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 چکیده

 هایجوجه چربی خون هایمتابولیت و بر عملکرد تازیف میو آنز یآل یدهایاس سازیمکملاثرات  یبا هدف بررس

 در قالب طرح کامالً تصادفی 2×2×2 لیفاکتور شیدر آزما 848راس  هیروزه سو کیقطعه جوجه نر  084تعداد  ،یگوشت

واحد فعال  044و  صفر)  تازیف میآنز درصد( و یکو  صفر)  کیتریس دیاس درصد(، دوو  صفرانگور ) یعطبی سرکه با

ر پرورش داده قطعه جوجه در هر تکرا 22تکرار و تعداد  پنج ،یشیآزما ماریت هشت( با رهیاز ج لوگرمیدر هر ک میآنز

و اسید سیتریک،   P)˂40/4)نتایج نشان داد که سرکه، افزایش  مصرف خوراک و افزایش وزن بدن در کل دوره شدند. 

. افزایش وزن در دوره رشد در ترکیب P)˂40/4)را سبب شدند  در دوره پایانی و کل دورهدار مصرف کاهش معنی

. تیمارهای P)˂40/4)، اسید سیتریک و آنزیم فیتاز مشاهده شد سرکه و آنزیم فیتاز و نیز ترکیب سه تایی سرکه

بررسی پروفایل چربی خون نشان داد   .P)˃40/4) داری را در ضریب تبدیل خوراک ایجاد نکردندآزمایشی تفاوت معنی

 و ترکیب سه تایی سرکه، اسید سیتریک و آنزیم سرکهو نیز کاهش سطح کلسترول سرم که سرکه و اسید سیتریک، 

 سرم HDLسطح دار افزایش معنی ،اسید سیتریک P).˂40/4) را به  دنبال داشتندگلیسرید سرم غلظت تریکاهش  فیتاز

با ها و ترکیب آن سرکه، اسید سیتریکسرم در اثر استفاده از  LDLسطح همچنین، کاهش . P)˂40/4)شد  را باعث

ترکیب سرکه در سرم پرندگان تغذیه شده با سرکه و  VLDLسطح و نیز کاهش  P)˂40/4)یکدیگر و نیز با آنزیم فیتاز 

  .P)˃40/4)داری بر پروفایل چربی خون نداشت آنزیم فیتاز به تنهایی تأثیر معنی. P)˂40/4) و آنزیم فیتاز  مشاهده شد

اثرات  یبر رو یمنف ریثأتنه تنها با هم  فیتاز و آنزیم کیتریس دیاسسرکه، نشان داد که استفاده از  این پژوهش جینتا

 .شوند، بلکه در برخی موارد منجر به تقویت اثر همدیگر میندارند گریهمد

 

 تازیف، عملکرد، سرکهی، گوشت هایجوجهاسید سیتریک، : یدیکل گانواژ
 

 

 مقدمه

سبب  وریط ویژهه ب واناتیامروزه پرورش متراکم ح

شده است.  هایماریآنها نسبت به ب تیحساس شیافزا

 لیدر برابر تشک یمحدود یمنیو ا یعیطب مقاومت وریط

بالقوه  هایسمیکروارگانیمتوسط  عفونت  ای یکلن

در  یکروبیم ضد ییغذا هاییدارند. افزودن زایماریب

مواد غذایی  نیدر تأم یمهمپرورش متراکم نقش  طیشرا

(. 2448و همکاران  شپریجامعه دارند )دمورد نیاز 
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 یکروبیم تیحفظ جمع یبرا هاکیوتیبیاستفاده از آنت

 زایماریب هاییاز باکتر یروده و کاهش رشد برخ

مواد رشد و  نیا ضمن اینکه  د،نرسیمطلوب به نظر م

و  گونل) بخشندیخوراک را بهبود م لیتبد بیضر

به علت  ینگران شیافزا جهی( اما در نت2442همکاران 

 هاکیوتیبیآنتمقاوم به  ییایباکتر هایهیسو جادیامکان ا

در  هاکیوتبییآنت ماندنیواسطه باقب نیز در انسان و 

 که سالمت خصوص گوشته ب یوانیح هایبافت

-یاستفاده از آنت، نمایدمی دیرا تهد گان مصرف کنند

در اروپا  2442 هیژانو یمحرک رشد از ابتدا هایکیوتبی

(. از 2442و همکاران  ای)گارس دیگردممنوع  یکله ب

 یعیطب یکروبیکه فلور م است مشخص شده گرید یسو

 یمنیا ستمیس یرو یاثرات مثبت یدستگاه گوارش دارا

 شدن زهیمانع کلون و (2111)آدامس  بدن بوده

-یدستگاه گوارش م در زایماریب هایسمیکروارگانیم

اختالل در تعادل  جادیبا ا هاکیوتبییآنت تغذیه با. شود

 یایزادستگاه گوارش سبب حذف ممفید  یکروبیفلور م

مقابله با  ی. لذا امروزه براشودیم زبانیم یآن برا

محرک رشد  هایکیوتیبیاز مصرف آنت یمعضالت ناش

-یپرها، کیوتیپروب ،یآل یدهایاس مانندی باتیترک

و  هامیآنز ،یاهیگ داتیو انواع تول اهانیگ ها،کیوتیب

 یبرا یمناسب هاینیگزیعنوان جا هب یاسانس هایروغن

-دیاس ترکیبات نیا اندرمی. اندشده شنهادید پبهبود رش

 دیاس ک،یاست دیاس ک،یترسی دیمانند اس یآل های

 نیشتریبو جز هاکیوتیو پروب کیفرم دیاس ک،یونپروپی

 نی(. ا2442و همکاران  گونلباشند )یم هاهیتوص

 قیاز طر زایماریسبب کاهش رشد عوامل ب باتیترک

-یم یمنیا ستمیس کیو تحر یحذف رقابت هایسمیمکان

در  یآل یدهایاس(. 2112 )مولدر و همکاران شوند

از جمله بهبود  دیاثر مف نیچند یدارا وریخوراک ط

 شیافزا ،یرشد یپارامترهاخوراک، بهبود  لیتبد بیضر

 باشندیفرسوده م هایبافت میو ترم یجذب مواد معدن

 عازم و همکارانالعبد ،2448 لفتاح و همکارانا)عبد

 رهیشده در ج ادهاستف ایاز کل فسفر مواد دانه (.2444

است که  تاتهیدرصد آن فسفر ف 84تا  04 ور،یط یها

با  تاتی. فباشدیاندک م وریط یآن برا یدسترس تیقابل

از  برخی فسفر(،  ویژهه ب) یبا مواد معدن وندیپ جادیا

 اتوانیها را از دسترس حو نشاسته آنها نیئانواع پروت

تک  واناتیحاز آنجایی که . کندیارج مخ ایتک معده

جهت هضم  یکاف کیآندوژن یتاز مخاطیفاقد ف ایمعده

 قیاز طر تاتهیفسفر ف شتریب ،باشندیم تاتیمؤثر ف

 طیمح یباعث آلودگامر  نیا که شودیفضوالت دفع م

 اندازدیرا به مخاطره م انیآبز تایشده و ح ستیز

موجود در  تاتیفاز سوی دیگر (. 2442سل و همکاران )

در  زادیدرون یدهاینواسیدفع آم شیموجب افزا رهیج

از  یمنف اتریتأث نیکه ا دگردیم یگوشت هایجوجه

 شودیم حیتصح تازیبا ف خوراک یسازمکمل طریق

 ها برایاز تالش یاری(. بس2424و همکاران  نیدی)آ

 لیدله بهای آلی دیبا اس هاکیوتیبیآنت ینیگزیجا

 ازیبر اساس ن وریدستگاه گوارش ط صخا یولوژیزیف

(. 2448و همکاران  عبدالفتاح) استخوک بوده  ایهیتغذ

در  یآل یدهایاس ریکه تأث نمود ( گزارش2442) رقدی

در طول زمان ثابت بوده است اما در  واناتیح هیتغذ

هستند.  ییابتدا مراحلدر  هنوز ارهاهکرا نیا وریط

 سازیمکملبل اثرات متقادر مورد  یمطالعات اندک

و ملکرد ع یبر روویژه سرکه با فیتاز ه ب یآل یدهایاس

از  است و چربی خون صورت گرفته هایمتابولیت

ه بکه  باشندیمتناقض ممنتشر شده نیز  جینتا یطرف

رسد متفاوت بودن فلور میکروبی دستگاه نظر می

گوشتی هر منطقه با مناطق دیگر  هایجوجهگوارش 

قض بودن نتایج تحقیقات انجام گرفته یکی از عوامل متنا

ها وجود این تناقضدر هر حال  می باشد.در این زمینه 

لزوم مطالعات بیشتر در این  و نبود تحقیقات بومی کافی

  سازد.زمینه را مشهود می

 

 هامواد و روش

قطعه جوجه نر  084تعداد  از انجام مطالعه حاضر یبرا

به  شیآزما د.استفاده ش 848راس  هیروزه سو کی



 44                                                          هاي گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهاي آلی و آنزیم فیتازهاي چربی خون جوجهمطالعه عملکرد ومتابولیت

 در قالب طرح کامالً 2×2×2لیفاکتور صورت آرایش

تعداد  وتکرار  پنجو هر تیمار با  ماریت هشتبا  یتصادف

 .گشتطراحی و اجرا  قطعه جوجه در هر تکرار 22

 طبیعی دو سطح سرکه انگور تیمارهای آزمایشی شامل

و  صفر) اسید سیتریکدو سطح ، درصد( دوو  صفر)

واحد فعال  044و  4) تازیف میطح آنزدو سو  درصد( یک

 02تا  هابودند و جوجه (رهیاز ج لوگرمیکدر هر  میآنز

از آبخوری  در این آزمایش .پرورش داده شدند یروزگ

های چوب از تراشه برای تغذیه و نیپل و دانخوری تراف

عنوان بستر استفاده گردید. دمای سالن در روز اول ه ب

تدریج ه بود سپس ب گراددرجه سانتی 82پرورش 

-درجه سانتی 22روزگی به  02کاهش یافت تا اینکه در 

 20صورت ه رسید. برنامه نوردهی در روز اول بگراد 

 28 بهساعت روشنایی بود و بعد از آن تا انتهای دوره 

ساعت تاریکی در شبانه روز  یکساعت روشنایی و 

درصد  24تا  04تثبیت گردید. رطوبت نسبی سالن بین 

از روزگی جیره آغازین  4-24ها از ییر بود. جوجهمتغ

روزگی جیره  20-02رشد و از روزگی جیره  20-22

راهنمای پرورش راس های توصیهرا بر اساس  پایانی

. سرکه استفاده شده در (2)جدول دریافت نمودند 848

صورت سرکه انگور تخمیر شده ه های آزمایشی بجیره

 دیاساستیک بود.  درصد اسید 8/2و با درصد خلوص 

 شکله بی شیآزمای هارهیج در شده استفاده کیتریس

 با نام تجاری مورد استفاده تازیو ف دراتهیمونوه

 لوسیآسپرژ سمیکروارگانیم از محصولیناتافوس 

 واحد 24444 حداقلی حاو ازآن گرم کی که بود جرین

میزان مصرف آنزیم مطابق  .باشدی( مFTU) میآنز فعال

 244هادی شرکت سازنده در نظر گرفته شد )با دز پیشن

در طول دوره  گرم آنزیم فیتاز در یک تن جیره(.

-گندم هیبر پا یکسانهای یرهیها جگروه تمام رورشپ

ه ب ی آزمایشیمارهای. تنمودند افتیدر ایسو-ذرت

( ایسوکنجاله -ذرت-شاهد )گندم رهیج -2شامل:  بیترت

یک +  شاهد هریج -8دو درصد سرکه شاهد +  رهیج -2

 -0 + آنزیم فیتاز جیره شاهد -0 کیتریس دیاسدرصد 

اسید یک درصد +  دو درصد سرکه+  شاهد رهیج

+ آنزیم  دو درصد سرکه+  جیره شاهد -2 سیتریک

 آنزیم +کیتریس دیاسیک درصد +  شاهد رهیج -2 فیتاز

یک درصد +  دو درصد سرکه+  شاهد رهیج -8 تازیف

 عملکرد ی بررسیبرا بودند. تازیفآنزیم +  کیتریس دیاس

 شیافزا میانگین و مصرف خوراک میانگین، پرندگان

 شیدر طول دوره آزما یهفتگ صورتوزن بدن به 

. محاسبه شد ضریب تبدیل خوراکو ی رگیاندازه

در  یرگیخون از تعداد سه پرنده از هر تکرار ،همچنین

سازی به منظورجدا و گرفتانجام  رورشپ 02روز 

ه ب در دقیقه دور 8444با سرعت های خون نمونه ،سرم

و بعد از جداسازی  نددقیقه سانتریفوژ شد 24مدت 

 و HDL ،LDLگلیسرید، کلسترول، تری مقادیر ،سرم

VLDL  با استفاده از دستگاه موجود در سرم

آزمایشی  های و کیت (Unica 12, Japan)اسپکتوفتومتر 

در یی تولید نیز شاخص کارا گردید. تعیینشیمی  زیست

 :شدبا استفاده از فرمول زیر محاسبه پایان دوره 

 میانگین وزن زنده(= شاخص کارایی تولید×مانیدرصد زنده×2/4) / تعداد روزهای پرورش(×)ضریب تبدیل خوراک 

 

 تجزیه آماری

دست آمده از این آزمایش با استفاده از یک ه نتایج ب

ه، اسید سیتریک، مدل آماری که در برگیرنده اثر سرک

ها بود با استفاده از متقابل بین آن اتآنزیم فیتاز و اثر

تجزیه و  GLM( و رویه 2440) SASافزار آماری نرم

تحلیل شد. میانگین صفات مورد مطالعه در صورت 

 0دار بودن با آزمون توکی و در سطح احتمال معنی

درصد مورد مقایسه قرار گرفت. مدل آماری طرح به 

 باشد:زیر میصورت 

ijkl+ e ijk+(ABC)jk+(BC)ik+(AC)ij+ (AB)k+ Cj+ B i= µ + A ijklY  
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lijkY=  ،مقدار هر مشاهدهµ=  ،اثر میانگینiA=  اثر

= اثر آنزیم فیتاز                                                          kCسیتریک،  اثر اسید =jBسرکه، 

ij(AB)سیتریک،  اسید = اثر متقابل سرکه وikAC))= 

اثر متقابل  =jk(BC)اثر متقابل سرکه و آنزیم فیتاز، 

= اثر متقابل )(ijkABCسیتریک و آنزیم فیتاز،  اسید

= اثر خطای ijkle سیتریک و آنزیم فیتاز، سرکه، اسید

 آزمایش

 

 آزمایشی )%( ترکیب جیره –1جدول 

 جیره آغازین اجزای جیره

روزگی( 24-4)   

رشدجیره   

روزگی( 20-22)   

 جیره پایانی

روزگی(02-20)   

14/02 ذرت  01/02  04 

42/20 گندم  24 20 

0/82 سویا  24/82 20/28 

 2/8 04/2 2/2 روغن سویا

 8/4 8/4 2 سنگ آهک

 8/2 2 2/2 دی کلسیم فسفات

متیونین - 28/4 دی ال   20/4 20/4 

22/4 لیزین هیدروکلراید  42/4 2/4 

دنیمکمل ویتامینی و مع  0/4  04/4 0/4 

 8/4 84/4 8/4 نمک

 ترکیبات محاسبه شده:

4228 کیلوکالری/کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم )  2104 8424 

28/22 پروتئین خام  40/21 28 

12/4 کلسیم  80/4 21/4 

02/4 فسفر قابل دسترس  08/4 81/4 

ال متیونین-دی  01/4  00/4 02/4 

لیزین-ال  28/2  42/2 42/2 
 

 2 ،E 28 واحد بینالمللی ویتامین ،D8 2444 واحد بینالمللی ویتامین ،A مقادیر ویتامینها در هرکیلوگرم جیره: 1444 واحد بینالمللی ویتامین

میلیگرم ویتامین K8، 2/8 میلیگرم تیامین، 2/2 میلیگرم ریبوفالوین، 84 میلیگرم نیاسین، 8 میلیگرم پیریدوکسین، 2 میلیگرم اسید فولیک، 20 

 میلیگرم ویتامین B22، 4/2 میلیگرم بیوتین، 044 میلیگرم کولین کلراید، 244 میلیگرم اتوکسی کوئین.

گرم میلی 2/4گرم ید، میلی 2گرم مس، میلی 24گرم روی، میلی 80گرم آهن، میلی 04گرم منگنز، میلی 244مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره: 

 .اکسیدانم آنتیگرمیلی 244سلنیوم، 

 

 نتایج و بحث

نتایج مربوط به اثرات سطوح مختلف سرکه انگور، اسید 

ها بر عملکرد و سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل آن

 2های گوشتی در جدول شاخص کارایی تولید جوجه

 شده است.  ارائه

 مصرف خوراک

استفاده از  نشان داد که یآمار هایداده لیو تحل هیتجز

های آزمایشی ح دو درصد سرکه در تمامی دورهسط

به  P)˂40/4ش مصرف خوراک شد )منجر به افزای

طوری که تیمارهای حاوی سرکه نسبت به تیمارهای 
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-به نظر میفاقد آن مصرف خوراک بیشتری داشتند. 

رسد این امر ممکن است به این دلیل باشد که افزودن 

 تواند منجر به افزایشسرکه به دان مش می

خوشخوراکی و بهبود مخلوط شدن ریز اقالم جیره و 

 در حالیاین در نتیجه افزایش مصرف خوراک گردد. 

استفاده از اسید سیتریک در جیره منجر به  که است

پایانی و کل دوره  کاهش مصرف خوراک در دوره

اثر متقابل سرکه و آنزیم  ،. همچنینP)˂40/4گردید )

خوراک مصرفی در کل فیتاز منجر به افزایش میانگین 

( 2422نژاد و همکاران ) ابراهیم .P)˂40/4) شددوره 

گزارش کردند که افزودن سطوح مختلف اسید سیتریک 

 دستگاه گوارش pH از طریق کاهش( درصد 8-0/2)

منجر به کاهش سرعت عبور مواد مغذی از روده کوچک 

زمان بیشتری جهت هضم خوراک  شود. در نتیجهمی

از روده  مغذیجذب مواد دین ترتیب ب شده وفراهم 

. تخلیه کندتر دستگاه گوارش یابدافزایش میباریک 

های حیوان به باعث هضم بهتر خوراک شده و نیازمندی

شود که نتیجه آن کاهش تری تأمین میطور مناسب

( گزارش 2448برنس و همکاران ) مصرف خوراک است.

سیتریک  دگرم بر کیلوگرم اسی 24کردند که استفاده از 

در  مصرف خوراک گردید.دار منجر به کاهش معنی

نمودند  گزارش  (2448 ) فتاح و همکارانالعبدحالی که 

 یگوشت هایجوجه رهیبه ج کیتریس دافزودن اسی که

مصرف خوراک  شیافزاو وزن بدن  شیباعث بهبود افزا

 (2441چودهاری و همکاران ) .شد ییو بهبود بازده غذا

درصد اسید  0/4که استفاده از  دگزارش کردن نیز

سیتریک منجر به افزایش مصرف خوراک در مقایسه با 

 .گردیدگروه شاهد 

 افزایش وزن

بر طبق نتایج آزمایش حاضر افزودن سرکه به جیره 

های گوشتی در تمام غذایی منجر به افزایش وزن جوجه

به طوری که  P)˂40/4های آزمایش گردید )دوره

ه نسبت به تیمارهای فاقد آن تیمارهای حاوی سرک

 بیشترین میزان افزایش وزن را نشان دادند. همچنین

و نیز ترکیب سرکه و آنزیم فیتاز  از زمانهم استفاده

در دوره سه تایی سرکه، اسید سیتریک و آنزیم فیتاز 

داری های گوشتی را به صورت معنیوزن جوجه ،رشد

آنجا که  رسد ازبه نظر می .P)˂40/4) ندافزایش داد

افزایش مصرف خوراک در  ،افزودن سرکه به خوراک

همین  را به دنبال داشته است آزمایشهر سه دوره 

همچنین  باشد.عامل دلیل افزایش وزن مشاهده شده می

عالوه بر  استفاده شد که تحقیق  این دراز سرکه طبیعی 

مواد مغذی دیگری از جمله ویتامین حاوی اسید استیک 

تواند در بهبود صفات باشد که میعدنی میها و مواد م

)جان استون  ثر باشدؤمورد بررسی تحت تأثیر سرکه م

)عبدو و نتایج مطالعات متعددی  (.2442و همکاران 

ه نشان داد (2444، عبدالعازم و همکاران 2440همکاران 

کارگیری و ه که اسیدی شدن جیره باعث افزایش ب است

ر نتیجه بهبود افزایش و د پروتئینبهبود ضریب هضمی 

 نمودند که گزارش این محققان شود.وزن بدن می

استفاده از مکمل اسیدهای آلی در سطح مناسب سبب 

که  گرددهای گوشتی میبهبود افزایش وزن بدن جوجه

این امر ناشی از بهبود مصرف خوراک، بهبود هضم و 

میکروبی مفید روده، کاهش  فلور بهبود جذب خوراک،

ها و تعدیل پاسخ اد سمی، کاهش وقوع عفونتتولید مو

هنگام استفاده از مکمل اسیدهای ه سیستم ایمنی طیور ب

  باشد.آلی در جیره می

گزارش کردند که نیز ( 2448عبدالفتاح و همکاران )

الکتیک  استفاده از اسید استیک، اسید سیتریک و اسید

 باعث بهبود افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب 

 . گردیدخوراک  تبدیل

 ضریب تبدیل خوراک

سرکه انگور، اسید  به دست آمدهمطابق با نتایج 

-معنی تأثیرها سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل آن

داری بر ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین، رشد و 

نیز  شاخص کارایی تولید. P)˃40/4کل دوره نداشتند )

 .P)˃40/4) رفتتحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگ
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 های گوشتیها بر عملکرد جوجهتأثیر سرکه، اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل آن-2جدول 

 

 تیمار

 

  ضریب تبدیل خوراک )گرم( افزایش وزن* )گرم(مصرف خوراک*

 کل (22-02پایانی ) (4-22رشد )

(02-4) 

 پایانی (4-22رشد )

 (02-22) 

 کل

(02-4) 

 رشد

 (22-4) 

 کل (22-02ایانی )پ

(02-4) 

 

PI** 

 سرکه ) %(

1A 879b 4253b 3375b b715  1525b 5434b 48/1 12/5 83/1 591 

2A 1348a 4754a 3938a 742a 1938a 5212a 48/1 15/5 84/1 583 

 اسید سیتریک )%(

1B 1354 4727a 3722a 753 1752 5332 31/1 17/5 82/1 593 

2B 883 4298b 3255b 753 1585 5313 49/1 13/5 85/1 581 

)FTU) فیتاز   

1C 1313 4732 3735 717 1731 5321 31/1 17/5 83/1 595 

2C 1335 4535 3512 741 1751 5339 49/1 13/5 83/1 598 

Pooled SEM 13 32 25 2 47 33 31/3 34/3 34/3 5/3 

 اسید سیتریک )%( ×( ٪سرکه )

A1×B1 895 4533 3293 735 1595 5438 31/1 19/5 87/1 593 

A1×B2 873 4339 3453 719 1554 5449 48/1 15/5 85/1 595 

A2×B1 1353 4972 3858 731 1939 5231 31/1 15/5 83/1 593 

A2×B2 1314 4771 3758 758 1773 5383 49/1 17/5 84/1 433 

 (FTU)فیتاز  ×(  ٪سرکه )
A1×C1 1334ab 4558ab 3551b 755b 1739 5355 31/1 17/5 84/1 579 

A1×C2 824b 4318b 3454c 735b 1287 5552 49/1 14/5 85/1 593 
A2×C1 1355a 4793a 3781ab 715b 1774 5393 31/1 17/5 82/1 595 
A2×C2 1321a 4952a 3837a 728a 1933 5223 49/1 15/5 85/1 583 

 (FTU)فیتاز  ×اسید سیتریک )%( 

B1×C1 1349 4787 3942 715 1771 5332 34/1 53/5 89/1 572 
B1×C2 1337 4719 3592 745 1729 5332 48/1 13/5 84/1 592 
B2×C1 883 4514 3299 719 1713 5327 48/1 13/5 83/1 598 

B2×C2 887 4255 3232 758 1594 5471 47/1 12/5 82/1 585 

Pooled SEM 13 53 73 7 25 54 317/3 32/3 33/3 2/5 

 (FTU)فیتاز  × اسید سیتریک )%( ×( ٪سرکه )

A1×B1×C1 882abc 4739 3731 732b 1733 5334 35/1 19/5 89/1 592 
A1×B1×C2 858bc 4275 3328 739b 1518 5582 33/1 19/5 85/1 572 
A1×B2×C1 1311abc 4223 3231 733ab 1571 5333 33/1 15/5 99/1 573 
A1×B2×C2 847c 4557 3197 585b 1273 5542 45/1 39/5 85/1 584 

A2×B1×C1 1395a 4992 3839 757ab 1788 5397 33/1 55/5 89/1 553 
A2×B1×C2 1335ab 4953 3813 725a 1989 5282 49/1 13/5 83/1 585 

A2×B2×C1 873bc 4575 3542 587b 1739 5374 49/1 15/5 85/1 435 
A2×B2×C2 1327ab 4955 3834 755a 1781 5235 49/1 55/5 83/1 581 

Pooled SEM 53 83 83 13 73 98 353/3 37/3 35/3 4/8 

b-a40/4دار بین تیمارهاست )دهنده تفاوت معنیهای نامشابه در هر ستون نشاناندیس(p˂.                                    **شاخص کارایی تولید 
 واحد 044: آنزیم فیتاز صفر و 2C و 1Cدرصد : اسید سیتریک صفر و یک 2B و 1B: سرکه صفر و دو درصد 2A و 1Aگرم به ازای هر جوجه *

 

 چربی خون هایمتابولیت

اثرات سطوح مختلف سرکه انگور، اسید نتایج حاصل از 

چربی خون  هایمتابولیتسیتریک و آنزیم فیتاز بر 

گزارش شده است.  8های گوشتی در جدول جوجه

 ،که افزودن سرکهنشان داد های آماری تجزیه داده

و ترکیب سه تایی سرکه، اسید سیتریک و  کاسید سیتری
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را  به جیره کاهش سطح کلسترول سرم آنزیم فیتاز

کمترین مقدار کلسترول مربوط به  P).˂40/4شد ) باعث

کننده دو درصد سرکه و بیشترین میزان  تیمار دریافت

استفاده از سطح دو  P).˂40/4آن در تیمار شاهد بود )

گلیسرید سرم تریدرصد سرکه منجر به کاهش غلظت 

در این آزمایش، ترکیب دو تایی  .P)˂40/4) گردید

ترکیب سه تایی سرکه، اسید و نیز سرکه و آنزیم فیتاز 

سطح  ،سیتریک و آنزیم فیتاز نسبت به گروه شاهد

. اسید P)˂40/4)گلیسرید سرم را کاهش دادند تری

سرم را به )کلسترول خوب(  HDLسیتریک سطح 

به طوری که  P)˂40/4زایش داد )داری افصورت معنی

تیمارهای حاوی اسید سیتریک نسبت به تیمارهای فاقد 

سرم را دارا بودند. سطح  HDLغلظت  باالترینآن 

LDL  سرم نیز در اثر استفاده از سرکه و اسید

در  P)˂40/4)داری را نشان داد سیتریک کاهش معنی

حالی که تأثیر ترکیب سرکه و اسید سیتریک بر کاهش 

سرم بیشتر از اثر هرکدام از  )کلسترول بد( LDLسطح 

اسید سیتریک همچنین  P).˂40/4)ها به تنهایی بود آن

 LDLمنجر به کاهش اثر آنزیم فیتاز بر افزایش غلظت 

سرم را به  VLDLسرکه سطح  P).˂40/4)سرم شد 

در حالی که  P)˂40/4)داری کاهش داد صورت معنی

 VLDLدار سطح معنی افزایشاسید سیتریک منجر به 

افزودن همزمان سرکه با آنزیم  P).˂40/4) گردیدسرم 

سرکه، اسید سیتریک و سه تایی ترکیب و همچنین فیتاز 

شدند سرم  VLDLغلظت باعث کاهش آنزیم فیتاز 

(40/4˂.(P ترکیب اسید سیتریک و  ،اثر اصلی سرکه

کلسترول خوب به نسبت اسید سیتریک و آنزیم فیتاز 

داری افزایش را به صورت معنی سرمتام کلسترول 

دهنده این واقعیت است این امر نشان P).˂40/4) دادند

های مضر سرم که اسیدهای آلی منجر به کاهش چربی

با ند. کاهش میزان کلسترول سرم شد گانخونی پرند

استفاده از سطوح اسید سیتریک توسط عبدالفتاح و 

 مایشی گزارشدر آزشد.  ( نیز گزارش2448همکاران )

 توانند در روده کوچکها میکه الکتوباسیل گردید

 کنند که این امرنموده و جذب  متابولیسمرا کلسترول 

)پرکیوال  شودمیاز طریق خون  هاسبب کاهش جذب آن

کالور و همکاران . از سوی دیگر (2442 و همکاران

مکمل نمودن جیره با ( گزارش کردند که 2118)

های تجزیه کننده تولید آنزیم ریقاز طاسیدهای آلی 

ها و همچنین های صفراوی و غیرمزدوج ساختن آننمک

-واسطه فعالیت باکتریه ب مجرای روده  pHکاهش با

-میکاهش غلظت کلسترول  منجر به های اسید الکتیک

حاللیت اسیدهای صفراوی بدین ترتیب که . شوند

 در نتیجه از یابدپایین کاهش می pHغیرمزدوج در 

-روده کمتر جذب شده و بیشتر در مدفوع ترشح می

کبد برای برقراری مجدد چرخه  این زماندر  .شوند

صفراوی، قسمت بیشتری از کلسترول کبدی اسیدهای 

کند و بنابراین از غلظت کلسترول را به صفرا تبدیل می

در حالی  (.2444رز شود ) ها و خون کاسته میدر بافت

استفاده از که گزارش کردند  (2441که کایا و تانسر )

سطح کلسترول سرم را در بر  افزایش ،اسیدهای آلی

گلیسرید در اثر استفاده از داشته است. دلیل کاهش تری 

های رشد ممکن است به علت کاهش جذب جایگزین

لیپید، کاتابولیسم باالی لیپید و یا کاهش فعالیت آنزیم 

-کاهش واکنشآ کربوکسیالز و در نتیجه استیل کوآنزیم

گلیسرید باشد های استریفیکاسیون و کاهش سنتز تری

(. نورمحمدی و همکاران 2110)سانتاسو و همکاران 

( گزارش کردند که اسید سیتریک منجر به کاهش 2424)

خون    HDLدار سطح کلسترول و افزایش میزانمعنی

 گلیسرید سرم نداشت.شد ولی تأثیری روی میزان تری
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 (mg/dlهای گوشتی )ها بر پروفایل چربی خون جوجهسرکه، اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل آن -3جدول 

 HDL LDL VLDL HDL/Chol تری گلیسرید کلسترول تیمار

 سرکه )%(

1A 220a 82a 20 08a 2/0a 4/00b 

2A 224b 22b 20 81b 0/0b 4/22a 

 اسید سیتریک )%(

1B 220a 28 22b 02a 0/2b 4/08b 

2B 241b 84 22a 82b 2/2a 4/22a 

)FTU)  فیتاز  

1C 221 84 22 02 2 02/4  

2C 220 28 28 00 8/0  08/4  

Pooled SEM 8 2/4 2/2 8 22/4 42/4 

 اسید سیتریک )%( ×سرکه )%( 

A1×B1 280 82a 22ab 24a 2/2a 02/4  

A1×B2 228 22b 22bc 00ab 0/0b 02/4  

A2×B1 220 24c 02c 02a 0/2c 00/4  

A2×B2 240 80a 22a 22b 2/8a 22/4  

 (FTU)فیتاز  ×سرکه )%( 

A1×C1 288a 82a 20 20a 2/8a 4/02b 

A1×C2 224b 22c 20 04bc 0/8c 4/22a 

A2×C1 244b 28c 22 28c 0/2c 4/22a 

A2×C2 221ab 82b 22 04ab 2/2b 4/02ab 

 (FTU)فیتاز  ×اسید سیتریک )%( 

B1×C1 222 82a 22ab 01a 2/2a 4/02b 

B1×C2 222 24b 01b 02a 0c 4/04b 

B2×C1 222 28b 22a 00ab 0/2b 4/02b 

B2×C2 248 82a 28a 22b 2/0a 4/22a 

Pooled SEM 0 1/4  8/2  0 22/4  42/4  

 (FTU)فیتاز  ×اسید سیتریک )%(  ×( ٪سرکه )
A1×B1×C1 125a 21a 73a 57 13a 39/3  
A1×B1×C2 abc119 d51 bc53 24 de4/3 23/3 

A1×B2×C1 abc153 55d 22c 54 3/2de 33/3 
A1×B2×C2 bc134 c41 ab58 57 5/4c 59/3 
A2×B1×C1 c84 55d 27c 41 de3/3 53/3 
A2×B1×C2 ab142 d18 bc29 74 4/9e 35/3 
A2×B2×C1 bc139 52d 75a 55 2d 59/3 
A2×B2×C2 135bc b34 abc55 57 b5/9 55/3 

SEM 7 4/1 2/5 7 55/3 34/3 
b-a40/4دار بین تیمارهاست )دهنده تفاوت معنیهای نامشابه در هر ستون نشاناندیس(p˂.  

1A 2 وA 1: سرکه صفر و دو درصدB 2 وB 1: اسید سیتریک صفر و یک درصدC 2 وC واحد 044: آنزیم فیتاز صفر و 
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که استفاده نمودند  ( گزارش2441طاهرپور و همکاران )

ها و اسیدهای آلی در بیوتیکها، پریوتیکاز پروبی

داری روزگی به طور معنی 02مقایسه با گروه شاهد در 

LDL  دلیل احتمالی کاهش دادندسرم خون را کاهش .

های گوشتی تغذیه شده با خون جوجه LDLغلظت 

 -2توان به موارد ذیل نسبت داد: اسیدهای آلی را می

طه کاهش در واسه کاهش در سنتز کبدی کلسترول ب

آ متیل گلوتاریل کوآنزیم-8-هیدروکسی-8فعالیت آنزیم 

ردوکتاز و رابطه مستقیمی که این آنزیم با تولید 

با چگالی پایین دارد )السون و  پروتئینکلسترول لیپو

اثرات این ترکیبات در کاهش فعالیت  -2( 2110قریشی، 

ها آسیل گلیسرولز و تولید تریهای لیپوژنآنزیم

های تنظیم مکانیسم -8( و 2110وسو و همکاران سانت)

 (. 2112نیا درون سلولی کلسترول ) شهبازی و ملک

 نتیجه گیری کلی

دست آمده از آزمایش حاضر ه با توجه به نتایج ب

عنوان یک پارامتر رشدی در هتوانند باسیدهای آلی می

چنان که در  کار روند. آنه های گوشتی بجیره جوجه

مخصوصاً یدهای آلی استفاده از اس تحقیق حاضر

های گوشتی داشت. جوجهعملکرد بر تأثیر مثبتی سرکه 

که  ندهای خونی نشان دادگیری متابولیتهمچنین اندازه

 هم ترکیب بابه صورت تنهایی و نیز  به اسیدهای آلی

و کاهش توانند با افزایش لیپیدهای مفید خون می

 یور کمک شایانیبه بهبود سالمتی ط های مضرچربی

 .نمایند
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Abstract 

For evaluating the effects of organic acids and phytase enzyme supplementation on performance 

and blood lipid profile of broiler chickens, 480 one-day-old Ross 308 broiler chicks were reared in 

factorial experiment 2×2×2, with natural grape vinegar (0 and 2%),citric acid (0 and 1%) and 

phytase enzyme (PHY) (0 and 500 FTU), based on completely randomized design with 8 

treatments, 5 replicates and 12 chicks in each. The results showed that vinegar increased feed 

consumption and body weight gain in all periods), While citric acid significantly decreased the feed 

consumption of chickens in growth and total period (P˂0.05). Combine vinegar and PHY and 

interactions of vinegar, citric acid and PHY increased the body weight gain in growing period 

(P˂0.05). Treatments didn’t significant differences in feed conversion ratio (P˃0.05). Vinegar and 

citric acid reduced blood serum cholesterol (P˂0.05). Vinegar and combine vinegar, citric acid and 

PHY significantly decreased blood serum triglyceride level (P˂0.05).Citric acid significantly 

increased the blood serum HDL level (P˂0.05). Vinegar, citric acid, their combination and 

interaction them with PHY reduced LDL level of blood serum (P˂0.05). The VLDL level of blood 

serum decreased in birds fed vinegar and combine vinegar with PHY (P˂0.05). While PHY alone 

didn’t significant differences in blood Lipid profile (P˃0.05). In conclusion, use of vinegar, citric 

acid and phytase together not only didn’t have a negative impact on each other's effects, but also in 

some cases they reinforce each other's effects. 
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