
 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه محقق اردبیلی

  کشاورزی و منابع طبیعی ی دانشکده
  علوم دامی و صنایع غذایی گروه آموزشی

 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 تغذیه طیور گرایش  علوم دامیی در رشته

 

 عنوان:

جیره بر عملکرد رشد و قابلیت هضم و سطح پروتئین  دی اثر ظرفیت جذب اسی 

 های گوشتیمواد مغذی در جوجه

 

  :راهنما استاد

 دکتر میر داریوش شکوری

 :پژوهشگر

 زهرا کیومرثی 

 96 زمستان

 



 

 

 

 زهرا: نام                                                   : کیومرثيدانشجو خانوادگي نام

جیره برر علکرررد د رد و    و سطح پروتئین  (ABC)  اثر ظرفیت جذب اسیدی :نامهپايان عنوان

 های گو تيقابکیت مواد مغذی دد جوجه

 

 دکتر میر داديوش  رودی :اهنلاد استاد 

  د:مشاو استاد 

تغذییه طییور                                                                : گرراي                علیوم دامیی  : د رته                     کارشناسیی ارشید   ي:تحصریک  مقطع

 ات:صرحح  تعرداد     09/11/96دفاع:  تاديخ         کشاورزی و منابع طبیعی :دانشرده  اردبیلی محقق :دانشگاه

82 

 :چریده

و  یمرواد مغرذ   يکئروم يهضر  ا  تیر قابک ،بر علکررد د د رهیج یدیجذب اس تیخام و ظرف نیاثر سطوح مختکف پروتئ يبه منظود بردس 

اجررا   رد     ط دو جرن(( )مخکرو  308داس  يدوزه گو رت  کير قطعه جوجه  256استحاده از پادامترهای لیپیدی سرم خون، آزمايشي با  

  عامرل او   اختصرا  يافتنرد   قطعه دد هر پرن(  16) ترراد 4تیلاد و  4 به 2×2 ليفاکتودها دد قالب طرح کامالً تصادفي با ترتیب جوجه

وکلترر از   هير پا رهیدد دو سطح ج رهیج یدیجذب اس تی ده و ده ددصد کلتر از آن و عامل دوم ظرف هیدد دو سطح توص رهیج نیپروتئ

وزن و   يافراا ، مصرر  خرودا   دادی برر  خام تاثیر معني نیکاه  سطح پروتئدوزه آزماي ،  42دوده طي آن مودد مطالعه قراد گرفت  

 بيضرر و مصرر  خرودا    داد بر بدون تاثیر معني رهیج یدیجذب اس تی(  کاه  ظرفP >05/0)ها ندا ت جوجه ييغذا ليتبد بيضر

برر   رهیر ج یدیجرذب اسر   تیظرفخام  نیسطح پروتئدادی بین اثر متقابل معني(  P <05/0)ا  د وزن آنه  يموجب افااغذايي،  ليتبد

بهبرود  وجرب  دد جیره حاوی پروتئین پايین م رهیج یدیجذب اس تیظرفمشاهده نشد اما کاه   غذايي ليتبد بيضرو مصر  خودا  

 رهیر ج یدیجرذب اسر   تیر ظرفه موجب کاه  و کاه  کاه  سطح پروتئین خام جیر  (P <05/0)  دها افااي  وزن جوجهداد يمعن

جیرره حراوی    یدیجرذب اسر   تیر ظرفمحتويات سنگدان با کاه   pH ( P <05/0)ها  د محتويات سنگدان جوجه pHموجب افااي  

  (P <05/0)جیره حاوی پروتئین خام توصریه  رده کراه  نشران داد      یدیجذب اس تیظرفبا کاه  پروتئین خام پايین افااي  ولي 

 تیسطح ظرفکاه  (  P <05/0)  د يو چربخشک ماده  يکئوميهض  ا تیداد قابکيمعن  يموجب افاا رهیجخام  نیسطح پروتئه  کا

دادی برین  معنيمتقابل  اثر   (P<05/0)دد پي دا ت خام دا  نیماده خشک و پروتئ يکئوميهض  ا تیقابکنیا افااي   رهیج یدیجذب اس

  وزن نسبي چربري  (P >05/0)واد مغذی مشاهده نشد م يکئوميهض  ا تیقابک بر رهیج یدیذب اسج تیسطح ظرفو خام  نیپروتئسطح 

 رهیر جخرام   نیسرطح پرروتئ  کاه  (  P <05/0)ی افااي  يافت داديمعنبه طود  رهیجخام  نیروتئححره بطني و پی  معده با کاه  پ

(  P <05/0) رد   LDLبره ککسرترو     HDLککسترو  افااي  نسبت  و LDL غکظت ککسترو  کل، ککسترو داد يموجب کاه  معن

دا دد پي دا ت  LDLبه ککسترو   HDLکاه  نسبت ککسترو  و  LDLنیا افااي  ککسترو   رهیج یدیجذب اس تیظرفپايین سطح 

(05/0> P)  حاوی پروتئین پايین نسبت ککسترو   رهیجدد  یدیجذب اس تیظرف  با افاايHDL    به ککسرتروLDL  يافرت    يافراا

(05/0> P)  ها توان علکررد د د جوجهحاوی پروتئین پايین مي رهیجدد  یدیجذب اس تیظرف  نتايج اين آزماي  نشان داد که با کاه

 دا بهبود داد 

 

 های گو تيجوجه، علکررد د د، قابکیت هض  ايکئومي ، ظرفیت جذب اسید ، : پروتئین خامهاواژه ککید

 



 

 

 

 مقدمه

خود دا جهت انجام  ازیمودد ن ييلایمواد   وانیبدن ح یهاآن سکو  ياست که ط ینديآفر هيتغذ

 یدد واحدها  دينلايم افتيدد دیکاد و تول ،یدادد د، نگه یبرا ييایلیو   يریمتابول یهامطکوب واکن 

  پروتئین خام از عوامل  ودياز هاينه تولید دا  امل م يپرودش طیود، هاينه خودا  ددصد قابل توجه

علکررد طیود و بازده ال ه دا تحت تأثیر  یاو به طود گسترده با ديبسیاد مؤثر بر هاينه جیره م یاتغذيه

قابل متابولیس  جیره و هلگام با آن  ی(  توجه به سطح انرژAlbuquerque et al., 2008) دهديقراد م

 & Dozierدادد ) يگو ت یهاجوجه دیبودن تول یبر اقتصاد یآمینه تأثیر محید یپروتئین خام و اسیدها

Moran, 2004ش دد پرو هاتیبودن فعال یو اقتصاد ييغذا یهارهیبخ  ج ني(  لذا، توجه به گران بودن ا

 يکه هر عامک طکبديم ودیکود ط تروژنهین باتیخصو  دفع ترک دد تر یب تیسو و حساس کياز  ودیط

دد بین مواد   ردیقراد گ یدا بهبود ببخشد، مودد واکاو ودیط رهیج نیهض  پروتئ تیکه بتواند قابک

ی برايي غذا هایرهجیدد  مواد نيترمه  ازي ري نیپروتئ، های گو تيمودد نیاز جوجه (مغذی یلیايي )

مقداد مودد نیاز   کنديم  حاياي زندگ ددي مهل نق  هاسکو ی دیکک جا  عنوان به و است واناتیح

دد  ( NRC، 1994) ی ذکر  ده استددصد جیره 23تا  18 های گو تي بینپروتئین خام برای جوجه

متحاوتي گاادش  ده است  به های گو تي نتايج ثیر سطح پروتئین جیره بر مصر  خودا  جوجهأتمودد 

های حاوی انرژی قابل متابولیس  يرسان بر ثیر سطوح مختکف پروتئین خام جیرهأکه ه  عدم تطودی

با  يگو تی هاجهجو خودا  مصر و ه  افااي  سطح  (Bregendahl et al., 2002مصر  خودا  )

نشان داده  ده است که  اما  (Smit & piset, 1998کاه  ددصد پروتئین خام جیره گاادش  ده است )

 ابدييبهبود م يگو ت یهاجوجهمصرفي د د و بازده خودا  نرخ  جیره، خام نیپروتئسطح   يافاابا 

(Tamim et al., 2012; Callin et al., 2003  )ترکیب ی جیره،خام و اسیدهای آمینه پروتئین ددصد 

 کاه  مقداد به منجر جیره خام پروتئین اه ک .دهدمي تأثیر قراد تحت دا گو تي هایی جوجهال ه

هض  پروتئین دد طیود از طريق  ( Si et al., 2001 ود )مي ال ه چربي مقداد افااي  و ال ه پروتئین

که  امل پپسین، تريپسین،   وديپروتئواليتیک دد دستگاه گوادش کامل م يسیست  آنايل

 ياين کلپکر( آنايلدغ  حضود عکياست   پپتیدازهايآمینوپپتیدازها و کربوکس ،کیلوتريپسین، االستاز



 

 

 

 یهادد جوجه آمینهیتک اسیدهاجیره و تک پروتئین يايکئوم یقابکیت هض  ظاهردد دستگاه گوادش، 

مقايسه  ينظیر نشاسته و چرب یکه با ديگر مواد مغذ ياست و بنابراين هنگام پايین معلوالً يگو ت

عالوه بر ظرفیت آنايلي دستگاه گوادش، عوامل ضد   (Peadar et al., 2005) تر استبازدهک   ود،يم

 گذاد با ند  هض  پروتئین دد دستگاه گوادش تأثیرر توانند بای و  رايط  یرابه گواد ي ه  ميتغذيه

تواند بر هض  پروتئین و  ايد مواد معدني دد دستگاه گوادش تأثیرگذاد ای که مياز جلکه عوامل بالقوه

 توان به ظرفیت جذب اسید مواد خوداکي و جیره ا اده نلود يبا د م

 حد کيآن به  تهيدیجهت دساندن اس يمصرف دیاس اانیخودا  به محهوم م کي دیجذب اس تیظرف

 اخص  نيا  گیرنددد نظر مي 3مشخص دا  pHکه معلوالً اين  (Jasaitis et al., 1987مشخص است )

 از ،ييایلی  بیترک توجه به تحاوت دد با يتیجلکه تعاد  الرترول از يخوداک مواد یهايژگيو گريهلانند د

بتوانند باعث  متحاوت چه بسا یدیجذب اس تیظرف با ييهارهیاست  ج متحاوت گريبه خودا  د يخوداک

 آن دد نق که  جلکه سنگدان  وند دستگاه گوادش از یابتدا مخصوصاً دد يگواد  رابهی  pH رییتغ

 تیجلع کاه  این دستگاه و نيا یبعد یهابخ  ( ددنیخصو  پروتئهب) یمغذ هض  مواد

   (Guinotte et al., 1995) است  ده محرز مضر یهاس یرروادگانیم

با توجه به مطالب باال، دد اين کاد پژوهشي سعي خواهد  د با دد نظر گرفتن سواالت و فرضیات ذيل 

های گو تي مودد مطالعه قراد ها دد تغذيه جوجهجیره دیجذب اس تیو ظرف نیسطوح مختکف پروتئاثر 

 گیرد  

 

 

 سواالت پژوهش -1-2

 خواهد گذا ت؟ یریثأت يگو ت یهابر علکررد د د جوجه رهیج دیجذب اس تیظرف رییتغ ايآ -

 یها( توسط جوجهنی)مخصوصاً پروتئ یهض  مواد مغذ تیبر قابک رهیج دیجذب اس تیظرف رییتغ ايآ -

 هد بود؟خوا رگذادیثأت يگو ت

 خواهد دا ت؟ یبر صحات مودد مطالعه اثر رهیمودد استحاده دد ج نیپروتئمختکف سطوح  ايآ -



 

 

 

اثر  يبر صحات مودد بردس يگو ت یهاجوجه رهیدد ج دیجذب اس تیو ظرف نیسطح پروتئ نیب ايآ -

 وجود خواهد دا ت؟ يمتقابک

 

 فرضیات پژوهش -1-3

دی بر علکررد د د و ديگر صحات مودد بردسي دد داثیر معنيأتغییر ظرفیت جذب اسید جیره ت  -

 های گو تي خواهد دا ت جوجه

دد  يصحات مودد بردس گريبر علکررد د د و د یداديمعن ریتأث رهیج دیجذب اس تیظرف رییتغ -

 نخواهد دا ت  يگو ت هایجوجه

های دد جوجهدادی بر علکررد د د و ديگر صحات مودد بردسي ثیر معنيأتغییر سطح پروتئین جیره ت -

 گو تي خواهد دا ت 

-دد جوجه يصحات مودد بردس گريبر علکررد د د و د یداديمعن ریتأث رهیج نیسطح پروتئ رییتغ -

 نخواهد دا ت  يگو ت یها

 دادی مشاهده نخواهد  د بین ظرفیت جذب اسید و سطح پروتئین جیره اثر متقابل معني -

 

 پژوهش انجامضرورت  -1-4

 یدو یتراست که مطالعات ک  یديمحهوم جد ودیط رهی( دد جABC) 1دیجذب اس تی اخص ظرف

 هيدد تغذ دیجذب اس تیبر نق  ظرف يمبن دیاطالعات مح يآن صودت گرفته است  با توجه به وجود برخ

 نيا یدو ودیط هيدد تغذ یشتریب یهايکه بردس دسدياز جلکه خو  الزم به نظر م گريد واناتیح

به  يمصرف يو مواد معدن نیبتوان از پروتئ رهیج دیجذب اس تیظرف رییسا با تغ  چه بردیگ موضوع صودت

  استحاده کرد نهینحو به

 

  هدف پژوهش -1-5

                                                
1 Acid Binding Capacity 



 

 

 

 ريمقاد رییبا تغ توانيدا م يگو ت یهامودد استحاده دد جوجه یهارهیج یدیجذب اس تیظرف

 رهیبه ج ديجد ياقالم خوداک ايکاد دا بدون گنجاندن قک   نيداد  اگر بتوان ا رییها تغآن يمصرف

 رهیکه جا  گران ج نی گرد بتوان موجبات هض  بهتر پروتئ نيانجام داد و با ا يگو ت یهاجوجه

با  نيخواهد  د  بنابرا دهيد يمثبت جهیها دا فراه  نلود؛ نتاستحرام اسرکت جوجه ایو ن  وديمحسوب م

بر  دیجذب اس تیو ظرف نیطوح مختکف پروتئاثر س يحاضر به منظود بردس  يآزما ،یگذادهد  نيا

   وديم نجاما يگو ت یهاجوجه یهض  مواد مغذ تی، قابکد د علکررد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دوم:فصل 

 مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 خوراک دیجذب اس تیظرف -2-1

 دیاس اانیمخودا  به محهوم  کي دیجذب اس تیظرف ،گونه که دد مقدمه به آن ا اده  دهلان

پادامتر خود  ني  ا(Jasaitis et al., 1987) مشخص است حد کيآن به  تهيدیجهت دساندن اس يمصرف

  ،یککس اانیاز هله بسته به م  یب دیجذب اس تیظرف اانیکند  ميم رییتغ يعوامل مختکح ریثأتحت ت

 دیجذب اس تیظرف امل  های مختکحي، جنبهبا د  مطالعات انجام گرفته يم pHو  يآل یهادیآهک، اس

 یدو دیجذب اس تیاثر ظرف، رهیج دیجذب اس تیظرف اانیعوامل موثر بر م، رهیدهنده ج لیمواد تشر

 ی ده دوتنظی   یهارهیج ریثأت، نیهض  پروتئ یدو رهیج دیجذب اس تیظرف ریثأتحیوان،  علکررد

ادتباط ظرفیت ، ای گو تيهاثر ظرفیت جذب اسید دوی استخوان دان جوجه، جیره دیجذب اس تیظرف

دا بردسي  يخوداک یهارهیج pHو  دیجذب اس تیظرفی دابطهو  جذب اسید و دطوبت بستر

  ود ها پرداخته ميهای زير به آنکه دد بخ  (Gilani et al., 2013)اندنلوده

 

 رهیدهنده ج لیمواد تشک دیجذب اس تیظرف -2-1-1

دهنده  لیتشرها، ظرفیت جذب اسید اجاا  جیره دیسجذب ا تیاز مباحث مطرح ددباده ظرف يري 

داده  ده که دادند  نشان  يمختکح دیجذب اس تیظرفها جیرهدهنده  لیتشراجاا   با د يآن خودا  م

-يم رهیجاقالم خوداکي تشریل دهنده از  کيهر با مشخص  دن مقادير مربوط به ظرفیت جذب اسید 

 ( Gilani et al., 2013د )نلو ينیب یپظرفیت جذب اسید جیره مربوطه دا  توان

اقالم  يو مواد معدن یدیاس یهاکه نلک افتنديخود دد قیدد تحق (1987) و هلرادان (یتيجاسا

انواع مواد  نیب يو اختال  بادگبا ند مي دیجذب اس تیظرف یباالقادير مدادای هستند که  يخوداک

 رربناتی، پودد سنگ آهک و بیدو دیاکسکه، یطودبه ؛وجود دادد دیجدب اس تیدد خصو  ظرف يمعدن

 یدد د، باالدد فسحات فکودزدا  دد منابع فسحر دیجذب اس تیدادند  ظرف ييباال دیجذب اس تیظرف  يسد

دد اين مطالعه، پودد  است  نيیفسحات پا ومیمونو آمون ددو فسحات متوسط   یفسحات و مونو ککس  یککس

جذب  تیظرفباالی  ريمقاد ياهیگ یهانی، و پروتئهنیآماسیدهای ، لبني، محصوالت يپودد ماه، گو ت

 دا نشان دادند  دیجذب اس تیظرفپايین  ريغالت مقاد، دیاس



 

 

 

 نیپروتئ یو محتوا خاکستر با مقدادمواد خوداکي  دیجذب اس تیظرفقداد که مشخص  ده است م

 ،گو تپودد  جذب اسید تیظرف بنابراين باال بودن(. Prohaszka & Baron, 1980) دابطه داددها آن

 ها دد ادتباط است آن نیپروتئبا باال بودن مقداد  يمحصوالت لبنو  يپودد ماه

ها تأثیرگذاد با ند  توانند دوی ظرفیت جذب اسید جیرهيي ه  ميایجغرافجالب اين است که عوامل 

 یهاونيغکظت تاثیر بر  اب ييایعوامل جغرافدادند که  ( نشان1987)و هلرادان  (یتيجاسا کهبه طودی

گذاد با ند  بنابراين يري از ها اثر آن یدیجذب اس تیظرف یدوتوانند ها ميجیرهده دهن لیتشراجاا  

تواند تحاوت مشابه از نظر اجاا  تشریل دهنده، مي یهاجیره دیاس ذبج تیظرف داليل تغییر دد مقادير

 ها با د دد منطقه جغرافیايي تولید آن

 است يمنح ها معلوالًاز جلکه اسیدهای آلي مودد استحاده دد جیره هادیاس یدیذب اسج تیظرف

(Jasaitis et al., 1987; Gilani et al., 2013 چون با افاودن قکیا به  )pH ود مد نظر دسیده مي  

 

 روده شرایط بر  رهیج دیجذب اس تیظرف ریتأث -2-1-2

 یبراال  اانیر با م آغازينها دد مرحکه بچه خو دد   دهاستحاده  خودا  نیکلک به هض  پروتئ یبرا

با  هاييرهی  جاست یضرود دقت بااليي خودا  یدیجذب اس تیظرف استحاده از یبرا ،قابل هض  نیپروتئ

بره   کنرد يدا محردود مر   نیمعده دا مهاد خواهد کرد و هضر  پرروتئ   pHباال کاه   یدیجذب اس تیظرف

بره   با ديم یخو  ضرود رهیج یدیجذب اس تیکنتر  ظرف یم برادقت دد انتخاب مواد خا لیدل نیهل

هضر  منرابع    یبرا نيیپا یدیجذب اس تیبا ظرف هاييرهیخو  استحاده از ج آغازين رهیدد ج لیدل نیهل

 ( Pickard, 2001)است یضرود نیپروتئ

 لیر لد نیقابرل هضر  هسرتند و بره هلر      ادیبسر گرفته  رده   ریبچه خو  تازه از   ييغذا هایرهیج

 pHححر    یبررا ( Boduan et al., 1988براال )  یدیجرذب اسر   تیر دهنده با ظرف لیاز مواد تشر استحاده

 آود است  انيز ادیمعده بس نيیپا

 رهیر آن دد ج یو غکظرت براال    یککس رهیج یدیجذب اس تیظرف دهيگذاد بر پدریثأعنصر ت نتريفعا 

 Hardy) دا کاه  دهرد  یریگرید د پ( از  علکررد  يتواند بطود قابل توجهيخو  است که م نيآغاز



 

 

 

et al., 1992يمر   علکررد د رد دا کراه   رهیج یدیجذب اس تیکه توسط ظرف يسلیحا  مران ني(  با ا

اثررات   يبردسر  یبررا  هیر مطالعه اول کياساس  نيا بر  (Pickard, 2001) نا ناخته است یاديتا حد ز دهد

هلرراه برا    پرت، يعرر  و علرق کر   ،يکيادتحاع و لیقب دوده از یمودفولوژ یدو رهیج یدیجذب اس تیظرف

pH  نير ا یجهی د که دد نت يطراح است، رروفکودیحرکت م یگذاد دوریثأفاکتود مستقل ت کي که هض 

 تیر برا ظرف  هرايي رهیر کره ج  يزمان اند گرفته  ده ریکه تازه از   هاييه مشخص  د که بچه خو عمطال

نشران   یریرگیها دا دد دوده پر( از  ر   يکيادتحاع و عيسر ادیسکردند بهبود ب افتيدد نيیپا یدیجذب اس

 .(Pickard, 2001) کننديحح  م یتر یب یدیسطح اس کيدوده دا دد  pH نهلچنی دهنديم

- اخص یریرگیدوز بالفاصکه پ( از   14 یبرا رهیج یدیجذب اس تیظرف نيیپا اانیاز م استحاده

دد ددجه او   هايکيبهبود ادتحاع وبطودی که   ( Pickard, 2001) بخشديدوده دا بهبود م یمودفولوژ های

با توجه به اين که دد آزماي  انجام گرفته دد مودد  ، افتدمي اتحاق یریگریام پ( از  6 و 4 یدوزها نیب

-مواد مغذی مصرفي  پ( از  یر گیری تحاوتي وجود ندا ت بنابرين اين مودد )مواد مغذی مصرفي( نلي

دوده کوچک  بیککه تر مطکب ا اده دادند نيبه ا اطالعات حاصلبود مودفولوژی دوده با د  تواند عکت به

 یتر یسرعت ب با تواندياست م نيیپا یریگریپ( از   رهیج یدیجذب اس تیکه ظرف يزمان

و دد نتیجه علکررد   ودي  سطح جذب دد دوده ميافاا اين امر باعثدوده دا بهبود بخشد که  یمودفولوژ

  ( Pickard, 2001)يابدفولوژی دوده بهبود ميمود

 

 رهیج دیجذب اس تیعوامل موثر بر ظرف -2-1-3

 سن پرنده و pH، يآل یهادیاس،  یککس امل  رهیج دیب اسذج تیظرفقداد بر م ثرؤمعوامل مه  

 با ند مي

 

 میکلس -2-1-3-1

است و  ودیصنعت ط بحث ددمودد از موضوعات مه   يري يگو ت یهاجوجه یبرا  یککس ازین

 وجود دادد استخوان  دن  معدنيد د و  یبرا آن نهیهسطح باختال  نظرهای زيادی دد خصو  



 

 

 

 يطتری دا حاللیت ک  ود که يم یریاندازه گ رهیبا استحاده از سنگ آهک ج معلوالً  یککس اجاتیاحت

 ( Goss et al., 2007) دهدنشان ميجذب به عنوان محل اصکي دوده کوچک  دن محیط  يخنث

به  ، ودتنظی  ددصد(  9/0)  یککسبا حاللیت باالی منبع  کيبا  ایرهیج يوقتنشان داده  ده است، 

(  Walk et al., 2012) ود منجر ميسنگ آهک حاوی  رهیجنسبت به  يگو ت هایجوجهتر پايیند د 

اده قابکیت هض  د  يافاا دا یرابه گواد ي ( ABC) دیجذب اس تیظرف تواننديم  یمنابع محکو  ککس

با توانند نابع محکو  هلچنین مي  اين م(Tamim & Angle, 2003دا کاه  دهند ) نیو پروتئ ینرژا

  يدسترسترکیب  ده و  قابکیت ( De Kort et al., 2009) هاو فسحات ،(Selle et al., 2009) تتایف

  ( Tamim et al., 2004)فسحر و دوی تداخل ايجاد کنند 

ماده  24 دیجذب اس تیظرف نییتع یبرا (2013و هلرادان ) يالنیگکه  يقیدد تحق نینهلچ

 ها دادندجیره دیجذب اس تیظرفای دد سه  علده يلیککسمنابع مشخص  د که  انجام دادند، يخوداک

  یککساز استحاده  ،حا  نيا با  دهديدا کاه  م رهیج دیجذب اس تیظرف رهیج  یکاه  سطح ککس و

 رهیج دیجذب اس تیظرف یاما دو ،دهديدا کاه  م رهیج pH هارهیدد ج آهکسنگ  یبه جا تراتیس

و  رهیدهنده ج لیمواد تشر نیباثر متقابل دسد يبه نظر مو است  بیعج يله کلأمس نيکند که اياثر نل

 .با دمتحاوت از سنگ آهک  تراتیس  یککس

 

 هاخوک رهیج دیجذب اس تیظرف بر میکلس ریتأث -2-1-3-1-1

علکررد  يياسرکت و کادا ست یس یدادگسترش و نگه یبرا یضرود يمعدن یهااز عنصر يري  یککس

 ازین  یخود به منابع ککس یبندس یو متابول يد د عال یجوان برا یهااست  خو  يريولوژياید د ف

مطکب  نيا به بود هاخو  ازیمودد ن  یککس نییکه  امل تع ي(  مطالعه مهلJiang et al., 2013دادند )

 ,.Combs et alاست )  یککس هارهیددصد ج 8/0 کوگرم،یک 5-10با وزن  یهاخو  یبرا کهدادد  ا اده

از   یها به افاودن منابع ککساست و خو  نيیمواد خام آن پا تیو قابک  یککس یمحتوا ي  بطودکک(1991

  یو ککس  یکربنات ککس نرهيا ژهيوبههستند   ازمندیندد جیره د   یو فسحات ککس  یککس ربناتک لیقب



 

 

 

مقداد  کيبه  ها برای حل  دن آن( و Lawlor et al., 2005دادند ) ييباال دیجذب اس تیفسحات ظرف

 ( Jiang et al., 2013دادد ) ازین یجذب بعد یبرااسید معدی از  يبادگ

که بچه يدند دد حالقبل از جذب دا دا  یانحال  ککس یبرا يکافاسید معدی تر ح  الغب یهاخو 

بچه  کهنيا خاطرعلکررد دادند به نيا یمشرل دد اجرا کي اندگرفته  ده ریه از  زکه تا ييها خو

دادند  داهض   ست یاز عدم بکوغ س ينا  يناکاف دیاس کيتر ح گاستر هگرفته  د ریتازه از   یهاخو 

(Kidder & Manners, 1978; Manners, 1976دد نت  )جهی pH یمواد مغذ کاه معده منجر به  یالبا 

   ودي( مBolduan et al., 1988دوده ) اختال  دد کاد( و Kidder & Manners, 1978مودد استحاده )

-خو  د د بچه علکرردبهبود يبرا يانتخاب مناسب نيیپا دیجذب اس تیبا ظرف  یمنابع ککس هلچنین

 ( Jiang et al., 2013با د )ميگرفته  ده  ریتازه از   یها

کربنات دادد   ینسبت به ککس یاالعادهفوق یريپذانحال  تراتیس  یکه ککس دهدينشان م هیاول مطالعات

(Heaney et al., 1999عالوه بر ا ،)انحال  مستقل از  توانديم تراتیس  یککس نيpH  معده دا دا ته

از  هتاز یهابچه خو  یبرا یرباالت يستيز تیقابک یدادا دسديکه به نظر م( Boling et al., 2000با د )

 گرفته  ده با د  ری 

 

  های خوراککننده یدیاس -2-1-3-2

کیوتیاز جلکه پروب يمواد افاودن ريسا ود،یط هيدد تغذ هاکیوتیبيبه عکت منع استحاده از آنت امروزه

مثل  يآل دهاییاند  اسها مطرح  دهبرای آن ييهانيگايبه عنوان جا يآل دهاییو اس هاکیوتیپريب ،ها

 ده و به عنوان  يتکق فیضع دیاس کیمال ک،یالکت ک،يفوماد ک،يتریس ک،یونیپروپ ،کیاست دیاس

 و دد سوخت يعیهستند که به طود طب يباتیکه اغکب ترک ييجاو از آن  ونديماستحاده  يخوداک يافاودن

 ييهامرلل يآل دهایی  اسبا ندياند  م تیلبا س يعیطب محصوالت نيساز سکو  وجود دادند، بنابرا

های خودا  کننده دییگوادش و به عنوان نگهدادنده و اس دستگاهو  رهیج pHهستند که برای کاه  

 دهایی  اس وندياستحاده م دیهای حساس به اسباکتری د داز جلکه کاه   يبرای اهدا  مختکح ودیط

 (   Gilani, 1392)  ونديدوده با انتشاد ساده جذب م ومیتکیاز اپ يآل



 

 

 

با  يحت ايو  گريرديبا  بیترک ايه  به  رل آزاد و ه  نلک به صودت خالص و  يآل دهاییاس

 ودیدوی ط يمختکحهای  يمخلر دد آزما ایو ن ديگوساکادیمانان ال تاز،یف  يمثل آنا گريد هایيافاودن

وجود دادند که ملرن است  ها يآزما نيا جيدد نتا يند  هر چند اختالفاتاهقراد گرفت يابيادز موددمختکف 

 يآل دهاییاس ،يمربوط با ند اما دد حالت کک ييغذا رهیو نحوه استحاده از آن دد ج سطح ،دیبه نوع اس

تر از حد مطکوب باعث مواد مغذی ک  اانیم ايهض  اند  و  تیبا قابک هایرهیج دد ژهيبه و  يمودد آزما

طو  پرزهای دوده و ابقای   يو افاا کوالی ایشيا رمانند  دیهای حساس به اسکاه  تعداد باکتری

- ده ادیيز قاتیدد تحق  يهای مودد آزمابهبود علکررد پرنده ودد بدن  تروژنیآهن و ن  ،یککس شتریب

 (   Gilani, 1392اند )

  عيادد حالت م کهيددحال با نديقابل استحاده م يجامد به داحت يآل دهایینظر طرز استحاده، اس از

تا   ونديهای مختکف استحاده مدد اکثر موادد به  رل نلک لیدل نیدادند، به هل يخودندگ تیخاص

(  با Khosravinis & Razani, 1388; Gilani, 1392) ابديکاه   ادیيها تا حد زآن يخودندگخطر 

و بهبود  ودیخودا  ط ABCو  pHبرای کاه   يآل دهاییاز اس تواني ده م گحتهتوجه به مطالب 

 ها استحاده کرد علکررد آن

 ,.Alzawqari et al., 2013; Chaveerach et al) یباکتر ضدبه عنوان  ودیدد خودا  ط يآل یدهایاس

اهدا  مودد استحاده قراد  ري( و ساAo et al., 2009) یهض  مواد مغذ تیقابکدهنده بهبود ، (2013

به  يآل یدهایپوسته تخ  مرغ با اضافه کردن اس تیحیکد توان به بهبواز جلکه ساير اهدا  مي  رندیگيم

 يندد تاستخوان  خاکستر و افااي  (2009) توسط پاد  و هلراداندد مطالعه صودت گرفته  رهیج

ه نشان داد  ا اده نلود (Chowdhury et al., 2009) کيتریس دیمرلل اسهای گو تي با افاودن جوجه

بر  یهارهیجاستحاده از  مانند رمطکوبیغ طيدد  رادا  یبهتر جينند نتاتوايم يمواد افاودن نيکه ا ده 

دادند،  يرروبیاثر ضد م يآل یدهایاس ( Esmaeilipour et al.,2011) به هلراه دا ته با ندگندم  هيپا

و  هاونیبه آندد داخل سکو  باکتری سپ(  کنند،عبود مي یباکتر يسکول یغشا قيآنها از طر رايز

مواد حلل و نقل  یهاست یو س يسکول های يآنافعالیت اختال  دد با ايجاد و   ونديمتبديل  هاپروتون

  (Ricke, 2003) وند باعث مرگ باکتری مي



 

 

 

توان به بهبود قابکیت هض  پروتئین جیره ا اده کرد  به های جیره مياز اثرات محید اسیدی کننده

 ,.Garcia et al) کیفرم دیاساستحاده از  با خام نیئماده خشک و پروتکه افااي  قابکیت هض  طودی

ديگر حیوانات نیا  ددهای گو تي گاادش  ده است  دد جوجه( Ao et al., 2009)، اسید سیتريک (2007

و افااي   (Chowdhury et al., 2009)توان به بهبود استحاده از نیتروژن مصرفي دد بکددچین ژاپني مي

 نلود  ( ا اده Blank et al., 1999)د آمینه دد خو  قابکیت هض  پروتئین و اسی

 

2-1-3-3-pH  

توان  یرابه گواد ي تأثیر دادند که مي  pH د که برنوجود داد یاديدد طو  دستگاه گوادش عوامل ز

سطح مطکوب(، مدت  کيبه  pHکاه  یبرا ازیمودد ن دی)مقداد اس دیجذب اس تیظرف ،خودا   pHبه

موجود، تر حات  يرروبیم یهاتی، نوع جلعpH یریاندازه گ شود دهي،دا های خووعده نیزمان ب

جذب  تیو ظرف pH  (Rynsburger et al., 2009)  اده کردادستگاه گوادش  يریو اقدامات مرانگواد ي 

 یدیاس ياثر بخشدو، از ايند و نمتحاوت با  اجاا  تشریل دهنده آنبسته به  دنتوانيم رهیج یدیاس

 ,.Gilani et al)گیرد يقراد ماين عوامل  ریثأتوسط دستگاه گوادش تحت ت یدیتول یبافرها وها کننده

2013 ) 

دستگاه گوادش  pH بر نيیپا ايباال  یدیجذب اس تیبا ظرف ييهارهیج به منظود تأثیرکه  يشيآزما دد

دا تند،  ينيیپا یدیجذب اس تیکه ظرف ييها رهیجانجام  د، مشخص گرديد که  يگو ت یهاجوجه

pH ی جیرهدیجذب اس تیظرف  يافاا  دادکاه   دادان نهیچ، pH داد  يدان و سنگدان دا افاانهیچ، 

 ،نيیپا یدیجذب اس تیبا ظرف يخوداک یهارهیج  داقراد ند ریثأمعده دا تحت ت  یپ pHکه  يدد حال

pH داد  يافااو بعد از آن دوز او  کاه   6دان دا دد نهیچ  pH هيتغذ يگو ت یهاجوجه اندنهیچ 

 ,.Rynsburger et al) نشان داد افااي  12دوز  یبرا يباال بطود خط یدیجذب اس تی ده با ظرف

2009  ) 

pH ابدي رییتغ 6 یتا باال 5 ريز ريمقاد نیب توانديدان مرغ منهیچ (Bowen & Waldroup, 1969;  

Hinton et al., 2000; Rynsburger et al., 2009 ) ددجه  رییت تغتحاوpH دان دد ددجه او  توسط نهیچ



 

 

 

 ,.Cutler et al) با ديم گريد )اسید چرب کوتاه زنجیر( هایSCFAو  دیاس کیالکت دیو تول لیالکتوباس

2005; Józefiak et al., 2006حضود سوبسترا  لیاز قب ييفاکتودها ریثأبه نوبه خود تحت ت ری(  و تخل

 Barnes et al., 1980; Fonseca et) با ديها ملیرت دوباده الکتوباس( و مهاجکیوتیبیپر اي)خودا  

al., 2010 )pH ه ددهن لی   مواد تشربا دساير اجاای جیره مي ریتخل ریثأتحت ت نیدان هلچننهیچ

 لیعناصر تشر يدان دا توسط مواد معدننهیچ pH تواننديدادند م يمتحاوت دیجذب اس تیخودا  که ظرف

 ( Lawlor et al., 2005قراد دهند ) ریثأه تحت تددهن

 

  سن پرنده -2-1-3-4

 فقط ات،یتلام خصوص انیمشخص  د که از م ،( انجام دادند2009)ودگر نسبيدکه  يشيدد آزما

قراد  یدیجذب اس تیظرف قدادم و دیاس نوع ره،یج نوع ریتحت تأث يدوزگ 21تراک  استخوان دان دد 

 واالن بر کیکوگرممیکي اکي 650 یذدت حاوو  گندم هيبر پا ييغذا رهی ده با ج هيتغذ گانپرند گرفت 

( دا مترگرم بر سانتي 35/1تراک  استخوان دان ) نيتر یب کيتاتاد دیاس با افاودن یدیجذب اس تیظرف

( دد مترگرم بر سانتي 92/0) استخوان تراک  نيترک  رهیجبه  کيفوماد دیاسافاودن ، اما با نشان دادند

 يدوزگ 41دد اما دد مقابل تراک  استخوان، وزن حج  و طو  آن   مشاهده  د گريد یلادهایبا ت سهيمقا

 قراد نگرفت  هاآن اثرات متقابلو ظرفیت جذب اسید  سطح و دی، نوع اسرهینوع ج ریثأتحت تها جوجه

جیره  یدیاس جذب تیظرف راتییتر نسبت به تغبادگ يگو ت یهاد که جوجهندهينشان مها اين يافته

 دادند  یتر یمقاومت ب خود یهارهیبه ج دیو افاودن اس

 

 عملکرد یرو دیجذب اس تیاثر ظرف -2-1-4

بر فر    نداهکرد يبردس يگو ت یهاجوجه علکررد یدو دا دیجذب اس تیظرف اثر يکل قاتیتحق

تر ح بر  ریثخود با تأ دیجذب اس تیظرفبه واسطه  تواننديم هارهیج یدهنده لیتشر مواد اين است که

 دیاس اانیند  کاه  مبا  اثرگذاد يگو ت یهاعلکررد جوجه یپرندگان جوان دودد معده  دیاس



 

 

 

 یهارهیبا ادائه ج نهیبه یرابه گواد ي به حد  pHکاه   یها براتوسط جوجه ازیمودد ن کيددوککریه

  (Gilani et al., 2016) دملرن است علکررد دا بهبود بخشپايین  دیجذب اس تیظرفحاوی  ييغذا

موجب  يبه طود قابل توجه رهیجگرم بر کیکوگرم میکي 800 سطح دد (pH 3دد ) دیجذب اس تیظرف

گرم بر میکي 650، اما دد سطح  د يگو ت یهاوزن جوجه  يافاابهبود مصر  خودا  و   يافاا

  تندا یریثآکل دوده ت و  نيزها دد طو  دوده آغاوزن جوجه  يو افااخودا  مصر   قدادبر مکیکوگرم 

(Sterous et al., 2001). 

علکررد بچه  یدو رهیج دیجذب اس تیاثر ظرف ،(1992) یهادده صودت گرفته  ده توسط مطالعدد 

با د و يم جیره  یککس ،دیجذب اس تیظرف بر گذاد ریثأت يعامل اصک  دا ته است يمتحاوت جيها نتاخو 

دا  یریرگی  علکررد د د قبل از یداديبطود معن توانديخو  م ازينآغ یهارهین دد جآ یغکظت باال

 کاه  دهد 

علکررد  ايدوده  pHپايیني دادند، نتايج متحاوتي دا دوی  یدیجذب اس تیکه ظرف ييهارهیج هيتغذ

دوده توسعه بهبود دد  و دوده  pHکاه که، دد برخي مطالعات خو  دد پي دا ته است  به طودی

(Pickard et al., 2001 )  علکررد ، بهبود یککسابقا   نه،یآم دیاسايکئومي هض  و افااي (Blank et al., 

1999; Evans & Ali, 1967)  تیظرف ریثأته  ده است  نشان داد رهیج دیجذب اس تیکاه  ظرفدد اثر 

 ( Rynsburger, 2009) ستین بینيپی  قابل الًکام واناتیح علکررد یدو رهیج یدیجذب اس

 

 نیهضم پروتئ یرو رهیج دیجذب اس تیظرف ریثأت -2-1-5

های تولید کننده اسید دد اين افتد  فقط حضود باکتریدان هض  ناچیا پروتئین اتحاق ميدد چینه

دد پی  معده که  روع  pH یرابه گواد ي افت کند و به پايین آمدن  pH ود که بخ  موجب مي

البته   (Hinton et al., 1990)کند گیرد، کلک ميصودت مي هض  پروتئین به واسطه آن دد پی  معده

ها دد تر ک  بوده و بنابراين نق  آندان پرندگان جوان نسبت به پرندگان مسنها دد چینهجلعیت باکتری

  ( Hinton et al., 2000تر خواهد بود ) یرابه و احیاناً هض  پروتئین ه  ک  pHکاه  



 

 

 

گیرد که موجب صودت ميدد پی  معده ه واسطه اسید هیددوککريک باولین مرحکه هض  پروتئین 

دهد  به محض مصر  ي قراد ميآنايل ده و پیوندهای پپتیدی دا دد معر  تجايه پروتئین  دن  دناتوده

 G هایسکو ن به   استیل کولی ودميتحريک آزادسازی استیل کولین موجب معده پی  اتساع خودا ، 

 امل گاسترين  های تر حمحر  ديگر  ود گاسترين ميتر ح اعث تحريک بمتصل  ده  معدهپی  

 با ندنودوکراين است( ميکه يک عامل ) گاسترين حضود اسیدهای آمینه و پپتید دهاساز ،ککسیليهیپر

(Hersey & Sachs, 1995 )  کرومافین وانتر  بههای از سکو دا حضود گاسترين دهاسازی هیستامین

های به سکو  هیستامین گاسترين و کولین،استیل ها  املاين محر کند  ک ميحريپی  معده دا ت

جهت ها اين سکو  هیددوککريک از ها، تر ح اسیدپ( از اتصا  اين محر   وند پاديتا  متصل مي

 ,Khan & James)افتد اتحاق مي 4تا  2به دامنه پی  معده و سنگدان  یرابه گواد ي   pHکاه  

به پپسین تبديل  pH 2 که دد ود ميتحريک تر ح پپسینوژن هلچنین باعث ين گاستر  (1998

پپسین اولین  ( Auer & Glick, 1984)  ود  بنابراين تر ح اسید کافي برای اين تبديل الزم استمي

آدوماتیک اسیدهای آمینه  به طود اختصاصي آناي  مسئو  هض  پروتئین دد دستگاه گوادش است  پپسین

توسط دناتوده  دن حاصل علل   کنداز انتهای آن جدا ميل آالنین، تريپتوفان و تیروزين دا فنیمانند 

ند  و ی کوچک ميدودهوادد که است پپتیدهايي با وزن مولرولي کوچک  ،پپسینتجايه توسط اسید و 

 دادد ها و پرندگان مسن وجود های متحاوتي دد جوجهپپسینوژن نیا هلانند پستاندادان دد پرندگان

 ود ولي کادبرد آن و نیا آناي  حاصل از آن کشي تولید ميمرغ طي دوده جوجهجنیني زايلوژن 

دقیق تر ح اين زايلوژن مشخص نیست ولي (  زمان Sakamoto et al., 2000)نا ناخته مانده است 

های سحیده ئین ود و ملرن است نق  آن دد ادتباط با هض  پروتظاهراً دد ناديري زمان تحريخ تولید مي

يا زدده با د و چون زدده مدت زمان زيادی حضود ندادد و پرنده بايد به خوددن اجاا  جامد دوی آودد، لذا 

 اهلیت آن ک  است 

فقط به  کند و دادای کادکرد هضلي و جذبي نیست وبه عنوان يک اندام مرانیري علل ميسنگدان 

معده کند  چون مواد دد پی معده علل ميپی  عنوان محکي برای علل اسید هیددوککريک و پپسین

تر پروتئین دد اثر تر حات پی  معده و نیا آب و بااق دد اين بخ  زياد توفق ندادند، لذا هض  بی 



 

 

 

دد دوده کوچک ای های پانرراسي و مخاط دودهتوسط آناي مرحکه بعد هض  پروتئین گیرد  صودت مي

و  Aتريپسین، کیلوتريپسین، االستاز، کربوکسي پپتیداز ي  امل پروتئینازهای پانرراس   ودانجام مي

های تريپسینوژن، کیلیوتريپسینوژن، پرواالستاز و ترتیب به  رل زايلوژنبه Bکربوکسي پپتیداز 

پیوندهای بین اسیدهای آمینه دادای  اخه جانبي با باد تريپسین  وند  پروکربوکسي پپتیدازها تر ح مي

اتصاالت بین اسیدهای آمینه آدوماتیک و آب وتريپسین یکیل رند و دا مي و آدژنینلیاين مثبت نظیر 

کند  اين آناي  هلچنین پیوندهايي دا که دد گريا  امل تیروزين، فنیل آالنین و تريپتوفان دا تجايه مي

 ,.Pourreza et alدهد )هستند، مودد حلکه قراد مي ها لوسین، متیونین، آسپاداژين و گکوتامین دخیلآن

ها  رند که اسیدهای آمینه کوچک مانند گاليسین و آالنین دد آن(  االستاز ه  پیوندهايي دا مي1384

 ( Bowen & Waldroup, 1973)کنند  بنابراين اين آناي  تجايه االستین دا کاتالیا کند رکت مي

ها دد جداسازی ند و تحاوت آن ومي Cکربوکسي پپتیدازها ه  باعث دهاسازی اسیدهای آمینه از انتهای 

و اسیدهای آمینه با  اخه بازی توسط  Aاسیدهای آمینه با  اخه اسیدی توسط کربوکسي پپتیداز 

پپتیداز های مخاطي آمینوپپتیداز و دیتوسط آناي هض   يينها ندي  فرآبا ديم Bکربوکسي پپتیداز 

 (  Pourreza et al., 1384گیرد )صودت مي

ای پشت سر ه  هض  پروتئین يک فرآيند چند مرحکه ود که الب باال مشخص ميبا توجه به مط

 ود  بنابراين اسید پی  های مخاطي دوده خت  مي ود و به اثر آناي است که با تأثیر اسید  روع مي

 توانند دوی هض  پروتئین تأثیرگذاد با ند معده از يک سو و ظرفیت بافری جیره از سوی ديگر مي

 تيمحدود سپ( افتي خواهد کاه  یدیاس جذب تیظرف کرد فرموله بتوان دا خودا  اگر نيبنابر

 ,Sklan & Noy,2000; Sklan & Noy)  ود ک  است ملرن معده دیاس تر ح کاه  از ينا  هض 

1999). 

 

 شده روی ظرفیت جذب اسید جیرهتنظیم های ثیر جیرهأت -2-1-6

تواند تر ميپايین ظرفیت جذب اسید د تشریل دهنده باکه استحاده از موا ه  ده استنشان داد 

 تواند مي هنتايج اين مطالع  (Rynsburger, 2009) های غذايي دا کاه  دهدجیره ظرفیت جذب اسید
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Abstract: 

In order to evaluate the effect of different levels of dietary crude protein (CP) and acid binding capacity 

(ABC) on growth performance, ileal nutrients digestibility and blood parameters, an experiment was 

concucted using 256 day-old mixed sex Ross 308 broiler ckikens. The chicks were allocated into 4 treatments 

with 4 replicate and 16 birds each by employing a completing randomized desing with 2×2 factorial 

arrangment. The first factor was dietary CP at two levels of recommended and 10 percent lower and the 

second factor was at two levels of basal diet and lower than it. Throughout the 42 days period, decreased 

dietary CP had no significant effect on feed intake, weight gain and feed conversion rate of chickens 

(P>0.05). The decrease in dietary ABC with no effect on feed intake and feed conversion rate increased 

weight gain of broilers (P<0.05). There were no significan intraction between dietary CP and ABC on  feed 

intake and feed conversion rate, but the decrease in dietary ABC in low CP diet improved weight gain of 

chickens (P<0.05). The decreas in dietary CP resulted in decreased and the decrease in dietary ABC resulted 

in increased gizzard pH (P<0.05). pH value of gizzard increased with lower ABC in low CP diet and declined 

with lower ABC in recommended CP diet (P<0.05). Decrease in diet CP increased the ileal digestibilty of dry 

matter and fat (P<0.05). The Decrease in diet ABC also increased the ileal digestibilty of dry matter and  

protein (P<0.05). There were no significan intraction between dietary CP and ABC on  ileal nutrients 

digestibility (P>0.05). Relative weights of abdominal fat and proventriculus were significantely increased 

with decreased dietary CP (P<0.05). The decrease in dietary CP significantely depressed total and LDL 

cholesterol levels and increased the ratio of HDL cholesterol to LDL cholesterol (P<0.05). The lower level of 

ABC resulted in increased LDL cholesterol level and decreased the ratio of HDL cholesterol to LDL 

cholesterol (P<0.05). The ratio of HDL cholesterol to LDL cholesterol was also increased by increasing ABC 

in low CP diet (P<0.05). The results of this study showed that by decreasing ABC of low CP diet can 

improve growth performance of broiler chickens. 
Keywords: Crude protein, Acid binding capacity, Ileal digestibility, Growth performance 
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