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  چکیده

 هایشاخص و ایمنی پاسخ ،الشه صفات رشد، عملکرد بر چربی مختلف منابع با غذایی جیره در اینولین و امولسیفایر مکمل اثرات بررسی منظور به پژوهش این
 چربی منبع دو با 2×2×2 لیفاکتور شیآزما کی در روزهیک نر گوشتی جوجه قطعه  800 تعداد .شد انجام روز 42 مدت به گوشتی یها جوجه خون بیوشیمی

 یتصادف کامالً طرح قالب در (درصد 1/0 و صفر) اینولین مکمل سطح دو و (لیزوفسفولیپید  درصد 1/0 و صفر) امولسیفایر سطح دو ،(گوساله پیه و سویا روغن)
 چربی درصد و تبدیل ضریب امولسیفایر، و گوساله پیه حاوی جیره با شد تغذیه هایپرنده .شدند استفاده تکرار هر در جوجه 20و  تکرار پنج تیمار، هشت با

 که پرندگانی در تبدیل ضریب و شکمی چربی درصد (.>05/0P) داشتند کردند دریافت امولسیفایر و سویا روغن حاوی جیره که پرندگانی از تری کم شکمی
 و اولیه پادتن عیار باالتر مقادیر ریفایامولس یحاو رهیج با شد تغذیه هایپرنده .(>05/0P) بود پرندگان سایر از تر کم کردند دریافت اینولین و چربی حاوی جیره
 کردند افتیدر امولسیفایر فاقد رهیج که یپرندگان از (SRBC) گوسفندی خون قرمز گلبول علیه IgM و تام پادتن ثانویه عیار و نیوکاسل، ویروس علیه ثانویه

 ریسا از باالتر کردند افتیدر نینولیا یحاو رهیج که یپرندگان در SRBC و نیوکاسل ویروس علیه پادتن عیار و روزانه وزن افزایش میانگین .(>05/0P) داشتند
 تواندمی گوشتی یها جوجه غذایی جیره در ترکیبی یا جداگانه صورت به اینولین و امولسیفایر مکمل از درصد 1/0 از استفاده حاصل، نتایج براساس .بود پرندگان

  باشد. مفید ایمنی پاسخ و رشد عملکرد بهبود برای
 

  سویا. روغن گوشتی، یها جوجه گوساله، پیه ،اینولین امولسیفایر، :هاکلیدواژه
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Abstract 
A 42-d study was conducted to investigate the effects of emulsifier and inulin supplementation in diets with different sources of fat on growth 
performance, carcass traits, immune response, and blood biochemical indices of broilers. A total of 800 one-day-old male broilers in a 2 × 2 × 2 
factorial experiment with two fat sources (soybean oil and beef tallow), two emulsifier levels (0 and 0.1% lysophospholipids) and two levels of inulin 
supplementation (0 and 0.1%) were used in a completely randomized design with eight treatments, five replications and 20 chicks per replicate. Birds 
fed diets containing beef tallow and emulsifier had a lower feed conversion ratio and abdominal fat percentage than birds fed diets containing soybean 
oil and emulsifier (P <0.05). The abdominal fat percentage and feed conversion ratio were lower in birds that received fat and inulin diets than other 
birds (P<0.05). Birds fed the emulsifier-containing diet had higher values of primary and secondary antibody titers against Newcastle disease virus, 
and secondary titers of total antibody and IgM against sheep red blood cells (SRBC) compared to those fed the emulsifier-unsupplemented diet 
(P<0.05). Daily weight gain and antibody titer against Newcastle disease and SRBC were higher in birds receiving the inulin-supplemented diet 
compared to other birds (P<0.05). In conclusion, the use of 0.1 % emulsifier and inulin, either singly or in combination, in the diet of broiler chickens 
can be useful for improving growth performance and immune response. 
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  مقدمه

 به رسیدن و عملکرد بهبود جهت اخیر یها سال در

 باال تولید با طیور شده اصالح یها گله در ژنتیکی پتانسیل

 جیره در است. شده زیادی توجه غذایی های یافزودن به

 کننده تأمین منابع جمله از گوساله پیه و سویا روغن طیور،

 باشدمی اسیدلینولئیک از غنی سویا روغن هستند. انرژی

 است. 6-امگا چرب اسیدهای خانواده عضو ینتر مهم  که

 تنظیم در سویا روغن از استفاده بودن مرسوم به توجه با

 این از کافی مقادیر اغلب گوشتی یها جوجه جیره،

 نیز موضوع این .]3[ کنندمی دریافت را چرب اسیدهای

 با چربی جذب و هضم که شود گرفته نظر در بایستی

 دارای جوان طیور زیرا یابد، می بهبود طیور سن افزایش

 غذایی ماده این جذب برای فیزیولوژیکی محدودیت

 صفراوی های نمک با جیره سازی مکمل .]7[ هستند

 ولی شود،ها  جوجه در چربی مصرف بهبود سبب تواند می

 بود نخواهد هصرف به مقرون اقتصادی نظر از راهبرد این

 جذب و خوراک هضم حداکثرسازی برای بنابراین، .]24[

 سیستم فیزیولوژیکی های محدودیت این مغذی، مواد

 هایکار راه کارگیریبه با است ممکن طیور هضمی

 چربی منابع برای شوند. حذف یا و یافته کاهش ای تغذیه

 رقابت حیوانات و انسان بین نباتی های روغن ویژه به

 میزان هایی،کار راه از استفاده با بتوان اگر و دارد وجود

 رقابت این توان می داد، کاهش را جیره در مصرفی انرژی

  محدود نباتی های روغن چون هم ارزشی با مواد برای را

 ترکیبات از استفاده هاکار راه این از یکی نمود.

  .]8[ است جیره در کننده امولسیون

 هضم قابلیت بهبود توانایی دارای امولسیفایرها

 که چرا هستند، حیوانی های چربی ویژه به ها چربی

 طور به حیوانی های چربی در موجود چرب اسیدهای

 میسل تشکیل به شدت به و بوده اشباع صورت به عمده

 بر غلبه در است ممکن چنین هم دارند. نیاز جذب برای

 و بدن در تولیدشده صفراوی اسیدهای میزان بودن ناکافی

 .]12[ باشند داشته نقش جوان پرندگان در آن بازچرخ

 گوشتی یها جوجه جیره به تجاری امولسیفایرهای افزودن

 مصرف راندمان برای جیره هایمکمل سایر با مقایسه در

 عنوان به  سویا لسیتین باشد.می مفیدتر غذایی جیره چربی

 و یرپذیگوارش بهبود سبب تواندمی امولسیفایر یک

 حیوان سالمت بهبود چنین هم و ]11[ هاچربی جذب

 که باشدمی امولسیفایرها ترکیبات از یکی لیزولسیتین شود.

 منابع ویژه به و مغذی مواد ای روده جذب افزایش منظور به

 با همراه ترکیبات این شود. می اضافه غذایی جیره به  چربی

 اولین در امولسیفایر یک عنوانبه صفراوی های نمک

 گزارش عالوه، به .]24[ دارند نقش لیپید هضم از مرحله

 تشکیل در شرکت به قادر ها لیزولسیتین که است شده

 و ها چربی جذب بهبود سبب و بوده مخلوط های میسل

  .]21[ شوند می مغذی مواد سایر

 در موجود ای ذخیره های کربوهیدرات ها اینولین

 از گروهی به متعلق که باشند می گیاهان از بسیاری

 تجاری، اینولین .]2[ هستند ها فروکتان نام با ترکیبات

 کاسنی های ریشه از استخراج طریق از عمده طور به

 و مرها پلی از مخلوطی آن باتیترک آید. می دست به

 نآ ییایمیش هاییژگیو از است. ،فروکتوز اولیگومرهای

 و یگوارش های آنزیم برابر در مقاوم آب، در تیحالل

 بزرگ روده های میکروب توسط باال ریتخم قابلیت

 سالمت و تغذیه به مربوط های مزیت اکثر .]19[ باشند می

 صورت به اینولین نوع از های فروکتان استفاده از ناشی

 انتخابی و تحریکی اثرات با مرتبط غیرمستقیم یا مستقیم

 های الکتوباسیل و ها بیفیدوباکتری فعالیت یا رشد بر ها آن

 مطالعه یک در .]2[ باشد می گوارش دستگاه محیط

 اینولین نوع از های فروکتان که است شده گزارش

 در تغییر سبب و داده تغییر را لیپید وساز سوخت توانند می

 چربی ذخیره کاهش خون، چربی هایمتابولیت غلظت



 منابع با شده هیتغذ یگوشت یها جوجه در خون یمیوشیب و یمنیا پاسخ الشه، اتیخصوص رشد،  عملکرد بر نینولیا و ریفایامولس مکمل اثرات

 یچرب مختلف
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 مختلف هایبافت چرب اسیدهای ترکیب بهبود و بدن

 زمان هم بررسی خصوص در ایمطالعه تاکنون .]18[ گردد 

 گوشتی یها جوجه جیره در اینولین و امولسیفایر مکمل

 انجام اشباع چرب اسیدهای منابع با تغذیه زمان در ویژه به

 مکمل که بود نیا مطالعه نیا هیفرض است. نشده

 عملکرد بر یدیمف تأثیر است ممکن اینولین یا امولسیفایر

 جیره با شد تغذیه یها جوجه ایمنی یهاپاسخ و رشد

 ،بنابراین .باشند داشته اشباع چرب اسیدهای منابع حاوی

 مکمل اثرات بررسی پژوهش این انجام از هدف

 یها جوجه در اینولین و )لیزوفسفولیپید( امولسیفایر

 بود. چربی تلفخم بعامن با هشد تغذیه گوشتی

 

 هاروش و مواد

 استان یگوشت مرغ پرورش  مزارع از یکی در پژوهش این

 جوجه قطعه  800 تعداد شد. انجام روز 42 مدت به و المیا

 دو با 2×2×2 لیفاکتور شیآزما کی در روزهیک نر گوشتی

 امولسیفایر سطح دو ،(گوساله پیه و سویا روغن) چربی منبع

 مکمل سطح دو و (لیزوفسفولیپید  درصد 1/0 و صفر)

 با یتصادف کامالً طرح قالب در (درصد 1/0 و صفر) اینولین

 استفاده تکرار هر در جوجه 20و  تکرار پنج تیمار، هشت

 تجاری نام با آزمایش این در شده استفاده امولسیفایر .شدند

 25 حاوی مکمل این شد. (کایآمر آرتیوت، )شرکت ریفایآرت

 ن،یکول لیدیزوفسفوتی)ال دهایپیزوفسفولیل نوع چهار از درصد

 و تولینوزیا لیدیزوفسفوتیال د،یاس کیدیزوفسفوتیال

 شش لسیتین، درصد 40 ،(نیآم اتانول لیدیزوفسفوتیال

 درصد 29 و (PEGR) نولئاتیرس کولیگال لنیات یپل درصد

 نام با تحقیق این در مورداستفاده اینولین .بود (carrier) حامل

 درجه بود. بلژیک( اورافتی، )شرکت ST رافتیلین تجاری

 خلوص درجه و درصد 2-60 محصول این پلمریزاسیون

 گلوکز، شامل آن دیگر ترکیبات که بود درصد 90 فروکتان

 24 مدت به اول روز سه درها  جوجه بود. ساکارز و فروکتوز

 برنامه سپس و گرفتند قرار مداوم روشنایی معرض در ساعت

 در تاریکی ساعت یک و روشنایی ساعت 23 مدت به نوری

 انجام طول در شد. اعمال پرورش دوره پایان تا روز طول

 خوراک و آب به آزاد دسترسی پرندگان تمامی آزمایش،

 درجه 33 ،ها جوجه ورود با زمان هم دمایی برنامه داشتند.

 5/0 روزانه سالن دمای ساعت، 72 از پس و بود گرادسانتی

 یافت کاهش گراد(سانتی درجه سه ای )هفته گراد سانتی درجه

 درجه 24 متوسط طور به روزگی( 21) سوم هفته پایان در تا

 مدت طول در ماند. ثابت آن از بعد و رسید گرادسانتی

 برای بود. درصد 50 پرورش سالن نسبی رطوبت آزمایش،

 آغازین (ایهیتغذ )برنامه دوره سه شامل که ها جیره تنظیم

-42) پایانی و روزگی( 11-24) رشد روزگی(، 10 تا )یک

 پرورش راهنمای در شده ارائه احتیاجات از بود، روزگی( 25

  (.1 )جدول شد استفاده (2014) 308 راس سویه

 شد. گیری اندازه دوره هر پایان در خوراک مصرف

 محاسبات ی،شیآزما یواحدها تلفات تأثیر عدم منظور به

 مرغ روز روش براساس یمصرف خوراک از یعملکرد

 گروهی صورت به تکرار هر یها جوجه وزن .شد استفاده

 خوراک تبدیل ضریب شد. گیریاندازه دوره هر پایان در

 هر در وزن افزایش به مصرفی خوراک مقدار تقسیم از نیز

 روز هر شد. محاسبه آزمایش دوره کل چنین هم و دوره

 مشاهده محض به و بازرسی آزمایشی واحدهای تمام

 در شد. می ثبت و توزین آوری، جمع پرنده الشه تلفات،

 دو آزمایشی، واحد هر از ،(یروزگ 42) شیآزما انیپا روز

 و انتخاب واحد آن وزن میانگین با متناسب پرنده قطعه

 وزن زنده، وزن شد. کشتار الشه، های ویژگی بررسی برای

 قلب، کبد، شکمی، محوطه چربی سینه، ،ها ران الشه،

 و طحال فابریسیوس، )بورس لنفی هایاندام و سنگدان

 و ران سینه، الشه، ،ها اندام وزن و یریگ اندازه تیموس(

 بیان زنده وزن از درصدی صورت به شکمی محوطه چربی

  شدند.
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 پایانی و روزگی( 11-24) رشد روزگی(،10 تا )یک آغازین های دوره در پایه جیره  شیمیای ترکیب و خوراکی مواد .1 جدول

 روزگی( 42-25)
 پایانی رشد  آغازین )درصد( خوراکی مواد

 گوساله پیه سویا روغن گوساله پیه سویا روغن گوساله پیه سویا روغن 

 77/62 77/62 71/57 71/57 67/53 67/53 ذرت

 34/20 34/20 30/26 30/26 92/31 92/31 پروتئین( درصد 44) سویا کنجاله

 10/7 10/7 79/6 79/6 68/5 68/5 ذرت گلوتن کنجاله

 57/1 - 34/1 - 10/1 - نشاسته

 - 00/4 - 40/3 - 80/2  سویا روغن

 00/4 - 40/3 - 80/2 -  گوساله پیه

 57/1 57/1 75/1 75/1 96/1 96/1 فسفات کلسیم دی

 01/1 01/1 08/1 08/1 15/1 15/1 کلسیم کربنات

 44/0 44/0 42/0 42/0 43/0 43/0 هیدروکلرید لیزین -ال

 18/0 18/0 20/0 20/0 26/0 26/0 متیونین -ال دی

 15/0 15/0 17/0 17/0 21/0 21/0 ترئونین -ال

 14/0 14/0 19/0 19/0 27/0 27/0 نمک

 23/0 23/0 15/0 15/0 05/0 05/0 شیرین جوش

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  1ویتامینی مکمل

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 2معدنی مکمل

 - 57/1 - 34/1 - 10/1 ساختمانی( )ماسه فیلر

 100 100 100 100 100 100 مجموع

 شده( )محاسبه جیره مغذی مواد و انرژی

 3200 3200 3100 3100 3000 3000  (کیلوگرم در کیلوکالری) متابولیسم قابل انرژی

 5/19 5/19 5/21 5/21 23 23 (درصد) خام پروتئین

 73/6 65/6 97/5 90/5 25/5 19/5 )درصد( خام چربی

 03/1 03/1 15/1 15/1 28/1 28/1 (درصد) هضم قابل لیزین

 80/0 80/0 87/0 87/0 95/0 95/0 (درصد) هضم قابل سیستین +متیونین

 69/0 69/0 77/0 77/0 86/0 86/0 )درصد( هضم قابل ترئونین

 79/0 79/0 87/0 87/0 96/0 96/0 (درصد) کلسیم

 40/0 40/0 43/0 43/0 48/0 48/0 (درصد) دسترس قابل فسفر

 220 220 235 235 250 250 کیلوگرم( در واالناکی)میلی جیره الکترولیتی تعادل

 گرممیلی E، 3 ویتامین المللیبین واحد D3 ، 18 ویتامین المللیبین واحد A، 3000 ویتامین المللیبین واحد 9000 جیره: کیلوگرم هر در هاویتامین قدارم .1

 B12 ویتامین گرممیلی0 /012 )پیردوکسین(، B6 ویتامین گرممیلی 3 )ریبوفالوین(، B2  ویتامین گرممیلی 6 )تیامین(،B1  ویتامین گرممیلی K3، 8/1 ویتامین

  ویتامین گرممیلی 10 )بیوتین(، H2 ویتامین گرممیلی 24/0 اسید(، )فولیک B9 ویتامین گرممیلی 1 )نیاسین(، B3 ویتامین گرممیلی 30 )سیانوکوباالمین(،

B5کولین گرممیلی  500 و اسید( )پانتوتنیک. 

 سلنیوم. گرممیلی 2/0 ید، گرممیلی 1 مس، گرممیلی 10آهن، گرممیلی 80 روی، گرممیلی 100 منگنز. گرممیلی 100 جیره: کیلوگرم هر در معدنی مواد قدارم .2
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 روز 14 و هفت ،ها جوجه ایمنی واکنش بررسی منظور به

 علیه واکسیناسیون آخرین انجام از پس روزگی( 35 و 28)

 ورید از و انتخاب جوجه دو آزمایشی واحد هر از نیوکاسل،

 به ارسال از پس هانمونه .شد گرفته خون نمونه ها آن بالی

 نیوکاسل علیه پادتن عیار گیریاندازه برای آزمایشگاه،

 قرار موردآزمایش (HI) هماگلوتیناسیون سنجش روش به

 گرفتند.

 پرنده دو تکرار هر از ،35 و 21 یروزها در چنین هم

 ونیسوسپانس درصد هفت محلول یسیس 1/0 و انتخاب

 نهیس عضله در (SRBC) گوسفندی خون قرمز گلبول

 )روزهای قیتزر هر از بعد روز هفت .شد قیتزر پرندگان

 و یآورجمع خون یهانمونه مزبور پرندگان از (42 و 28

 سرعت با یقهدق 18 مدت به سرم یجداساز یراب سپس

 های نمونه شدند. یفیوژسانتر یقهدق در دور هزار 2000

 در یکروتیوبم به انتقال و یجداساز از بعد بالفاصله سرم

 یابیارز زمان تا گرادیسانت درجه -20 یدما با یزرفر

 عیار تعیین برای شدند. ینگهدار IgG و IgM غلظت

 هماگلوتیناسیون روش از SRBC علیه شده تولید پادتن

 پاسخ جهت ابتدا سرم هاینمونه شد. استفاده میکروتیتر

 مرکاپتواتانول -2 تکنیک از استفاده با سپس و تام پادتن

  .]14[ گرفت قرار موردآزمایش IgG و IgM برای

 پرنده قطعه دو آزمایشی واحد هر از روزگی، 42 در

 گیری خون بال ورید طریق از و انتخاب تصادفی صورت به

 و جدا سرم هاینمونه خون، انعقاد از پس آمد. عمل به

 سرعت با دقیقه 10 مدت به میکروتیوب به انتقال از پس

 30K-3 مدل سانتریوفوژ دستگاه با دقیقه در دور 2000

(Sigma Aldrich, Germany) غلظت شدند. سانتریفیوژ 

 کلسترول، گلیسرید،تری آلبومین، تام، پروتیئن گلوکز،

HDL و LDL از استفاده با خون سرم هاینمونه در 

 دستگاه و آزمون پارس شرکت آزمایشگاهی های کیت

 UV 1600 PC (Shimadzu, Japan) مدل اسپکتروفتومتر

 .]4[ شد گیریاندازه

 )نسخه SAS افزارنرم توسط شده آوریجمع هایداده

 تجزیه (1) مدل برای GLM رویه از استفاده با و (1/9

 (>05/0P) سطح در و Lsmeans آزمون کمک به هامیانگین

  شدند. مقایسه

 (1 رابطه

Yijkl=+Ai+Bj+Ck+ ABij+ACik+BCjk+ABCijk+eijkl. 

 میانگین ؛µ مشاهده، هر مقدار ؛Yijkl رابطه، این در

 اثر ؛Ck امولسیفایر، اثر ؛Bj چربی، منبع اثر ؛ Aiمشاهدات،

 ؛ACik امولسیفایر، و چربی منبع متقابل اثر ؛ABij اینولین،

 متقابل اثر ؛BCjk اینولین، و چربی منبع متقابل متقابل اثر

 و چربی منبع بین متقابل اثر ؛ABCijk اینولین، و امولسیفایر

 به مربوط ی)خطا باقیمانده اثر ؛eijkl اینولین، و امولسیفایر

  بود. مشاهده( هر

 

 بحث و جینتا

 مصرف بر اینولین ×امولسیفایر ×چربی منبع متقابل اثرات

 در غذایی تبدیل ضریب و روزانه وزن افزایش خوراک،

 پرورشی دوره کل در چنین هم و پرورش مختلف هایدوره

 با که ییها جوجه در وزن افزایش (.2 )جدول نبود دارمعنی

 از بهتر شدند تغذیه سویا روغن و اینولین حاوی جیره

 گوساله پیه و اینولین حاوی هایجیره با شد تغذیه پرندگان

 کل چنین هم و آزمایش مختلف هایدوره در .(>05/0P) بود

 امولسیفایر و اینولین حاوی هایجیره که پرندگانی دوره،

 تبدیل ضریب و و تر بیش مصرفی خوراک کردند دریافت

 که پرندگانی در تبدیل ضریب .(>05/0P) داشتند بهتری

 از بهتر کردند دریافت گوساله پیه و امولسیفایر حاوی جیره

 سویا روغن و امولسیفایر حاوی جیره با شد تغذیه پرندگان

  .(>05/0P) بود
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 گوشتی یها جوجه در روزانه مصرفی خوراک میانگین و روزانه وزن افزایش میانگین بر اینولین و امولسیفایر چربی، منبع اثرات .2 جدول

  آزمایشی تیمارهای
  روزانه وزن افزایش
 روز( پرنده/ )گرم/

 
  روزانه مصرفی خوراک
 روز( پرنده/ )گرم/

 غذایی تبدیل ضریب 
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 59/1 79/1 35/1 23/1  36/243 54/156 01/65 81/21  95/152 18/87 13/48 64/17  - - سویا
 53/1 71/1 28/1 18/1  50/246 72/162 57/61 21/22  40/161 71/94 97/47 72/18  + - سویا
 52/1 74/1 21/1 13/1  40/240 78/161 59/57 03/21  18/158 48/92 24/47 46/18  - + سویا
 53/1 74/1 25/1 15/1  19/247 51/164 34/60 34/22  67/161 12/94 16/48 38/19  + + سویا
 57/1 75/1 36/1 24/1  42/244 25/158 61/62 56/23  16/155 23/90 05/46 88/18  - - پیه
 56/1 74/1 32/1 21/1  60/236 27/156 13/59 20/21  70/151 55/89 63/44 52/17  + - پیه
 52/1 70/1 28/1 13/1  61/236 05/157 71/58 85/20  72/155 83/91 54/45 35/18  - + پیه
 53/1 71/1 32/1 14/1  08/249 15/165 26/62 67/21  17/162 27/96 00/47 90/18  + + پیه

SEM    1516/0 2825/0 3818/0 04/2  1570/0 4097/0 0460/1 2/3  033/0 037/0 038/0 077/0 
                 اصلی اثرات
                 چربی منبع

 a55/19 a87/47 b12/91 a54/158  a85/22 a13/65 39/161 a37/246  b18/1 b27/1 75/1 b53/1   سویا روغن
 b41/18 b81/45 a97/94 b19/154  b82/20 b68/59 18/159 b68/241  a24/1 a32/1 73/1 a57/1    پیه

SEM    1634/0 5506/0 46/2 17/3  1772/0 8037/0 30/1 27/2  013/0 016/0 017/0 028/0 
                 امولسیفایر

-    19/18 70/46 b42/90 b31/155  a20/23 a08/62 45/158 b73/242  a22/1 a32/1 75/1 a56/1 
+    77/18 99/46 a67/93 a43/159  b47/21 b73/59 12/162 a32/249  b14/1 b27/1 73/1 b52/1 

SEM    1634/0 5506/0 46/2 17/3  1806/0 8037/0 30/1 28/2  013/0 016/0 017/0 028/0 
                  اینولین

-    33/18 74/46 a66/93 a01/162  a81/23 b98/58 40/158 b19/241  a19/1 a36/1 75/1 b52/1 
+    63/18 95/46 b43/90 b73/158  b86/21 a82/62 16/162 a84/247  b17/1 b29/1 73/1 a57/1 

SEM    1629/0 5506/0 46/2 17/3  1772/0 8037/0 30/1 27/2  013/0 016/0 017/0 028/0 
                (P-value) احتمال سطح

 7719/0 4081/0 0001/0 0244/0  1731/0 1293/0 5346/0 5346/0  0201/0 3805/0 0013/0 3444/0   چربی منبع
 0006/0 0625/0 0001/0 0001/0  1214/0 4657/0 0015/0 0015/0  0806/0 1161/0 6574/0 0597/0   امولسیفایر

 1213/0 1881/0 2298/0 0165/0  3993/0 2483/0 8264/0 8264/0  0055/0 0016/0 7326/0 5556/0   اینولین
 9743/0 9230/0 2720/0 0165/0  5499/0 7937/0 0584/0 0584/0  4474/0 7002/0 2820/0 8696/0  امولسیفایر ×چربی
 1722/0 1334/0 8741/0 8671/0  1407/0 0982/0 7898/0 7898/0  0006/0 0001/0 7889/0 1950/0  اینولین ×چربی

 0035/0 0381/0 0001/0 0008/0  0154/0 1510/0 0001/0 0001/0  7901/0 2877/0 1105/0 0364/0  اینولین ×امولسیفایر
 6295/0 7425/0 8741/0 1013/0  5672/0 6958/0 4965/0 4965/0  1859/0 3520/0 4782/0 1220/0  اینولین ×امولسیفایر ×چربی منبع

a-b: است دارمعنی ستون هر در مشابه غیر حروف با اعداد تفاوت (05/0>P.) 
SEM: هامیانگین استاندارد خطای 

 

 با شد تغذیه پرندگان در روزانه وزن افزایش در بهبود

 آزمایش در پیه به نسبت سویا روغن حاوی های جیره

  .]25 ،9[ باشد می زمینه این در قبلی نتایج با موافق حاضر

 اسیدهای باالی غلظت با چربی منبع یک عنوان به پیه

 و 16 چرب اسیدهای از غنی که است مطرح اشباع چرب

 پیوستن جهت چرب اسیدهای این تمایل و بوده کربنه 18

 از .]21[ است غیراشباع چرب اسیدهای از تر کم ها میسل به

 با چربی هضم قابلیت که است شده مشخص خوبی به طرفی،

 ابتدایی سنین در ویژه به اشباع چرب اسید باالی درصد

 اشاره باید رابطه این در .] 9[ است پایین گوشتی یها جوجه
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 در ابتدایی سنین در صفراوی اسیدهای ترشح مقدار که شود

 تشکیل عدم به منجر خود که بوده پایین گوشتی یها جوجه

 شد خواهد چربی جذب کاهش نهایت در و ها میسل مناسب

 در غذایی تبدیل ضریب که داد نشان حاضر مطالعه نتایج .]7[

 روغن به نسبت رشد  دوره در پیه کننده دریافت یها جوجه

 مطابقت مطالعه یک گزارش با نتیجه این که بود باالتر سویا

 اسیدهای منابع با گوشتی یها جوجه تغذیه آن در که دارد

 .]17[ شد خوراک مصرف راندمان کاهش سبب اشباع چرب

 خوراک میزان کاهش باعث امولسیفایر مکمل مصرف

 اثر این دوره کل در البته که شد رشد دوره در مصرفی

 احتماالً رشد دوره در مصرفی خوراک کاهش .نشد مشاهده

 خشک، ماده هضم قابلیت بر امولسیفایر مثبت تأثیر دلیل به

 وزن افزایش  بهبود به تمایل .]10[ باشدمی چربی و پروتئین

 مکمل فاقد گروه به نسبت امولسیفایر کننده دریافت گروه در

  دوره کل در البته که شد، مشاهده پرورش ابتدایی دوره در

 امولسیفایر، مکمل با رابطه در .شد منعکس نیز آزمایش

 بر آن مصرف مؤثربودن از حاکی بسیاری های گزارش

 در مثال، برای باشد. می گوشتی یها جوجه بدن وزن افزایش

 کننده امولسیفیه مکمل اثر بررسی منظور به که ایمطالعه

 چربی مختلف منابع هضم قابلیت بر کولین( )لیزوفسفاتیدیل

 انجام گوشتی یها جوجه در طیور( چربی و سویا روغن )پیه،

 گرم 5/0) کولین لیزوفسفاتیدیل مکمل که شد مشاهده شد،

 در را گوشتی یها جوجه بدن وزن تواند می )کیلوگرم در

 ظاهری هضم قابلیت بر آن تأثیر به توجه با آغازین دوره

 استفاده حاضر، مطالعه در .]24[ بخشد بهبود چرب، اسیدهای

 بود، گوساله پیه حاوی جیره که زمانی امولسیفایر مکمل از

 به نسبت غذایی تبدیل ضریب در کاهش ترین بیش موجب

 های دوره سایر در اما گردید. آغازین دوره در ها گروه سایر

 دلیل-به تواند می امر این .نشد مشاهده نتیجه این آزمایش

 ها میسل به پیوستن در اشباع چرب اسیدهای تر کم قابلیت

 ابتدایی سنین در ویژه به غیراشباع چرب اسیدهای به نسبت

 مکمل افزودن مثبت اثرات .باشد گوشتی یها جوجه

 در خوراک تبدیل ضریب بهبود در طیور جیره به امولسیفایر

 شده گزارش .]11 ،8[ است شده گزارش متعددی مطالعات

 با توان می که خوراک مصرف راندمان در بهبود که است

 چربی منبع به وابسته بسیار کرد، ایجاد امولسیفایر هایمکمل

 دلیل به پیه .باشد می گوشتی یها جوجه جیره در موجود

 های نمک  توسط تر کم دارد که شیمیایی و فیزیکی خواص

 شودمی امولسیفیه گوارش دستگاه در موجود بومی صفراوی

 پاک و تثبیت را چربی قطره سطح صفراوی های نمک .]12[

 متصل اینترفاز به توانندمی لیپازها که ای گونه به کنندمی

 روند این غذایی جیره در امولسیفایر ترکیبات شوند.

 نوع هم نتیجه در .]21[ دهندمی افزایش را سازیامولسیون

 امولسیفایر ترکیب نوع هم و جیره در موجود چربی ترکیب

 نتایج به توجه با باشند.می اثرگذار پرنده نهایی عملکرد در

 اینولین افزودن گفت توان می آزمایش این در آمده دست به

 .شود می گوشتی یها جوجه در رشد عملکرد بهبود باعث

 به اینولین افزودن اثر دهد می نشان گذشته های پژوهش نتایج

 بهبود است. متناقض گوشتی های جوجه عملکرد بر جیره

 غذایی جیره در اینولین مکمل توسط رشد عملکرد

 شده گزارش زیادی گران پژوهش توسط گوشتی یها جوجه

 اینولین مفید اثرات برای مختلفی دالیل .]23 و 19 ،18[ است

 ها آن ترین مهم  از که است شده پیشنهاد عملکرد بهبود بر

 دیواره به اتصال با اینولین ؛کرد اشاره موارد این به توانمی

 به ها باکتری آسیب از نامطلوب( های )باکتری باکتری سلول

 و هضم بهبود با و کندمی جلوگیری روده اپیتلیوم های سلول

 .]19[ شودمی طیور عملکرد بهبود سبب مغذی مواد جذب

 طریق از و غیرمستقیم میزبان سالمتی بر اینولین تأثیر احتماالً

 تولید روده میکروفلور وسیله به که است هایی متابولیت

 چرب اسیدهای شامل ها متابولیت این از برخی .شود می

 اسیدی شرایط ایجاد با هاباکتریوسین و الکتات زنجیر، کوتاه

 کاهش و مفید های باکتری افزایش نهایت در و روده در
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 ممکن .]2[ شوندمی پرنده عملکرد افزایش باعث ها پاتوژن

 بوتیرات نسبی سهم در افزایش باعث اینولین از استفاده است

 رشد برای الزم انرژی بوتیرات شود. سکوم هضمی مواد در

 یا مستقیم طور به و نموده فراهم را اپیتلیال های سلول

 رشد و سلولی تمایز کننده تنظیم های مکانیزم در غیرمستقیم

  .]18[ است دخیل

 چربی درصد بر امولسیفایر ×چربی منبع متقابل اثرات

 محوطه چربی .(3 جدول) بود دارمعنی شکمی محوطه

 روغن و امولسیفایر حاوی جیره با که ئیها جوجه در شکمی

 هایجیره با شد تغذیه پرندگان از تر کم شدند تغذیه سویا

 که پرندگانی .(>05/0P) بود گوساله پیه و امولسیفایر حاوی

 محوطه چربی کردند دریافت امولسیفایر حاوی های جیره

 در کبد نسبی وزن .(>05/0P) داشتند تریپایین شکمی

 از باالتر کردند دریافت گوساله پیه حاوی جیره که پرندگانی

  .(>05/0P) بود سویا روغن حاوی جیره با شد تغذیه پرندگان

 ترین مهم از یکی الشه در چربی حد از بیش شدن ذخیره

 باعث تنها نه زیرا است، مدرن مرغداری صنعت مشکالت

 در مشکالت باعث بلکه شودمی الشه عملکرد کاهش

 الشه در چربی پایین ذخیره شود.می طیور گوشت فرآوری

 گوشتی های مرغ در تجاری گوشت چربی مقدار کاهش با

 شود یم گوشت یبازارپسند شیافزا باعث و داشته مطابقت

 گوشتی یها جوجه در باالتر شکمی چربی درصد .]20[

 با مقایسه در گوساله پیه حاوی غذایی هایجیره با شد تغذیه

 افزایش دلیل است ممکن سویا روغن حاوی هایجیره

 باشد. پیه با شد تغذیه یها جوجه در کبد وزن دارمعنی

 پرندگان بدن در لیپیدها ساخت اصلی مرکز کبد کهازآنجایی

 دلیل تواندمی چربی ذخیره افزایش ،]11[ شودمی محسوب

 بر غذایی جیره چربی تأثیر باشد. اندام این وزن افزایش

 که باشد همراه واقعیت این با است ممکن بافتی چربی ذخیره

 چرب اسیدهای با مقایسه در راحتی به پیه از حاصل انرژی

 بنابراین و شودنمی استفاده متابولیکی اهداف برای غیراشباع

 شد گزارش چنین .هم]13[ یابدمی تجمع بدن چربی عنوانبه

 یها جوجه جیره در ضروری چرب اسیدهای کمبود که

 شود می آن در چربی افزایش و کبد شدن بزرگ باعث گوشتی

 پیه از استفاده حاضر، آزمایش در که این به توجه با .]16[

 است شده کبد ترشدن بزرگ و چربی ترشدن بیش سبب

 مقدار از پیه حاوی های جیره احتماالً که گرفت نتیجه توان می

 افزودن .نبودند برخوردار ضروری چرب اسیدهای کافی

 ویژه به  گوشتی یها جوجه جیره به امولسیفایر مکمل

  گوساله(، )پیه اشباع چرب اسید منابع با شد تغذیه یها جوجه

 .داد کاهش را شکمی محوطه چربی

 کاهش بر امولسیفایر از استفاده مثبت آثار ایمطالعه در

 .]8[ شد گزارش شکمی محوطه شده ذخیره چربی میزان

 وضعیت بهبود طریق از امولسیفایر مکمل رسدمی نظر به

 به منجر ضروری چرب اسیدهای و چربی جذب و هضم

 نتیجه در و کبد در چرب اسیدهای ساخت فرایند کاهش

 .شود می بدن چربی ذخایر میزان کاهش

 42) ثانویه عیار بر امولسیفایر ×چربی متقابل اثرات

 اریع (.4 )جدول بود دارمعنیSRBC  عیله IgM روزگی(

 که ییها جوجه در SRBC علیه IgM (یروزگ 42) هیثانو

 باالتر شدند تغذیه گوساله پیه و امولسیفایر حاوی جیره با

 و امولسیفایر حاوی هایجیره با شد تغذیه پرندگان از

 حاوی های جیره که پرندگانی .(>05/0P) بود سویا روغن

 باالتری مقادیر کردند دریافت امولسیفایر یا و سویا روغن

 (یروزگ 28) هیاول اریع موس،یت و بورس ینسب وزن از

 SRBC هیعل IgM و کلی اریع و وکاسل،ین یماریب هیعل

 عیار .(>05/0P) داشتند (یروزگ 42) هیثانو پاسخ یبرا

 اولیه کلی عیار نیوکاسل، بیماری عیله روزگی( 28) اولیه

 روزگی( 42) ثانویه عیار و ،SRBC علیه روزگی( 28)

IgM علیه SRBC اینولین حاوی جیره که پرندگانی در 

 فاقد جیره با شد تغذیه پرندگان از باالتر کردند دریافت

 .(>05/0P) بود اینولین
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 گوشتی یها جوجه الشه های ویژگی بر اینولین و امولسیفایر چربی، منبع اثرات .3 جدول

 چربی منبع
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 95/2 54/0 32/2 61/3 77/30 98/36 38/64 - - سویا

 56/2 48/0 16/2 11/4 77/31 77/38 52/63 + - سویا

 82/2 49/0 18/2 87/2 07/31 27/37 98/63 - + سویا

 56/2 48/0 19/2 77/2 50/30 94/35 00/64 + + سویا

 94/2 53/0 57/2 31/3 05/31 89/35 35/63 - - پیه

 64/2 54/0 39/2 65/4 95/32 52/36 80/62 + - پیه

 75/2 46/0 27/2 27/3 11/31 91/36 86/64 - + پیه

 64/2 49/0 26/2 17/3 20/31 69/36 70/64 + + پیه

SEM   2634/0 2476/0 1219/0 0486/0 0350/0 0078/0 0517/0 

          اصلی اثرات

          چربی منبع

 b34/3 b21/2 50/0 72/2 03/31 24/37 96/63   سویا روغن

 a60/3 a37/2 51/0 74/2 58/31 50/36 93/63   پیه

SEM   3623/0 6946/0 1819/0 0126/0 0075/0 0004/0 0126/0 

          امولسیفایر

-   51/63 04/37 63/31 a92/3 36/2 a52/0 77/2 

+   38/64 70/36 97/30 b02/3 22/2 b48/0 69/2 

SEM   3623/0 6946/0 1819/0 0126/0 0075/0 0004/0 0126/0 

          اینولین

-   14/64 76/36 00/31 b27/3 33/2 51/0 a87/2 

+   75/63 98/36 61/31 a67/3 25/2 50/0 b60/2 

SEM   3623/0 6946/0 1819/0 0126/0 0075/0 0004/0 0126/0 

         (P-value) احتمال سطح

 7878/0 1044/0 0292/0 1717/0 1419/0 2826/0 9415/0   چربی منبع

 5650/0 1612/0 0594/0 0018/0 4944/0 8153/0 0790/0   امولسیفایر

 0959/0 7099/0 2406/0 7395/0 2463/0 9928/0 4242/0   اینولین

 4216/0 8213/0 2518/0 0488/0 5098/0 0558/0 0911/0   امولسیفایر×چربی

 8250/0 0734/0 9039/0 9877/0 2595/0 9960/0 9535/0   اینولین×چربی

 6796/0 2402/0 2298/0 0391/0 0555/0 2672/0 5082/0   اینولین×امولسیفایر

 9923/0 7771/0 9830/0 3268/0 7411/0 4811/0 7939/0 اینولین×امولسیفایر×چربی منبع

a-b: است دارمعنی ستون هر در مشابه غیر حروف با اعداد تفاوت (05/0>P.) 

SEM: هامیانگین استاندارد خطای 
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 گلبول و نیوکاسل بیماری واکسن علیه پادتن پاسخ و لنفوئیدی هایاندام وزن بر اینولین و امولسیفایر چربی، منبع اثرات .4 جدول

 گوشتی یها جوجه در (SRBC) گوسفندی خون قرمز
 لنفی هایاندام وزن    

 زنده( وزن )درصد 

  1پادتن اریع 

 نیوکاسل علیه

 علیه 1پادتن اریع 

SRBC (28 )روزگی 

 علیه 1پادتن اریع 

SRBC (42 )روزگی 

 کل  روزگی 35 روزگی 28  طحال تیموس بورس  اینولین امولسیفایر چربی منبع
IgG IgM 

 کل 
IgG IgM 

 08/2 92/0 69/2  63/1 40/0 16/2  67/2 88/2  114/0 259/0 099/0  - - سویا

 38/2 83/0 86/2  75/1 80/0 36/2  70/2 06/3  100/0 281/0 121/0  + - سویا

 91/1 03/1 70/2  43/1 60/0 12/2  80/2 03/3  122/0 290/0 141/0  - + سویا

 69/2 72/0 04/3  70/1 00/1 41/2  94/2 22/3  105/0 301/0 160/0  + + سویا

 03/1 92/0 03/2  15/1 80/0 05/2  58/2 70/2  130/0 239/0 060/0  - - پیه

 62/1 83/0 43/2  67/1 60/0 26/2  67/2 82/2  119/0 251/0 081/0  + - پیه

 16/2 72/0 67/2  47/1 40/0 06/2  67/2 88/2  124/0 250/0 110/0  - + پیه

 32/2 52/0 75/2  43/1 80/0 19/2  76/2 99/2  130/0 270/0 140/0  + + پیه
SEM    010/0 012/0 014/0  098/0 089/0  115/0 212/0 188/0  181/0 366/0 293/0 

                  اصلی اثرات

                  چربی منبع

 130/0a 283/0a 110/0  04/3a 78/2  26/2 70/0 63/1  82/2a 88/0 27/2a    سویا روغن

 098/0b 253/0b 126/0  85/2b 67/2  14/2 65/0 43/1  47/2b 75/0 78/1b    پیه 

SEM    005/0 006/0 007/0  049/0 044/0  058/0 106/0 094/0  091/0 183/0 146/0 

                  امولسیفایر

  -    090/0b 258/0b 116/0 
 b86/2 66/2b  21/2 65/0 55/1  50/2b 88/0 77/1b 

  +    138/0a 278/0a 120/0 
 a03/3 79/2a  20/2 70/0 51/1  79/2a 75/0 28/2a 

SEM    005/0 006/0 007/0  049/0 044/0  058/0 106/0 094/0  091/0 183/0 146/0 

                  اینولین

  -    103/0b 260/0 122/0  87/2b 68/2  b10/2 55/0 42/1  52/2 90/0 80/1b 

  +    125/0a 275/0 114/0  02/3a 77/2  a31/2 80/0 64/1  77/2 73/0 25/2a 

SEM    005/0 006/0 007/0  053/0 044/0  058/0 106/0 094/0  091/0 183/0 146/0 

                (P-value) احتمال سطح

 0263/0 6210/0 0106/0  1450/0 7411/0 1437/0  0862/0 009/0  1201/0 0009/0 0001/0    چربی منبع

 0226/0 6210/0 0322/0  7525/0 7411/0 8862/0  0414/0 0245/0  6173/0 0201/0 0001/0    امولسیفایر 

 0343/0 5142/0 0615/0  1147/0 1053/0 0159/0  1664/0 0375/0  3641/0 0759/0 0034/0    اینولین  

 0490/0 6210/0 1500/0  5335/0 3248/0 8924/0  4559/0 8969/0  8567/0 5452/0 2997/0    امولسیفایر×چربی

 6806/0 9108/0 9590/0  8500/0 3248/0 6494/0  9341/0 6234/0  5005/0 0000/1 7276/0    اینولین×چربی

 9418/0 7369/0 7765/0  4546/0 3248/0 9824/0  6915/0 9979/0  7375/0 0000/1 7276/0    اینولین×امولسیفایر

 2845/0 9108/0 3484/0  1995/0 3248/0 5990/0  6573/0 9979/0  5747/0 5452/0 7276/0  اینولین×امولسیفایر×چربی

a-b: است دارمعنی ستون هر در مشابه غیر حروف با اعداد تفاوت (05/0>P.) 

SEM: هامیانگین استاندارد خطای 

 شدند. آگلوتینه کامالً که هستند سرم رقت باالترین log2 براساس هاداده .1
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 به منجر سویا روغن به نسبت پیه حاوی جیره از استفاده

 در مشابه، طور به .شد  بورس و تیموس نسبی وزن کاهش

 چرب اسیدهای منابع مصرف که شد گزارش ایمطالعه

 اسیدهای مقادیر با منابع با مقایسه در سویا( )روغن غیراشباع

 بورس وزن افزایش به منجر چربی( )پودر باالتر اشباع چرب

 شد روزگی 70 سن در گوشتی هایبوقلمون در طحال و

 سیستم بر چربی غیراشباع و اشباع منابع تأثیر مورد در .]15[

 ]5[ ایمطالعه در است. شده انجام کمی مطالعات طیور ایمنی

 تأثیر تحت لنفاوی هایبافت چرب اسیدهای ترکیب

 از غنی های جیره تأثیر گرفت. قرار غذایی جیره محتویات

 این به تواندمی همورال ایمنی پاسخ بر غیراشباع هایچربی

 اسید( آراشیدونیک اسید غلظت که باشد مرتبط موضوع

 سیستم های بافت و سرم در (n-6 گروه از کربنی 20 چرب

 های چربی از غنی های جیره از که ییها جوجه ایمنی

 بنابراین یافت. کاهش درصد 70 تا 50 کردند، تغذیه غیراشباع

 توانند می PGE2 تولید کاهش طریق از غیراشباع های چربی

  .]6[ شوند پادتن تولید افزایش موجب

 و تیموس لنفی های اندام نسبی وزن ،پژوهش این در

 امولسیفایر حاوی جیره تغذیه با فابریسیوس بورس

 یگوشت یها جوجه هک است شده گزارش .یافت افزایش

 (ریفایامولس منبع عنوان به) لیزوفسفولیپید با شده مکمل

 هک هایی آن با مقایسه در یترنیسنگ فابریسیوس بورس

 مشاهده طرفی از .]1[ دارند کنندنمی دریافت امولسیفایر

 عیار امولسیفایر، مکمل با شد تغذیه یها جوجه که شد

 به نسبت SRBC و نیوکاسل علیه باالتری پادتن

 .]1[ دادند نشان مکمل فاقد جیره با شد تغذیه یها جوجه

 دستگاه از چربی بهتر جذب دلیل به احتماالً موضوع این

 های بافت چرب اسیدهای ترکیب در دخالت و گوارش

 مثبت اثرات حاضر مطالعه در چنین هم باشد. لنفاوی

 شد. مشاهده ایمنی پاسخ بر غذایی جیره به اینولین افزودن

 بر اینولین عمل مکانیسم ینتر مهم  که است شده گزارش

 میکروبی جمعیت بهبود واسطه به ایمنی سیستم تعدیل

  .]2[ باشدمی روده

 د،یسریگل یتر گلوکز، ن،یآلبوم خام، نیپروتئ هایغلظت

 حاوی جیره که پرندگانی در خون سرم LDL و کلسترول

 از ترپایین داریمعنی طور به کردند دریافت سویا روغن

 (.5 )جدول بود گوساله پیه حاوی جیره با شد تغذیه پرندگان

 مقادیر کردند دریافت اینولین حاوی هایجیره که پرندگانی

 داشتند خون سرم LDL و کلسترول هایغلظت از تریپایین

(05/0P<). 

 یها جوجه چربی، مختلف منابع تأثیر لحاظ از

 گلیسرید،تری مقدار ینتر کم سویا روغن با شد تغذیه

 سرم در را HDL غلظت ینتر بیش  و LDL و کلسترول

 .داشتند گوساله پیه با شد تغذیه یها جوجه  به نسبت خون

 کلسترول کل غلظت گذشته مطالعه یک در مشابه طور به

 نسبت سویا روغن با شد تغذیه یها جوجه در خون سرم

 روز 42 دوره کل در داری معنی طور به رستوران روغن به

 از تری پایین  سطح چنین هم .]22[ بود تر کم آزمایش

 روغن با شد تغذیه یها جوجه خون سرم در گلیسرید تری

 مطالعه این در .]3[ شد مشاهده گوساله پیه با مقایسه در سویا

 در LDL و کلسترول غلظت کاهش سبب اینولین افزودن

 اینولین گرم 10 مقدار که شد گزارش مشابه طور به شد. خون

 گوشتی یها جوجه سرم کلسترول کاهش باعث جیره در

 لیپیدی وساز سوخت تواندمی اینولین چنین هم .]23[ شودمی

 پالسما کلسترول و گلیسرول آسیل تری غلظت و داده تغییر را

  کاهش برای فرضیه چندین تاکنون .]18[ دهند کاهش را

 شده پیشنهاد اینولین توسط کلسترول و گلیسیرید تری غلظت

 که است این است قبول قابل تر بیش که ایفرضیه .است

 فعالیت و کبدی هایژن بیان زمان هم کاهش باعث اینولین

 لیپیدهای متابولیسم نتیجه در و شده لیپوژنیک هایآنزیم

 را گلیسرید و چرب اسیدهای سنتز و داده تغییر را کبدی

  .]2[ دهدمی کاهش
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 گوشتی یها جوجه خون بیوشیمیایی هایشاخص برخی بر اینولین و امولسیفایر چربی، منبع اثرات .5جدول

 HDL LDL کلسترول گلیسرید تری گلوکز آلبومین تام پروتئین   
 لیترگرم/دسیمیلی لیترگرم/دسیمیلی لیترگرم/دسیمیلی لیترگرم/دسیمیلی لیترگرم/دسیمیلی لیترگرم/دسی لیترگرم/دسی اینولین امولسیفایر چربی منبع

 23/44 70/32 85/92 38/76 00/199 90/1 51/3 - - سویا
 82/37 45/31 29/84 12/77 12/198 75/1 24/3 + - سویا
 95/51 41/33 36/99 30/72 30/223 91/1 49/3 - + سویا
 54/34 79/32 98/80 43/65 43/190 69/1 25/3 + + سویا
 31/72 40/29 29/118 20/81 20/229 06/2 87/3 - - پیه
 25/60 30/26 30/103 75/86 98/217 04/2 67/3 + - پیه
 26/77 36/30 82/126 50/95 35/267 35/2 09/4 - + پیه
 a20/273 29/103 60/121 21/27 73/73 49/2 98/3 + + پیه

SEM   102/0 077/0 29/8 55/3 07/4 407/1 24/4 
          اصلی اثرات
          چربی منبع

 b37/3 b81/1 b80/202 b73/72 b30/89 a59/32 b13/42   سویا روغن
 a90/3 a23/2 a85/246 a72/91 a55/117 b31/28 a88/70   پیه

SEM   078/0 044/0 93/4 83/1 35/2 866/0 41/2 
          امولسیفایر

-   57/3 94/1 05/211 28/80 70/99 96/29 65/53 

+   70/3 11/2 60/238 18/84 15/107 94/30 37/59 

SEM   078/0 044/0 93/4 83/1 35/2 866/0 41/2 
          اینولین

-   74/3 06/2 80/229 48/81 20/109a 46/31 43/61a 

+   53/3 99/1 85/219 98/82 65/97b 44/29 58/51b 

SEM   078/0 044/0 93/4 83/1 35/2 866/0 41/2 
         (P-value) احتمال سطح
 0018/0 0001/0 0050/0 0116/0 0119/0 0206/0 0166/0   چربی منبع

 5038/0 2455/0 4329/0 5859/0 1053/0 3253/0 5282/0   امولسیفایر
 0429/0 1202/0 0271/0 8336/0 5514/0 7184/0 3383/0   اینولین

 7954/0 6351/0 6566/0 1731/0 9615/0 4006/0 7835/0 امولسیفایر×چربی
 8034/0 5194/0 6898/0 0513/0 7551/0 8020/0 8468/0 اینولین×چربی

 6486/0 4474/0 7798/0 5355/0 9256/0 9211/0 8681/0 اینولین×امولسیفایر
 9652/0 7675/0 9435/0 5086/0 7092/0 6348/0 4521/0 اینولین×امولسیفایر×چربی منبع

a-b: است دارمعنی ستون هر در مشابه غیر حروف با اعداد تفاوت (05/0>P.) 
SEM: هامیانگین استاندارد خطای 

 
 

 از استفاده حاضر، مطالعه در آمدهدستبه نتایج به توجه با

 یها جوجه غذایی جیره در اینولین و امولسیفایر مکمل

 چرب اسیدهای حاوی چربی منابع از استفاده هنگام گوشتی

  شود.می ایمنی پاسخ و رشد عملکرد بهبود سبب اشباع

 قدردانی و تشکر

 محل از پژوهش این در استفاده مورد امکانات و هزینه

 وسیله بدین که ،است شده تأمین ایالم دانشگاه اعتبارات

  .دارندمی ابراز را خود قدردانی مراتب نگارندگان



 منابع با شده هیتغذ یگوشت یها جوجه در خون یمیوشیب و یمنیا پاسخ الشه، اتیخصوص رشد،  عملکرد بر نینولیا و ریفایامولس مکمل اثرات

 یچرب مختلف
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