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 فصل اول:
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 مقدمه  -1-1

 کلیات -1-1-1

ای به غذایی باالخص مواد پروتئينی نياز فزاینده با افزایش سریع جمعيت و احتياج روز افزون به مواد   

شود. همچنين افزایش سریع جمعيت در ایران به توليد مواد غذایی مخصوصاً پروتئين حيوانی احساس می

ای همراه تغيير الگوی مصرف گوشت، تقاضا برای مصرف گوشت مرغ را در دو دهه اخير به صورت فزاینده

-قاضا و برگشت سریع سرمایه در صنعت مرغداری موجب جذب سرمایهافزایش داده است. رشد سریع ت

 (. 2های هنگفتی در این صنعت شده است )

در پرورش طيور بازده غذایی از اهميت زیادی برخوردار است. کوشش در جهت بهبود این بازده به    

ه پرورش را به هزین درصد کل 75تا  55منزله کاهش هزینه توليد است، زیرا هزینه تأمين غذا در طيور 

تواند نقش مهمی در تاًمين انرژی چربی به عنوان یک ماده غذایی با انرژی زیاد می .دهدخود اختصاص می

های محلول و ویتامين 1ها منابع تأمين کننده اسيدهای چرب ضروریجيره ایفا نماید. عالوه بر آن، چربی

های حيوانی و رد اثرت مفيد ناشی از مصرف چربیباشند. در موهای گوشتی میبرای رشد جوجهدر چربی 

ها استفاده از انرژی جيره را بيش از های گياهی در جيره طيور، گزارشات فراوانی وجود دارد. چربیروغن

ها شناخته شده زایی چربیرژیدهند. این اثر به عنوان اثر افزایشی انرود افزایش میآنچه که انتظار می

-های روغنی تشکيل میهای غذایی معمول طيور، عمدتاً از غالت و کنجاله دانهجيره (. از آنجا که4) است

ها قادرند از رود نسبتاً پائين است. با این وجود جوجهشوند، ميزان چربی که در جيره طيور به کار می

، درصد چربی استفاده نمایند، بدون اینکه مشکلی در رشد آنها ایجاد شود 10هایی حاوی تا جيره

همچنين ميزان پاسخ طيور به چربی افزوده شده به نوع چربی، سن پرنده و نسبت انرژی به پروتئين 

و بافت چربی بخصوص چربی حفره  ،(. در پرندگان، کبد محل اصلی ليپيد سازی18جيره بستگی دارد )

 (. 237محل اصلی ذخيره تری گليسریدها است ) 2شکمی

                                                 
1-Essential Amino acids    

2-Abdominal Fat    
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مرحله  ،شودگوشتی در دو مرحله انجام میهای چربی در بدن جوجه روند ذخيره سازی و توسعه بافت   

های چربی با سرعت بيشتر و ذخيره چربی با سرعت کمتری هفتگی است که تکثير سلول 3اول تا سن 

. از طرف دیگر (105) گيردهفتگی به بعد ذخيره چربی با سرعت بيشتری انجام می 3و از  ،گيردانجام می

روده کوچک موثر باشند. بافت  1رود در تغيير ابعاد و اشکال پرزهایتند که احتمال میها موادی هسچربی

به طوری که این  ،ثير عوامل مختلفی قرار دارنددیواره روده کوچک از پرزهایی تشکيل شده که تحت تاً

در تعيين ابعاد  دهند. از عواملی کهعوامل هم از نظر شکل و هم از نظر اندازه، پرزها را تحت تاثير قرار می

ها با باشند، چربیها میو اشکال پرزها موثرند وجود مواد شيميایی یا مواد موجود در خوراک بویژه چربی

توانند باعث بهبود عملکرد شوند افزایش طول پرزها، سطح مقطع جذب را افزایش داده و از این طریق می

(116 ،26.) 

هتایی کته در تغذیته باشد. چربیر جيره طيور بسيار متداول میامروزه استفاده از منابع مختلف چربی د   

های ضایعات روغن کشی هستند. باال بودن چربتی شوند عمدتاً چربی حيوانی و فرآوردهطيور بکار برده می

های گوشتی بوجود آمده استت یکتی از الشه به ویژه چربی حفره شکمی که اخيراً در اثر افزایش رشد مرغ

باشتد، در ضتمن شود و برای مصرف کننتدگان مقبتول طبتع نمتیغداری محسوب میمشکالت صنعت مر

-های گوشتی به صورت چربی حفره شکمی است کته متیقسمت عمده چربی ذخيره شده در بدن جوجه

 (.123دهد )از وزن زنده بدن را تشکيل  %4تواند به طور ميانگين 

 85هستند کته  هالش گرم چربی 150-200 ارایلوگرم وزن دهای گوشتی امروزی به ازای هر کيجوجه   

بافت ذخيره چربی در طيور عالوه بر کاهش ميزان (. افزایش 138باشد )% بيش از نياز فيزیولوژیک آنها می

در نتيجه افزایش هزینه توليتد، ستبب کتاهش محصتول فترآوری شتده بته علتت  2راندمان تبدیل غذایی

رآوری به علت افزایش هزینه تميز کردن و مشتکل آفرینتی دورریزی چربی حفره شکمی، افزایش هزینه ف

ها، افزایش خطر بيماری های قلبی و عروقی در انسان، و باعث افزایش تقاضای نسبی در فاضالب کشتارگاه

-های متابوليکی افزایش میشود که نهایتاً زمينه را برای بيماریاکسيژن جهت سوخت و ساز در پرنده می

اط بين ترکيبات الشه و سالمتی انسان تأثير زیادی بتر افتزایش تقاضتا بترای گوشتت (. ارتب14، 77دهد )

عروق بوده  -های قلبیطيور داشته است که دليل اصلی این رشد تقاضا در ارتباط با افزایش شيوع بيماری

یکتی از اهتداف مهتم توانتد (. بنابراین کاهش ميزان چربی الشه بخصوص چربی حفره بطنی می20است )

 (.14های گوشتی باشد )ای جوجههای تغذیهورش و برنامهپر

                                                 
1-Villi  

2-Feed conversion ratio  
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تواند در تغذیه طيور مورد استفاده قرار گيرد، اسيد که می یکی از اسيدهای چرب منحصر به فرد   

است که در طبيعت از  2از اسيد لينولئيکباشد که ایزومر خاصی می (1CLA) مزدوج لينولئيک

غذایی در شکمبه حيوانات نشخوارکننده ایجاد  چرب غيراشباع جيرهبيوهيدروژناسيون ناقص اسيدهای 

های خوراکی و سبزیجات گياهی، دانه هایو روغن شود. بنابراین منبع عمده آن محصوالت لبنی استمی

توانایی آن در کاهش  CLAهای نيستند. یکی از جالب توجه ترین جنبه حاوی این نوع اسيد چرب مغذی

-مصرف می CLA(. وقتی خوراک مکمل شده با 161باشد )توده بدون چربی بدن می چربی و باال بردن

بافت آدیپوز و اش در که باالترین ميزان تجمعد، های حيوان و انسان را دارشود توانایی تجمع در بافت

 چربی بدن حيوان و کاهشتواند روش خوبی جهت می CLAبنابراین تغذیه حيوانات با ، باشدبافت ریه می

  (.67)خوراک برای مصرف انسان باشد  CLAبدست آوردن محتوای 

 براین اساس، تحقيق حاضر تالش دارد به سواالت زیر پاسخ گوید:

 های جوجه گوشتی موثر است؟بر ميزان ذخيره سازی چربی در بافت CLAآیا مصرف  -1

 اه است؟های گوشتی همربا تغييرات مورفولوژیکی بافت روده جوجه CLAآیا مصرف  -2

 بر کيفيت گوشت نظير سفتی و طعم آن موثر است؟ CLAآیا مصرف  -3

، ضتریب تبتدیل ختوراک و ختوراک 3پارامترهتای عملکتردی هماننتد: افتزایش وزن CLAآیا مصرف  -4

 را تحت تاثير قرار می دهد؟ 4مصرفی

 

 اهمیت و ضرورت انجام طرح -1-1-2

 از وجود مقادیری که گردداخير بر می دهه سه هیک ماده مغذی خاص، ب عنوان بهCLA  نقش کشف   

که این  بعدی نشان داد تحقيقات (.94شناسایی شد ) گاو در گوشت مزدوجلينولئيک  اسيد ایزومرهای

موش دارد  مانند حيوانی هایمدل در سرطانی تومور نوع ترکيب اثرات سودمندی در مقابله با چندین

 باشند ومی جزئی بسيار با منشاء گياهی ضد سرطانی طبيعی اتترکيب مقادیر که است شده ثابت (.158)

محسوب نمی مزدوجلئيکهای گياهی جزء منابع اسيد لينوای، سبزیجات و روغنهای خوراکی، علوفهدانه

ضد  ترکيبات سایر با در مقایسه ،مانندبی و نادر ترکيبی ،مزدوجلينولئيک  اسيد وجود این شوند، با

                                                 
1-Conjugated linoleic acid  

2-linoleic acid   

3-Body Weight 

4-Feed Intake  
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 اعجاب آوری اثرات گوشت نشخوارکنندگان، و لبنی توليدات در ناچيز مقادیر وجود با هباشد کسرطان می

دهد. در مقایسه با گوشت و محصوالت لبنی نشخوارکنندگان، محصوالت طيور حاوی می نشان خود از

گرم در گرم ميلی 9/0در گوشت مرغ حدود  CLA (. مثالً ميزان23 ،53هستند ) CLAکم  بسيارمقادیر 

که  CLA(. یک جنبه دیگر از خصوصيات 53باشد )گرم میميلی 6/0مرغ حداکثر حدود  ی و در تخمچرب

د، که اولين گزارش در این باشمی آن در کاهش چربی بدن در حيوانات بسيار مورد توجه است توانایی

سانی نشان میهای انمربوط است. مطالعه بر روی حيوانات آزمایشگاهی و نيز بررسی 1995به سال  رابطه

در انسان و مقادیر کم این  CLAشود. به دليل اثرات سبب کاهش توده چربی بدن می CLAدهند که 

 ترکيب در محصوالت طيور تمایل به افزایش مصرف این ماده در فراورده های طيور وجود دارد.

 در کاهش توده چربی بدن عبارتند از:  CLAهای عمل مهمترین مکانيسم   

و تمایز در داخل بافت چربی بالغ، کاهش  های پيش ساز چربی()سلول هاآدیپویستير پيشکاهش تکث

و اکسيداسيون اسيد  1يپوليزلگلسيرید و افزایش هزینه انرژی، افزایش اسيد چرب و سنتز تریغلظت 

پوز به اسيدهای چرب و افزایش اندازه سلول آدی های مؤثر در متابوليسمچرب و ممانعت از فعاليت آنزیم

 ،35) باشدمسئول این فعاليت می CLA 12سيس  -10تعداد سلول بوده، که ایزومر ترانس افزایش جای 

ترکيب چربی محوطه بطنی و چربی عضالت منعکس کننده ترکيب چربی مصرفی از طریق جيره  (.161

طی بررسی منابع ه روده پرداخته شده است، بطوریک باشد. تاکنون کمتر به تاثير منابع چربی بر بافتمی

-و تحقيق حاضر می ،بر خصوصيات بافت روده در طيور گزارشی یافت نشد CLAانجام گرفته در مورد اثر 

-تر در زمينه مکانيسمتواند یکی از نخستين گزارشات در این زمينه باشد. مسلماً حصول اطالعات کامل

باشند، زمينه ساز استفاده طيور می هایی که از طریق آنها مواد مغذی قادر به اثرگذاری بر عملکرد

 ها در راستای بهبود کميت و کيفيت محصوالت دامی خواهد بود.تر و موثرتر از خوراکآگاهانه

 

 فرضیات -1-1-3

را به طور معنی داری تغيير  های جوجه گوشتیذخيره سازی چربی در بافتدر جيره  CLA استفاده از -1

 خواهد داد.

 خواهد شد. های گوشتیتغييرات مورفولوژیکی بافت روده جوجهجيره باعث  در CLA استفاده از -2

                                                 
1-lipolysis      
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را به طور معنی داری تغيير خواهد  کيفيت گوشت نظير سفتی و طعم آندر جيره   CLA ازاستفاده  -3

 داد.

پارامترهای عملکردی همانند: افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و خوراک  در جيره CLA ازاستفاده  -4

 داد.خواهد تحت تاثير قرار به طور معنی داری را مصرفی 

 

 هاچربي -1-2

های غير قطبی مانند اتر، اما در حالل ،باشند که در آب غير محلولها ترکيبات آلی میها یا روغنچربی   

ها در حال حاضر فقط برای استر استيدهای ها و روغن. اصطالح چربی(14) شوندبنزن یا کلروفرم حل می

 گيرد.گليسرول خالص یعنی تری گليسرید مورداستفاده قرار می چرب و

 :(10) توان به طور خالصه به صورت زیر طبقه بندی نمودها را میچربی

کلسترول اطالق  های مختلف بخصوص گليسرول والکل چرب با اسيدهای به استرهاي ساده: چربي -1

  شود.می

الوه بر عامل الکلی و اسيدی عوامل دیگری هم در استر اسيدهای چرب که عهاي مرکب: چربي -2

 های مرکب گویند، مانند فسفوليپيدها و گليکوليپيدها.ساختمان خود داشته باشند را چربی

شوند که های دسته اول و دوم حاصل میباشند که از تجزیه چربیموادی می: هامشتقات چربي -3

باشند. های دیگر میاجسام کتونی و الکل ،يدهای چربشامل اسيدهای چرب، گليسرول، استروئيدها، آلدئ

آنچه بيشتر باعث تفاوت ارزش  آیند.سترول اسيدهای چرب بدست میاز تجزیه استرهای گليسرول و کل

چرب شناسایی شده  باشد. تا کنون بيش از هفتاد اسيداسيدهای چرب آنها می ،شودها میای چربیتغذیه

 . (10) باشندهيدروکربنی طوالنی با یک عامل کربوکسيل انتهایی میاست که همگی دارای زنجيره 

 کند.از صفر تا چهل تغيير می nکه  ،باشدمی COOH-n) 2(CH-3CHهای چرب فرمول کلی اسيد   

  چربی اندود کردن(با ) های زیستی مربوط به توانایی آنها برای خارج کردن آبهها در سداهميت چربی

ها، یعنی نامحلول بودن آنها در آب، مربوط به بخشی از ساختار يزیکی چربیو ویژگی شکل ف است

هایی که استرهای اسيدهای چرب در چربی (.95شود که هيدروفوبيک است )شيميایی مولکول چربی می

ای معتقدند اختالف شيميایی هستند، بخش هيدروفوبيک شاخه هيدروکربنی اسيد چرب است. عده

اسيدهای چرب در  زنجيرهند با توجه به اشکال مختلف اسيدهای چرب بدست آید. توااسيدهای چرب می

دهند نقش دارند. بنابراین بيشتر هایی که آنها بخشی از آن را تشکيل میتعيين خصوصيات فيزیکی چربی

-می ودن چربیتر و نرمتر ببودن تعداد باندهای دوگانه )باال بودن درجه غير اشباع( باعث نقطه ذوب پائين
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ميزان شود و یا کمتر میکربنی  زنجيرهاسيدهای چرب اشباع، هر چقدر که طول  شود. در بين گروه

 -1-1. جدول(95) سختی چربی کمتر خواهد شد گردد نقطه ذوب ومیشاخه دار شدن زنجيره بيشتر 

 دهد.نقطه ذوب بعضی ایزومرهای اسيدهای چرب را نشان می

 

 (95) دهاي چرب ایزومریکنقطه ذوب بعضي اسی -1-1جدول 

 نقطه ذوب اسید چرب زنجیرهطول 

12 0 :12  2/44 

16 0 :16  7/62 

18 0 :18  6/69 

18 1 :18-9C 2/13 

18 1 :18-9t 44 

18 C9 , C12 2 :18-  5- 

18 C9, t12 2 :18-  5/28 

18 C9 , C12,C15 3 :18-  11- 

18 t9 , t 21 , t15  3 :18-  5/29 

 

 

 رباسیدهاي چ -1-2-1

و انتهتای  (CH3)باشند که سر آن گروه متيل اسيدهای چرب دارای یک زنجيره خطی هيدروکربنه می   

وجتتتود  (C=C). زمانی که در این زنجيره کربنتی پيونتد دوگانته می باشد (COOH)آن گروه کربوکسيل 

اسيد پالمتيتک کته گویند مانند می (SFA1)نتتداشتتته بتاشتد به این نوع اسيد چرب، اسيد چرب اشباع 

 کربن بوده و هيچ پيوند دوگانه در این زنجيره وجود ندارد.  16دارای 

 

                                                 
1-saturated fatty acid  
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CH3-(CH2)14-COOH 
 

 فرمول ساختماني اسید پالمتیک -1-1شکل 

 

گوینتد. اگر در زنجيره کربن پيونتد دوگانته وجتود داشتته باشتد بته آن استيد چترب غيتر اشتباع متی   

و بتيش از یتک پيونتد دوگانته،  (1MUFA)غير اشباع  یکدوگانه،  استتتيدهای چتتترب دارای یک پيوند

-کربنته متی 18شوند. اسيد اولئيک یک اسيد چرب تک غير اشتباع می ناميده (PUFA2)چند غير اشباع 

 باشد.

CH3-(CH2)7- CH=CH-(CH2)7-COOH 
 

 اولئیکفرمول ساختماني اسید  -2-1شکل 

 

باشد. با توجه به این کته پيوند دوگانه یا غيراشباع می 3ربنه با ک 18اسيد لينولنيک دارای یک زنجيره    

از طرف گروه متيل قرار دارد بته آن استيد  3اولين پيوند دوگانه ایتتن استيد چترب بر روی کربن شماره 

 (.17، 10 ،12گویند )می n-3یا  3-چرب امگا 

 

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH 
 

 رمول ساختماني اسید لینولئیکف -3-1شکل 

 

موجتود هستتند انستان اسيدهای چربی که بطور معمول در رژیتم غتذایی روزانته  -2-1در جدول شماره 

 شوند.مشاهده می

 (17) اسیدهاي چرب معمول در رژیم غذایي -2-1جدول 

PUFA MUFA SFA 

 اسيد بوتيریک اسيد اولئيک اسيد لينولئيک

 کاپروئيکاسيد   اسيد آلفالينولنيک

                                                 
1-monounsaturated fatty acid  

2-polyunsaturated fatty acids  
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 اسيد کاپریليک اسيد آراشيدونيک

 اسيد کاپریک 1نوئيکا پنتا اسيد ایکوزا

 اسيد لوریک 2نوئيکا زاهگ اسيد دکوزا

 

 اسيد ميریستيک

 اسيد پالميتيک

 اسيد استئاریک

    

ذایی نسبت اسيدهای چرب در هر ماده غذایی نسبت به ماده غذایی دیگر متغير است و در هيچ ماده غ

مهمترین اسيدهای چرب و منابع  -3-1ترکيب اسيدهای چرب بصورت یکنواخت نيست. در جدول شماره 

ای در چربی گوشت، کره، مارگارین، شود. اسيدهای چرب اشباع بطور قابل مالحظهغذایی آنها مالحظه می

های چرب بلند زنجير های حيوانی شامل اسيدهای نتبتاتتی هتيتدروژنه وجتود دارند. روغنپيه و روغن

کره و شير حاوی اسيدهای چرب کوتاه زنجيره  اما باشند و در حرارت اتاق جامدندمیکربنه(  20-16)

کربتنته(  12-14کتربتنته( هستند. روغتن نتارگيل دارای اسيدهای چرب زنجتيتتره متتتوسط ) 10-4)

  (.12، 17باشد و به همين دليل در حرارت اتاق نيمه مایع است )می

 اولين .قراردارد اشباع غير مرکب چربيهای گروه در که باشد می مایع چربی یا چرب اسيد نوعی 3 امگا   

 گرفتن قرار محل همين و است مولکول شيميایی ساختمان در 4 و3 های کربن اتم بين آن دوگانه پيوند

 پيوند اولين اگر .شودیم 3 -امگا منجمله چرب های اسيد خاص بيوشيميایی خواص باعث دوگانه پيوند

 قرار 10 و 9 های کربن اتم بين اگر و 6 امگا را شده ایجاد مولکول باشد، 7 و 6 های کربن اتم بين دوگانه

-اسيدهای چرب امگا .دارند را خود به مربوط شيميایی خواص یک هر که گویندمی 9 -امگا آن به گيرد،

شوند. روغن کلزا )کانوال(، تخم کتان و شاه دانه یافت می های چربها، مغزها و ماهیبطور عمده در دانه 3

  .(5، 57) هستند 3-منابع خوبی از امگا

های گياهی نظير آفتابگردان، ذرت و سویا وجود دارند. بطور معمول در روغن 6-اسيدهای چرب امگا   

بار ناپایدارتر  5 يد لينولنيکدهد. اساکنش نشان میاسيد لينولئيک ناپایدار بوده و در برابر نور و اکسيژن و

شود. در یک رژیم غذایی باشد و در برابر نور یا اکسيژن به سرعت اکسيده میاز اسيد لينولئيک می

                                                 
1 -Eicosapentanoic acid  

2 -Decosahegsanoeic acid  
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 15:1( باشد در حالی که این نسبت در حال حاضر بين 5:1باید حدود ) 3-به امگا 6-متعادل نسبت امگا

 ،شودشه برای رعایت یک رژیم غذایی سالم توصيه می. یکی از نکاتی که همي(5، 57) متغير است 20:1تا 

های حيوانی است، چرا که این دسته از مواد غذایی به دليل داشتن ها و روغناز چربی استفاده کمتر

شوند و زمينه ابتال به به مرور زمان موجب انسداد عروق می ،ميزان باالیی از اسيدهای چرب اشباع شده

 ،5) ای ندارندهای گياهی چنين خصيصهآورند، در حالی که روغنا فراهم میعروقی ر -بيماری های قلبی

10 ،12.) 

 (17) هامهمترین اسیدهاي چرب و منابع غذایي آن -3-1جدول شماره 

 منابع غذایي نوع اسید چرب نام اسید چرب

 روغن نارگيل، روغن هسته خرما SFA اسيد لوریک

 روغن نارگيل، کره SFA اسيد ميریستيک

 روغن پالم، چربی گوشت گاو،  روغن هسته پالم SFA پالميتيک

 کره کاکائو، چربی گوشت گاو SFA استئاریک

 روغن زیتون، روغن کلزا )کانوال( MUFA اسيد اولئيک

 روغن ذرت، روغن سویا، روغن گلرنگ، روغن پنبه دانه PUFA اسيد لينولئيک

 تان، روغن کلزا )کانوال(روغن سویا، روغن دانه ک PUFA اسيد لينولنيک

 هاانواع گوشت PUFA اسيد آراشيدونيک

 روغن ماهی PUFA انوئيک پنتا اسيد ایکوزا

 روغن ماهی PUFA انوئيک هگز اسيد دکوزا

 در جدول باال تغييرات جزئی اعمال شده است. -1       

 

  ( MUFA)اسیدهاي چرب یک غیر اشباع  -1-2-2 

غيتر  یکشوند. اسيدهای چرب های حيوانی و گياهی یافت میدر تمام فرآوردهاین نوع اسيدهای چرب    

اسيد چترب تتک  %75اشباع در زیتون، روغن بادام زمينی و بيشتر مغزها وجود دارند. روغن زیتون دارای 

 (.10، 5، 57) باشد و به همين دليل دارای قوام خاصی استغير اشباع )اسيد اولئيک( می
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Abstract: 

   The purpose of this study is the examination on the effect of conjugated linoleic acid 

(CLA) on yield, carcass characteristics and tissue morphology of the small intestine in 

broilers. All experimental diets in terms of energy and protein were similar, But the fat 

sources used respectively containing, 7% soybean oil, 7% CLA, 3.5% soybean oil + 

3.5% CLA, 10% hydrogenated oil with a control diet without adding fat ,and in the 

growth stages (11 to 28 days) and finisher (29 to 42 days) were added to diets. 
Experiment was done in a completely randomized design with five treatments and four 

replications and each repeat consists of 20 male and female chickens. In the first 10 

days all the chickens were fed basal diet without fat. Chicken Performance recorded at 

different periods. In the day of 42, from each treatment, two male chickens are 

selected, after slaughter pieces such as: breast, thighs, abdominal fat, liver, spleen, 

Bursa of Fabricius, small intestine and small intestine length for calculation of 

different parts of carcass to live weight drawing was separated and weighted. Also, 

different parts of their intestines (duodenum, jejunum, ileum) was sampled, and at the 

end of each sample height dimensions villus, the number of cells Gablt,  crypt depth 

and  crypt depth to villi height ratio was measured. Analyzing data by means of SAS 

Software indicated that the general performance of chickens in fat-containing 

treatments significantly higher than in comparison to control, but 7% CLA treatment 

significantly reduced the performance. Diets containing 10% hydrogenated oil and 7% 

soybean oil comparison to control showed a better performance. Chickens were fed 

with diets contain 3.5% soybean oil + 3.5% CLA increased during villi, Gablet, reduce 

the number of cells and the thickness of epithelium, increased crypt depth,  and 

increased crypt depth to height ratio villi, The resulting changes seem to improve 

digestion and absorption in the intestinal wall is chickens. 
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