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يهاهاي گوشتی تغذیه شده با جیرهجوجهالشه صفاتو مطالعه سیستم ایمنی 
مکمل اسیدهاي آلی و آنزیم فیتازداراي 

2رامین نجفیو 1نسیبه محمدباقري

چکیده
هاي گوشتیهاي الشه جوجهویژگیو فیتاز بر سیستم ایمنیبررسی اثرات استفاده از اسیدهاي آلی و آنزیم پژوهشی براي 

قطعه جوجه در هر 12کرار و ت5تیمارآزمایشی، 8تصادفی با در قالب طرح کامالً 2×2×2فاکتوریل به صورت پژوهش .انجام شد
1صفر و (اسید سیتریک ،)درصد2صفر و (طبیعی انگورسرکهداراي آزمایشیهاي جیره. انجام شدروز 42به مدتتکرار
با استفاده از 23و 11وزهاي در رتمام پرندگان . بودند) واحد فعال آنزیم در هر کیلوگرم از جیره500صفر و (و آنزیم فیتاز ) درصد

روزگی از دو 42به منظور مطالعه سیستم ایمنی در . واکسن السوتا علیه بیماري نیوکاسل به روش قطره چشمی واکسینه شدند
بادي بر علیه آنتی ژن ویروس مقدار آنتیHIپرنده از هر تکرار خون گیري انجام شد و پس از جداسازي سرم، با استفاده از تست

ارزیابی براي ) از هر تیمارخروسپنج(قطعه خروس از هر تکرار یک، یروز پایانی دوره آزمایشدر همچنین.شدنیوکاسل تعیین
هاي آماري نشان نتایج تجزیه و تحلیل داده. شدندتصادفی انتخاب شده و کشتاررتجزیه الشه به طودي و ییهاي لنفووزن اندام

اثر متقابلاسید سیتریک با سرکه و نیز اثر متقابلسرکه، آنزیم فیتاز، استفاده ازفابرسیوس در اثردادند که وزن نسبی بورس 
دار وزن نسبی همچنین سرکه منجر به افزایش معنی)P>05/0(داري افزایش یافت آنزیم فیتاز به صورت معنیواسید سیتریک 

اثر در حالی که اسید سیتریک و )P>05/0(دار چربی محوطه بطنی شدآنزیم فیتاز منجر به افزایش معنی. )P>05/0(شد طحال 
در مطالعه حاضر وزن نسبی )P>05/0(داري کاهش دادند صورت معنیسرکه و اسید سیتریک چربی محوطه بطنی را بهمتقابل

.)P<05/0(داخلی تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند هاياندام

هاي گوشتی اسید سیتریک، سرکه، آنزیم فیتاز، سیستم ایمنی، جوجه: هاي کلیديواژه

مقدمه
امروزه پرورش طیـور بـه عنـوان یکـی از بزرگتـرین      

پـروتئین حیـوانی جـاي خـود را در     کننده منابع تأمین 
صـنعت طیـور عـالوه بـر تـأمین      . جهان باز کـرده اسـت  

از نظر اقتصـادي نیـز بـه دلیـل     اسیدهاي آمینه ضروري 
بازگشت سـریع سـرمایه و بـازده غـذایی بـاال از اهمیـت       

ـ ). 21(اي برخوردار استویژه ضـد ییغـذا هـاي یافزودن
در یمهمــپــرورش متــراکم نقــش طیدر شــرایکروبــیم

استفاده از ).9(جامعه دارند مواد غذایی مورد نیاز نیتأم
روده و یکروبـ یمتیـ حفـظ جمع يبـرا هـا کیوتیبیآنت

مطلـوب بـه   زايمـار یبهايياز باکتریکاهش رشد برخ
لیتبـد بیمـواد رشـد و ضـر   نیانیهمچنرسدینظر م

شیافـزا جـه یاما در نت.)13(بخشندیخوراك را بهبود م
مقاوم به ییایباکترهايهیسوجادیبه علت امکان اینگران

مانـدن یواسطه بـاق ه بنیدر انسان و همچنکیوتیبیآنت
خصوص گوشـت ه بیوانیحهايدر بافتهاکیوتبییآنت

اسـتفاده از  ،کنـد یمـ دیمصرف کننده را تهدکه سالمت
در 2006هیـ ژانويمحرك رشد از ابتداهايکیوتبییآنت

ي دیاسـ طیشـرا وجود ).12(دیممنوع گردیکله اروپا ب
وزايمـار یبي هايباکترکنندهکنترلي فاکتورهاازی کی
اسـیدهاي آلـی از طریـق    .)19(باشـد یمـ زايماریبریغ

خوراك طیور داراي خاصـیت ضـد میکروبـی    pHکاهش 
علـت کـاهش ظرفیـت بـافري    بـه همچنـین .باشـند می

موجـب کنتـرل جمعیـت میکروبـی     توانندها میخوراك
بـا جـوان ي هاجوجهدری آلي دهایاس). 21(شوند روده 

شیافـزا ومعـده کیدریـ کلردیاسـ ترشـح کمبـود رفع
جــذبوهضــمشیافــزاباعــثنیپپســمیآنــزتیــفعال

ی آلــي دهایاســنیــابــرعــالوه. شــوندیمــهــانیپــروتئ
رانیپـروتئ کننـده هیتجزي هايباکترتیجمعتوانندیم

ــاهشرودهدر ــببودادهک ــاهشس ــک ــی زدانیآم ی
ي شـتر یبپـروتئین تیـ نهادرتـا گردندنهیآمي دهایاس
از کـل  ).18(ردیـ گقـرار وانیحدسترسدرجذبي برا

تا 50وریطيهارهیشده در جادهاستفايفسفر مواد دانه
آن یدسترسـ تیاست که قابلتاتهیدرصد آن فسفر ف80
موجب رهیموجود در جتاتیف. باشدیاندك موریطيبرا

هـاي در جوجـه زاديدرونيدهاینواسـ یدفـع آم شیافزا
فضـوالت  قیدفع فسفر از طرهمچنین .دگردیمیگوشت

را بـه  انیـ آبزتایـ شده و حستیزطیمحیباعث آلودگ
از آنجـایی کـه حیوانـات تـک    ) 27(انـدازد یمـ اطرهمخ

اي فاقــد آنــزیم فیتــاز در سیســتم گوارشــی خــود معــده
باشـد قـادر   میکمیا فعالیت فیتازي آنها بسیار هستند و 

.باشـند به استفاده از فسفر موجود در ساختار فیتات نمی
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مقدمه
امروزه پرورش طیـور بـه عنـوان یکـی از بزرگتـرین      

پـروتئین حیـوانی جـاي خـود را در     کننده منابع تأمین 
صـنعت طیـور عـالوه بـر تـأمین      . جهان باز کـرده اسـت  

از نظر اقتصـادي نیـز بـه دلیـل     اسیدهاي آمینه ضروري 
بازگشت سـریع سـرمایه و بـازده غـذایی بـاال از اهمیـت       

ـ ). 21(اي برخوردار استویژه ضـد ییغـذا هـاي یافزودن
در یمهمــپــرورش متــراکم نقــش طیدر شــرایکروبــیم

استفاده از ).9(جامعه دارند مواد غذایی مورد نیاز نیتأم
روده و یکروبـ یمتیـ حفـظ جمع يبـرا هـا کیوتیبیآنت

مطلـوب بـه   زايمـار یبهايياز باکتریکاهش رشد برخ
لیتبـد بیمـواد رشـد و ضـر   نیانیهمچنرسدینظر م

شیافـزا جـه یاما در نت.)13(بخشندیخوراك را بهبود م
مقاوم به ییایباکترهايهیسوجادیبه علت امکان اینگران

مانـدن یواسطه بـاق ه بنیدر انسان و همچنکیوتیبیآنت
خصوص گوشـت ه بیوانیحهايدر بافتهاکیوتبییآنت

اسـتفاده از  ،کنـد یمـ دیمصرف کننده را تهدکه سالمت
در 2006هیـ ژانويمحرك رشد از ابتداهايکیوتبییآنت

ي دیاسـ طیشـرا وجود ).12(دیممنوع گردیکله اروپا ب
وزايمـار یبي هايباکترکنندهکنترلي فاکتورهاازی کی
اسـیدهاي آلـی از طریـق    .)19(باشـد یمـ زايماریبریغ

خوراك طیور داراي خاصـیت ضـد میکروبـی    pHکاهش 
علـت کـاهش ظرفیـت بـافري    بـه همچنـین .باشـند می

موجـب کنتـرل جمعیـت میکروبـی     توانندها میخوراك
بـا جـوان ي هاجوجهدری آلي دهایاس). 21(شوند روده 

شیافـزا ومعـده کیدریـ کلردیاسـ ترشـح کمبـود رفع
جــذبوهضــمشیافــزاباعــثنیپپســمیآنــزتیــفعال

ی آلــي دهایاســنیــابــرعــالوه. شــوندیمــهــانیپــروتئ
رانیپـروتئ کننـده هیتجزي هايباکترتیجمعتوانندیم

ــاهشرودهدر ــببودادهک ــاهشس ــک ــی زدانیآم ی
ي شـتر یبپـروتئین تیـ نهادرتـا گردندنهیآمي دهایاس
از کـل  ).18(ردیـ گقـرار وانیحدسترسدرجذبي برا

تا 50وریطيهارهیشده در جادهاستفايفسفر مواد دانه
آن یدسترسـ تیاست که قابلتاتهیدرصد آن فسفر ف80
موجب رهیموجود در جتاتیف. باشدیاندك موریطيبرا

هـاي در جوجـه زاديدرونيدهاینواسـ یدفـع آم شیافزا
فضـوالت  قیدفع فسفر از طرهمچنین .دگردیمیگوشت

را بـه  انیـ آبزتایـ شده و حستیزطیمحیباعث آلودگ
از آنجـایی کـه حیوانـات تـک    ) 27(انـدازد یمـ اطرهمخ

اي فاقــد آنــزیم فیتــاز در سیســتم گوارشــی خــود معــده
باشـد قـادر   میکمیا فعالیت فیتازي آنها بسیار هستند و 

.باشـند به استفاده از فسفر موجود در ساختار فیتات نمی

ارومیهدانشگاه ،ارشدکارشناس-1
)r.najafi@urmia.ac.ir:نویسنده مسوول(، ارومیهدانشگاه، استادیار-2

45/3/93: تاریخ پذیرش27/5/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بنابراین به منظور افزایش جذب فسفات موجود در جیره 
غذایی و همچنین کـاهش آلـودگی فسـفات در محـیط،     

اي از قبیل معدهآنزیم فیتاز به جیره غذایی حیوانات تک
اسـیدیته  ).25(شود ها افزوده میخوك، پرندگان و ماهی

دستگاه گوارش طیور براي تجزیه کامـل یـا قابـل قبـول     
اسید سـیتریک  .نزیم فیتاز مطلوب نیستفیتات توسط آ

هـاي چنـد ظرفیتـی    از طریق تشکیل کیالت بـا کـاتیون  
مانند کلسیم که فرم غیرقابل حـل آن بـا اسـید فیتیـک     

شـود و بـدین ترتیـب    است منجر به بهبود اثر فیتـاز مـی  
همچنـین  ). 5(یابـد  قابلیت حل اسید فیتیک افزایش می

گزارش شده است که فعالیت آنزیم فیتاز با غلظـت یـون   
H+بنـابراین  ) 24(باشـد  هـاي آزاد مـرتبط مـی   و کاتیون

هـاي گوشـتی بـه    استفاده از آنزیم فیتاز در جیره جوجه
ممکـن اسـت قابلیـت هضـم مـواد      هاي آلـی همراه اسید

). 20(معدنی کیالت شده با اسید فیتیک را افزایش دهد 
دهنده سالمتی و قدرت ایمنی م نشاندستگاه ایمنی سال

هاي باالي پرنده و توانایی باالي آن براي مقابله با بیماري
افـزودن اسـید سـیتریک بـه     ،باشـد اي و عفونی میروده

هــاي گوشــتی منجــر بــه افــزایش تعــداد  جیــره جوجــه
هاي ایمنی و در نتیجه  بهبود وضعیت ایمنی آنهـا   سلول

، رحمانی و )7(همکاران چودهاري و). 2،17(خواهد شد
ــاران  ــاران  ) 22(همک ــدالفتاح و همک ــزارش ) 2(و عب گ

سـیدهاي آلـی مخصوصـاً اسـید     اکردند کـه اسـتفاده از  
.شودسیتریک منجر به افزایش قدرت سیستم ایمنی می

وجود مطالعات متناقض در مورد مباحـث مـذکور و نیـز    
اسیدیفایرهاي تجـاري متعـدد  افزون وارداتافزایش روز

ضرورت توجه بـه محصـوالت مشـابه داخلـی و     کشور به 
.انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه را ایجاب می نمایـد 

ســرکه، اســید ســازيمکمــلاثــرلــذا بــا هــدف بررســی
بـر سیسـتم   هـا و اثرات متقابل آنفیتازآنزیم،سیتریک

حاضـر  آزمـایش هاي گوشتی الشه جوجهصفاتو ایمنی
.طراحی و اجرا گردید

هامواد و روش
مزرعه تحقیقاتی گروه علوم دامی درآزمایش حاضر

براي انجام مطالعه حاضر . دانشگاه ارومیه انجام گرفت
در 308قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 480تعداد 

با دو سطح سرکه طبیعی 2×2×2آزمایش فاکتوریل 
صفر و(، دو سطح اسید سیتریک )درصد2صفر و (انگور 

واحد 500صفر و (و دو سطح آنزیم فیتاز ) صددر1
در قالب طرح کامالً ) فعال آنزیم در هر کیلوگرم از جیره

قطعه جوجه 12تکرار و 5تیمارآزمایشی، 8با تصادفی
در هر . روزگی پرورش داده شدند42در هر تکرار تا سن 

یک از واحدهاي آزمایشی از آبخوري نیپل و دانخوري 
عنوان بستر ه هاي چوب بو از تراشهتراف استفاده شد 

32دماي سالن در روز اول پرورش . استفاده گردید

تدریج کاهش یافت تا ه بود سپس بگراد درجه سانتی
. رسیدگراد درجه سانتی21روزگی به 42اینکه در 

ساعت روشنایی 24بصورتبرنامه نوردهی در روز اول 
ساعت 23صورتهو بعد از آن تا انتهاي دوره ببود 

روشنایی و یک ساعت تاریکی در شبانه روز تثبیت 
درصد متغیر 60تا 50رطوبت نسبی سالن بین . گردید

11- 24روزگی جیره آغازین از 0-10ز اهاجوجه. بود
روزگی جیره پایانی را بر 25-42روزگی جیره رشد و از 

308احتیاجات سویه راس راهنماي جداول اساس 
نویسی با استفاده از جیره. دنددریافت نمو) 2007(

استفاده انگورسرکه. ورت گرفتصUFFDA1افزار نرم
درصد 8/6صورت تخمیر شده و با درصد خلوص هشده ب

که در آزمایشگاه دانشکده شیمی بوداسید استیک
سیتریک اسید.دانشگاه ارومیه مورد آزمایش قرار گرفت

فیتاز مورد استفاده شکل مونوهیدراته و هاستفاده شده ب
میکروارگانیسم با نام تجاري ناتافوس، محصولی از

حداقل داراي آسپرژیلوس نیجر بود که یک گرم ازآن
مقدار . بودFTU(2(فیتازواحد فعال آنزیم10000

ز پیشنهادي شرکت سازنده در ومصرف آنزیم مطابق با د
).گرم آنزیم فیتاز در یک تن جیره200(نظر گرفته شد

هاي یکسانی بر پایه ها جیرهدوره پرورش تمام گروهطی 
دسترسی به آب و .سویا دریافت نمودند-ذرت-گندم

تیمارهاي .صورت آزاد بوده خوراك در طول دوره ب
- ذرت-گندم(جیره شاهد - 1: ترتیب شاملهآزمایشی ب

دو درصد سرکه طبیعی انگور+ جیره شاهد -2) سویا
جیره - 4سیتریک اسیدد یک درص+ جیره شاهد-3

سرکه دو درصد+جیره شاهد-5آنزیم فیتاز +شاهد
جیره -6سیتریک اسیدیک درصد + انگورطبیعی
-7آنزیم فیتاز + دو درصد سرکه طبیعی انگور+ شاهد

-8آنزیم فیتاز + سیتریکاسیدیک درصد + جیره شاهد
یک درصد + دو درصد سرکه طبیعی انگور+ جیره شاهد

براي تحریک سیستم .آنزیم فیتاز بودند+ تریکسیاسید 
ژن ویروس بادي علیه آنتیایمنی به منظور سنتز آنتی

ارزیابی تأثیر تیمارهاي مختلف بر ایمنی نیوکاسل براي 
هاي مورد آزمایش در هومورال پرندگان، تمام جوجه

روزهاي یازدهم و بیست و سوم با استفاده از واکسن 
به روش قطره ) بیماري نیوکاسلواکسن زنده (السوتا 

پرورش از تعداد دو 42در روز . چشمی واکسینه شدند
از ورید ) ده پرنده از هر تیمار(قطعه خروس از هر تکرار 

هاي خون پس از نمونه. بالی خونگیري صورت گرفت
ها با سرم نمونهو انعقاد به آزمایشگاه منتقل شدند 

دور در 3000ت استفاده از دستگاه سانتریفوژ با سرع
هاي سرم تا نمونه. شددقیقه به مدت ده دقیقه  جدا
گراد به درجه سانتی-20زمان انجام آزمایش در دماي 

.صورت فریز نگهداري شدند

1- User Friendly Feed Formulation Done Again 2- Phytase Unit
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(%)آزمایشی ترکیب جیره-1جدول 
جیره آغازیناجزاي جیره

)روزگی10-0(
رشدجیره 

)روزگی24-11(
جیره پایانی

)روزگی42-25(
90/4149/4240ذرت
06/142025گندم

5/3720/3115/28سویاکنجاله 
2/250/22/3روغن سویا
18/08/0سنگ آهک

2/228/1دي کلسیم فسفات
18/015/015/0ال-ديمتیونین

16/006/01/0لیزین هیدروکلراید
5/050/05/0مکمل ویتامینی و معدنی

3/030/03/0نمک
:ترکیبات محاسبه شده
286029503020)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي قابل متابولیسم 

23/2105/1918پروتئین خام
96/084/079/0کلسیم

47/043/039/0فسفر قابل دسترس
49/044/042/0ال متیونین-دي
28/106/102/1لیزین-ال

گرم میلیE ،2المللی ویتامین واحد بین3D،18المللی ویتامین واحد بینA ،2000المللی ویتامین واحد بین9000: هرکیلوگرم جیرهها در مقادیر ویتامین
گرم میلی15گرم اسید فولیک، میلی1گرم پیریدوکسین، میلی3گرم نیاسین، میلی30گرم ریبوفالوین،میلی6/6گرم تیامین، میلی3K ،8/1ویتامین 
.نئیگرم اتوکسی کومیلی100گرم کولین کلراید، میلی500گرم بیوتین، میلی12B ،1/0ویتامین 

گرم میلی2/0گرم ید، میلی1گرم مس، میلی10گرم روي، میلی85گرم آهن، میلی50گرم منگنز، میلی100: مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره
.اکسیدانگرم آنتیمیلی100سلنیوم، 

ژن ویروس جهت تعیین مقدار آنتی بادي علیه آنتی
استفاده )HI(نیوکاسل از تست مهار آگلوتیناسیون

از هر خروس پرورش تعداد یک42در روز .)29(گردید 
و نزدیک به طور تصادفی ) پنج پرنده از هر تیمار(تکرار

شده و از طریق قطع رگ زیر گردنی انتخاببه میانگین 
ثیر تیمارهاي آزمایشی بر صفاتأتتا )4(شدندکشتار 
ها، وزن الشه، وزن سینه، وزن رانهمچون وزنالشه 

چون قلب، همداخلی هاي انداموزن ،چربی محوطه بطنی
جهت ارزیابی .تعیین گرددمعدهکبد، سنگدان و پیش

بورس فابریسیوس، طحال و ،وضعیت سیستم ایمنی
. )2(توزین گردیدند وتیموس با دقت از الشه جدا شده

تجزیه آماري
از نتایج بدست آمده از این آزمایش با استفاده تمام

، سرکه طبیعی انگورمدل آماري که در برگیرنده اثر
اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل بین آنها بود 

GLMو رویه ) SAS)26افزار آماري نرمبا استفاده از
میانگین صفات مورد مطالعه در . ندتجزیه و تحلیل شد

دار بودن با آزمون توکی و در سطح احتمال صورت معنی
دل آماري طرح به م. درصد مورد مقایسه قرار گرفتند5

:بودصورت زیر 
Yijkl = µ + Ai + Bj+ Ck+ (AB)ij+ (AC)ik+ (BC)jk+
(ABC)ijk + eijkl

Yijkl= ،مقدار هر مشاهدهµ= ،اثر میانگینAi= ،اثر سرکه
Bj=سیتریک، اثر اسیدCk =فیتازاثر آنزیم ،

(AB)ij =سیتریک، اثر متقابل سرکه و اسیدAC) ik(= اثر
(BC)متقابل سرکه و آنزیم فیتاز،  jk=اثر متقابل اسید

(ABC)سیتریک و آنزیم فیتاز،  ijk = ،اثر متقابل سرکه
اثر خطاي آزمایش= eijklسیتریک و آنزیم فیتاز، اسید

نتایج و بحث
هاي آماري مربوط به بر اساس تجزیه و تحلیل داده

اثرات سرکه طبیعی انگور، اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و 
هاي گوشتی آنها بر سیستم ایمنی جوجهاثرات متقابل 

، مشخص شد که استفاده از سطح دو درصد 2در جدول 
دار وزن نسبی بورس سرکه منجر به افزایش معنی

به طوري که اندازه ) P>05/0(فابریسیوس و طحال شد
بورس فابریسیوس و طحال تیمارهاي حاوي سرکه 

آنزیم افزودن . تر بودنسبت به تیمارهاي فاقد آن بزرگ
فیتاز در جیره نیز وزن نسبی بورس فابریسیوس پرندگان 

نتایج ).P>05/0(داري افزایش داد صورت معنیرا به
اسید سیتریک با اثر متقابلهمچنین نشان دادند که 

آنزیم فیتاز اثر متقابل اسید سیتریک باسرکه و نیز 
دار وزن نسبی بورس فابرسیوس منجر به افزایش معنی

تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر وزن تیموس ).P>05/0(شد 
ژن ویروس نیوکاسل بادي علیه آنتیو نیز مقدار آنتی

بورس ،وزن تیموس).P>05/0(دار نبود معنی
هاي اصلی سیستم ایمنی اندام(و طحال فابریسیوس

جهت ارزیابی سیستم ایمنی یبه عنوان شاخص)پرنده
هاي متعددي مورد استفاده قرار پرنده در پژوهش

هاي سفید ول تولید گلبولمسئاین اعضا .)2(گیردمی
زا پرندگان در برابر عوامل بیماريبراي محافظت

).2،30(باشند می
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هاي گوشتیتأثیر سرکه، اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل آنها بر خصوصیات ایمنی جوجه-2جدول 
نیوکاسلتیتر وزن طحال*وزن تیموس*وزن بورس*تیمار

%)(سرکه 
A183/1 b67/46/9 b85/1
A205/2 a45/46/10 a60/1

(%)اسید سیتریک 
B189/149/41/1055/1
B299/163/41/1090/1

)FTU(فیتاز
C182/1 b57/487/975/1
C205/2 a55/44/1070/1

Pooled  SEM03/012/02/011/0
(%)اسیدسیتریک×)%(سرکه

A1×B185/1 b72/49/8 b50/1
A1×B281/1 b63/44/10 ab20/2
A2×B193/1 ab27/43/11 a60/1
A2×B2a21/263/49/9 ab60/1

)FTU(فیتاز×سرکه
A1×C174/153/48/9 ab90/1
A1×C292/182/45/9 b80/1
A2×C191/162/49/9 ab60/1
A2×C219/228/43/11 a60/1
)FTU(فیتاز×سیتریکاسید 
B1×C167/1 b51/45/10 ab50/1
B1×C217/2 a48/47/9 ab60/1
B2×C191/1 a64/42/9 b2
B2×C22a62/41/11 a80/1

Pooled  SEM05/017/04/016/0
)FTU(فیتاز× (%) اسید سیتریک × ) %(سرکه 

A1×B1×C168/164/44/980/1
A1×B1×C202/280/44/880/1
A1×B2×C164/142/42/1020/2
A1×B2×C282/184/46/1020/2
A2×B1×C166/138/46/1180/1
A2×B1×C220/216/41140/2
A2×B2×C116/286/43/860/1
A2×B2×C219/240/46/1180/1

SEM09/024/05/045/0
a-b :05/0(مارهاستیتنیبداریمعنتفاوتدهندهنشانستونهردرنامشابهيهااندیس<P(.*:گرم به ازاي هزار گرم وزن زنده
A1 وA2 :      سرکه صفر و دو درصدB1 وB2 :        اسید سیتریک صفر و یک درصدC1 وC2 : واحد500آنزیم فیتاز صفر و

گزارش )16(این رابطه کتانباف و همکاران در 
عنوان ه ي بئیدهاي لنفوکردند افزایش وزن نسبی اندام

اسیدهاي آلی از . سیستم ایمنی استتقویتاي از نشانه
هاي داخلی و به تبع آن تکامل پاتوژننابودسازيطریق 

سیوس، یهاي لنفاوي تیموس، بورس فابرآناتومیکی بافت
هاي وابسته به سیستم ایمنی طحال و سایر اندام

هاي هاي گوشتی و نیز از طریق افزایش سلولجوجه
سیستم ایمنی پرندگان وضعیت دفاعی بالغ باعث بهبود 

بولینگ و . )23(شوندو تنظیم فرآیندهاي ایمنی آنها می
توجه به اینکه کمبود مواد گزارش کردند با) 5(همکاران 

ا در سطح روده هآنغذایی در جیره یا عدم جذب مناسب 
بهبود ،تواند باعث کاهش فعالیت سیستم ایمنی شودمی

شرایط هضم و جذب از جمله تأمین اسیدیته مناسب و 
طریق ها از نیز افزایش انرژي قابل متابولیسم خوراك

تواند به سبب قابلیت ها میمصرف اسیدهاي آلی و آنزیم

بب س،نیاز سیستم ایمنیدسترسی بهتر به مواد مورد
چگونگی اثرات متقابل بین . ایجاد ایمنی مطلوب گردد

اسیدهاي آلی و آنزیم فیتاز کامالً مشخص نیست، ولی
گزارش کردند که احتمال دارد ) 14(هان و همکاران 

جیره و مواد هضمی ناسیدهاي آلی با اسیدي کرد
براي عمل فیتاز فراهم pHمحیط بهتري را از لحاظ 

گزارش کردند که ) 6(و همکاران سهمچنین برن. نمایند
اسید سیتریک به تنهایی و یا همراه با آنزیم فیتاز، 

هاي گوشتی افزایش هیدرولیز فیتات را در جوجه
در مطالعه حاضر رسد نظر میبر این اساس به. دهدمی

سازي شرایط به سبب فراهماسیدهاي آلیاستفاده از 
فعالیت د بهبوباعثاسیدي مناسب در دستگاه گوارش 

افزایش قابلیت حل اسید فیتیک شده آنزیم فیتاز در 
که در نتیجه آزادسازي مواد مغذي متصل شده با است 

به این ترتیب ) 4(اسید فیتیک افزایش یافته است 
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براي تقویت قابلیت دسترسی به مواد مغذي مورد نیاز 
). 5(سیستم ایمنی به میزان بیشتري فراهم شده است 

گزارش کردند که ) 31(همکاران نگ و همچنین و
از طریق بهبود بکارگیري مواد توانندمیاسیدهاي آلی

کلسیم و فسفر که از جمله مواد مچون آهن،همعدنی
،معدنی مورد نیاز براي تقویت سیستم ایمنی هستند

از سوي دیگر .دنمنجر به تقویت سیستم ایمنی گرد
در صورت محلول در چربی بوده و ه اسیدهاي آلی ب

توانند از غشاي نیمه تراوا وارد شکل غیرتفکیک شده می
در داخل سلول باکتري .ها شوندسلول میکروارگانیسم

این اسیدها تفکیک شده و درون سلول را اسیدي 

کنند که به دنبال آن سلول باکتري براي ثابت ماندن می
pHها محیط درونی خود از طریق بیرون راندن پروتون

ها به این ترتیب شدت رشد باکتريکند وعمل می
). 10(گردد کاهش یافته و سیستم ایمنی تقویت می

و و همکارانئراماراو) 15(کبیر و همکارانهمچنین 
دالیل تقویت سیستم ایمنی را هایپرتروفی و )23(

هاي حاوي دي در گروهئیهاي لنفوهایپرپالزي اندام
.اندکردههاي آنتی بیوتیک محرك رشد عنوانجایگزین

اثر سطوح مختلف سرکه، اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و 
اثرات متقابل آنها بر بازده الشه و وزن نسبی اجزاي 

. شده استگزارش4و 3در جداول ،الشه
هاي گوشتیشه جوجهتأثیرات سرکه، اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل آنها بر خصوصیات ال-3جدول 

بال*ران*سینه*چربی محوطه بطنی*بازده الشه*تیمار
%)(سرکه 

A148/7445/14/255/215/7
A249/7435/13/256/215/7

(%)اسید سیتریک 
B183/74a47/12/256/216/7
B213/74b33/15/256/215/7

)FTU(فیتاز
C128/74b28/15/256/215/7
C269/74a51/13/255/216/7

Pooled  SEM36/003/04/02/005/0
(%)اسید سیتریک×)%(سرکه

A1×B160/74a46/15/256/217/7
A1×B237/74a44/13/255/214/7
A2×B108/75a49/19/246/215/7
A2×B290/73b21/18/257/216/7

)FTU(فیتاز×سرکه
A1×C138/7436/16/253/215/7
A1×C258/7454/13/258/216/7
A2×C118/7421/14/25225/7
A2×C280/7449/13/25215/7

)FTU(فیتاز× اسید سیتریک
B1×C193/74b30/16/257/216/7
B1×C274/74a65/19/244/216/7
B2×C163/73b27/14/256/215/7
B2×C264/74b38/17/256/215/7

Pooled  SEM51/005/06/03/008/0
)FTU(فیتاز× (%) اسید سیتریک × ) %(سرکه 

A1×B1×C198/7426/11/264/217/7
A1×B1×C220/7466/19/248/217/7
A1×B2×C178/7346/1252/214/7
A1×B2×C296/7442/16/258/215/7
A2×B1×C188/7434/125225/7
A2×B1×C228/7564/18/241/215/7
A2×B2×C148/7308/17/25226/7
A2×B2×C232/7434/18/25216/7

SEM46/006/09/04/01/0
a-b :05/0(مارهاستیتنیبداریمعنتفاوتدهندهنشانستونهردرنامشابهيهااندیس<P.(*: هزار گرم وزن زندهگرم به ازاي
A1 وA2 :      سرکه صفر و دو درصدB1 وB2 :        اسید سیتریک صفر و یک درصدC1 وC2 : واحد500آنزیم فیتاز صفر و
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هاي گوشتیهاي داخلی جوجهتأثیر سرکه، اسید سیتریک، فیتاز و اثرات متقابل آنها بر وزن نسبی ارگان-4جدول 
معدهپیش*سنگدان*پانکراس*کبد*قلب*تیمار

(%)سرکه 
A15/004/221/060/135/0
A25/001/221/060/136/0

(%)اسید سیتریک 
B151/097/121/061/136/0
B249/008/222/060/136/0

)FTU(فیتاز
C15/002/221/058/135/0
C25/003/222/062/136/0

SEMPooled012/004/0008/002/001/0
(%)اسید سیتریک × ) %(سرکه 

A1×B151/093/121/061/136/0
A1×B249/015/222/060/135/0
A2×B152/001/221/061/136/0
A2×B249/001/222/060/137/0
)FTU(فیتاز×سرکه

A1×C149/007/220/062/137/0
A1×C251/0223/059/134/0
A2×C151/097/122/055/134/0
A2×C250/005/221/066/139/0

)FTU(فیتاز× اسید سیتریک
B1×C150/096/121/054/135/0
B1×C253/099/121/062/137/0
B2×C150/009/221/060/136/0
B2×C248/007/223/056/136/0

SEMPooled018/006/001/003/002/0
)FTU(فیتاز× (%) اسید سیتریک × ) %(سرکه 

A1×B1×C150/094/12/060/138/0
A1×B1×C252/094/122/062/134/0
A1×B2×C148/024/22/064/136/0
A1×B2×C250/006/224/056/134/0
A2×B1×C150/098/122/046/132/0
A2×B1×C254/096/12/076/140/0
A2×B2×C152/004/222/064/136/0
A2×B2×C246/008/222/056/138/0

SEM025/01/0016/005/003/0
گرم به ازاي هزار گرم وزن زنده:*

A1 وA2 :      سرکه صفر و دو درصدB1 وB2 :        اسید سیتریک صفر و یک درصدC1 وC2 : واحد500آنزیم فیتاز صفر و

که هاي آماري نشان دادند تجزیه و تحلیل داده
دار یم فیتاز در جیره منجر به افزایش معنیاستفاده از آنز

در حالی که اسید ).P>05/0(چربی محوطه بطنی شد 
چربی سیتریک و اثر متقابل سرکه و اسید سیتریک 

داري  کاهش دادند صورت معنیمحوطه بطنی را به
)05/0<P(.هاي داخلی در مطالعه حاضر وزن نسبی اندام

.)P>05/0(نگرفتند تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار
استفاده گزارش کردند که) 28(شعبانی فتح و همکاران 

چرب و یا کاهش تولید اسیدسبباز اسیدهاي آلی 
منجر این امرکه شودتبدیل آن به گلیسرید میکاهش 

پرندگان تغذیه ذخیره چربی در محوطه بطنیبه کاهش 
آنزیم . گرددمیهاي حاوي اسیدهاي آلیشده با جیره

یتاز با افزایش چشمگیر قابلیت هضم مواد مغذي از ف

آزادسازي مواد مغذي متصل شده با اسید فیتیک طریق 
موجب افزایش انرژي آزاد شده از جیره غذایی) 4(

که در مطالعه حاضر انرژي مازاد بر نیاز حیوان . گرددمی
. صورت چربی در محوطه بطنی ذخیره شده استبه

کبد در بین تیمارهاي داري وزن نسبیعدم معنی
دلیل ذخیره بیشتر گلیکوژن و ه آزمایشی ممکن است ب

در اثر استفاده از کبد سازي چربی کاهش ذخیره
که این فرضیه مطابق با ) 2(اسیدهاي آلی باشد

است که گزارش ) 11(هاي فوشیمی و همکاران یافته
کردند اسیدي شدن جیره ممکن است از طریق افزایش 

فسفات به مسیر سنتز گلیکوژن و -6هجوم گلوکز 
افزایش غلظت سیترات در کبد منجر به تحریک 

دنیل و همکاران .گیلیکوژنسیس و مهار گلیکولیز شود
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جیره گزارش کردند استفاده از اسیدهاي آلی در) 8(
بازده الشه، چربی هاي گوشتی تأثیري رويجوجه

همچنین عدیل و . نداشتکبدوزن محوطه بطنی و 
گزارش کردند که استفاده از اسیدهاي آلی ) 3(ان همکار

وزن گردن، سینه، (داري بر خصوصیات الشه تأثیر معنی
هاي گوشتی جوجه) ها، کبد، قلب و سنگدانها، بالران

در ) 1(عبدالعازم و همکاران در حالی که . نداشت
تحقیقات خود نشان دادند که استفاده از اسید سیتریک 

و عبدالفتاح و همکاران شدبدکمنجر به کاهش وزن 
هم گزارش کردند که استفاده از سه و یک و نیم ) 2(

درصد اسید الکتیک، اسید سیتریک و اسید استیک 
وزن کبد و قلب در بازده الشه، بر داريمعنیتأثیر 

داشت در حالی که استفاده از نمقایسه با گروه شاهد 
سه درصد اسید سیتریک منجر به کاهش چربی سطح 

نین آنها گزارش کردند که در همچ. محوطه بطنی گردید
منجر به افزایش استفاده از اسیدهاي آلی آنان مطالعه

تر هاي هضمی پانکراس و در نتیجه بزرگترشح آنزیم
. شدن پانکراس گردید

سازي خوراك با هرچند که در مطالعه حاضر، مکمل
ود اسیدهاي آلی سبب کاهش چربی محوطه بطنی و بهب

وضعیت ایمنی پرندگان مورد مطالعه گردید و در عین 
حال تداخل اثري بین تیمارهاي آزمایشی  مشاهده نشد، 
الزم است تا تحقیقات بنیادي بیشتري در زمینه موجود 

هاي اصلی تقویت سیستم ایمنی انجام گیرد تا مکانیسم
بدن توسط اسیدهاي آلی  و نیز وجود یا عدم وجود 

تیمارهاي مورد مطالعه بیشتر روشن تداخل اثر بین 
.شود
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Study the Immune System and Carcass Characteristics of Broiler Chickens fed
with Organic Acids and Phytase Enzyme Supplementation

Nasibeh Mohammadbagheri 1 and Ramin Najafi2

Abstract
An experiment was conducted to evaluate the effects of organic acids and phytase enzyme

supplementation on immune system and carcass characteristics of broiler chickens. The
experiment was done in factorial arrangement 2×2×2 based on completely randomized design
with 8 treatments, 5 replicates and 12 chicks in each to 42 d of age. Diets including natural
vinegar (0 and 2%), citric acid (0 and 1%) and phytase enzyme (0 and 500 U phytase/kg of
feed). All the birds were vaccinated against Newcastle disease by lasota vaccine via aye drop in
11 and 23 days. In order to study the immune system situation, blood samples of two birds of
each replicate was taken in 42 day. After serum separation, the IgG of NDV was detected by HI
test. One birds of each replicate (five birds of each treatment) randomly selected and were killed
to evaluate lymphoid organs weigh and carcass characteristics at 42 day. The analysis of results
showed that addition of vinegar and phytase significantly increased the relative weight of bursa
(P<0/05). Interaction effect of citric acid with vinegar and with phytase enzyme significantly
increased the relative weight of bursa (P<0/05) also vinegar significantly increased the relative
weight of spleen (P<0/05). Phytase significantly increased the abdominal fat (P<0/05) while
citric acid and interaction effect of citric acid with vinegar significantly decreased the
abdominal fat (P<0/05). In current study treatments hasn’t any effect on internal organs relative
weight (P>0/05).
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