عملکرد رشد جوجهتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی جیره بر شاخصوباال و پایین پر
 

 

 هامواد و روش .2

 

ها به صورت استفاده شد. جوجه 303راس  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 کاملا در قالب طرحمخلوط دو جنس 

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

تعیین  [1]گیلنی و همکاران های دادها استفاده از های مورد استفاده ببود. ظرفیت جذب اسیدی جیرهپایین و باال دو سطح 

تا  0های آغازین )ی 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 ) 10

)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

براساس آنها ای بوده و گیری وزن بدن و خوراک مصرفی به صورت دورهاندازهشد، آزادانه بود.  اعمال تیساعت محروم 4

منتقل  Excelبه نرم افزار   هیجهت انجام محاسبات اول یداده ها پس از جمع آور هیکل ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد.

 SAS(Statistical Analysis  ی( نرم افزار آمارGLM) یعموم یمدل خط هیرواستفاده از با آنها  یآمار هیشد و سپس تجز

System) رفتدانکن صورت گ یابا آزمون چند دامنه زیها ن نیانگیم سهیانجام شد. مقا. 
 

 

 نتایج و بحث .3
 

ها طبق دادهارائه شده است.  1در جدول ها جوجههای عملکرد رشد نتایج حاصل از تاثیر تیمارهای آزمایشی بر شاخص 

ر سطح اث .نداشتها جوجهو ضریب تبدیل غذایی  افزایش وزن، داری بر مصرف خوراکتاثیر معنیخام جیره پروتئین  سطح

سطح پایین ظرفیت جذب نبود. اما  دارمعنیها جوجهضریب تبدیل غذایی ی جیره بر مصرف خوراک و ظرفیت جذب اسید

جذب اثر متقابل پروتئین و ظرفیت . (>05/0P)ها شد ی جیره در مقایسه با سطح باالی آن موجب افزایش وزن جوجهاسید
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داری افزایش وزن این دار نشد اما به طور معنیها معنیجوجهضریب تبدیل غذایی ی جیره هم بر مصرف خوراک و اسید

های تغذیه شده با جیره حاوی پروتئین پایین و ظرفیت جذب اسیدی که جوجهپرندگان را تحت تأثیر قرار داد. به طوری

های دیگر گروهبین داری . اختلف معنی(>05/0P)را نشان دادند ها افزایش وزن بیشتری پایین در مقایسه با دیگر جوجه

رت صوها در اثر کاهش ظرفیت جذب اسیدی جیره با مطالعه بهبود مشاهده شده در عملکرد رشد جوجهآزمایشی دیده نشد. 

از آنها برای  ،[1]ظرفیت جذب اسیدی اسیدهای آلی با توجه به پایین بودن همخوانی ندارد.  [2]گرفته توسط رینسبرگر 

 اسید کمتری برای پایین آوردن ،. با کاهش ظرفیت جذب اسیدی جیرهشودمیاستفاده ها ذب اسیدی جیرهجکاهش ظرفیت 

pH شود و با کاهش سریع معده و سنگدان الزم میدر پیشpH  و این  [2] هشدانجام  ترسریعهضم پروتئین و مواد معدنی

ب ی جیره به دلیل داشتن نیتروژن باال موجپروتئین باالرسد که به نظر می. شودمواد مغذی زودتر برای رشد بدن مصرف می

. برعکس شودمیدر سنگدان الزم آن  pHرو اسید بیشتر و مدت زمان بیشتری برای رساندن از این. جیره شود pHافزایش 

توأم  ها در اثر مصرفتواند صادق باشد. لذا با این فرضیه افزایش وزن باالی جوجهجیره میاین مطلب در مورد پروتئین پایین 

  .باشدتوجیه تواند قابل میی پایین دفیت جذب اسیرپروتئین پایین و ظ

 
طی ه های گوشتی ج( جیره بر شاخص های عملکرد رشد جوABCاثر سطوح مختلف پروتئین و ظرفیت جذب اسیدی  ) -1 جدول

 روز 22

 شاخص های عملکرد تیمار های آزمایشی

ظرفیت جذب اسید  پروتئین

(ABC) 

 ضریب تبدیل غذایی (gافزایش وزن ) (gمصرف خوراک )

9/4553 سطح پایین سطح پایین  2535/12a 72/1  

1/4533 سطح باال سطح پایین  2352/23b 93/1  

2/4233 سطح پایین سطح باال  2427/32b 91/1  

7/4739 باالسطح  سطح باال  2425/54b 92/1  

SEM  931/72  405/49  050/0  

     اثر پروتئین

79/4545  سطح پایین  37/2470  1/35 

12/4239  سطح باال  45/2422  1/93 

SEM  393/54  934/34  035/0  

     (ABC) یاثر ظرفیت جذب اسید

74/5934  سطح پایین  2502/24a 34/1  

39/2324  سطح باال  2391/03b 95/1  

SEM  399/54  934/34  035/0  

  Pارزش    منابع تغییر

0374/0  پروتئین  3322/0  1033/0  

2335/0  (ABCظرفیت جذب اسید )  0330/0  0520/0  

4255/0  (ABC)ظرفیت جذب اسید  ×پروتئین   0402/0  2292/0  

 .دداری دارن( با هم اختلف معنیP<05/0احتمال )اند، در سطح وت التین نشان داده شدهااعداد موجود در هر ستون که با حروف متف
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 گیرینتیجه .2
 

توان نتیجه گرفت که بین سطح پروتئین و ظرفیت جذب اسیدی جیره بر افزایش وزن با توجه به نتایج این آزمایش می

پروتئین پایین با ظرفیت جذب ها در اثر جیره حاوی داری وجود دارد و پاسخ رشد بهتر جوجهها اثر متقابل معنیجوجه

 شود.اسیدی پایین مشاهده می
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ABSTRACT 
The current study was conducted to investigate the effect of dietary crude protein and acid binding 

capacity (ABC) on growth performance 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. Feed intake and weight 

gain of chickens were measured during 42 days of the experiment and then feed conversion ratio was 

determined. Based on the results, the effect of dietary crude protein and ABC levels and their 

interaction was not significant on feed intake and feed conversion ratio of chickens. The low level of 

ABC increased body weight gain of broilers (P<0.05). Dietary crude protein levels had no significant 

effect on birds weight gain. The chickens on low crude protein and low ABC showed better weight 

gain compared with other treatments (P<0.05). In overall, there was a significant interaction between 

dietary crude protein and ABC on broiler weight gain and the response was better pronounced with 

low crude protein and low ABC.   
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