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 يهاخون جوجه ييايميوشيب يفاکتورهاو  كردبر عمل ييره غذايدر جب خام يس سرکه ريتأث

 يگوشت
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قطعه جوجه  32طور تصادفي به پنج گروه با چهار تكرار و ، به123روزه از سويه راس قطعه جوجه گوشتي نر يک 222در اين آزمايش 

دم تغذيه شدند. تيمارهاي آزمايشي از جيره پايه )گروه ها با جيره پايه بر اساس ذرت، سويا و گندر هر تكرار تقسيم شدند. همه گروه

 دودهمدهم درصد سركه و يک و هشت صدم درصد آويالمايسين )گروه شاهد مثبت(، چهاردهم درصد سركه،شاهد( همراه با مقادير يک

طور هفتگي ثبت و اک بهدرصد سركه تشکيل شدند. در طول دوره آزمايش ميزان افزايش وزن بدن، خوراک مصرفي و ضريب تبديل خور

ها انجام شد. پس از گيري از وريد بال آنطور تصادفي انتخاب و خونبه روزگي از هر پن دو پرنده 22و  23در سنين  محاسبه گرديد.

وت در آناليز نتايج به دست آمده، تفا .يري شدگاندازه، کلسيم و فسفر HDL ،LDLسرم، مقادير کلسترول، تري گليسيريد،  جداسازي

هاي آغازين، رشد و کل دوره هاي مختلف در دورهتوجهي بين خوراک مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراکي پرندگان گروهقابل

 يرمقاددار ي سيب موجب کاهش معنيدار نبود؛ اما مكمل سازي خوراك با سركهمعني مشاهده نشد. شاخص کارايي توليد کل دوره هم

حال سرکه عين ؛ در(P<20/2) دپرورش گردي 22و  23سرم پرندگان در روزهاي  HDL شيو افزا LDL، ، تري گليسيريدکلسترول

 تأثيري در سطح کلسيم و فسفر سرم پرندگان تحت تيمار نداشت.

 هاي گوشتي.جوجه فاکتورهاي خوني، كرد،عمل سرکه، کليدي: هايواژه

 
 مقدمه

دام و ها در پرورش کيوتيبياستفاده گسترده از آنت

ک در انسان و يوتيبيطيور خطر توسعه مقاومت به آنت

(. براي جلوگيري از بروز 0)حيوانات را افزايش داده است 

کنندگان به چرخه ن نياز مصرفيزا و نيز تأميماريعوامل ب

دارويي، استفاده از  يهاماندهيغذايي عاري از باق

ه ب 2220در اروپا، در ژانويه  محرک رشد يهاکيوتيبيآنت

قرن استفاده از  مي(. ن7ممنوع گرديد ) يصورت کل

 كردافزايش عملموجب  ،محرک رشد يهاکيوتيبيآنت

بنابراين عدم  ؛درصد گرديده است 0تا  2طيور تا حدود 

ها چالشي در پرورش متراكم طيور کيوتيبياستفاده از آنت

 يهانهيها هزکيوتيبيبا حذف آنت چراکه شود؛يمحسوب م

سرعت رشد و كارايي غذايي كاهش و  شيد افزاتولي

يافتن  ردفراواني در مو يهايابد. در حال حاضر بررسييم

رد. يكي يگيها انجام مکيوتيبيبراي آنت جايگزين مناسب

 .(2) استغذايي مطروحه اسيدهاي آلي  يهاياز افزودن

استفاده از  يمنطقت يش با توجه به محدودين آزمايا

به واسطه  وريه طيمحرک رشد در تغذ يهاکيوتيبيآنت

ن يگزيلزوم استفاده از جا ،هاکيوتيب يمانده آنتيباق

مطالعات ز با توجه به يتو کرده است  يرا ضرورمناسب 

ور انجام يط ييره غذايکه در استفاده از سرکه در ج ياندک

  يبرا ين مناسبيگزيجا توانديب ميترک ني، ااست شده

 (.1)ها باشد کيوتيبيآنت

 چكيده

 .891-829(: 2)89؛ 8931نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران؛ 
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 وريط رهيج از رشد محرک يهاکيوتيبيآنت حذف با

 يبرا يبررس و پژوهش به ليم جهان مختلف مناطق در

 و پرنده كردعمل بهبود يبرا نيگزيجا يهايافزودن افتني

 يهايباکتر رشد خصوص کنترلبه روده يکروبيم تيجمع

 از برخي که دهش گزارش. است افتهي شيافزا روده مضر

 بيضر رشد، بهبود موجب ييغذا رهيج در يآل يدهاياس

 فسفر جذب تيقابل و يمعدن مواد جذب و ييغذا ليتبد

 بيس سرکه. (0شود )يم هايامعدهتک رهيج در تاتيف

 دارد زياد دارويي مصارف است و دانياکسيآنت تركيب کي

 ازجمله فالونوئيدها انواع يحاو که بيس يهافرآوردهو از 

 1 آنتوسيانين، كاتچين،اپي كاتچين، كامپفرول، كوئرستين،

 اسيد و استيك اسيد مانند آلي يدهايو اس گلوكوزيد

فشارخون  از گيريپيش براي سيب سركه .ستا مالئيك

 بدن وارد كه را  سمي ماده هر نيهمچن ،مؤثر است

 يدانياکسيآنت خواص آن بتاكاروتن. کنديم خنثي شوديم

 (.1) دارد يدروکسيه و ديسوپراکس يهاکاليراد ضد و

اسيد استيك  3131و همکاران در  ياکبر يشيدر آزما

 صفر، يهابه نسبت در سطوح مختلف ( را%32)سركه 

به آب  يروزگ 23از صفر تا  درصد 2/2، 1/2، 2/2، 3/2

گونه تفاوت چيكه ه ندافزود يگوشت يهاجوجه شاميدنيآ

افزايش وزن و ضريب ، ازلحاظ مصرف غذا يداريمعن

ب که يسرکه س(. 3ل غذايي بين تيمارها ديده نشد )تبدي

گر ازجمله يد يدهايک، الکل به همراه اسيد استياز اس

ند گوارش را بهبود يفرآ ،شده است ليک تشکيد مالئياس

در  يبافر PH يلهيوس وانات را بهيح ياشتها و بخشديم

است کننده خون هيعالوه تصفکند، بهيم کيها تحرروده

 .بدن است يعيطب يمنيستم ايآن باال بردن سجه يکه نت

 ها موجبآن يهابه همراه نمک يآل يدهاياستفاده از اس

ل يب تبدير در ضرييو تغ يشتر از مواد مغذياستفاده ب

 يواره سلوليموجب نفوذ در داخل د، شوديم ييغذا

ش يافزاموجب  ،خواهد شد يکروبيمضدت يو فعال يباکتر

و كلني  يمحتوي سم باکتر کاهشجه يدرنت ته ويدياس

محافظت از ز ينو  شدن در پاتوژنز روي ديواره سلولي

شود و قابليت هضم پروتئين و يتليال روده ماپي يهاسلول

ز يو ن بخشديكلسيم و فسفر و منيزيم و روي را بهبود م

له يوسجوان به يهادر جوجه يمنيموجب حفاظت و ا

 يدهايور از اسيط داتيدر تول .(32) شوديم يحذف رقابت

کردن  يبهداشت يک برايداستيک و اسيدفرميمانند اس يآل

، 1) شودياستفاده م يعفون يهايماريخوراک و بهبود ب

در جيره  يآل يدهاياستفاده از اس .(31و  33، 32

تواند نقش يگوشتي تا حدودي م يهاجوجه

در ضريب تبديل  ها را ايفا كند و سبب بهبودکيوتيبيآنت

ها كرد جوجهبهبود در عملو ي، كاهش مصرف غذا غذاي

 (3137)و همکاران  Honma. (2گردد )يگوشتي م

ک يدالکتيمانند اس يدياس يهاگزارش کردند که فرآورده

پاتوژن  يهايباکتربات از رشد ير ترکيک و سايداستيو اس

. (0) دارندکي يوتيو اثرات پروب کننديمت مانعمروده در 

ک است يد گلوکونياس يمقدار يدارا يعيطور طبسرکه به

شود که يروده م يکروبيدر فلور م ير جزئييکه موجب تغ

ر است که اثرات يچرب کوتاه زنج يدهاياسآن جه ينت

 (.31) دارند يديمف ييايترباکيآنت

 
 مواد و روش کار

شده گروه  يبندپن يش در سالن مرغدارين آزمايا

پرديس نازلو صورت  ه، واقع دريدانشگاه اروم يعلوم دام

به  1×0/0×0/2گرفت. ابعاد سالن مرغداري حدودًا 

 302مترمربع و حجم تقريبي  02مساحت تقريبي 

روزه نر کي يقطعه جوجه گوشت 222مترمکعب بود. تعداد 

 32با مار و چهار تکرار يت 0به طور تصادفي به، 123راس 

افت و در داخل يقطعه جوجه در هر تکرار اختصاص 

ش يآزما ين شدند. در طول دورهيتوز يميس يهاپن

ها به آب و غذا دسترسي آزاد داشتند. در هفته اول جوجه

هاي قندي و از سينيهاي کلهخوريپرورش از آب

روزه استفاده گرديد. در هاي يکخوري مختص جوجهدان

ساعت نور و 21دهي مداوم و سپس ساعت نور 22روز اول 
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 ينورده ياعمال شد. برا روزهدر شبان يکيساعت تار 3

سالن  حرارت د.ياستفاده گرد يوات 322 يهاسالن از المپ

سالن در  يدما د.ين گرديتأم يليگازوئ يترهايتوسط ه

ج يتدرگراد و بهيدرجه سانت 11ها هنگام ورود جوجه

ه سالن يکاسته شد. تهو يمتناسب با استاندارد پرورش

سالن  يوار طولي( که در د332*332فن) عدد 2توسط 

نظر دما و  از يطيط محيشرا قرار داشتند انجام گرفت.

ها با جيره کسان بود. همه گروهيها تمام گروه يرطوبت برا

سطح  1ا و گندم در يسو کسان بر اساس ذرت،ي ياهيپا

و  (يروزگ 20- 33رشد ) ،(يروزگ 32-2ن )يشامل آغاز

 123راس ( مطابق با نيازهاي نژاد يروزگ 22-27) يانيپا

 :عبارتند از يشيآزما يمارهايت .ندشد( تغذيه 3)جدول 

 با جيره پايه يگروه شاهد منف -3
 بهب )افزوده يدرصد سركه خام س 2/2جيره پايه +  -1
 (رهيج
ب )افزوده به يدرصد سركه خام س 3/2جيره پايه +  -2
 (رهيج
 .(رهيجب )افزوده به يدرصد خام س 2/3جيره پايه +  -0

خوراك به  يسازدر مرحله آماده ماريهر ت ياهيافزودن

ترتيب به تيمارهاي يك تا پنج اضافه گرديد، سرکه 

ب با غلظت يخام س ش سرکهين آزمايدر اشده استفاده 

گونه چيه مراحل پرورش، هيها در کلگروه درصد بود. 32

و  يصورت خوراکچه به يواستاتيديک و کوکسيوتيبيآنت

ها در روز نکردند. تمام جوجه مصرف يقيصورت تزرچه به

قطعه  32که ميانگين وزني هر يطورن شدند بهياول توز

ميزان  گرم بود 222 ± 0 جوجه در ابتداي دوره پرورش

 ييل غذايب تبديو ضر مصرف خوراك، افزايش وزن

د. در يطور هفتگي ثبت و محاسبه گردمختلف به يهاگروه

جوجه که وزنش ک ياز هر پن  ،يروزگ 22 و 23 يهادوره

و از  ديگرد ک بود انتخابيها نزدجوجه ين وزنيانگيبه م

ده يتر خون با سرنگ کشيليليم 0/3هر جوجه  يد باليور

، داتاق قرار گرفت تا منعقد شو يمعمول يشد و در دما

شگاه برده، با سرعت يخون را به آزما يهاسپس نمونه

کرده و فوژ يقه سانتريدق 32مدت قه بهيدور در دق 2022

از  پس .زر قرار گرفتيها جدا شد و در فرنمونه سرم آن

ها با دستگاه تمام نمونه يآورش و جمعياتمام آزما

 HDLد، کلسترول،يريسيگل يتر  M501اسپکتروفوتومتر

،Ca  و P شد و سپس مقدار يريگاندازه LDL  هر نمونه

ز يبا روش آنال SAS افزارها با نرم. دادهديگردمحاسبه 

 هيتجز يک طرح کاماًل تصادفيطرفه در قالب کيانس يروا

 Tukeyها با آزمون نيانگيسه مي. مقاشد يل آماريتحل و

 .درصد انجام گرفت 0در سطح احتمال 

 
 نتايج

افزودن سرکه  2جدول در  شدهبا توجه به نتايج ارائه 

هاي يا آويالمايسين هيچ تأثيري بر افزايش وزن جوجه

نداشت ازين، رشد يا کل دوره گوشتي در دوره آغ

(20/2<P)استفاده از  هاي قهري و همکاران. در گزارش

تواند موجب بهبود در اسيدهاي آلي در سطوح مناسب مي

 (. 1شود )افزايش وزن 

هاي تيمارهاي مختلف ميانگين خوراک مصرفي جوجه

سرکه يا آويالمايسين هيچ تأثيري بر  افزودن 2جدول در 

هاي گوشتي در دوره آغازين، رشد هخوراک مصرفي جوج

 . (P>20/2نداشت )يا کل دوره 

هاي تيمارهاي ميانگين ضريب تبديل خوراک جوجه

شده است. افزودن سرکه يا درج  1-2مختلف در جدول 

هاي آويالمايسين هيچ تأثيري بر ضريب تبديل جوجه

گوشتي در دوره آغازين، رشد يا کل دوره نداشت 

(20/2<P). 

هاي گليسريد خون جوجهسطح تري 2و  1 در جدول

 شده است.روزگي گزارش  22و  23 هايگوشتي در دوره

شده با سرکه هاي تغذيه ي جوجهروزگ 22و  23دوره  در

گليسيريد نسبت به داري را در مقدار ترياختالف معني

دادند  رشد نشانمحرک  بيوتيکگروه شاهد و آنتي

(20/2>P؛) که موجب بهبود در ميزان بنابراين افزودن سر

در هر دو دوره پرورشي  هاخون جوجه گليسيريدتري

 نسبت به گروه شاهد شده است.
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 يشيره آزمايج يو مواد مغذ ييواد غذاب ميترک -3جدول 

گرم، يليم 3B 0/3ويتامين گرم، يليم يك  1K، ويتامين واحد E 32ويتامينواحد،  D202 1، ويتامين واحد A3022کنند: ويتامين ين ميلوگرم غذا مواد زير را تأميها در هر کاين مکمل* 
 22گرم، كولين كلرايد يليم B 230/2 32ويتامين گرم، يليم 1B 0/2ويتامين گرم، يليم 0B 2گرم ويتامين يليم 0B 22گرم ويتامين يليم 1B 0ويتامين گرم، يليم 2B 2ويتامين 

 322 دانياکسيآنت و گرميليم 3022گرم، كلسيم خالص يليم 3/2سلنيم گرم، يليم 3/2گرم، كبالت يليم 0/2گرم، يد يليم 2گرم، مس يليم 32گرم، منگنز يليم 200/2بيوتين گرم، يليم
 گرم.يليم

 

 يک محرک رشدوتيبيسه با آنتيدر مقا يگوشت يهاكرد جوجهر مختلف سرکه بر عملياثر استفاده از مقاد -2جدول 

 

 
 

 (%) اقالم خوراكي 
 رشد پاياني آغازين

 روزگي 29-22 روزگي 33-22 روزگي 39-9

 29/44 22/24 1/20 ذرت

 29/28 9/12 21/12 ين(پروتئ %22) ياسوکنجاله 

 34 34 39 گندم

 1/1 1/1 11/1 آفتابگردان روغن

 92/3 3/3 11/3 کربنات کلسيم
 3/0 3/0 3/0 دي كلسيم فسفات

DL 3/2 33/2 30/2 يونينمت 

L 23/2 23/2 3/2 ليزين 
 20/2 20/2 20/2 *ويتامينيمكمل 

 20/2 20/2 20/2 *معدنيمكمل 

 31/2 30/2 33/2 شيرينجوش

 22/2 21/2 21/2 نمك

     (%)  شدهمواد مغذي محاسبه
 1222 1202 1322 (Kcal/kg) انرژي متابوليسمي 

 31 22 30/23 خامپروتئين 

 30/2 1/2 20/3 كلسيم

 22/2 20/2 23/2 دسترسقابلفسفر 

 33/2 37/2 22/2 کلر
 3/2 30/2 1/2 يمپتاس

 37/2 37/2 37/2 يمسد

 13/2 22/2 27/2 متيونين

 17/2 32/3 20/3 ليزين

 ماريت

 ييل غذايب تبديضر گرم(وزن )ش يافزا يسرانه گرم(خوراک )مصرف  يسرانه

9-23 
 يروزگ

22-22 
 يروزگ

9-22 
 يروزگ

9-23 
 يروزگ

22-22 
 يروزگ

9-22 
 يروزگ

9-23 
 يروزگ

22-22 
 يروزگ

9-22 
 يروزگ

 1/3 17/3 7/3 2373 3071 023 2399 1989 3392 شاهد

 1/3 23/2 7/3 2370 3032 017 2399 1212 3994 ٪23/2 نيسيالمايآو

 1/3 17/3 7/3 2232 3032 023 2381 1392 3392 درصد 2/2 سرکه

 30/3 12/3 7/3 2222 3033 021 2322 1320 3999 درصد 3/2 سرکه

 1/3 20/2 0/3 2321 3023 000 2322 1212 3929 درصد 2/3سرکه 

SEM 20/33 23/03 32/10 93/23 1/23 70/23 212/ 220/2 222/2 
Value.P 30/2 7/2 12/2 11/2 2/2 02/2 02/2 03/2 01/2 
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 يروزگ 23در سن  يگوشت يهاجوجه يخون يهان بر فراسنجهيسيالماياثر استفاده از سطوح مختلف سرکه و آو -1جدول 

 d-aدارند يازلحاظ آمار يداريستون اختالف معن متفاوت در هر يهانيانگيم (20/2>P). 

 
 يروزگ 22در سن  يگوشت يهاجوجه يخون يهاک بر فراسنجهيوتيبيا آنتياثر استفاده از سطوح مختلف سرکه  -2جدول 

d-a است يدار آمارياختالف معن يدهندهستون نشان حروف نامشابه در هر (20/2>P). 

 
هاي سطح کلسترول خون جوجه 2و  1در جدول 

شده است. در روزگي گزارش  22و  23گوشتي در دوره 

افزودن سرکه موجب کاهش  روزگي 22و  23دوره 

شده ي تغذيه هاگروهداري در مقدار کلسترول خون معني

بيوتيک محرک و گروه آنتي با سرکه نسبت به گروه شاهد

 .(P<20/2)رشد گرديد 

 2و  1جدول هاي گوشتي در خون جوجه HDLسطح 

 طورهمانشده است. روزگي گزارش  22و  23هاي دوره در

روزگي با افزودن سرکه ميزان  23شود در که مشاهده مي

HDL  بيوتيک محرک خون نسبت به گروه شاهد و آنتي

. در (P<20/2)دار بوده است رشد باال رفته و تفاوت معني

داري نسبت به گروه روزگي افزودن سرکه تفاوت معني 22

 بيوتيک محرک نداشته است.نتيشاهد و آ

هاي گوشتي خون جوجه LDLسطح  2و  1جدول در 

است. نتايج  شدهروزگي گزارش  22و  23هاي در دوره

و  23حاکي از آن است که در اثر افزودن سرکه در سن 

خون نسبت به گروه شاهد و  LDL ميزان روزگي 22

دار بوده و اثر بيوتيک محرک رشد، تفاوت معنيآنتي

داشته  هاي گوشتيخون جوجه LDL مثبتي در کاهش

 است.

دو  در هرمقدار کلسيم خون  2و  1با توجه به جدول 

داري نسبت به گروه ي تفاوت معنيروزگ 22و  23دوره 

بيوتيک محرک رشد نداشته است. اگرچه شاهد و آنتي

افزودن سرکه موجب بهبود نسبي در ميزان جذب کلسيم 

 خون شده است.

 2و  1 در جدولها مربوط به فسفر خون جوجه ميانگين

شود تفاوت که مشاهده مي طورهمان شده است.گزارش 

داري در تيمارهاي آزمايشي نسبت به گروه شاهد معني

اما بهبود محسوسي در جذب فسفر در ؛ وجود ندارد

بيوتيکتيمارهاي سرکه نسبت به تيمارهاي شاهد و آنتي

 تيمار
 فسفر کلسيم HDL LDL کلسترول تري گليسيريد

 LDL HDL/LDLکلسترول/
(mg/dl) 

 313b 322/2b 10/1a 22/21c 7/00 0/00 2/00a 2/30a شاهد
٪23/2 يالمايسينآو  322/2ab 17/71b 13/0a 12/2b 7/02 0/10 2/72a 3/37b 

درصد 2/2سرکه   321/1a 37/3ab 22/0 b 23/92ab 3/33 0/7 2/33b 2/32c 
درصد 3/2سرکه   320/2ab 30/0a 23/3ab 33/27a 3/03 0/1 2/21b 2/10c 
درصد 2/3سرکه   ab322 ab2/37 20/3 b 33/20a 3/0  0/0  1/11b 2/00c 

SEM 21/32  20/7  2/2  22/0  7/2  0/2  20/3 2/10 

P.Value 21/2  23/2  22/2  221/2  02/2  13/2  23/2  223/2  

 تيمار
 فسفر کلسيم HDL LDL کلسترول تري گليسيريد

 LDL HDL/LDLکلسترول/
(mg/dl) 

313/30b 322/2c 2/10 شاهد  22/03b 7/7  0/0  00/  2/31a 

322/7ab 13c 17 22/27b 3/3 (%32) نيسيالمايآو  1/3  2/27a 2/12a 

11ab 33/7bc 23 33a 3/3 درصد 2/2 سرکه  0/1  2/33c 2/21b 

17a 71/7a 0/10 درصد 3/2 سرکه  37a 0/3  3/1  2/21bc 2/32b 

11/23ab 72/1ab 7/10 صددر 2/3سرکه   33a 1 2/32  1/11bc 3/12b 

SEM 20/32 20/33 0/1 20/32 00/2 21/3 10/2 73/2 
Value.P 21/2 223/2 20/2 22/2 0/2 33/2 220/2 2 
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 شود.محرک رشد، مشاهده مي

 

 بحث

دهد كه افزودن سركه يمج مطالعه حاضر نشان ينتا

، ذکرشدهيك اسيد آلي به جيره غذايي در سطوح  عنوانبه

 يهاكرد جوجهعمل ،ک محرک رشديوتيبينسبت به آنت

از سوي ديگر سطوح  .نداده است قرارر يگوشتي را تحت تأث

كرد گونه اثر منفي نيز بر عملچيهشده سركه  استفاده

ک محرک رشد يوتيبيدر مقايسه با گروه شاهد و آنتور يط

د وجود يترد دان يهايآلودگکه به  يلذا در موارد نداشت؛

 يروسيو يهايماريپرندگان با ب يريا در موارد درگيدارد 

م يا تنظيدان  يضدعفون منظورتوان از سرکه بهيممختلف 

 در موارد ابتال خصوصبه ،روده استفاده کرد يکروبيفلور م

و کاهش اشتها، به نظر  يروسيو يهايماريگله به ب

ش يو افزا يخوراکخوشرسد افزودن سرکه موجب يم

پرنده  يروسيمصرف خوراک گردد و در بهبود عوارض و

استفاده  و همکاران يقهر يهادر گزارش د واقع شود.يمف

تواند موجب بهبود يدر سطوح مناسب م يآل يدهاياز اس

 (. 1و  3)شود ش وزن يدر افزا

ز سال يو همکاران ن يش حاضر، اکبريمطابق آزما

را هنگام مصرف سرکه به مدت  يرييگونه تغچيه 3131

ب يو ضر يش وزن بدن، خوراک مصرفيروز بر افزا 23

ر قرار ين پژوهشگران تحت تأثيمشاهده نکردند. ا ليتبد

شده در  كرد را در ارتباط با سطوح استفادهگرفتن عملن

بر  يريتأث ا سرکهينسته و بيان داشتند كه آزمايش دا

ف است كه يضع يقدر ن اثر بهيكرد ندارد و يا اعمل

 جاد کند.يكرد ادر عمل يدارينتوانسته است اختالف معن

ن خوراک يب يداريچ تفاوت معنيحاضر ه يدر مطالعه

ها ن دورهيمختلف در ا يمارهايت يهاجوجه يمصرف

از  يکه مصرف خوراک تابعنيمشاهده نشد. با توجه به ا

 يهاگر وزن بدن در گروهيد يسواست و از  پرندهوزن 

لذا مصرف  ؛مارها قرار نگرفته استير تيتحت تأث يشيآزما

ر قرار نگرفته است. از نتايج يخوراک هم تحت تأث

آلي  يدهايشود كه اسيگونه استنباط منيآمده ادستبه

ک در دستگاه خورا يزمان ماندگارش مدتيموجب افزا

هضم خوراک  يبرا رشتيگوارش و فراهم شدن زمان ب

ه کندتر دستگاه گوارش موجب هضم بهتر يگردد. تخليم

 يترطور مناسبوان بهيح يهايازمنديو ن گردديمخوراک 

زان مصرف خوراک يجه آن کاهش ميشود و نتين ميتأم

با  ،و همکاران ياکبر يهاشي(. بر اساس آزما32) است

 ( به%32ک )سرکه يد استين اسييکردن سطوح پا اضافه

در  يداريباز تفاوت معن يروزگ 23-2از  يدنيآب آشام

 مشاهده نشد. يخوراک مصرف

 يداريچ تفاوت معنيشود، هيگونه که مالحظه مهمان

مختلف  يمارهايت يهال خوراک جوجهيب تبدين ضريب

که نيمشاهده نشد. با توجه به ا يپرورش يهاز در دورهين

زان مصرف خوراک و يمتأثر از م ييل غذايب تبديضر

در  ييل غذايب تبديدر ضر يلذا تفاوت ،ستاش وزن يافزا

ن يدار نبودن در بين معنيمارها وجود نداشته و اين تيب

 است. ينيبشيار قابل پيبس ،مارهايت

ک يدالکتيمانند اس يدياس يهارود فرآوردهيانتظار م

ت مانعمروده در پاتوژن  يهايکترباک از رشد يداستيو اس

د يبا کي باشند که قاعدتًايوتياثرات پروب يو دارا کنند

. سرکه (3و  0) الشه شود ينيت پروتئيفيموجب بهبود ک

که موجب  داردک يد گلوکونياس يمقدار يعيطور طببه

جه آن يکه نت ،شوديروده م يکروبيدر فلور م ير جزئييتغ

اثرات  ير است که داراينجچرب کوتاه ز يدهايد اسيتول

 سرکه يحاو يرهي(. ج31) هستندد يمف ييايباکتريآنت

 LDLو  ، کلسترولديريسيگليترغلظت موجب کاهش 

و  23) يدوره پرورش در هر دو يگوشت يهاجوجه خون

ن سرکه موجب بهبود يبنابرا؛ ( شده استيروزگ 22

م و فسفر خون يچرب و جذب کلس يدهايل اسيپروفا

تواند در ين مهم ميشده است که ا يگوشت يهاجوجه

 الشه موثر باشد يمواد معدن ها ويها، چربنيل پروتئيپروفا

(3.) 

رسد استفاده از سرکه در ينظر مه ب يکل به طور
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کن يل ؛شود يابيمثبت ارز يجوجه گوشت يرهيج

از جمله  يگريد يليتکم يهاشيآزما پژوهشگران

مختف روده در  يهاتاز قسم يشناسبافت يهاشيآزما

 ينه به الشه، وزن چربيس يمختلف، نسبت وزن يمارهايت

، وزن طحال، وزن جگر، وزن سنگدان و يمحوطه شکم

مرتبط با  يخون يهاگر از فراسنجهيد يتعداد يريگاندازه

توانستند با سرکه مرتبط يکه به نظر م يمنيسم و ايمتابول

رسد ينظر مهن وجود بيبا ا کنند. يه ميرا توص باشند

ر کرده يين تغين بيشان در اانيکه ب ييهاژن يبررس

سم اثر سرکه بر جوجه ياز مکان يتربازد يتواند ديم

ن و يفعال شده در محقق يسلول يو چرخه ها يگوشت

 جاد کند.يپرورش دهندگان ا
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The aim of the study was to investigate the effect of dietary supplementation apple vinegar on 

parameters and performance of broilers. A total of 200 one-day old male Ross 308 broiler chicks were 

divided randomly to five groups with four replicates and 10 birds in each. All groups were fed with 

diets based on soy bean meal, corn and wheat. The treatments were including basal diet plus: 1- 0% 

Vinegar (negative control), 2- 0.01 % Avilamycin (positive control) 3- 0.4% Vinegar 4- 0.8% Vinegar 

5-1.2% Vinegar. The amount of feed intake, body weight gain and feed efficiency were recorded and 

calculated weekly. At d 21 and d 42, two birds from each replicate were selected randomly for taking 

blood samples from wing vein.  After the separation of serum of blood samples, the amount of Cho, 

Trig, HDL, LDL, Calcium and Phosphorous were measured. The result data showed that, Vinegar 

supplementation of feed decreased serum Cho, Trig, and LDL and increased HDL (P<0.05). While 

there was no significant effect of apple crude Vinegar on Ca2+ and P.  

Keywords: Vinegar, Performance, Blood biochemical parameters, Broiler chicks. 
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