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چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات منابع مختلف چربی بر عملکرد تولیدی ،سیستم ایمنی و میکروفلورای دستگاه گوارش در مرغهای
تخمگذار تجاری انجام شد .در این مطالعه 140 ،قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه ال اس ال با سنن  35هفتگی  ،در  7گروه با  5تکرار برای
 12هفته مورد استفاده قرار گرفتند .عملکرد تولیدی ،ایمنی هومورال و میکروفلورای روده بررسی شدند .نتایج نشان داد که سطوح مختلف منابع
چربی به شکل معنیداری تولید تخممرغ و توده تخممرغ را افزایش داد ولی میزان ضریب تبدیل خوراک مصرفی را کاهش داد ( .)P>0/05سطوح
مختلف منابع چربی توانست به شکل معنیداری پاسخهای ایمنی را در مرغهای تخمگذار افزایش دهد .تیتر آنتیبادی در پاسخ به  SRBCدر 28
روزگی در گروههای اسیدچرب سویا و روغن کیلکا در مقایسه با گروه روغن سویا و شاهد بیشتر بود ( .)P>0/05نتایج همچنین نشان داد که
افزودن سطوح مختلف روغنهای مختلف به جیره ،جمعیت سالمونال ،اشرشیای کوالی و کولی فرمها را به شکل معنیداری در مقایسه با گروه
شاهد کاهش داد ( .)P>0/05در مجموع میتوان بیان نمود که منابع مختلف چربی خصوصاً روغن ماهی میتوانند پاسخهای ایمنی ،عملکرد و
جمعیت میکروبی روده را در مرغهای تخمگذار بهبود بخشد.
کلمات کلیدی :جمعیت میکروبی ،روغن ماهی ،سیستم ایمنی ،عملکرد ،مرغهای تخمگذار
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولJ-fakhraei@iau-arak.ac.ir :
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مقدمه
تخممرغ بهعنوان بخشی مهمی از تغذیه انسان درنظر گرفته
میشود .پروتئینهای تخممرغ بهعنوان یکی از با کیفیتترین منابع
پروتئینی قابل هضم و ساختارهای آمینواسیدی میباشد (.)2013 ،Saleh
تولید تخممرغ بهعنوان یک منبع با ارزش غذایی ،اهمیت پرورش
مرغهای تخمگذار دو چندان کرده است .با اینحال ،تغذیه مرغهای
تخمگذار از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .روغنهای گیاهی
بهعنوان منبعی از انرژی در طیور استفاده میشوند .روغنها بهمنظور
کاهش گرد و غبار جیره ،افزایش در جذب و هیدرولیز لیپوپروتئینهای
تأمین کننده اسیدهای چرب ( Nobakhtو همکاران )2011 ،و بهبود
جذب ویتامینهای محلول در چربی استفاده میشوند ( Jalaliو همکاران،
 .)2015چربیها و روغنها ،استرهای گلیسرول میباشد ،که ذخیره
اصلی انرژی در حیوانات را تشکیل میدهند و بیشترین مقدار انرژی
در مقایسه با مواد مغذی مربوط به چربیها میباشد .منابع چربی
موجود در بازار از لحاظ کیفیت و ارزش غذایی متفاوت میباشد
( Yuanو همکاران .)2009 ،منشأ و نوع فرایند بهکار رفته در تولید
چربیها میتواند ویژگیهای آنها را تغییر دهد .دانه سویا بهدلیل دارا
بودن مقادیر باالی پروتئین و انرژی از این نظر دارای اهمیت هستند
( .)2005 ،Bourreیکی دیگر از منایع چربی ،روغن ماهی است که
بهعنوان منبع امگا 3-استفاده میشود و گزارش شده است که عملکرد
تولیدی و پاسخ ایمنی را بهبود میدهد ( Schreinerو همکاران.)2005 ،
نقش اسیدهای چرب در کاهش دادن کلسترول خون و تخممرغ قبالً
گزارش شده است ( Newmanو همکاران .)1988 ،افزودن منابع مختلف
و همچنین سطوح مختلف چربی در جیره مرغهای تخمگذار باعث
بهبود وزن تخممرغ و بهبود ضریب تبدیل خوراک میشود (Grobas
و همکاران ،)2001 ،همچنین افزودن اسیدهای چرب متوسط زنجیر
از طریق حفظ تعادل میکروبی روده به بهبود عملکرد رشد کمک
میکند ( Khosraviniaو همکاران .)2017 ،با توجه به اهمیت تولید
تخممرغ و نقش چربیهای مختلف در بهبود عملکرد تولیدی ،پاسخهای
ایمنی و بهبود میکروفلواری روده ،این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات
منابع مختلف چربی بر عملکرد ،سیستم ایمنی و میکروفلورای روده
در مرغهای تخمگذار تجاری انجام شد.

مواد و روشها
تیمارهای آزمایشی :این مطالعه بر روی مرغهای تخمگذار تجاری
سویه ال اس ال تجاری صورت گرفت .آزمایش با  7گروه ،هر گروه با
 5تکرار و هر تکرار  4مرغ ،در مجموع تعداد  140قطعه مرغ که از
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نظر تولید مشابه هم بودند شروع شد و پرندگان بهطور کامالً تصادفی
در قفسها توزیع شدند .طول مدت آزمایش  84روز بود که قبل از آن
بهمدت یک هفته دوره عادتپذیری اعمال شد و درطول این مدت
هیچ فراسنجهای اندازهگیری نشد .سن مرغها در آغاز آزمایش سی و
پنج هفته با میانگین وزن 1410±100گرم بود .پس از تهیه جیرههای
آزمایشی ،پن بندی قفسها انجام شد و هر تکرار از هر گروه آزمایشی
مشخص شد .دانخوریها از نوع ناودانی بوده و روزانه خوراک بهصورت
دستی در دانخوریها ریخته میشد .دمای سالن کنترل شده بود .دامنه
دمای سالن  18 -21درجه سلسیوس ،دمای آب در آبخوریها  12تا
 15درجه سلسیوس و طول مدت روشنایی16ساعت بود .جیرههای
آزمایشی بر پایه ذرت و سویا به گونهای تنظیم شد که کلیه احتیاجات
پرنده را براساس راهنمای سویه الاسال با سطوح یکسان انرژی و پروتئین
تامین نماید (جدول .)1جیرهها با استفاده از نرمافزار جیرهنویسی
 UFFDAبرای مرغهای تخمگذار الاسال تنظیم شد .مرغها در قفس
بهصورت تصادفی انتخاب شدند و اثرات محیطی برای همه یکسان بود.
عملکرد تولیدی :ضریب تبدیل غذایی از تقسیم متوسط خوراک
مصرفی هر واحد آزمایشی بر وزن توده تخممرغ تولیدی محاسبه شد.
برای محاسبه درصد تولید هر تکرار در هفته ،تعداد کل تخممرغهای تولید
شده طی هر هفته بر تعداد مرغهای زنده موجود طی آن هفته تقسیم
شد و در عدد  100ضرب میگردد و به این ترتیب درصد تولید بهصورت
روز مرغ محاسبه شد .برای محاسبه وزن تخممرغ ،تخممرغهای تولیدی
هر واحد دوبار در هفته اندازهگیری شدند .وزن توده تخممرغ با ضرب
کردن درصد تولید تخممرغ یک گروه آزمایشی در میانگین وزن تخممرغ
آن محاسبه شد و به این ترتیب میزان تخممرغ تولیدی روزانه هر مرغ در
هفته مورد نظر برحسب گرم بهدست آمد.
پاسخهای ایمنی :برای بررسی تیتر آنتیبادی علیه بیماری
نیوکاسل ،در روزهای  56 ،28و  84آزمایش از وریدبال دو قطعه مرغ
از هر تکرار خونگیری بهعمل آمده و پس از جدا کردن سرم از لخته
خون نمونهها ،عیار پادتن علیه ویروس با استفاده از روش  HIواکسن
نیوکاسل محاسبه شد .برای بررسی تیتر آنتیبادی  ،SRBCمحلول %5
 SRBCیک هفته قبل از خونگیری تزریق شد ،بهطوریکه دو پرنده
هر تکرار  0/02میلیلیتر از محلول فوق را از طریق تزریق به ماهیچه
سینه دریافت نمودند .سپس میزان آنتیبادی نمونهها علیه  SRBCبه
روش هماگلوتیناسیون اندازهگیری شد .نمونههای خونی بهطور تصادفی
از سیاهرگ بال  2پرنده بهازای هر تکرار جمعآوری شد .در مرحله بعد
نمونههای سرم با استفاده از سانتریفوژ ( 10دقیقه با دور )rpm3000
جدا شده و در دمای -20درجه سانتیگراد تا زمان اندازهگیری سطح
آنتیبادی آنها ذخیره شدند .میزان آنتیبادی نمونهها علیه SRBC
بهروش هماگلوتیناسیون اندازهگیری شد.
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میکروفلورای روده :برای اندازهگیری میکروفلورای دستگاه گوارش

تجزیه و تحلیل آماری داده ها :این آزمایش در قالب طرح

از محتویات ایلئوم نمونهبرداری صورت گرفت و به آزمایشگاه ارسال
شد .پروفایل میکروبی روده و تغییرات الکتوباسیلها ،کلیفرم ،ای
کوالی و سالمونال بررسی و ثبت و نتایج مربوط به تیمارهای مختلف
باهم مقایسه شد .کشت و بررسی باکتریها براساس استاندارد ملی
ایران و بهترتیب بهروش ( isiri4721الکتوباسیلوس)isiri2946 ،
(ایکوالی)( isiri9263 ،کلیفرم) و ( isiri1810سالمونال) صورت گرفت.

کامالً تصادفی انجام گرفت و پس از جمعآوری دادهها و یا میانگین
حاصله در نرمافزار  excelدستهبندی شد و با استفاده از نرمافزار آماری
 SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگینها توسط
آزمون دانکن در سطح  5درصد انجام شد.

اقالم
ذرت
سویا
سبوس گندم
روغن ماهی
اسید چرب سویا
روغن سویا
دی ال متیونین
نمک
پرمیکس
ویتامین D3
ال لیزین
کلسیم
فسفات

گروه شاهد
59/42
29/40
0
0
0
0
0/2
0/3
0/25
0/1
0/2
8/84
1/29

جدول  :1اجزای تشکیلدهنده جیره بر اساس درصد
تیمارها
روغن ماهی  %1روغن ماهی  %3روغن سویا  %1روغن سویا %3
51/43
59/60
52/33
58/42
29/80
28/22
30/18
29/40
4/8
0
3/5
0
0
0
3
1
0
0
0
0
3
1
0
0
0/2
0/2
0/2
0/2
0/34
0/3
0/34
0/3
0/25
0/25
0/25
0/25
0/1
0/1
0/1
0/1
0
0/2
0
0/2
8/84
8/84
8/84
8/84
1/24
1/29
1/26
1/29

اسیدچرب%1
58/52
29/31
0
0
1
0
0/2
0/3
0/25
0/1
0/2
8/83
1/29

اسیدچرب%3
51/69
29/94
4/4
0
3
0
0/2
0/34
0/25
0/1
0
8/84
1/24

آنالیز
مواد مغذی
انرژی متابولیسمی
پروتیین حقیقی
کلسیم
کل فسفر
فسفر قابل دسترس
فیبر
سدیم
پتاسیم
لیزین
متیونین
متیونین+سیستیین

تیمارها
گروه شاهد
2725
18/50
3/73
0/60
0/38
3/46
0/16
0/77
0/79
0/50
0/80

روغن ماهی%1
2725
18/50
3/73
0/60
0/38
3/46
0/16
0/77
0/80
0/50
0/80

روغن ماهی%3
2725
18/50
3/73
0/62
0/38
3/72
0/16
0/80
0/80
0/50
0/79

نتایج
عملکرد تولیدی :تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی عملکرد تولیدی
مرغهای تخمگذار در جدول  2آورده شده است.

روغن سویا%1
2725
18/50
3/73
0/60
0/38
3/46
0/16
0/77
0/79
0/50
0/80

روغن سویا%3
2725
18/50
3/73
0/63
0/38
3/81
0/16
0/81
0/79
0/50
0/79

اسیدچرب%1
2725
18/50
3/73
0/60
0/38
3/45
0/16
0/77
0/80
0/50
0/79

اسیدچرب%3
2725
18/50
3/73
0/63
0/38
3/80
0/16
0/81
0/79
0/50
0/79

همانگونه که نتایج نشان میدهد ،افزودن سطوح مختلف روغنهای
مختلف به جیره تأثیر معنیداری بر روی وزن تخممرغ ،خوراک
مصرفی و تغییرات وزن نداشتند ( .)P>0/05نتایج نشان داد که سطوح
مختلف اسیدچرب سویا و روغن ماهی کیلکا و سطح  %3روغن گیاهی
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مشاهده نشد ( .)P>0/05سطوح مختلف روغن ماهی و اسید چرب
سویا توده تخممرغ را در مقایسه با گروه شاهد و روغن گیاهی سویا
بهبود دادند ( .)P>0/05مشابه به نتایج توده تخممرغ ،ضریب تبدیل
خوراک مصرفی به شکل معنیداری در گروههای روغن کیلکا و روغن
سویا کاهش یافت (.)P>0/05

سویا به شکل معنیداری تولید تخممرغ را نسبت به گروه شاهد
افزایش دادند ( .)P>0/05با اینحال اختالف معنیداری بین گروه 1
درصد روغن سویا با دیگر گروههای روغن و گروه شاهد برای تولید
تخممرغ مشاهده نشد ( .)P>0/05بین گروههای  1و  3درصد روغن
کیلکا و اسیدچرب سویا برای تولید تخممرغ اختالف معنیداری

جدول  :2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار
گروهها
شاهد
 1درصد روغن گیاهی سویا
 3درصد روغن گیاهی سویا
 1درصد روغن ماهی کیلکا
 3درصد روغن ماهی کیلکا
 1درصد اسیدچرب سویا
 3درصد اسیدچرب سویا
خطای استاندارد
ارزش معنیداری

تولید تخممرغ

وزن تخممرغ

توده تخممرغ

خوراک مصرفی

ضریب

تغییرات وزن

()%
85/00±5/60b
89/40±8/28ab
91/90±5/65a
91/19±12/23a
91/65±6/98a
92/35±6/54a
93/80±6/63a
1/04
0/0001

(گرم)
54/12±1/58
55/14±1/40
52/34±1/00
53/24±1/30
52/24±1/34
52/41±1/92
52/41±1/14
1/20
0/076

(گرم/مرغ/روز)
51/24±1/59 b
53/48±3/28 b
52/70±2/98 b
53/87±2/65 a
54/74±1/27 a
54/93±1/96 a
54/82±1/51a
0/75
0/0001

(گرم)
114/60±1/74
114/60±1/75
115/10±2/02
114/60±1/61
114/00±1/60
114/30±1/22
114/40±0/90
0/52
0/202

تبدیل
2/20±0/09 a
2/12±0/08 a
2/03±0/08 b
2/06±0/05b
2/07±0/07 b
2/07±0/06 b
2/09±0/05b
0/004
0/0001

(گرم)
76/00±7/41
65/00±3/51
60/00±6/12
69/00±14/75
68/00±5/70
65/00±6/12
67/00±10/37
1/84
0/359

باالنویسها ( )a-bاختالفات معنیدار را در هر ستون نشان میدهند.

معنیداری در گروههای تغذیه شده با روغن در مقایسه با گروه شاهد
بیشتر بود ( .)P>0/05پاسخهای بهتر در گروههای تغذیه شده با روغن
ماهی مشاهده شد .با اینحال در  84روزگی ،مرغهای تخمگذار تغذیه
شده با یک درصد روغن گیاهی سویا ،تفاوت معنیداری را با گروه
شاهد برای تیتر آنتیبادی علیه نیوکاسل نشان ندادند ( .)P>0/05در
 84روزگی اختالف معنیداری بین گروههای اسید چرب سویا ،روغن
ماهی کیلکا و  %3درصد روغن سویا مشاهده نشد (.)P>0/05

پاسخ های ایمنی :تأثیر تیمارهای آزمایشی بر پاسخ های ایمنی
در جدول  3آورده شده است .همانگونه نتایج نشان میدهد که تیتر
آنتیبادی در پاسخ به  SRBCدر  28روزگی در گروههای اسیدچرب
سویا و روغن کیلکا در مقایسه با گروه روغن سویا و شاهد بیشتر بود
( .)P>0/05با اینحال ،تیتر آنتیبادی به  SRBCدر  56روزگی و 84
روزگی در مرغهای تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف روغن بهطور
معنیدار بیشتر بود ( .)P>0/05تیتر آنتیبادی علیه نیوکاسل بهشکل

جدول  -3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی پاسخهای ایمنی مرغهای تخمگذار ()log2
SRBC 28

گروهها
شاهد

c

4/80±0/83

 1درصد روغن گیاهی سویا

c

5/40±1/14

 3درصد روغن گیاهی سویا

c

5/40±1/14

 1درصد روغن ماهی کیلکا

a

7/40±1/14

 3درصد روغن ماهی کیلکا

a

7/20±0/83

 1درصد اسیدچرب سویا

b

6/40±0/54

 3درصد اسیدچرب سویا

b

6/20±0/43
1/04
0/0001

خطای استاندارد
ارزش معنیداری

SRBC 56
c

5/60±1/16

b

6/40±0/88

b

6/00±1/58

a

9/00±0/73

a

8/60±0/58

a

8/20±0/84

a

8/20±0/83
0/26
0/0001

SRBC 84
c

5/40±0/54

b

6/40±0/54

b

6/20±0/83

a

8/00±1/20

a

8/60±0/54

b

7/00±1/41

b

6/40±0/88
0/75
0/0001

HI 28
c

7/80±1/09

c

7/80±0/83

b

9/60±0/55

b

9/60±0/53

a

10/80±0/88

a

10/00±0/74

a

10/20±0/43
0/21
0/002

HI 56
c

7/60±1/14

b

9/20±0/83

a

11/00±0/70

a

10/80±1/30

a

10/80±1/30

b

9/40±2/40

b

9/20±0/85
0/27
0/0002

HI 84
b

7/40±1/50

b

8/20±1/48

a

11/20±0/85

a

10/00±1/03

a

11/20±0/88

a

10/40±0/54

a

11/60±0/53
1/84
0/001

باالنویسها ( )a-bاختالفات معنیدار را در هر ستون نشان میدهند.

جمعیت میکروبی روده :تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی جمعیت
میکروبی روده در جدول  4آورده شده است .نتایج نشان داد که افزودن
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مختلف اسیدهای چرب اسیدهای چرب سویا بیشترین تأثیر را بر
روی جمعیت باکتریهای سالمونال ،اشرشیای کوالی و کلی فرم داشت.

گروه شاهد کاهش داد ولی جمعیت الکتوباسیلوس را به شکل
معنیداری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد ( .)P>0/05سطوح

جدول  :4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی جمعیت میکروبی روده ()CFU

سالمونال

گروهها
شاهد

a

 1درصد روغن گیاهی سویا

b

 3درصد روغن گیاهی سویا

b

 1درصد روغن ماهی کیلکا

b

4/08±0/13

 3درصد روغن ماهی کیلکا

b

4/18±0/08

 1درصد اسیدچرب سویا

c

 3درصد اسیدچرب سویا

d

خطای استاندارد
ارزش معنیداری

4/38±0/16
4/18±5/08
4/16±0/05

3/92±0/04
3/78±0/13
0/035
0/001

الکتوباسیلوس
b

5/93±0/19

a

6/32±0/08

a

6/30±0/10

a

6/38±0/17

a

6/36±0/10

a

6/36±0/10

a

6/34±0/10
0/032
0/001

اشرشیای کوالی
a

4/29±0/06

bc
b

4/04±0/13

bc
bc

3/96±0/10

3/95±0/05

کلی فرم
a

7/44±0/11

b

6/94±0/05

b

6/94±0/05

bc

6/90±0/07

c

6/80±0/10

3/92±0/060

c

6/82±0/08

c

c

6/82±0/08
0/037
0/001

c

3/96±0/070
3/98±0/04
0/024
0/001

باالنویسها ( )a-bاختالفات معنیدار را در هر ستون نشان میدهند.

بحث
افزودن سطوح مختلف روغن کتان به جیره نشان داد که عملکرد
رشد در جوجههای گوشتی بهطور معنیداری افزایش مییابد (Shunthwal
و  .)2017 ،Sheoranاضافه کردن سطوح یک و  3درصد روغن ماهی
و همچنین  3درصد اسید اولییک بر روی مرغهای تخمگذار نشان داد
که سطح  3درصد روغن ماهی باعث افزایش تولید و وزن تخممرغ
نسبت به گروه  3درصد اسید اولییک و همچنین گروه شاهد میشود
( Mariodو همکاران .)2015 ،مغایر با یافتههای مطالعه حاضر ،گزارش
گردید افزودن روغن ماهی به جیره مرغهای تخمگذار وزن مرغها را
افزایش داد و مصرف خوراک را کاهش میدهد ( .)2013 ،Salehدر
مطالعهای با بررسی اثرات روغن ماهی ،روغن سویا و روغن
آفتابگردان بر عملکرد جوجههای گوشتی گزارش گردید که روغنهای
مختلف توانستند عملکرد رشد را در در مقایسه با گروه شاهد بهبود
دهند ولی تفاوت معنیداری بین گروهها مشاهده نشد ( Liuو همکاران،
 .)2017نوع چربی جیره بر روی مصرف خوراک ،ضریب تبدیل و تولید
تخم مرغ اثر ندارد اما استفاده از روغن سویا نسبت به چربی حیوانی
وزن تخممرغ را افزایش داده است ( .Grobasو همکاران .)2001 ،این
امر احتماالً بهدلیل باال بودن میزان اسید لینولئیک موجود در روغن
سویا نسبت به چربی حیوانی میباشد .این نتایج در تضاد با یافتههای
مطالعه حاضر میباشد .اسیدهای چرب غیراشباع بهراحتی جذب خون
شده و منبعی از چربی برای ورود به تخممرغ که باعث افزایش وزن
تخممرغ میشود را تأمین میکند ( Griffinو همکاران .)1992 ،با
اینحال در مطالعه حاضر ضریب تبدیل ،تولید تخممرغ و توده تخممرغ

به شکل قابل توجهی در گروههای تغذیه شده با روغن بهبود یافت.
در توجیه این نتایج میتوان بیان نمود که قابلیت هضم اسیدهای
چرب غیراشباع به شکل معنیداری بیشتری از اسیدهای چرب اشباع
شده میباشد و از این طریق به بهبود عملکرد تولیدی در پرندگان
کمک میکند افزودن اسیدهای چرب متوسط زنجیر از طریق حفظ
تعادل میکروبی روده به بهبود عملکرد رشد کمک میکند ،این دست
از اسیدهای چرب با خاصیت آنتی میکروبی به حفظ تعادل روده کمک
میکنند ( .)2015 ،Khosravinia :2013 ،Hernandezدر این مطالعه
نیز گروههای تغذیه شده با روغن ،جمعیت کمتری را برای باکتریهای
بیماریزا داشتند و جمعیت باکتریهای سودمند در این باکتریها به
شکل معنیداری بیشتری بود .این احتمال میرود که در مطالعه
حاضر ،روغنها از طریق بهبود جمعیت میکروبی ،تولید تخممرغ ،توده
تخم مرغ و ضریب تبدیل را بهبود داده باشند .برخی از محققین
معتقدند که افزودن چربیها به جیره ،سطوح هورمون کوله سیتوکینین
را افزایش میدهد و از این طریق زمان عبور غذا را کاهش میدهد و
به جذب بیشتر مواد غذایی کمک میکند و میتواند ضریب تبدیل را
بهبود بخشد ( Hulanو همکاران.)1984 ،
بررسی اثر اسیدهای چرب غیراشباع (روغن ماهی) بر پاسخهای
ایمنی جوجههای گوشتی نشان داد که افزودن اسیدهای چرب غیراشباع
به جیره توان فاگوسیتوزی و تکثیر لنفوسیت را بهطور معنیداری کاهش
میدهد و توصیه میشود که پرورشدهندگان طیور هنگام استفاده از
روغن ماهی توجه بیشتری به پاسخهای ایمنی داشته باشند (Al-Khalifa
و همکاران .)1992 ،جیره بهعنوان یکی از عواملی شناخته شده است
که میتواند پاسخهای ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد .محققین معتقدند
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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of different fat sources on production
performance, immune system and intestinal microflora in commercial laying hens. In this
study 140 laying hens in 7 groups, with 5 replications for 12 weeks were used studied.
Production performance, humoral immunity and intestinal microflora population were
investigated. The results showed that different levels of fat sources increased significantly egg
production and egg mass but decreased feed conversion ratio(p<0.05). Different levels of fat
sources were able to significantly increase immune responses in laying hens. Antibody titers in
response to SRBC at 28 days were higher in soybean oil and kilka oil groups than in soybean oil
and control groups (p<0.05). The result also showed that adding different sources of fat to the
diet reduce population salmonella, E. coli and Coliform compared to the control group (p<0.05).
Overall, it can be stated that different fat sources, especially fish oil, can improve the immune
responses, performance and microbial population of the intestine in laying hens.
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