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Introduction1 Feed cost has gradually increased in poultry production worldwide. One approach to 

minimizing production cost is dietary manipulation of nutrient supplies through improved feed efficiency. The 
inclusion of lipids in broiler diets is essential to meet metabolisable energy requirement. Great amounts of 
animal fats and vegetable oils are usually added to broiler diets to increase their energy content. However, 
several factors can affect lipids digestion, both related to the animal characteristics such as bird age, genetic 
strain, secretion and activity of digestive enzymes, and to the diet composition such as type of fat used as lipid 
supplement, ratio of unsaturated to saturated fatty acids in the diet, presence of pentosans and dietary fiber. 
Within this reality, researches have been conducted to study the increased digestibility of oils and fats by 
emulsifying substances, such as bile salts and phospholipids. Lysophospholipid (LPL) is a more effective 
biosurfactant in emulsifying properties than bile salts and soy lecithin because one molecule in the hydrophobic 
tail is removed, indicating more stability in the aqueous environment of the gastrointestinal tract. Another action 
of lysophospholipids is related to the antibacterial effect. They may modify the biological structure of bacteria 
causing changes in membrane permeability, raising the speculation of a combined effect with organic acids on 
poultry gut health. The changes in membrane permeability by lysophospholipids may facilitate the ion 
dissociation of the organic acids inside the bacteria. In turn, the control of the intestinal microbiota through these 
additives could preserve the integrity of endogenous, consequently, the present study was designed to investigate 
the effects of dietary LPL supplementation in diets differing in fat on blood parameters, intestinal morphology, 
ceca microbiome and performance in broiler chicks. 

Materials and Methods This experiment was performed in a completely randomized design based on 
factorial arrangement to evaluate the effect of lysophospholipid supplementation (0 and 0.25g/kg) in corn-
soybean meal diets containing three fat sources (soybean oil, tallow and their blend 50: 50%) and each at two 
levels (1.5 and 3%) with 12 isocaleric and isonitrogenous starter diets. Each diet was fed to six replicates of 10 
chicks each during 1 to 14 days of age. Performance traits, jejunal morphology, serum lipid composition, cecal 
microbial population of one chick from each replicate were measured at day 14.  

Results and Discussion the interaction effects of lysophospholipid supplementation, fat source and fat level 
were not significant on broiler performance during 1 to 14 days of age, except for the lysophospholipid 
supplementation and fat level that was significant on feed intake in the starter period. Among the main effects 
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only fat levels had a significant effect on body weight, body weight gain in the starter period, and 3% fat level 
compared to 1.5% improved body weight and body weight gain. These results are in agreement with zampiga et 
al, (2016) that demonstrated the addition of the lysophospholipid did not statistically improve final body weight 
and daily weight gain of broilers in the whole period of trial (0–42 d). These observations are partially in contrast 
with Melegy et al. (2010) who reported that the use of an emulsifier based on lysolecithin at the dosage of 0.25 
or 0.5 kg/ton of feed significantly improved these productive parameters. Other factors may be affect on broiler 
performance such as inappropriate dose of lysophospholipid in diet, low energy levels of the experimental diets, 
use of 3 factors in the experimental design, and low bird population in each treatment that combined the effects. 
The Interaction effects of lysophospholipid supplementation, fat source and fat level were not significant on 
jejunal villus height, villus width, diameter of epithelium layer, crypt depth and villus height to crypt depth ratio. 
The interaction effects of lysophospholipid supplementation and fat levels in diet showed a significant effect on 
villus width. The effect of fat levels was significant for villus height and it increased by the use of 3% levels. The 
Interaction effect of lysophospholipid supplementation, fat source and fat level was not significant on the 
concentration of triglyceride, cholesterol, HDL and LDL in serum of broiler chicks. The interaction effect of 
lysophospholipid supplementation and fat level in diet was significant on the concentration of triglyceride level, 
and the interaction effect of lysophospholipid supplementation and fat source in diet was significant on LDL in 
serum lipid level of broiler chicks. The main effect of lysophospholipid supplementation was significant on the 
concentration of triglyceride, and also the effect of fat source was significant on cholesterol and HDL in serum 
of broiler chicks. The Interaction effects of lysophospholipid supplementation, fat source and fat level was not 
significant for lactobacillus and E-coli population in ceca. The main effect of lysophospholipid supplementation 
was significant increase on the lactobacillus population in ceca, and the effect of fat level in diet was significant 
decrease on the E-coli population in ceca.  

Conclusion It can be concluded in this study that of lysophospholipids supplementation did not have a 
significant effect on performance in broiler chickens during the starter period. 
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 سرم مختلف چربی بر پارامترهایو سطوح های حاوی منابع در جیره لیزوفسفولیپید اثر مکمل

در دوره  گوشتیهایروده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه شناسیریختخون، 

 آغازین

 
 4آبادی، احمد حسن*4ابوالقاسم گلیان، 4اکبر ساالریعلی

 41/41/4931تاریخ دریافت: 

 41/44/4144تاریخ پذیرش: 

 
 

 چکیده

 –هوا  ررت گرم در کیلووگرم  در جیور    52/0و  0تصادفی با روش فاکتوریل جهت ارزیابی اثر مکمل لیزوفسفولیپید ) طرح کامالً صورتبهآزمایش 

جیر  آغازین ایزوکالریک و  15درصد  با  3و  2/1  و هریک در دو سطح )20: 20گاو  و مخلوط حاو  سه منبع چربی )روغن سویا، پیه که کنجاله سویا
ژژنووم،   شناسیریخت  ،روزگی تغذیه و صفات عملکرد 11تا  1گوشتی در دور  قطعه جوجه 10د. هر جیر  به شش تکرار دارا  ایزونیتروژنوس انجام ش

اثورات متاابول مکمول لیزوفسوفولیپید،      گیر  شد.روزگی انداز  11خون، جمعیت میکروبی سکوم یک جوجه از هر تکرار در پایان لیپیدها  سرم ترکیب 
دار نبود و فاط اثر متاابل مکمل لیزوفسفولیپید و سطح چربی بور مصورخ خوورا     دور  معنیاین ها در منبع چربی و سطح چربی جیر  بر عملکرد جوجه

. اثر سطح چربی جیر  بور ارتفواپ پورز     >02/0p) دار بود. اثر متاابل مکمل لیزوفسفولیپید و سطح چربی جیر  بر عرض پرز معنی >02/0p) دار بودمعنی
سورم و اثور مکمول     گلیسویرید  درصد سبب افزایش آن شد. اثر متاابل مکمول لیزوفسوفولیپید و سوطح چربوی بور میوزان تور        سهدار بود و سطح معنی

و  گلیسورید  تور  یزانم رب یزوفسفوپیپیدر مکمل ل. اث >02/0p) دار بودندگوشتی معنی  هاسرم جوجه LDLلیزوفسفولیپید و منبع چربی جیر  بر میزان 
 یر ج بیو سطح چر یلوسالکتوباس یتبر جمع یزوفسفولیپید. مکمل ل >02/0p) بود داریسرم معن HDLکلسترول و  یزانبر م یر ج یمنبع چرب ینهمچن
در  یگوشوت   هابر عملکرد جوجه لیزوفسفولیپید پژوهش نشان داد که مکمل ینا یجنتا یبررس . >02/0p) داشتند داریمعن یرتأث یشیاکلیاشر یتبر جمع

 گلیسرید سرم خون شد.ها و کاهش تر سبب افزایش جمعیت الکتوباسیلوس ، ولینداشت یرتأث یندور  آغاز

 
 منبع  ،یا، سطحروغن سو ، گاو یهپ اثرات متاایل،: یدیکل هایهواژ

 

 1مقدمه

 هوا  ینوه درصود هز  52خوورا    یوه ته ینوه هز که ینتوجه به ابا 
 یدبا یر ج دهند تشکیلو نسبت مواد  یزانرا در بر دارد م یورپرورش ط

را داشته باشد  ینهحداقل هز یوان،ح یازن ینتأم برعالو باشد که   طور
(Zuhri, 2010.  انورژ  کننود  ینتوأم و عمود    یدانه ررت منبع اصل  

                                                           
 کشواورز ،  دانشوکد   داموی،  علووم  گورو  ترتیب دانشجو  دکتر  و اساتید به -1

 .ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگا 
 Email: golian-a@um.ac.ir)                           نویسند  مسئول: -)*
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دانوه ررت موورد    یمتق یند ،که در آ شودیم بینیپیش. باشدیم یر ج
 یبخش ینتأمبه فکر  یدبا بنابراین،. یابد یشافزا ها مرغدار  برا یازن

 هایچرب. شد یمتارزان ق زا  انرژ  هاخورا  یربا سا یر ج  از انرژ
. شوندیپرندگان استفاد  م یر در ج  انرژ ینتأممنظور بهطور عمد  به

  مادار انرژ یشمنجر به افزا تواندیپرندگان م یر به ج یافزودن چرب
 یدر هر گرم از چربو   تراکم انرژ یراپرند  شود، ز  قابل دسترس برا

هضوم و جوذ    . اسوت  هوا ینو پروتئ هایدراتاز کربوه یشترروغن ب یا
ول در آ  اسوت  نواملل  گلیسوریدها   تر  فرآور یازمندن یر ج یچرب

شد  و  یفهصفرا امولس یتفعال یلهوسبه هایکه در دستگا  گوارش، چرب
از آن  . Zhao et al., 2015) شووند یم یدرولیزپانکراس ه یپازتوسط ل

https://ijasr.um.ac.ir/
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 شوود، یم انجام یآب  هاو در مللول دوازدههدر  یپیدهاکه هضم ل جا
بوا   یودرولیز اجاز  ه  صفراو  هانمک یلهوسبه یر ج یچرب یونامولس

در سوطح روغون و    گلیسریدها تر یجهدر نت دهد،یپانکراس را م یپازل
. شوووندیموو یوودرولیزچوور  آزاد ه یدها و اسوو یسووریدهاآ  بووه منوگل

 هوا  یسول م یلدر تشوک  یود  ناش کل ین،همچن  صفراو  هانمک
رود   یمخواط   هوا سلول یلهوسبهکه پس از آن  کنندیا میفمخلوط ا

 . اثبوات شود  اسوت کوه     Kragdahl, 1985) شوندیکوچک جذ  م
بوه  و جوان ملدود اسوت    هادر جوجه هایپیدهضم و جذ  ل یتظرف
 Al-Marzooqi and) یپواز ل یود تول یینسوطح پوا   یزیولوژیوک، بلوغ ف

Lesson, 1999 ، 9یوور ج یووبرود  و ترک یکروفلووورا م یتوضووع 
(Maisonnier et al., 2003بوه   یراشوباپ چور  غ  یدها  ، نسبت اس

هوا   ، حضوور پنتووزان  Ketels and Groote, 1989) یور  اشوباپ در ج 
(Choct and Annison, 1992یور ج یبر  و ف(  Jimenez-Moreno 

et al., 2009یول دلبوه  یوور هضم و جوذ  در ط  آیندفر دارد. ی  بستگ 
خواطر کوه    یون بوه ا  ،دارد ییباال یتاهم یهضم یستمکوچک بودن س

کامل کردن عمل هضم و جذ  در دستگا  گوارش   برا یمواد خوراک
در  یژ وبه هایهضم چرب براینعالو حدود دو ساعت زمان دارند،  یورط

امر  ینکه ا یابدیسن بهبود م یشو با افزا یستن ینهپرندگان جوان به
 یدها و اسو  یپازل یمدستگا  گوارش در ترشح آنز یینپا یتظرف یلدلبه

روز   یوک   هوا در جوجوه  یپازل یتکه فعال طوربه باشد،یم  صفراو
 Leeson andاسوت )  یروزگو  51آن در سن  یتدرصد فعال یکبرابر 

Summers, 2001.  ،یارسو دستگا  گوارش جوجه بس یکاز  بنابراین 
 شودیصورت ناقص انجام مبهنابالغ است و عمل هضم و جذ  در آن 

زمان ملودود حضوور موواد     برعالو در پرندگان بالغ  ،یگرو از طرخ د
موواد   یکاف ینتأمامکان  هایر از ج یار چک، در بسدر رود  کو ییغذا
ممکون نبوود  و باعو       پرنود  ی خوورا  در واحد حجم مصرف  مغذ

باع  کاهش  در نهایت،که  شودیپرند  م یدکاهش سرعت رشد و تول
که  هایییپرندگان از افزودن یر در ج یدبا بنابراین، .گرددیم  سودآور

را در واحد حجم کمتر  یشتر ب  و انرژ  شد یباع  بهبود هضم چرب
نووپ هسوتند    یون از ا یفایرهااستفاد  نموود کوه امولسو    کنند،یم ینتأم
(Xing et al., 2004 .  و یودروفیل مولکوول مللوول در آ  )ه   یوک  

. شوود یشوناخته مو   یفایرامولسو  نووان عبوه   یپوفیل)ل یمللول در چرب
خود در آ  و با بخش  دوستآ با بخش  تواندیم یفایرمولکول امولس

 یلدر کموک بوه تشوک    یحل شود و ناش مهم یخود در چرب گریزآ 
 یفایرهاامولسوو بنووابراین، . Neto et al., 2011) یوودنما یفوواا یسوولم
  امور بورا   اینکنند که  یعتوز یونرا در امولس یقطرات چرب توانندیم

از جملوه امولسویفایرها  مو ثر در     الزم اسوت.  هایهضم و جذ  چرب
توان به لیزوفسفولیپید اشار  کورد.  هضم و جذ  چربی در پرندگان می

ها  طبیعی هستند که از هیدرولیز لسیتین لیزوفسفولیپید، سورفاکتانت
  . et al.,Joshi 2006آینود ) موی  دسوت به 2Aسویا توسط فسفولیپیاز 
اسوت   15تا  5لیپوفیلیک در لیزوفسفولیپید حدود  -تعادل هیدروفیلیک

ها  صوفراو  و لسویتین بواالتر اسوت، همچنوین      که نسبت به نمک
ها  صوفراو  و لسویتین دارا  غلظوت    لیزوفسفولیپید نسبت به نمک

کوچک تر  ها یسلم یلباع  تشکتر  است که بلرانی میسل پایین
ی در رود  کوچوک  قطورات چربو   یشوتر ب سطح یجادو ا یواندر رود  ح
یی که از آن جا بنابراین، . Van and Tomas, 2008شوند )پرند  می
ها  پرورش طیور بیشترین هزینه صرخ تامین خورا  و مواد در واحد
دلیول  بوه قسمت زیاد  از این مواد مغوذ    ،شود و از طرفیمغذ  می

شووند،  می رندگان جوان برا  هضم، دفعملدودیت دستگا  گوارش پ
استفاد  از ترکیباتی که باع  افزایش میزان هضوم در   ،به همین دلیل

توانند عملکرد را بهبوود دهنود. هودخ از    شوند، میدستگا  گوارش می
این پژوهش، بررسی تأثیرات مکمل لیزوفسفولیپید بر عملکرد، ترکیب 

جمعیت میکروبوی سوکوم   ژژنوم و  شناسیریختلیپیدها  سرم خون، 
 ها  گوشتی در دور  آغازین بود.جوجه

 

 هامواد و روش

دانشوگا     دانشوکد  کشواورز   یاوات پوژوهش در سوالن تلا   ینا
مربووط   نالیزها قوچان اجرا و آ -مشهد واقع در جاد  مشهد  یفردوس
روغون   .یددانشکد  به انجام رس یندام ا یهتغذ یشگا در آزما یزبه آن ن
از فروشوگا  موواد    یلیشد  ساخت شرکت هوا  یهتصف یخوراک یا سو

 یوزان مبهمشهد  یاز کشتارگا  صنعت گاو یهشد. پ یهته انسانی خورا 
 یشوی آزما هوا  یور  در ج یوه شد. جهت اسوتفاد  از پ  یهته یلوگرمک 20

بعود از   یهمنظور پ ین. بدیدگرد یلتبد یعتوسط حرارت به ما یهابتداء پ
 مسوتایم غیور ها چور  شود  و سوپس بوا حورارت      یناخالص  جداساز

رو  شد  و بعود از   گرادسانتیدرجه  100  دمامیانگین در  یکروفرما
 درجووه چهووار  و در دمووا  آورجمووع یلیمتوور م 1/0 یعبووور از صوواف

  نگهودار  هوا یور  و اسوتفاد  در ج  یشتا زمان انجوام آزموا   گرادسانتی
 یسواخت کمپوان   یفوایر آرت  با نوام تجوار   یزوفسفولیپید. مکمل لیدگرد

Artevet یوران در ا ینگلبار نو یندگیو از نما یکامتلد  آمر یاالتدر ا 
 یلناتو  یپلو  شوامل  یفوایر آرت  مکمول تجوار   یبوات ترک .شد یدار خر
اتوانول   یزوفسوفاتیدیل ل ین،کوول  یزوفسوفاتیدیل ل ینولئات،رس یکولگال
  بود. یداس یزوفسفاتیدیکو ل یتولنوزیا یزوفسفاتیدیلل ین،آم

صوورت  بوه  303سوویه راس   روز  یک یقطعه جوجه گوشت 550
سووطح مکموول   دو) یوولدر قالووب فاکتور یطوورح کووامالً تصووادف  

و  2/1ی: سوطح چربو   دو× گرم در کیلووگرم   52/0و  0 یزوفسفولیپید:ل
  20: 20گاو  و مخلوط روغن سویا، پیهی: منبع چرب سه× درصد  سه
مخلووط نور و مواد      یجوجه گوشتقطعه  10تکرار  ششو  یمارت 15با 

فرمولوه   یزونیتروژنووس و ا یزوکالریوک ا صورتبه هایر استفاد  شد. ج
 یاجوات احت یهکه کل یدندگرد یمتنظ  اگونهبه هایر  . ج1 شدند )جدول

 یمشودند. تنظو   ین  توأم 5011راس ) یهسوو  یهها براساس توصو جوجه
 یکاز  هاصورت گرفت. جوجه UFFDA افزارنرمبا استفاد  از  هایر ج
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قابول    انرژ  هاشدند. داد  یهتغذ یشیآزما ها یر با ج یروزگ 11تا 
  1393ماالوه سواالر  و همکواران )   از    منابع چربیظاهر یسممتابول

 3215 هوا آن 20: 20و مخلوط  3131 یه، پ3335 یاروغن سوکه برا  
 هوا  یر ج  ظاهر یسمقابل متابول  انرژ یمتنظ  برابود،  یلوکالر ک
 استفاد  شد. یمنابع چرب ینا  حاو یشیآزما

از قسمت میوانی ژژنووم و جمعیوت میکروبوی      بردار نمونهجهت 
سکوم در پایان آزمایش، از هر واحد آزمایشی یک جوجوه نور کوه بوه     

ژژنووم   یوانی م بخوش انتخا  و کشتار شد.  ،میانگین تیمار نزدیک بود
 یور  گشودند و جهوت انوداز      آورجموع  شناسوی ریخوت  یزآنوال   برا

آمورا    یلهوسبهشد   یفژژنوم، از روش توص شناسیریخت  پارامترها
آمیز  بوا  بعد از رنگ استفاد  شد. (Amerah et al., 2007) و همکاران
 یوه ته  هوا بافوت  یبررس  برا ها تهیه والم ائوزین، – یلینهماتوکس
 ,CellSens Dimension) یوتر کامپ یژ و افزارنرمفاد  از شد  با است

Olympus, Tokyo, Japan  عورض،   شوامل: پورز   10 هوا  قسمت
سپس بوا کموک   یپت و قطر الیه پوششی مشخص و عمق کر ،ارتفاپ
موورد    هااز ملل ییهاعکس یکروسکوپ،م  نصب شد  رو یندورب

مورد   فاکتورها Epix Xcapt افزارنرمنظر گرفته شد  و با استفاد  از 
 ژژنوم انداز  گیر  شد. نظر در بافت 

در  یشیاکلیاشرو  یلوسالکتوباس یکروبیم یتجمع یینمنظور تعبه
 11) یشآزما یانکشتار شد  در پا  هااز جوجه یکسکوم، از هر 

ها خارج و با حرکت آرام از داخل شکم جوجه هاسکوم ، یروزگ
به داخل  یسکوم یات. ملتوخارج شد هاآن یاتانگشت، ملتو

قرار گرفتند و سپس به  یخ  و بر رو یهتخل یلاستر ها یقوط
  منتال شدند. جهت شمارش تعداد گرادسانتیدرجه  -50سردخانه )

آ   متریلیم نههر تکرار در  یسکوم یاتگرم از ملتو یک ها باکتر
مللول همگن  یناز ا  10-5و سپس  10-1) شد. دو رقت یقماطر، رق

  کشت مخصوص خود کشت شد. برا یطمل  و هر رقت بررو یهته
ها شد  از آن یهته  هارقت ،یشیاکلیاشرو  یلوسالکتوباس رششما
کشت  یطمل یعنیکشت مخصوص خود  یطمل  بر رو یبترتبه

MRS  در  گرادسانتیدرجه  35ساعت در انکوباتور  13مدت بهو
ساعت در  51مدت به EMBکشت  یطو مل هواز یب یطشرا

 Gubanقرار گرفتند )  هواز یطدر شرا گرادسانتیدرجه  35انکوباتور 

et al., 2006یشیاکلیاشرو  یلوسالکتوباس ها ی ، تا کلون 
 یطرشد کردن داشته باشند. پس از خروج مل  برا یفرصت کاف

 Colony Countingدستگا   هیلوسبه ها ها از انکوباتور، باکترکشت
 شمارش شدند. 
-قبل از کشتار خوون  یشیانتخا  شد  هر واحد آزما  هااز پرند 

  گذارشمار  ا یشهش  هابه لوله یآرامبهخون   هاشد. نمونه یر گ
مودت  بوه هوا  لوله ینحصول سرم مناسب، ا  . براگردیدندشد  منتال 

. سرم خون هر واحد گرفتنداتاق قرار   در دما یلطور مابهساعت  یک
منتاول و   سوی یسو  2/5 هوا  یکروتیو ه سمپلر به میلوسبه یشیآزما

سورم بوا دسوتگا      یپیودها  ل یباتترک یینتع ها یشجهت انجام آزما
درجوه   -50    در دموا Biotechnica BT-3000, Italy) یزراتوآنواال 
 ,Hashemi and Jafari Ahangari) منجمود شودند.   گوراد سوانتی 

کلسوترول و   تعیین تجار  شرکت پارس آزمون برا  یتاز ک .2005)
بورا    یمیشو  یسوت تجار  شورکت ز  یتپالسما و ازک یسریدتر  گل

 استفاد  شد.  پالسما  LDLو HDL یزانمیین تع
 یزآنوال  GLM یوه بوا رو  یطرح کامالً تصوادف  یکدر قالب  هاداد 
 یناخوتالخ بو   شودند.  یسوه ماا یروش تووک به یمارهات یانگینشدند. م
 P<02/0حداقل مربعات با سوطح احتموال    ها یانگینم یمارسطوح ت

کوه   یدر حوال  در نظور گرفتوه شود.     آموار  داریعنوان اختالخ معنبه
توا   03/0  از ملودود   P-valueبا سطح احتموال )  هایانگیناختالخ م

طرح   در نظر گرفته شد. مدل آمار دار یبه معن یلعنوان تمابه 1/0
 بود: یرز صورتبه

  1معادله )
Yijkl = μ + Ai + Bj + Ck + ABij + ACik + BCjk + 
ABCijk + e ijkl 

 اثر: iAجامعه،  میانگین :μ، مشاهد  هر عدد  مادار :ijklYکه در آن، 

  jسطح اثر: jB، مکمل امولسیفایر سطح به مربوط  Aفاکتور ام  iسطح

 Cام فواکتور   kاثر سوطح  : kC، چربی منبع نوپ به مربوط  Bفاکتور ام
 منبوع  نووپ  ×امولسیفایر مکمل: ijAB، سطح چربی در جیر  مربوط به

سطح چربوی در    ×در جیر  پایه چربی منبع نوپ: jkBC، چربی در جیر 
: ijkABC، سوطح چربوی در جیور     × امولسویفایر  مکمل: ikAC، جیر 
: ijkleو  سوطح چربوی در جیور     ×چربی  منبع نوپ  ×امولسیفایر مکمل
 باشد.می آزمایشی خطا 
 

 و بحث یجنتا

 یعملکرد یهاشاخص

مختلوف  و سطوح تأثیر مکمل لیزوفسفولیپید در جیر  حاو  منابع 
میانگین وزن بودن، افوزایش وزن بودن، مصورخ خوورا  و      چربی بر 

 .اسوت گزارش شد   5در جدول  آغازین  ورضریب تبدیل خورا  در د
 اثرات متاابل مکمل لیزوفسفولیپید، منبع چربی و سطح چربی جیر  بر
میانگین وزن بدن، افزایش وزن بدن، مصرخ خورا  و ضریب تبدیل 

اثر متاابل مکمل لیزوفسوفولیپید و   استثنا به ،دار نبودندمعنی خورا 
دار بوود  معنوی هوا  گوشوتی   جوجهبر مصرخ خورا   سطح چربی که

بودون مکمول   ها  تغذیه شد  بوا جیور    جوجهکه طور به ، 1)شکل 
درصد چربی کمتورین مصورخ خوورا  را     2/1 حاو لیزوفسفولیپید و 

 .  P<02/0)داشتند 
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 روزگی 1 -11) 1ها  دور  آغازینترکیب و میزان مواد مغذ  جیر  -1 جدول
1nutrient content of starter dietsComposition and  -Table 1  

  درصد) ترکیبات جیر 

Diet ingredients 

 روغن سویادرصد 
 Soy oil % 

 پیه گاو درصد  
Tallow%  

  20: 20پیه گاو  )درصد  روغن سویا+درصد  
Soy oil % +tallow% (50: 50) 

1.5 3  1.5 3  1.5 3 
 ررت
 Corn 

55.34 03.51 
 

49.56 33.53 
 

28.56 91.52 

 درصد 11کنجاله سویا، 

Soybean meal (44%) 
37.67 54.38 

 
44.37 08.38 

 
49.37 16.38 

 روغن سویا
 Soy oil 

1.5 00. 3 
 

- - 
 

75.0 1.5 

 پیه

Tallow 
- - 

 
5. 1 3.00 

 
75.0 1.5 

 د  کلسیم فسفات
 Dicalcium phosphate 

1.82 83.1 
 

82.1 82.1 
 

82.1 82.1 

 سنگ آهک

Limestone 
1.102 102.1 

 
103.1 102.1 

 
103.1 102.1 

 )کلرید سدیم  طعام نمک

Salt 
0.27 28.0 

 
26.0 27.0 

 
26.0 28.0 

 د  ال و متیونین
 DL- methionine 

35.0 35.0 
 

35.0 35.0 
 

35.0 35.0 

 ال و لیزین هیدروکلرید

 L- lysine hydrochloride 
27.0 26.0 

 
28.0 27.0 

 
28.0 27.0 

 ترئونین -ال
 L-threonine 

11.0 11.0 
 

11.0 11.0 
 

11.0 11.0 

 5و معدنی مکمل ویتامینه

Vitamin and mineral premix2 
60.0 60.0 

 
60.0 60.0 

 
60.0 60.0 

 سدیم بیکربنات
 (3NaHCo  

12.0 11.0 
 

12.0 11.0 
 

12.0 11.0 

 ماسه
Sand  

92.0 89.2 
 

- 04.1 
 

17.0 38.1 

  شد   ترکیبات شیمیایی )ملاسبهدرصد 
Calculated composition% 

  
 

  
 

  

 )کیلوگرم/ کیلوکالر   انرژ  قابل متابولیسم

Metabolisable energy (kcal/kg) 
2.2845 2.2845 

 
2.2845 2.2845 

 
2.2845 2.2845 

 پروتئین خام

Crude protein (%) 
81.21 81.21 

 
81.21 81.21 

 
81.21 81.21 

 کلسیم

Calcium (%) 
91.0 91.0 

 
91.0 91.0 

 
91.0 91.0 

 فسفر قابل دسترس

Available phosphorous (%) 
45.0 45.0 

 
45.0 45.0 

 
45.0 45.0 

 لیزین

Lysine (%) 
36.1 36.1 

 
36.1 36.1 

 
36.1 36.1 

 متیونین
 Methionine (%) 

67.0 67.0 
 

67.0 67.0 
 

67.0 67.0 

 متیونین+ سیستین
 Methionine + cystine (%) 

02.1 02.1 
 

02.1 02.1 
 

02.1 02.1 

 ترئونین

Threonine (%) 
92.0 92.0 

 
92.0 92.0 

 
92.0 92.0 

 تریپتوفان
 Tryptophan (%) 

31.0 31.0 
 

31.0 31.0 
 

31.0 31.0 

 سدیم

Sodium (%) 
15.0 15.0 

 
15.0 15.0 

 
15.0 15.0 
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 کلر

Chlorine (%) 
25.0 25.0 

 
25.0 25.0 

 
25.0 25.0 

 پتاسیم

Potassium (%) 
92.0 92.0 

 
92.0 92.0 

 
92.0 92.0 

 )میلی اکی واالن 
DCAD mEq 

0.230 0.230 
 

0.230 0.230 
 

0.230 0.230 

 جیر  تهیه شود. 15درصد لیزوفسفولیپید اضافه و مخلوط شد تا  052/0هر یک از شش جیر  تهیه شد  به دو قسمت مساو  تاسیم و به یک قسمت آن مادار  1
)د  ال و آلفوا توکوفریول      Eالمللوی؛ ویتوامین   واحد بوین  2000)کوله کلسیفرول ،  3Dالمللی؛ ویتامین واحد بین 15200)ترانس و رتینیل استات ،   Aازا  هر کیلوگرم جیر : ویتامین ماادیر به 5

؛ گورم میلوی  05/0)سویانوکوباالمین ،   15B؛ ویتوامین  گرممیلی 33/1؛ پیریدوکسین، گرممیلی 3/3وین، ؛ ربیوفالگرممیلی 5/3؛ تیامین، گرممیلی 5/3)منادیون ، Kمیلی گرم؛ ویتامین  30استات ، 
 53/50آهن،  .گرممیلی 2/5؛ اتوکسی کوئین )آنتی اکسیدانت ، گرممیلی 52/0؛ بیوتین، گرممیلی 5/5؛ فولیک اسید، گرممیلی 3/3کلسیم پنتوتنات ، ؛ پنتوتنیک اسید )د گرممیلی 21/35نیاسین، 
 کلراید )مکمل ویتامینی و معدنی . میلی گرم کولین 300، گرممیلی 30/0؛ سلنیوم، گرممیلی 525/1؛ ید، گرممیلی 13میلی گرم؛ مس،  110؛ رو ، گرممیلی 150؛ منگنز، گرممیلی

1 Each of the six diets was divided into two equal portions, with 0.025% lysophospholipid added to one portion, and mixed to make 12 diets. 

2 Amounts per kilogram diet: vitamin A (Trans Retinyl Acetate), 12500 International units; vitamin D3 (Cholecalciferol), 5000 International units; 

vitamin E (tocopheryl acetate), 80 mg; vitamin K3, 3.2 mg; thiamine, 3.2 mg; riboflavin, 8.6 mg; panthothenic acid, 8.6 mg; pyridoxine, 4.86 mg; 

B12 Cyanocobalamin, 0.02 mg; niacin, 62.51 mg; biotin, 0.25 mg; folic acid, 2.2 mg; Antioxidant 2.5 mg. 3Mineral premix supplied per kilogram 

diet: Fe ,20.23 mg; Mn, 120 mg; Zn, 110 mg; Cu ,16 mg; I , 1.252mg; Se, 0.3 mg. Choline chloride, 300 mg (Vitamin and mineral supplements). 

 
 و میانگین وزن بدندر بین اثرات اصلی تنها سطح چربی جیر  بر 

درصد در قیواس بوا سوطح     سهدار بود و سطح معنی افزایش وزن بدن
هوا   جوجوه  درصد باع  بهبود وزن بدن و افوزایش وزن روزانوه   2/1

دار  دلیل عدم معنیها  اثرات متاابل بهداد  . P<02/0)شد  گوشتی
 . P>02/0) ارائه نشد  است

با اسوتفاد    یگوشت  هادر عملکرد جوجه  بهبود ،مطالعه یندر ا
و  یکوارپو موا، پل  یج. مطابق با نتوا مشاهد  نشد یزوفسفولیپیداز مکمل ل
 1-11  گوزارش کردنود کوه در    Polycarpo et al., 2016همکاران )

با و  ی،عوامل مورد مطالعه )نوپ منبع چرب ینب یاثر متاابل یچه ی،روزگ
  هوا   بور عملکورد جوجوه   یآل ها یدو مکمل اس یزوفسفولیپیدبدون ل
 ,.Jamili et alو همکواران )  یلوی جم ینوجود نداشت. همچن یگوشت

اثر متاابل نووپ   ،مختلف پرورش  ها  اعالم کردند که در دور 2013
کودام از   یچ  بور هو  یتینو لس  )نمک صفراو یفایرو امولس یمنبع چرب

  نیآغواز   مصرخ خورا  در دور  استثناصفات مرتبط با عملکرد )به
  گوزارش  Zampiga et al., 2016و همکاران ) یگانبود. زامپ داریمعن

  از نظور آموار    ایوه در مراحل مختلف تغذ یفایرامولس یرکردند که تأث
نبود. ژائو و  داریدر نظر گرفته شد  معن ید تول  پارامترها یهکل  برا

 ید در عملکرد تول دار ی  تفاوت معنZhao et al., 2015همکاران )
در  یلووگرم ک یک یا 2/0  حاو ها یر شد  با ج یهتغذ  هابچه خو 
و  یکوارپو نکردنود. پل  یودا پ یزوفسوفولیپید ل یوه کنند  بور پا یونتن امولس

 11تا  1 ی  گزارش کردند در طPolycarpo et al., 2016) کارانهم
 یوه بوا تغذ  یگوشوت   هوا بر عملکرد جوجه دار یاثر معن یچه یروزگ
 ,.Abbas et alنشد. طاهر عبواس و همکواران )   یافت یزوفسفولیپیدل

در  یفایرو امولسو  یچربو  ینب یگزارش کردند که اثر متاابل یز  ن2016
 شوتی گو  هوا جوه وزن بدن جو  و کل دور  پرورش برا یندور  آغاز

سبب  یفایر استفاد  از مکمل امولس یانیدر دور  پا یمشاهد  نشد، ول
و همکاران  یوپداها ها یما بر خالخ بررس یجبهبود وزن بدن شد. نتا

(Upadhaya et al., 2017    است که گزارش کردنود مکمول کوردن  
 درصود  10/0 و درصد 052/0 درصد، 02/0 یفایربا مخلوط امولس یر ج
 یش  سوبب افوزا  50سووربات   یو پل الکتیالت – 5 -یلاستئار سدیم)

انجوام   یاوات تلا. شود  یصورت خطبه یگوشت  هاوزن روزانه جوجه
  ،با کواهش موواد مغوذ    ییغذا ها یر که در ج دهدیگرفته نشان م

را در خوورا     انرژ یرهضم و مااد یتکه قابل تواندمی یزوفسفولیپیدل
 .دهد یشافزا

  گزارش کردند مکمول  Zhang et al., 2011ژانگ و همکاران )
  هوا اضوافه وزن روزانوه جوجوه    یشباع  افوزا  ینکول یزوفسفاتیدیلل

ممکون   یون شود. ا  یندر دور  آغواز  یبدون توجه به منبع چرب یگوشت
 یپیودها  بهتور ل  یونامولس  برا یزوفسفولیپیدل ییاست مربوط به توانا

که بوا رانودمان بواال     دکوچک باش ها یپوزومل یلو تشک ییغذا یر ج
 یجنتوا  یون  . اReynier et al., 1985) شووند یجذ  مو  یوانتوسط ح

باشد اگور چوه    یزن یندر فاز آغاز یپازل یتعلت عدم فعالممکن است به
 یوت فعال یش، مربوط بوه افوزا  ممکن است یانیوزن در دور  پا یشافزا
ه یفقابول هضوم بوا امولسو     یسطح چرب یشبود  که منجر به افزا یپازل

بوا   یزوفسوفولیپید  . مکمول ل Guerreiro et al., 2011) شودیشدن م
در  یچربو  یفایرامولسو  یوک عنووان  در مطالعه ما به یدوستآ  یتخاص
عنووان  بوه  یاو روغن سو یهپ  حاو ها یر که از ج یگوشت  هاجوجه
 یموورد بررسو   شودند، یم یهتغذمورد نیاز   انرژ تأمین بخشی ازمنبع 

انتظوار بوود کوه در     یون ا یشوین توجوه بوه مطالعوات پ    اقرار گرفت. بو 
 یووتتوور کووه ظرفبووا پرنوودگان مسوون یسووهجوووان در ماا  هوواجوجووه
بواز   سونتز و  یول دلبوه  یور  ج یچربو هضوم    برا  پذیر  کمترهضم

 ,.Tancharoenrat et alدارنود )   صوفراو   هوا چرخش کم نموک 

2013  ، 
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 روزگی  1 -11) در دور  آغازین ها  گوشتیبر عملکرد جوجهها  حاو  سطوح و منابع مختلف چربی جیر  دراثر مکمل لیزوفسفولیپید  -2جدول 
Table 2- Effect of lysophospholipid supplementation on the performance of broilers in diets containing different levels and sources 

of fat in the starter period (1-14 days of age) 

 تیمارها
 Treatments 

میانگین وزن بدن 
 )گرم/پرند  

Body weight (g/b) 

میانگین افزایش وزن بدن 
 )گرم/پرند  

Weight gain (g/b) 

میانگین مصرخ خورا  
 )گرم/پرند  

Feed intake (g/b) 

 ضریب تبدیل غذایی )گرم/گرم 
Feed conversion ratio 

(g/g) 
 1امولسیفایر لیزوفسفولیپید

Emulsifier lysophosphlipid 
    

+ 33.328 59.20 70.28 39.1 

- 64.336 19.20 44.29 39.1 

 هاخطا  معیار میانگین
 SEM   

34.4 30.0 34.0 01.0 

 5منبع چربی

Source of fat  
    

 روغن سویا
Soy oil 

01.334 00.21 01.29 39.1 

 پیه گاو 
Tallow  

12.333 93.20 46.29 41.1 

 50: 50مخلوط 

Soy oil +tallow (50: 50) 
33.330 73.20 76.28 29.1 

 هامیانگینخطا  معیار 

SEM  
31.5 37.0 42.0 01.0 

 3درصد چربی جیر 

 Fat diet% 
   

1.5  b11.326 b43.20 78.28 41.1 

3 a 86.338 a 34.21 28.29 38.1 

 هاخطا  معیار میانگین
SEM   

34.4 30.0 34.0 01.0 

P-value 
  Aامولسیفایر )

Emulsifier 
18.0 17.0 13.0 94.0 

   B) منبع چربی
Fat source 

87.0 87.0 50.0 66.0 

  C) درصد چربی جیر 
% Fat diet  

04.0 04.0 40.0 08.0 

A×B 82.0 82.0 53.0 09.0 

A×C 17.0 16.0 04.0 88.0 

B×C 45.0 46.0 78.0 20.0 

A×B×C 13.0 12.0 19.0 44.0 
a, b 02/0) هستنددار معنی اختالخدارا   باشند،نمی حرخ مشتر و برا  هر اثر که دارا   ها  هر ستونمیانگین>P.  

 .باشدمشاهد  می 33هر میانگین حاصل از 1
 .باشدمشاهد  می 51هر میانگین حاصل از 5
 .باشدمشاهد  می 33هر میانگین حاصل از  3

a, b Means in each column for many effect with uncommon superscrip are significantly different (P <0.05). 
1Each mean is the average of 18 observations. 

2Each mean is the average of 12  observations. 
3Each mean is the average of 18 observations. 
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 روزگی 1-11گوشتی در سن  ها درصد چربی جیر  بر مصرخ خورا  جوجه و مکمل لیزوفسفولیپید متاابل اثرات -1 شکل
ba, 02/0) دار  دارندها  دارا  حرخ غیرمشتر  تفاوت معنیچیدمان>P.  

 اند.  براساس خطا  معیار رسم شد Error barsها )نوار خطا
Figure 1- Interactions between lysophospholipid supplementation and dietary fat percent on broiler feed intake during 1-14 days 

a,b Column with uncommon superscrip ars significantly different (P <0.05). 

Error bars were plotted based on standard error. 

 
  صوفراو   هانمک یا یزوفسفولیپیدمانند ل یفایر گنجاندن امولس

در  یباعو  بهبوود هضوم و جوذ  چربو      یطور کلو به یی،غذا یر در ج
 Maisonnierشوود ) ها آن ید عملکرد تول یتجوان و تاو  هاپرند 

et al., 2003 یفایرامولسو  یوک بوا   یور  با مکمل کوردن ج  ین،. بنابرا 
انتظوار   ییغوذا  یور  ج یدر اسوتفاد  از چربو   ور  بهر یشافزا ،مناسب

در   بهبوود  یات،فرضو  یون موا بوا ا   یشجود، در آزموا و ین. با ارفتیم
در  یزوفسوفولیپید بوا اسوتفاد  از مکمول ل    یگوشوت   هاعملکرد جوجه

 جوان مشاهد نشد.  هاجوجه
در مطالعوه   ییغذا یلتبد یببر بهبود ضر یزوفسفولیپیداثر مکمل ل

 Guerreiro etو همکاران ) یروما با مطالعه گور یجنبود. نتا داریما معن

al., 2011        و  ی  مطوابق بوود کوه گوزارش کردنود، اثور متاابول چربو
 یگوشوت   هادر جوجه ییغذا یلتبد یبدر کل دور  بر ضر یفایرامولس
  در Sobotik et al., 2018و همکواران )  یکنبوود. سووبت   داریمعنو 

 ها یر شد  با ج یها گزارش کردند که در پرندگان تغذم یجتوافق با نتا
 گوورممیلووی 12و  10، 2) یداسوو یدیکسووطوح مختلووف فسووفات  حوواو
 هوا آنخورا   یلتبد یبدر ضر دار ی  اختالخ معنیداس یدیکفسفات

طواهر عبواس و همکواران     طوور ینروز وجوود نودارد. همو    11تا سون  
(Abbas et al., 2016در دور   یفایرکردند که مکمول امولسو   م  اعال

در  امّوا م ثر نبوود،   ییغذا یلتبد یبو کل دور  پرورش بر ضر ینآغاز
 یرتوأث  یور  ج یسوطح چربو   یشبود. افوزا  داریپرورش معن یانیدور  پا
 ،و کل دور  نداشوت  یانیدر دور  پا ییغذا یلتبد یببر ضر دار یمعن
 یسوطح چربو   افوزایش بوا   ییغوذا  یلتبد یبضر یندر دور  آغاز یول

و همکوواران  یووار  . الهAbbas et al., 2016) یافووت یشافووزا
(Allahyari et al., 2017   روغون   ی  گزارش کردند کوه منبوع چربو(

 یرتوأث  یچهو  یور  پوالم  ج  یو پور چربو  یاچر  ازاد سو ها یداس یا،سو
 ییغوذا  یلتبود  یبوزن روزانوه و ضور   یشافوزا  یانگینبر م یمشخص
 نداشت. زگیرو 15تا  1در  یگوشت  هاجوجه
 یبررس یگوشت  هادر عملکرد جوجه یعوامل مورد بررس یگراز د

مکمول   یمطالعه اثرات متاابل و اصول  ینمصرخ خورا  است که در ا
اثر   ستثناابهنبود،  داریها معنبر مصرخ خورا  جوجه یزوفسفولیپیدل

 بوود و اسوتفاد  از   داریمعنی و سطح چرب یزوفسفولیپیدمتاابل مکمل ل
تیموار   نسبت به چربی درصد 2/1 + یزوفسفولیپیدمکمل لتیمار حاو  

 یزوفسفولیپیدبدون مکمل ل + هایچرباز انواپ درصد  2/1سطح  حاو 
مشوخص شود  بوا     ینهمچنو  یود، مصرخ خوورا  گرد  یشسبب افزا

و مصورخ خوورا     یابود یم یشافزا  پرند  به انرژ یازسن، ن یشافزا
  هووااحتمووال را داد کووه مکموول یوونا توووانیو موو شووودیموو یشووترب
 یور  ج یخووراک خووش و   انورژ  یشسبب افزا توانندیم یپیدسفولیزوفل

 یرگفت عدم تلوت توأث   توانیم ینشوند. همچن یافزودن یچرب  دارا
ممکن است مربوط  یفایرلسقرار گرفتن مصرخ خورا  با استفاد  از امو

باشد کوه منجور بوه عودم      یر استفاد  شد  در ج یچرب یینبه سطح پا
 ,.Saleh et alو مصرخ خوورا  )  یخوراکخوشبر گرد و غبار،  یرتأث

در  یراشوباپ چر  اشوباپ و غ  یدها   و اثر مثبت مکمل را بر اس2009
زنگنوه و   ،موا  یجنتوا   دانسوت. در راسوتا   یور  ج یسطوح بواالتر چربو  

  اعوالم کردنود کوه مصورخ     Zanganeh et al., 2018همکواران ) 
  کیلوگرمدر  گرممیلی 1000) یزوفسفولیپیدمکمل ل یرخورا  تلت تأث

قرار گرفتن عملکرد  یرقرار نگرفت. ممکن است عدم تلت تأث یر در ج
مانند  یگر به عوامل د یزوفسفولیپیدسط مکمل لتو یگوشت  هاجوجه

  انورژ  یینسوطح پوا   یور ، در ج یزوفسفولیپیددوز نامناسب استفاد  از ل
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 سوه  ، اسوتفاد  از  یور  ج یلوگرمدر ک یلوکالر ک 5312) یشیآزما یر ج
کوه باعو     یمارها در هر تکم پرند  یتو جمع یشیعامل در طرح آزما

 شدن )کامپوند  اثرات شد  است، ارتباط داشته باشد. یبترک

 
 

 
 ها  گوشتی در روز چهاردهمشناختی ژژنوم جوجهریخت ها متغیربر ، منبع چربی و سطح آن در جیر  اثر مکمل لیزوفسفولیپید -3جدول 

Table 3- Effect of lysophospholipid supplementation, source and level of fat in diet on morphological variables in jejunum of 

broiler chick at 14 day of age 

 تیمارها
 Treatments 

 ارتفاپ پرز
 Villus height 

(µm) 

 عرض پرز
Willie width 

(µm) 

 الیه پوششیقطر 
 Thickness of cover 

layer (µm) 

 عمق کریپت

 Crypt depth  
(µm) 

 پرز: عمق کریپت ارتفاپ
Villus height: 

crypt depth 

 1امولسیفایر لیزوفسفولیپید

Emulsifier lysophosphlipi 
     

+ 13.839 33.160 44.47 00.226 96.3 
- 33.894 11.155 55.50 22.209 38.4 

 هاخطا  معیار میانگین
 SEM   

36.26 20.8 94.1 88.9 23.0 

 5منبع چربی

Source of fat    
     

 روغن سویا
Soy oil 

18.936 33.158 66.52 33.219 42.4 

 پیه گاو 
Tallow  

00.845 50.155 16.49 83.218 97.3 

 50: 50مخلوط 

Soy oil +tallow (50: 50) 
00.826 33.159 16.45 64.214 19.4 

 هاخطا  معیار میانگین

SEM  
24.34 04.10 38.2 11.12 30.0 

 3چربی جیر درصد 

Fat diet%  
      

1.5  b94.812 78.158 44.46 56.211 92.3 

3 a76.923 67.156 55.51 63.223 45.4 

 هاخطا  معیار میانگین

SEM   
44.27 20.8 94.1 88.1 24.0 

P- value 
  Aامولسیفایر )

 Emulsifier  
14.0 65.0 26.0 24.0 22.0 

   B) منبع چربی
Fat source 

07.0 96.0 10.0 95.0 66.0 

  C) درصد چربی جیر 
 % Fat diet 

02.0 85.0 07.0 39.0 14.0 

A×B 18.0 84.0 36.0 08.0 36.0 

A×C 33.0 04.0 08.0 68.0 68.0 

B×C 27.0 58.0 98.0 55.0 92.0 

A× B×C 28.0 37.0 77.0 32.0 26.0 
a, b 02/0)  هستند داریاختالخ معن  دارا باشند،یحرخ مشتر  نم  هر اثر که دارا  هر ستون و برا ها یانگینم>P.  

 .باشدمشاهد  می 13هر میانگین حاصل از 1
 .باشدمشاهد  می 15هر میانگین حاصل از 5 
 د.باشمشاهد  می 13هر میانگین حاصل از  3

a, b Means in each column for many effect with uncommon superscrip are significantly different (P <0.05). 
1Each mean is the average of 18 observations. 

2Each mean is the average of 12  observations. 
3Each mean is the average of 18 observations.  
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 روزگی 11گوشتی در  ها ژژنوم رود  کوچک جوجهدرصد چربی جیر  بر عرض پرز ناحیه  و مکمل لیزوفسفولیپید بین متاابل اثرات -2 شکل
a,b 02/0دار  دارند )ها  دارا  حرخ غیرمشتر  تفاوت معنیچیدمان>P.  

 اند.  براساس خطا  معیار رسم شد Error barsها )نوار خطا
Figure 2- Interactions between lysophospholipid supplementation and dietary fat percent on jejunal villus width in broiler 

chicks at 14 d of age 
a,b Column with uncommon superscrip ars significantly different (P <0.05). 

Error bars were plotted based on standard error. 
 

 شناسی ژژنوم روده کوچکریخت

 مکمل لیزوفسفولیپید، نوپ منبع چربی و سطح چربی جیر  بر تأثیر
 نشوان  3در جودول   روزگی 11 سن ژژنوم در شناسیریخت ها متغیر

اثرات متاابل مکمل لیزوفسفولیپید، نوپ منبع چربوی و   .است داد  شد 
سطح چربی جیر  بر ارتفواپ پورز و نسوبت ارتفواپ بوه عموق کریپوت        

بل مکمول لیزوفسوفولیپید و سوطح چربوی     دار نبودند. اثرات متاامعنی
اسووتفاد  از مکموول  .P)<02/0)دار بووود جیوور  بوور عوورض پوورز معنووی

هوا  دیگور   درصد چربی نسبت به چیدمان سهلیزوفسفولیپید و سطح 
افزود  شد  به چربی  سطح . اثر 5شکلبیشترین عرض پرز را داشت )

سوبب   درصود سوطح سوه   و استفاد  از بود  دارجیر  بر ارتفاپ پرز معنی
  .P<02/0)شد  درصد چربی 2/1ارتفاپ پرز نسبت به سطح افزایش 

  Jamili et al., 2013) و همکواران  یلیما، جم یبر خالخ بررس
و  یتینلسو   کنند یافتکردند ارتفاپ پرزها در دوازدهه پرندگان در یانب

در   صوفراو   هوا نموک   کننود   یافتطول پرز در ژژنوم پرندگان در
 توانود یارتفاپ پرز م یشبود. افزا یشترب یفایربا گرو  فاقد امولس یسهماا

وزن  یشو افوزا   نموک صوفراو    حواو  یر در ج یلتبد یببهبود ضر
را  یفایربا گرو  فاقد امولس یسهدر ماا یتینلس  دارا ها یر باالتر در ج

ارتفاپ پرزها در دوازدهه بلنودتر از ژژنووم و    یگر،کند. از طرخ د یهتوج
ناوش مهوم دوازدهوه در     یوانگر بود که خود ب یلئومدر ژژنوم بلندتر از ا
 یزنودگ  یول  . در اواJamili et al., 2013اسوت )   جذ  موواد مغوذ  

در دوازدهوه    ماودار جوذ  موواد مغوذ     یشترینب ی،گوشت  هاجوجه
 یابود یگسوترش مو   یشوتر سن در ژژنوم ب یشو با افزا گیردیصورت م

(Yamauchi et al., 2002جوذ    یتارتفاپ پرز با ظرف یات، . در حا
 یجذب یتظرف د،باش یشترها بارتباط دارد. هرچه ارتفاپ پرز هایتانتروس

طورخ  بوه  هایتمهاجرت انتروس یان. در جرشودیم یشترب یکبار  رود
سومت  بوه  هوا یت. مهاجرت انتروسشوندیها بالغ مسلول ینرأس پرز، ا

مورتبط اسوت    یشو فرسوا  یزشدر اثر ر هاآنرفتن  ینرأس پرز با از ب
(Denbow, 2000.  ( چن و همکارانChen et al., 2019اثور   یچ  ه

و سوطوح    بوا کواهش سوطح انورژ     ها ر یهنگام استفاد  ج یمتاابل
رود   شناسوی ریختدرصد  در  052/0و  02/0، 052/0، 0) یفایرامولس

اعالم کردند کوه   هاآنروز  مشاهد  نکردند.  هفت  هاکوچک جوجه
در سوطح   یزوفسوفولیپید روز ، اثر مکمل ل هفت یگوشت  هادر جوجه

هوه و  در دوازد یپوت درصود باعو  کواهش عموق کر     052/0 یا 02/0
با شاهد شد که با  یسهدر ماا یپتنسبت ارتفاپ پرز به عمق کر یشافزا
مشاهد  کردند که اسوتفاد  از   ینهمچن هاآنندارد.  خوانیهمما  یجنتا
ارتفاپ پورز را در ژژنووم    لیزوفسفولیپید درصد مکمل 052/0 یا 052/0
 .دهدیم ایشبا شاهد افز یسهدر ماا

 یپوت ارتفاپ پرز ژژنوم و نسبت ارتفواپ پورز بوه عموق کر     افزایش
اسوت و متعاقبواً     جذ  مواد مغوذ   سطح رود  برا یشاز افزا یحاک

 شووودیموو  هضووم و جووذ  مووواد مغووذ یووتقابل یشمنجوور بووه افووزا
(Hosoyamada et al., 2007بواالتر  یزانم یادتر،ز یپت . عمق کر  

تهواجم   یاالتها   ینرا در ح یتلیالاپ  هاآور  سلول)ترناز بازچرخش 
بواالتر اسوت، در     نگهودار  ینوه هز یازمنود که ن دهد،یپاتوژن نشان م

رود   شناسوی ریخوت  ییور . تغدهود یعملکرد رشد را کواهش مو   یجهنت
و مواد   مختلف، از جمله سطح مواد مغذ  هاتوسط استرس تواندیم

 شود. یجادا یخوراک یافزودن
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 روزگی 11ها  گوشتی در جوجه خونسرم  ها دیپیل ترکیبجیر  بر  ، سطح چربی و منبع آن دراثر مکمل لیزوفسفولیپید -4 جدول

Table 4- Effect of lysophospholipid supplementation, source and level of fat in diet on serum lipid composition in broiler chicks at 

14 day of age 

 تیمارها
Treatments 

 گلیسرید تر 
Triglyceride (mg/dl) 

 کلسترول
 Cholesterol 

(mg/dl) 

 باال چگالی با لیپوپروتئین

HDL 
(mg/dl) 

 پایین چگالی با لیپوپروتئین
LDL 

(mg/dl) 
 1امولسیفایر لیزوفسفولیپید

Emulsifier lysophosphlipid  
    

+ b17.85 89.153 22.79 94.62 

- a39.111 39.161 05.76 66.57 

 هاخطا  معیار میانگین
 SEM 

69.7 73.8 87.4 44.5 

 5منبع چربی

Source of fat    
    

 روغن سویا
Soy oil 

25.98 a67.172 a75.90 25.62 

 پیه گاو 
Tallow 

58.99 b00.132 b50.62 58.49 

 50: 50مخلوط 

Soy oil +tallow (50: 50) 
00.97 a25.168 ab66.79 08.69 

 هاخطا  معیار میانگین

SEM  
42.9 69.10 96.5 42.6 

 3درصد چربی جیر 

Fat diet%  
   

1.5 44.92 67.158 11.80 05.60 

3 11.104 61.156 16.75 55.60 
 هاخطا  معیار میانگین

SEM   
69.7 73.8 87.4 24.5 

P- Value 
  Aامولسیفایر )

Emulsifier  
02.0 54.0 65.0 48.0 

  B) منبع چربی
Fat source 

98.0 02.0 009.0 11.0 

  C) درصد چربی جیر 
% Fat diet  

29.0 86.0 48.0 94.0 

A×B 22.0 12.0 58.0 04.0 

A×C 01.0 36.0 67.0 06.0 

B×C 34.0 09.0 34.0 13.0 

A×B×C 99.0 83.0 93.0 65.0 
a, b 02/0هستند ) داریاختالخ معن  دارا باشند،یحرخ مشتر  نم  هر اثر که دارا  هر ستون و برا ها یانگینم>P.  
 .باشدمشاهد  می 13هر میانگین حاصل از 1
 . باشدمشاهد  می 15هر میانگین حاصل از 5 
 . باشدمشاهد  می 13هر میانگین حاصل از  3

 
a, b Means in each column for many effect with uncommon superscrip are significantly different (P <0.05).  
1Each mean is the average of 18 observations. 

2Each mean is the average of 12  observations. 
3Each mean is the average of 18 observations. 
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 روزگی 11گوشتی در  ها خون جوجهسرم  گلیسریدمیزان تر درصد چربی جیر  بر  و مکمل لیزوفسفولیپید بین متاابل اثرات -3 شکل
a,b 02/0دار  دارند )ها  دارا  حرخ غیرمشتر  تفاوت معنیچیدمان>P.  

 اند.  براساس خطا  معیار رسم شد Error barsها )نوار خطا
Figure 3- Interaction between lysophospholipid supplementation and dietary fat percent on serum triglyceride levels in broiler chicks 

at 14 d of age 
a,b Column with uncommon superscrip ars significantly different (P <0.05). 
Error bars were plotted based on standard error. 

 
 

 

 روزگی 11گوشتی در  ها خون جوجهسرم  LDL میزانمنبع چربی جیر  بر  و مکمل لیزوفسفولیپید بین متاابل اثرات -4 شکل
a,b,c 02/0) دار  دارندها  دارا  حرخ غیرمشتر  تفاوت معنیچیدمان>P.  

 اند.  براساس خطا  معیار رسم شد Error barsها )نوار خطا
Figure 4- Interaction between lysophospholipid supplementation and dietary fat source on serum LDL levels of broiler chicks at 14 d 

of age 
a,b,c Column with uncommon superscrip ars significantly different (P <0.05). 
Error bars were plotted based on standard error. 
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لیزوفسفولیپید ولی با روغون سوویا    که بدون استفاد  از مکملطور به
ها  گوشتی در قیاس با سوایر  سرم خون جوجه LDLان زبه جیر  می
 . مکمل لیزوفسفولیپید بوه  1دار داشت )شکل ها افزایش معنیچیدمان

هوا   گلیسرید سرم خون جوجهدار میزان تر جیر  باع  کاهش معنی
نشوان داد کوه    . استفاد  از منابع چربی مختلف P<02/0)گوشتی شد 

ل ودار میزان کلسترش معنییگاو  باع  افزاه پیهبروغن سویا نسبت 
 .ها  گوشتی گردیدخون جوجهسرم  HDLو 

گرفتنود کووه   یجوه   نتJones et al., 1992جوونز و همکواران )  
  هوا کلسوترول در سولول   یدتول یشباع  افزا یر در ج  انرژ یشافزا
کلسترول بوه کبود    یسبب انتاال برگشت HDL. شودیبدن م یطیمل
چور  را   یداس یکترانسفراز  یلکلسترول آس -یتینلس یمآنز گردد،یم

اسوتر   ینبنوابرا  ،کنود یمو  یفهجدا و آن را با کلسترول اسوتر  یتیناز لس
 HDL .دارد یووتمللول HDLکووه در  کنوودیموو یجووادکلسووترول را ا

  را بورا  هاآنو  یافتدر یطیمل  هارا از سلول یکلسترول آزاد اضاف
بوا   ین، بنوابرا  Jones et al., 1992) کنود یبه کبود منتاول مو    یهتجز
سوطح   یشاز افوزا  یر جلووگ   کبد برا یر ،در ج  سطح انرژ یشافزا
شودن،   یوه تجز  به کبد بورا  هاآنسرم خون و انتاال دادن  ترولکلس

احتمال داد کوه   توانی. پس مکندیرا سنتز م HDLاز  یشتر مادار ب
 یود تول یشباعو  افوزا   یاکلسترول هنگام استفاد  از روغن سو یشافزا

HDL .کوه   دهود یمطالعوات نشوان مو    ینحاصل از ا یجنتا شد  است
 یگوشوت   هوا سرم جوجه یپید ل یببر ترک یزوفسفولیپیداحتماالً اثر ل

سورم را   گلیسرید تر یزانباشد و م یشترب ینممکن است در دور  آغاز
  اظهوار داشوتند   Jones et al., 1992کاهش دهد. جونز و همکاران )

 یلدل تواندیمصرخ شد  م یچرب یسمو متابول یعترکه سرعت جذ  سر
شد  توسط خو   یهتغذ ها یتینسرم در لس گلیسرید آمدن تر یینپا

بوا   هوا یلوومیکرون باشد که ک ینت اممکن اس یاحتمال یسمباشد. مکان
در خون ترشح   با سرعت کمتر یااز خون پا  شد   یشتر سرعت ب
سرم خوون،   یباتبر ترک یفایرهام ثر امولس یسممکان یافتن  شوند. برا

 .انجام شود یشتر مطالعات ب یدبا
سوطوح    حواو  یر غلظت کلسترول کل در ج ،ما یبرخالخ بررس

 15بودون مکمول در    یمارهوا  بوا ت  یسهاادر م یزوفسفولیپیدمختلف ل
 . ژائوو و همکواران   Malapure et al., 2011بوود )  تور یینپوا  یروزگ
(Zhao et al., 2017 گزارش کردند، غلظت  LDL  کلسترول کول و ،
کواهش   روزگوی 11در  یزوفسوفولیپید با مصرخ مکمول ل  گلیسرید تر

  Roy et al., 2010و همکواران )   رو ،ما یجاست. برخالخ نتا یافته
 1در غلظوت   یسوینوالت ر یکولگل یلنات یپل یسرولنشان دادند که گل

 ینا. فاسو شودیو کلسترول کل م LDL کاهش باع  درصد 5 و درصد
  گزارش کردند سطح کلسوترول  Fascina et al., 2009و همکاران، )

 یافتوه  یشدر مخلووط افوزا   یاطور که بخش روغن سوو کل سرم همان
بورخالخ اثورات    یگور، از طرخ د. است یافتهکاهش  یطور خطبه ،بود

  Fascina et al., 2009و همکواران )  ینافاسو  ،موا  یمتاابول بررسو  
کوه سوطح روغون     یهنگوام  VLDLو LDLگزارش کردند که سطح 

 یون اسوت، ا  یافتوه کاهش  یطور خطبه ،یابدیم یشافزا یر در ج یاسو
باعو    یراشباپچر  غ یدها از اس یغن یکه منابع چرب دهدینشان م
کوه از توسوعه    شووند، یمو  هوا ینپووپروتئ یل ینسطح ا یانگینکاهش م

ها داد  ین. اکندیم یر جلوگ یواندر انسان و ح یانتصلب شر یمار ب
-Crespo & Esteve) یاگارسو  یوکرسوو و اسوت   هوا  یافتوه مطابق با 

Garcia, 2003  که کاهش سطح  استVLDL  یوه در پرنودگان تغذ 
 یوه تغذ یهکه با پ ییهاآنکتان را نسبت به  یاشد  از روغن آفتابگردان 
 شدند، مشاهد  کردند.

 

 سکوم یکروبیم یتجمع

 یو سوطح چربو   ینوپ منبوع چربو   یزوفسفولیپید،ثر مکمل لا یجنتا
در  یروزگو  11در  یگوشت  هاسکوم جوجه یکروبیم یتبر جمع یر ج

 یرتوأث  ییو دوتوا  ییتانشان داد  شد  است. اثرات متاابل سه 2جدول 
  هوا سکوم جوجه یشیاکلیشرو ا یلوسالکتوباس یتبر جمع  دارمعنی
 یشباعو  افوزا   دار یبطور معن یزوفسفولیپیدمکمل ل نداشتند یگوشت
شود   یگوشت  هادر سکوم جوجه یلوسالکتوباس ها  باکتر یتجمع
(02/0>P داریسبب کواهش معنو   یر ،به ج یدرصد چرب سه . افزودن 

 شد. یکلیشیااشر  باکتر یتجمع

گونوه   یچ ، هو Polycarpo et al., 2016و همکواران )  یکوارپو پل
 یوه ژژنووم هنگوام تغذ    هوا در نمونوه  هوا  انتروبواکتر کل  در  رشد
گوزارش   ینها همچنو مشاهد  نکردند. آن یروزگ 11در  یزوفسفولیپیدل

گوسواله  و   یوه و پ یا)روغون سوو   یپیود  منوابع ل  ینب یدادند اثر متاابل
گرم  ها ید کوکس ردر تن  ب یلوک یکو  صفر) یزوفسفولیپیدل مکمل
باع  کاهش تعوداد   یزوفسفولیپیدوجود، حضور ل یننشد. با ا یدامثبت پ
شود  بوا    یوه تغذ یگوشوت   هاگرم مثبت در ژژنوم جوجه ها یکوکس
 یجمنجور بوه نتوا    یزوفسفولیپیدل یهتغذ ینشد  و همچن یهپ  حاو یر ج

در   هوازیبریزجانداران شد که کل  یاروغن سو  حاو یر مشابه با ج
ژژنووم نشوان     هوا نمونوه  هوا   اد بواکتر بودند. تعود   کمتر یرمااد
مو ثر   یوز ن یوه پ  حواو  هوا  یوم در رژ یزوفسفولیپیدل یهکه تغذ دهدیم
بور   یوه چور  اشوباپ در پ   یدها اس  مادار باال یمنف یرو تأث باشدیم

کواهش را   یون . ارسواند یگرم مثبت را به حداقل م ها یکوکستعداد 
داد، که ممکن است  یحتوض یزوفسفولیپیدل یکروبیاثر ضد م با توانیم

  .Polycarpo et al., 2016) یفتداتفاق ب یقاز دو طر
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 روزگی 11ها  گوشتی در جیر  بر جمعیت میکروبی سکوم جوجه ، سطح چربی و منبع آن دراثر مکمل لیزوفسفولیپید -5 جدول

Table 5- Effect of lysophospholipid supplementation source and level of fat in diet on the microbial population in 

broiler ceca at 14 day of age 

 تیمارها
Treatments 

 الکتوباسیلوس
 Lactobacillus 
(Log10cfu/gr  

 اشریشیا کلی
 E-coli 

(Log10cfu/gr  

 1لیزوفسفولیپیدامولسیفایر 

Emulsifier lysophosphlipid¶ 
    

+ a95.7 57.4 

- b53.7 20.4 

 هاخطا  معیار میانگین
SEM  

11.0 15.0 

 منبع چربی
Source of fat 5 

    

 روغن سویا
Soy oil 

73.7 41.4 

 پیه گاو 
Tallow 

87.7 17.4 

 50: 50مخلوط 

Soy oil +tallow (50: 50) 
61.7 57.4 

 هامعیار میانگینخطا  

SEM   
13.0 19.0 

 3درصد چربی جیر 

Fat diet%  
   

1.5 69.7 a67.4 

3 79.7 b10.4 

 هاخطا  معیار میانگین
SEM   

11.0 15.0 

P- value 
  Aامولسیفایر )

Emulsifier  
01.0 10.0 

  B) منبع چربی
Fat source 

42.0 35.0 

  C) درصد چربی جیر 
% Fat diet 

52.0 01.0 

A×B 47.0 31.0 

A×C 24.0 96.0 

B×C 43.0 86.0 

A×B×C 81.0 17.0 
a, b 02/0هستند ) داریاختالخ معن  دارا باشند،یحرخ مشتر  نم  هر اثر که دارا  هر ستون و برا ها یانگینم>P.  

 .                                                                                                           باشدمشاهد  می 13هر میانگین حاصل از 1
 .                                                                                                باشدمشاهد  می 15هر میانگین حاصل از 5
                                                                                                 .باشدمشاهد  می 13حاصل از  هر میانگین 3

a, b Means in each column for many effect with uncommon superscrip are significantly different (P <0.05). 

 1Each mean is the average of 18 observations 

 2Each mean is the average of 12  observations 
3Each mean is the average of 18 observations 

 
گرم مثبت با  ریزجانداران  رو یماًممکن است مستا یزوفسفولیپیدل
در  یبعمول کورد  و منجور بوه آسو      یسولول   غشوا  یر نفورپذ ییرتغ

شوووند  یووونیعوودم تعووادل  یووقاز طر هووا بوواکتر  غشووا یکپووارچگی

(Coonrod et al., 1983یوه از پ یشتر . علت دوم مربوط به استفاد  ب 
 یون . اشودیسوبسترا در لومن رود  م یراست که منجر به کاهش مااد

 یوزان در کاهش م تواندیم یزوفسفولیپیداز آن است که ل یحاک هایافته
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گورم مثبوت    هوا   شد  توسط باکتر یدکاهند  رشد تول ها بولیتمتا
 یمنتسوب بوه اسوتفاد  از آنتو     یداز عوامل مف یکی ینم ثر باشد، که ا

 یزوفسوفولیپید ل یر . تأثHuyghebaert et al., 2011است ) هایوتیکب
نشوان   یشوتر  ب یااتدر تلا یگوشت  هارود  جوجه یکروبیوتا بر م

انتروکوو   ماننود   یخاصو  ریزجانوداران   برا اًداد  شد  است، خصوص
دارنود   یوت فعال یپیودها که در هضوم ل  پرفرنژنس یدیومکلسترو  یومفاس
(Knarreborg et al., 2002.  

 
 

 کلی گیرینتیجه

جمعیوت   دارمعنوی استفاد  از مکمل لیزوفسفولیپید سبب افوزایش  
گلیسورید سورم خوون    ها و کواهش تور   ها، عرض پرزالکتوباسیلوس

قورار نگورفتن    یربا توجه بوه تلوت توأث    امّا ،ها  گوشتی گردیدجوجه
بووا افووزودن مکموول   یمووورد بررسوو   پارامترهووا یرعملکوورد و سووا 

مکمول   یون گفت کوه اسوتفاد  از ا   توانینم یعتبا قاط یزوفسفولیپیدل
در  یگوشوت   هوا بر عملکرد جوجه تواندیم یشآزما ینا یطتلت شرا
  م ثر باشد. یروزگ 11تا  1دور  
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