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تأثير سرکه سيب خام در جيره غذايي بر عملكرد و فاکتورهاي بيوشيميايي خون جوجههاي
گوشتي
*2

زينب محمدي ،3حميد حسيني فهرجي

 .3کارشناس ارشد علوم دامي ،جهاد کشاورزي ايالم ،ايالم -ايران.
 .2دانشجوي دکتري فناوري توليدمثل دامپزشکي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.

دريافت 98 :ارديبهشتماه  89پذيرش 38 :ديماه 89

چكيده
در اين آزمايش  222قطعه جوجه گوشتي نر يکروزه از سويه راس  ،123به طور تصادفي به پنج گروه با چهار تكرار و  32قطعه جوجه
در هر تكرار تقسيم شدند .همه گروهها با جيره پايه بر اساس ذرت ،سويا و گن دم تغذيه شدند .تيمارهاي آزمايشي از جيره پايه (گروه
شاهد) همراه با مقادير يک صدم درصد آويالمايسين (گروه شاهد مثبت) ،چهاردهم درصد سركه ،هشتدهم درصد سركه و يک و دودهم
درصد سركه تشکيل شدند .در طول دوره آزمايش ميزان افزايش وزن بدن ،خوراک مصرفي و ضريب تبديل خوراک بهطور هفتگي ثبت و
محاسبه گرديد .در سنين  23و  22روزگي از هر پن دو پرنده به طور تصادفي انتخاب و خونگيري از وريد بال آنها انجام شد .پس از
جداسازي سرم ،مقادير کلسترول ،تري گليسيريد ،LDL ،HDL ،کلسيم و فسفر اندازهگيري شد .در آناليز نتايج به دست آمده ،تفاوت
قابل توجهي بين خوراک مصرفي ،افزايش وزن و ضريب تبديل خوراکي پرندگان گروههاي مختلف در دورههاي آغازين ،رشد و کل دوره
مشاهده نشد .شاخص کارايي توليد کل دوره هم معني دار نبود؛ اما مكمل سازي خوراك با سركهي سيب موجب کاهش معنيدار مقادير
کلسترول ،تري گليسيريد LDL ،و افزايش  HDLسرم پرندگان در روزهاي  23و  22پرورش گرديد ()P>2/20؛ در عينحال سرکه
تأثيري در سطح کلسيم و فسفر سرم پرندگان تحت تيمار نداشت.

واژههاي کليدي :سرکه ،عملكرد ،فاکتورهاي خوني ،جوجههاي گوشتي.
توليد افزايش و سرعت رشد و كارايي غذايي كاهش

مقدمه
استفاده گسترده از آنتيبيوتيکها در پرورش دام و

مييابد .در حال حاضر بررسيهاي فراواني در مورد يافتن

طيور خطر توسعه مقاومت به آنتيبيوتيک در انسان و

جايگزين مناسب براي آنتيبيوتيکها انجام ميگيرد .يكي

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

از افزودنيهاي غذايي مطروحه اسيدهاي آلي است (.)2

عوامل بيماريزا و نيز تأمي ن نياز مصرفکنندگان به چرخه

اين آزمايش با توجه به محدوديت منطقي استفاده از

غذايي عاري از باقيماندههاي دارويي ،استفاده از

آنتيبيوتيکهاي محرک رشد در تغذيه طيور به واسطه

آنتيبيوتيکهاي محرک رشد در اروپا ،در ژانويه  2220به

باقيمانده آنتي بيوتيکها ،لزوم استفاده از جايگزين

صورت کلي ممنوع گرديد ( .)7نيم قرن استفاده از

مناسب را ضروري کرده است و تيز با توجه به مطالعات

آنتيبيوتيکهاي محرک رشد ،موجب افزايش عملكرد

اندکي که در استفاده از سرکه در جيره غذايي طيور انجام

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

شده است ،اين ترکيب ميتواند جايگزين مناسبي براي

استفاده از آنتيبيوتيکها چالشي در پرورش متراكم طيور

آنتيبيوتيکها باشد (.)1

محسوب ميشود؛ چراکه با حذف آنتيبيوتيکها هزينههاي
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با حذف آنتيبيوتيکهاي محرک رشد از جيره طيور

سلولهاي اپيتليال روده ميشود و قابليت هضم پروتئين و

در مناطق مختلف جهان ميل به پژوهش و بررسي براي

كلسيم و فسفر و منيزيم و روي را بهبود ميبخشد و نيز

يافتن افزودنيهاي جايگزين براي بهبود عملكرد پرنده و

موجب حفاظت و ايمني در جوجههاي جوان بهوسيله

جمعيت ميکروبي روده بهخصوص کنترل رشد باکتريهاي

حذف رقابتي ميشود ( .)32در توليدات طيور از اسيدهاي

مضر روده افزايش يافته است .گزارش شده که برخي از

آلي مانند اسيدفرميک و اسيداستيک براي بهداشتي کردن

اسيدهاي آلي در جيره غذايي موجب بهبود رشد ،ضريب

خوراک و بهبود بيماريهاي عفوني استفاده ميشود (،1

تبديل غذايي و جذب مواد معدني و قابليت جذب فسفر

 33 ،32و  .)31استفاده از اسيدهاي آلي در جيره

فيتات در جيره تکمعدهايها ميشود ( .)0سرکه سيب

جوجههاي

نقش

يک تركيب آنتياکسيدان است و مصارف دارويي زياد دارد

آنتيبيوتيکها را ايفا كند و سبب بهبود در ضريب تبديل

و از فرآوردههاي سيب که حاوي انواع فالونوئيدها ازجمله

غذايي ،كاهش مصرف غذا و بهبود در عملكرد جوجهها

كوئرستين ،كامپفرول ،كاتچين ،اپيكاتچين ،آنتوسيانين1 ،

گوشتي ميگردد ( Honma .)2و همکاران ()3137

گلوكوزيد و اسيدهاي آلي مانند اسيد استيك و اسيد

گزارش کردند که فرآوردههاي اسيدي مانند اسيدالکتيک

مالئيك است .سركه سيب براي پيشگيري از فشارخون

و اسيداستيک و ساير ترکيبات از رشد باکتريهاي پاتوژن

مؤثر است ،همچنين هر ماده سمي را كه وارد بدن

در روده ممانعت ميکنند و اثرات پروبيوتيکي دارند (.)0

ميشود خنثي ميکند .بتاكاروتن آن خواص آنتياکسيداني

سرکه بهطور طبيعي داراي مقداري اسيد گلوکونيک است

و ضد راديکالهاي سوپراکسيد و هيدروکسي دارد (.)1

که موجب تغيير جزئي در فلور ميکروبي روده ميشود که

در آزمايشي اکبري و همکاران در  3131اسيد استيك
(سركه  )%32را در سطوح مختلف به نسبتهاي صفر،

گوشتي

تا

حدودي

ميتواند

نتيجه آن اسيدهاي چرب کوتاه زنجير است که اثرات
آنتيباکتريايي مفيدي دارند (.)31

 2/2 ،2/1 ،2/2 ،2/3درصد از صفر تا  23روزگي به آب
آشاميدني جوجههاي گوشتي افزودند كه هيچگونه تفاوت

مواد و روش کار

معنيداري ازلحاظ مصرف غذا ،افزايش وزن و ضريب

اين آزمايش در سالن مرغداري پنبندي شده گروه

تبديل غذايي بين تيمارها ديده نشد ( .)3سرکه سيب که

علوم دامي دانشگاه اروميه ،واقع در پرديس نازلو صورت

از اسيد استيک ،الکل به همراه اسيدهاي ديگر ازجمله

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

اسيد مالئيک تشکيل شده است ،فرآيند گوارش را بهبود

مساحت تقريبي  02مترمربع و حجم تقريبي 302

ميبخشد و اشتهاي حيوانات را به وسيلهي  PHبافري در

مترمکعب بود .تعداد  222قطعه جوجه گوشتي يکروزه نر

رودهها تحريک ميکند ،بهعالوه تصفيهکننده خون است

راس  ،123بهطور تصادفي به  0تيمار و چهار تکرار با 32

که نتيجه آن باال بردن سيستم ايمني طبيعي بدن است.

قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص يافت و در داخل

استفاده از اسيدهاي آلي به همراه نمکهاي آنها موجب

پنهاي سيمي توزين شدند .در طول دورهي آزمايش

استفاده بيشتر از مواد مغذي و تغيير در ضريب تبديل

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

غذايي ميشود ،موجب نفوذ در داخل ديواره سلولي

پرورش از آبخوريهاي کلهقندي و از سينيهاي

باکتري و فعاليت ضدميکروبي خواهد شد ،موجب افزايش

دانخوري مختص جوجههاي يکروزه استفاده گرديد .در

اسيديته و درنتيجه کاهش محتوي سم باکتري و كلني

روز اول  22ساعت نوردهي مداوم و سپس  21ساعت نور و

شدن در پاتوژنز روي ديواره سلولي و نيز محافظت از
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 3ساعت تاريکي در شبانهروز اعمال شد .براي نوردهي

نمونه سرم آنها جدا شد و در فريزر قرار گرفت .پس از

سالن از المپهاي  322واتي استفاده گرديد .حرارت سالن

اتمام آزمايش و جمعآوري تمام نمونهها با دستگاه

توسط هيترهاي گازوئيلي تأمين گرديد .دماي سالن در

اسپکتروفوتومتر  M501تري گليسيريد ،کلسترولHDL ،

هنگام ورود جوجهها  11درجه سانتيگراد و بهتدريج

 Ca ،و  Pاندازهگيري شد و سپس مقدار LDLهر نمونه

متناسب با استاندارد پرورشي کاسته شد .تهويه سالن

محاسبه گرديد .دادهها با نرمافزار  SASبا روش آناليز

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

واريانس يکطرفه در قالب يک طرح کامالً تصادفي تجزيه

قرار داشتند انجام گرفت .شرايط محيطي از نظر دما و

و تحليل آماري شد .مقايسه ميانگينها با آزمون Tukey

رطوبت براي تمام گروهها يکسان بود .همه گروهها با جيره

در سطح احتمال  0درصد انجام گرفت.

پايهاي يکسان بر اساس ذرت ،سويا و گندم در  1سطح
شامل آغازين ( 32-2روزگي) ،رشد ( 20- 33روزگي) و
پاياني ( 22-27روزگي) مطابق با نيازهاي نژاد راس 123

نتايج
با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  2افزودن سرکه

(جدول  )3تغذيه شدند .تيمارهاي آزمايشي عبارتند از:

يا آويالمايسين هيچ تأثيري بر افزايش وزن جوجههاي

 -3گروه شاهد منفي با جيره پايه
 -1جيره پايه  2/2 +درصد سركه خام سيب (افزوده به
جيره)
 -2جيره پايه  2/3 +درصد سركه خام سي ب (افزوده به
جيره)
 -0جيره پايه  3/2 +درصد خام سيب (افزوده به جيره).
افزودنيهاي هر تيمار در مرحله آمادهسازي خوراك به

گوشتي در دوره آغازين ،رشد يا کل دوره نداشت

ترتيب به تيمارهاي يك تا پنج اضافه گرديد ،سرکه
استفاده شده در اين آزمايش سرکه خام سيب با غلظت
 32درصد بود .گروهها در کليه مراحل پرورش ،هيچگونه
آنتيبيوتيک و کوکسيديواستاتي چه بهصورت خوراکي و
چه بهصورت تزريقي مصرف نکردند .تمام جوجهها در روز
اول توزين شدند بهطوريکه ميانگين وزني هر  32قطعه
جوجه در ابتداي دوره پرورش  222 ± 0گرم بود ميزان
مصرف خوراك ،افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي
گروههاي مختلف بهطور هفتگي ثبت و محاسبه گرديد .در
دورههاي  23و  22روزگي ،از هر پن يک جوجه که وزنش
به ميانگين وزني جوجهها نزديک بود انتخاب گرديد و از
وريد بالي هر جوجه  3/0ميليليتر خون با سرنگ کشيده
شد و در دماي معمولي اتاق قرار گرفت تا منعقد شود،
سپس نمونههاي خون را به آزمايشگاه برده ،با سرعت
 2022دور در دقيقه بهمدت  32دقيقه سانتريفوژ کرده و

( .)P<2/20در گزارشهاي قهري و همکاران استفاده از
اسيدهاي آلي در سطوح مناسب ميتواند موجب بهبود در
افزايش وزن شود (.)1
ميانگين خوراک مصرفي جوجههاي تيمارهاي مختلف
در جدول  2افزودن سرکه يا آويالمايسين هيچ تأثيري بر
خوراک مصرفي جوجههاي گوشتي در دوره آغازين ،رشد
يا کل دوره نداشت (.)P<2/20
ميانگين ضريب تبديل خوراک جوجههاي تيمارهاي
مختلف در جدول  1-2درج شده است .افزودن سرکه يا
آويالمايسين هيچ تأثيري بر ضريب تبديل جوجههاي
گوشتي در دوره آغازين ،رشد يا کل دوره نداشت
(.)P<2/20
در جدول  1و  2سطح تريگليسريد خون جوجههاي
گوشتي در دورههاي  23و  22روزگي گزارش شده است.
در دوره  23و  22روزگي جوجههاي تغذيه شده با سرکه
اختالف معني داري را در مقدار تريگليسيريد نسبت به
گروه شاهد و آنتيبيوتيک محرک رشد نشان دادند
()P>2/20؛ بنابراين افزودن سرکه موجب بهبود در ميزان
تريگليسيريد خون جوجهها در هر دو دوره پرورشي
نسبت به گروه شاهد شده است.
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جدول  -3ترکيب مواد غذايي و مواد مغذي جيره آزمايشي
آغازين

پاياني

رشد

 9-39روزگي

 33-22روزگي

 29-22روزگي

ذرت

20/1

24/22

44/29

کنجاله سويا ( %22پروتئين)

12/21

12/9

28/29

گندم
روغن آفتابگردان
کربنات کلسيم
دي كلسيم فسفات
 DLمتيونين
 Lليزين
*
مكمل ويتاميني
*
مكمل معدني
جوششيرين
نمك
مواد مغذي محاسبهشده )(%
انرژي متابوليسمي )(Kcal/kg
پروتئين خام
كلسيم
فسفر قابلدسترس
کلر
پتاسيم
سديم
متيونين
ليزين

39
1/11
3/11
0/3
2/30
2/3
2/20
2/20
2/33
2/21

34
1/1
3/3
0/3
2/33
2/23
2/20
2/20
2/30
2/21

34
1/1
3/92
0/3
2/3
2/23
2/20
2/20
2/31
2/22

1222
23/30
3/20
2/23
2/22
2/1
2/37
2/27
3/20

1202
22
2/1
2/20
2/37
2/30
2/37
2/22
3/32

1322
31
2/30
2/22
2/33
2/3
2/37
2/13
2/17

اقالم خوراكي )(%

* اين مکملها در هر کي لوگرم غذا مواد زير را تأمين ميکنند :ويتامين  3022Aواحد ،ويتامين  202D 1واحد ،ويتامين  32Eواحد ،ويتامين  K1يك ميليگرم ،ويتامين  3/0 B3ميليگرم،
ويتامين  2 B2ميليگرم ،ويتامين  0 B1ميليگرم ويتامين  22 B0ميليگرم ويتامين  2 B0ميليگرم ،ويتامين  2/0 B1ميليگرم ،ويتامين  2/230 B 32ميليگرم ،كولين كلرايد 22
ميليگرم ،بيوتين  2/200ميليگرم ،منگنز  32ميليگرم ،مس  2ميليگرم ،يد  2/ 0ميليگرم ،كبالت  2/ 3ميليگرم ،سلنيم  2/ 3ميليگرم ،كلسيم خالص  3022ميليگرم و آنتياکسيدان 322
ميليگرم.

جدول  -2اثر استفاده از مقادير مختلف سرکه بر عملكرد جوجههاي گوشتي در مقايسه با آنتيبيوتيک محرک رشد
سرانهي مصرف خوراک (گرم)
تيمار

ضريب تبديل غذايي

سرانهي افزايش وزن (گرم)

23-9
روزگي

22-22
روزگي

22-9
روزگي

23-9
روزگي

22-22
روزگي

22-9
روزگي

23-9
روزگي

22-22
روزگي

22-9
روزگي

شاهد

3392

1989

2399

023

3071

2373

3/7

3/17

3/1

آويالمايسين ٪2/23

3994

1212

2399

017

3032

2370

3/7

2/23

3/1

سرکه  2/2درصد

3392

1392

2381

023

3032

2232

3/7

3/17

3/1

سرکه  2/3درصد

3999

1320

2322

021

3033

2222

3/7

3/12

3/30

سرکه  3/2درصد

3929

1212

2322

000

3023

2321

3/0

2/20

3/1

SEM
P.Value

33/20
2/30

03/23
2/7

10/32
2/12

23/93
2/11

23/1
2/2

23/70
2/02

/212
2/02

2/220
2/03

2/222
2/01
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جدول  -1اثر استفاده از سطوح مختلف سرکه و آويالمايسين بر فراسنجههاي خوني جوجههاي گوشتي در سن  23روزگي
تري گليسيريد

تيمار

کلسترول

شاهد
آويالمايسين ٪2/23
سرکه  2/2درصد
سرکه  2/3درصد
سرکه  3/2درصد

313b
322/2ab
321/1a
320/2ab
322ab

322/2b
17/71b
37/3ab
30/0a
37/2ab

SEM
P.Value

32/21
2/21

7/20
2/23

HDL
)(mg/dl
10/1a
13/0a
22/0 b
23/3ab
20/3 b
2/2
2/22

LDL

کلسيم

فسفر

22/21c
12/2b
23/92ab
33/27a
33/20a

7/00
7/02
3/33
3/03
0/3

0/00
0/10
0/7
0/1
0/0

2/00a
2/72a
2/33b
2/21b
1/11b

0/22
2/221

2/7
2/02

2/0
2/13

3/20
2/23

کلسترولLDL/

LDL/HDL
2/30a
3/37b
2/32c
2/10c
2/00c
2/10
2/223

a-dميانگينهاي متفاوت در هر ستون اختالف معنيداري ازلحاظ آماري دارند (.)P>2/20

جدول  -2اثر استفاده از سطوح مختلف سرکه يا آنتيبيوتيک بر فراسنجههاي خوني جوجههاي گوشتي در سن  22روزگي
تيمار

تري گليسيريد

کلسترول

313/30b

322/2c

شاهد
آويالمايسين ()%32

ab

322/7

سرکه  2/2درصد

ab

سرکه  2/3درصد

a

سرکه  3/2درصد
SEM
P.Value

c

11

13

bc
a

11/23

32/20
2/21

17
23

22/03b

7/7

0/0

b

3/3

22/27
a

33

3/1

3/3

a

2/27

c

2/33
2/21

72/1

10/7

33

1

32/2

bc

1/11

33/20
2/223

1/0
2/20

32/20
2/22

2/00
2/0

3/21
2/33

2/10
2/220

71/7

ab

10/0

a

1/0

/00

2/31a

bc

17

ab

33/7

HDL
)(mg/dl
10/2

LDL

کلسيم

فسفر

کلسترولLDL/

LDL/HDL

37

3/0

a

1/3

a

2/12

b

2/21

b

2/32

b

3/12

2/73
2

 a-dحروف نامشابه در هر ستون نشاندهندهي اختالف معنيدار آماري است (.)P>2/20

در جدول  1و  2سطح کلسترول خون جوجههاي

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

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

 22روزگي ميزان  LDLخون نسبت به گروه شاهد و

دوره  23و  22روزگي افزودن سرکه موجب کاهش

آنتي بيوتيک محرک رشد ،تفاوت معنيدار بوده و اثر

معنيداري در مقدار کلسترول خون گروههاي تغذيه شده

مثبتي در کاهش  LDLخون جوجههاي گوشتي داشته

با سرکه نسبت به گروه شاهد و گروه آنتيبيوتيک محرک

است.

رشد گرديد (.)P>2/20

با توجه به جدول  1و  2مقدار کلسيم خون در هر دو

سطح  HDLخون جوجههاي گوشتي در جدول  1و 2

دوره  23و  22روزگي تفاوت معنيداري نسبت به گروه

در دورههاي  23و  22روزگي گزارش شده است .همانطور

شاهد و آنتيبيوتيک محرک رشد نداشته است .اگرچه

که مشاهده ميشود در  23روزگي با افزودن سرکه ميزان

افزودن سرکه موجب بهبود نسبي در ميزان جذب کلسيم

 HDLخون نسبت به گروه شاهد و آنتيبيوتيک محرک

خون شده است.

رشد باال رفته و تفاوت معنيدار بوده است ( .)P>2/20در

ميانگين مربوط به فسفر خون جوجهها در جدول  1و 2

 22روزگي افزودن سرکه تفاوت معنيداري نسبت به گروه

گزارش شده است .همانطور که مشاهده ميشود تفاوت

شاهد و آنتي بيوتيک محرک نداشته است.

معنيداري در تيمارهاي آزمايشي نسبت به گروه شاهد

در جدول  1و  2سطح  LDLخون جوجههاي گوشتي

وجود ندارد؛ اما بهبود محسوسي در جذب فسفر در

در دورههاي  23و  22روزگي گزارش شده است .نتايج

تيمارهاي سرکه نسبت به تيمارهاي شاهد و آنتيبيوتيک
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محرک رشد ،مشاهده ميشود.

بهدستآمده اينگونه استنباط ميشود كه اسيدهاي آلي
موجب افزايش مدتزمان ماندگاري خوراک در دستگاه
گوارش و فراهم شدن زمان بيشتر براي هضم خوراک

بحث
نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد كه افزودن سركه

ميگردد .تخلي ه کندتر دستگاه گوارش موجب هضم بهتر

بهعنوان يك اسيد آلي به جيره غذايي در سطوح ذکرشده،

خوراک ميگردد و نيازمنديهاي حيوان بهطور مناسبتري

نسبت به آنتيبيوتيک محرک رشد ،عملكرد جوجههاي

تأمين ميشود و نتيجه آن کاهش ميزان مصرف خوراک

گوشتي را تحت تأثير قرار نداده است .از سوي ديگر سطوح

است ( .)32بر اساس آزمايشهاي اکبري و همکاران ،با

استفاده شده سركه هيچگونه اثر منفي نيز بر عملكرد

اضافه کردن سطوح پايين اسيد استيک (سرکه  )%32به

طيور در مقايسه با گروه شاهد و آنتيبيوتيک محرک رشد

آب آشاميدني از  23-2روزگي باز تفاوت معنيداري در

نداشت؛ لذا در مواردي که به آلودگيهاي دان ترديد وجود

خوراک مصرفي مشاهده نشد.

دارد يا در موارد درگيري پرندگان با بيماريهاي ويروسي

همانگونه که مالحظه ميشود ،هيچ تفاوت معنيداري

مختلف ميتوان از سرکه بهمنظور ضدعفوني دان يا تنظيم

بين ضريب تبديل خوراک جوجههاي تيمارهاي مختلف

فلور ميکروبي روده استفاده کرد ،بهخصوص در موارد ابتال

نيز در دورههاي پرورشي مشاهده نشد .با توجه به اينکه

گله به بيماريهاي ويروسي و کاهش اشتها ،به نظر

ضريب تبديل غذايي متأثر از ميزان مصرف خوراک و

ميرسد افزودن سرکه موجب خوشخوراکي و افزايش

افزايش وزن است ،لذا تفاوتي در ضريب تبديل غذايي در

مصرف خوراک گردد و در بهبود عوارض ويروسي پرنده

بين تيمارها وجود نداشته و اين معنيدار نبودن در بين

مفيد واقع شود .در گزارشهاي قهري و همکاران استفاده

تيمارها ،بسيار قابل پيشبيني است.

از اسيدهاي آلي در سطوح مناسب ميتواند موجب بهبود
در افزايش وزن شود ( 3و .)1

انتظار ميرود فرآوردههاي اسيدي مانند اسيدالکتيک
و اسيداستيک از رشد باکتريهاي پاتوژن در روده ممانعت

مطابق آزمايش حاضر ،اکبري و همکاران نيز سال

کنند و داراي اثرات پروبيوتيکي باشند که قاعدتًا بايد

 3131هيچگونه تغييري را هنگام مصرف سرکه به مدت

موجب بهبود کيفيت پروتئيني الشه شود ( 0و  .)3سرکه

 23روز بر افزاي ش وزن بدن ،خوراک مصرفي و ضريب

بهطور طبيعي مقداري اسيد گلوکونيک دارد که موجب

تبديل مشاهده نکردند .اين پژوهشگران تحت تأثير قرار

تغيير جزئي در فلور ميکروبي روده ميشود ،که نتيجه آن

نگرفتن عمل كرد را در ارتباط با سطوح استفاده شده در

توليد اسيدهاي چرب کوتاه زنجير است که داراي اثرات

آزمايش دانسته و بيان داشتند كه يا سرکه تأثيري بر

آنتيباکتريايي مفيد هستند ( .)31جيرهي حاوي سرکه

عملكرد ندارد و يا اين اثر به قدري ضعيف است كه

موجب کاهش غلظت تريگليسيريد ،کلسترول و LDL

نتوانسته است اختالف معنيداري در عملكرد ايجاد کند.

خون جوجههاي گوشتي در هر دو دوره پرورشي ( 23و

در مطالعهي حاضر هيچ تفاوت معنيداري بين خوراک

 22روزگي) شده است؛ بنابراين سرکه موجب بهبود

مصرفي جوجههاي تيمارهاي مختلف در اين دورهها

پروفايل اسيدهاي چرب و جذب کلسيم و فسفر خون

مشاهده نشد .با توجه به اينکه مصرف خوراک تابعي از

جوجههاي گوشتي شده است که اين مهم ميتواند در

وزن پرنده است و از سوي ديگر وزن بدن در گروههاي

پروفايل پروتئينها ،چربيها و مواد معدني الشه موثر باشد

آزمايشي تحت تأثير تيمارها قرار نگرفته است؛ لذا مصرف

(.)3

خوراک هم تحت تأثير قرار نگرفته است .از نتايج
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Summary
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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