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 9313 تیرپذیرش: تاریخ                9312 اسفندتاریخ دریافت: 

 چکیده

آنزيم بر عملکرد و همراه مولتي خم پنبه بدون گوسیپول در جیره بهاثرات استفاده از کنجاله تهدف از انجام اين آزمايش بررسي 

س أروزه سويه رقطعه جوجه گوشتي يک 072مدت شش هفته با استفاده از اين آزمايش بهبود. های گوشتي های خوني جوجهفراسنجه

های آزمايشي گروه قطعه جوجه گوشتي در هر تکرار انجام گرديد. 51تکرار و  سهتیمار،  ششتصادفي با  در قالب طرح کامالً 823

 +سولفات آهن+سولفات آهن، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول+کنجاله تخم پنبه با گوسیپول، کنجاله تخم پنبه با گوسیپول، شامل شاهد

 رصدد 82  کنجاله تخم پنبه در سطح آنزيم بودند. مولتي+مولتي آنزيم، کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول، کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول

های دارای کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول باعث افزايش عملکرد گرفت. استفاده از جیرهاستفاده قرار های آزمايشي مورددر جیره

ه بدون گوسیپول با مولتي آنزيم (. مکمل کردن کنجاله تخم پنبp<21/2) های دارای کنجاله تخم پنبه با گوسیپول گرديدنسبت به جیره

سولفات آهن  همراه باهای الشه، مکمل کردن کنجاله تخم پنبه با گوسیپول شاخصخصوص  مثبتي در عملکرد نداشته است. در ثیرأت

اما راندمان سینه، ران، گردن، بال، چربي شکمي، کبد،  باعث کاهش راندمان الشه نسبت به ساير تیمارهای حاوی کنجاله تخم پنبه شد،

های حاوی کنجاله تخم (. وزن نسبي سنگدان در تیمار<21/2p) داری نشان ندادها تفاوت معنيوطول روده کوچک در بین تیمار قلب

درصد هماتوکريت،  های قرمز، پالکت، درصدتعداد گلبول (.p<21/2) داری داشتگوسیپول نسبت به گروه شاهد تفاوت معني باپنبه 

 حاوی کنجاله تخم پنبه باداری نداشت. هموگلوبین در تیمار مختلف تفاوت معنيهای تیمار لمفوسیت، درصد نوتروفیل در بین 

کنجاله تخم  نتايج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از (.p<21/2) داری داشتهای آزمايشي اثر معنيگوسیپول نسبت به ساير گروه

 تواند جايگزين مناسبي برای کنجاله سويا باشد.مي های گوشتيدر جیره جوجه درصد 82 پنبه بدون گوسیپول در سطح
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 مقدمه
ترین هزینه در صنعت طیور مربوط به بخش تغذیه بیش       

قیمت در تغذیه، یکی از د. استفاده از مواد خوراکی ارزانباشمی

موادخوراکی  این اکثر باشد.های خوراک میکاهش هزینه هایراه

یکی  .ای هستنددارای یک یا چند ترکیب ضد تغذیه ،جایگزین

 باشد. کنجاله تخم پنبهتواند از این مواد خوراکی جایگزین می

ای وجود ماده ضدتغذیه ،فیبر باال ،پنبهمشکل اصلی کنجاله تخم

است که در تغذیه  های چرب سیکلوپروپیونیداسیدو گوسیپول 

 . دنآیحساب میعنصری بازدارنده به طیور

 و Mayorga) است فنولیکپلی آلدئید یک گوسیپول       

که به دو صورت آزاد و ترکیبی در پنبه یافت  (5791 ،همکاران

شود. گوسیپول آزاد با اتصال به گروه اپسیلون آمین آزاد می

آرژنین و سیستئین، موجب دناتوره  اسیدآمینه لیزین و احتماالً

دهد و آن را کاهش می ایشدن پروتئین گردیده و ارزش تغذیه

 در نتیجه باعث کاهش عملکرد پرنده و افزایش مرگ و میر می

گوسیپول برای مقابله با حشرات (. 5771و همکاران،  Lin) شود

ترین عنوان مهمهکند و بها گیاه را مقاوم میو بیماری

؛ Townsend ،5001) کندمی عمل (Phytoalexin) فیتوآلکسین

Wangs مطالعات وسیع زیادی در تغذیه  (.5000همکاران  و

دهد که اضافه کردن سولفات آهن در محتوای جیره نشان می

در خوک و طیور  پنبه اثرات مضر گوسیپول راتخم کنجاله 

 آهن دو سولفات .(Yilmas، 5001 و Azman) دهدکاهش می

)فروس سولفات( دارای میل ترکیب با گوسیپول آزاد  ظرفیتی

آزمایشات نشان داده است  .(5001، همکاران و Lordeo) تاس

گرم در کنجاله میلی 510تر از چنانچه غلظت گوسیپول آزاد کم

ثیری بر عملکرد پرنده نخواهد گذاشت ، تأتخم پنبه باشد

(Henry  ،5005و همکاران .) براساس گزارشCho و Slinger  

 ترین اثر تخم پنبه در خوراک حیوانات در کبد،بیش( 5797)

ها می باشد که موجب نکروزه شدن این اندامطحال و کلیه می

در  شود. سولفات آهن برای خنثی کردن سمیت گوسیپول آزاد

 .گرفتآمیزی مورد استفاده قرارخوراک حیوانات به طور موفقیت

Gamboa 52( گزارش دادند، استفاده از 5005) و همکاران 

جیره  آزاد( دردرصدگوسیپول  57/0) تخم پنبهدرصد کنجاله 

روزگی اثری برضریب تبدیل خوراک  55های گوشتی تا جوجه

که با ادامه آزمایش ضریب تبدیل خوراک نسبت ت، درحالینداش

 دارت و تفاوت آن با تیمار شاهد معنیبه گروه شاهد افزایش یاف

مقدار که گزارش کردند  (5009)همکاران  و Nagalakshima شد.

گرم در میلی 1100تا  500پنبه کنجاله تخمگوسیپول آزاد در 

رقم زراعی بدون غده، مقدار گوسیپول آزاد  باشد. درکیلوگرم می

اهداف  گرم در کیلوگرم کاهش یافته است.میلی 510تر از به کم

بررسی امکان استفاده از سطح باالی این پژوهش عبارتند از: 

های تغذیه جوجهدر  گوسیپول بدون و باگوسیپول پنبهتخم کنجاله

های حاوی بررسی اثر استفاده از مولتی آنزیم در جیره، گوشتی

جایگزین کردن و با گوسیپول،  پنبه فاقد گوسیپولکنجاله تخم

تعیین اثرات ، کنجاله تخم پنبه کنجاله سویا با رقم اصالح شده

های و فراسنجه پنبه بر عملکردانواع کنجاله تخم استفاده از

تعیین ترکیب مواد مغذی کنجاله ، های گوشتیجوجه خونی

پنبه با گوسیپول با مقایسه کنجاله تخم، پنبه مورد استفادهتخم

اثر سولفات آهن در کاهش و  پنبه بدون گوسیپولکنجاله تخم

 .نبهپاثرات منفی کنجاله تخم

 

 هاشمواد و رو
تحقیقات علوم  داری مرکزاین آزمایش در سالن مرغ              

تیرماه سال  )پارچین( در شرق تهرانشمال دامی خجیر واقع در

قطعه  590 تعدادبرای اجرای این آزمایش  اجراء گردید. 5175

شامل )نر و ماده( که  102س أر سویه جوجه گوشتی یک روزه

 بودند تیمار تکرار برای هر 1 قطعه در هر تیمار( و 01) تیمار 6

اله تخم شاهد، فاقد کنج 5ها شامل تیمار تیمار. استفاده شد

کنجاله  درصد 10دارای  5، تیمار پنبه و حاوی کنجاله سویا

کنجاله تخم  درصد 10دارای  1، تیمار پنبه با گوسیپولتخم

 دارای  0، تیمار پنبه با گوسیپول مکمل شده با فروس سولفات

پنبه با گوسیپول مکمل شده با فروس کنجاله تخم درصد 10

 10 دارای  1، تیمار (CSM+FS+Enzym) آنزیملفات و مولتیسو

، (CSMP=پنبه بدون گوسیپول )رقم پاککنجاله تخم درصد

پنبه بدون گوسیپول مکمل کنجاله تخم درصد 10 دارای 6 تیمار

ها برای سه جیره بودند. (CSMP+Enzym) آنزیمشده با مولتی

 و پایانی روزگی( 55-50) روزگی(، رشد 5-50) دوره آغازین

 رووابیو اکسل (.6تا  0 ولا)جد تنظیم شد (روزگی 05-51)

(Rovabio Exel )به درصد 01/0مقدار به عنوان مولتی آنزیمبه 

 سفارش شرکت سازنده در جیره اضافه شد. 

( o2.7H4FeSo) سولفات آهن از منبع سولفات هپتاهیدرات       

 آزاد و گوسیپولاز  5به  5محصول شرکت مرک به نسبت 

در این آزمایش میزان  سولفات آهن به جیره اضافه شد.

گوسیپول کل و گوسیپول آزاد کنجاله تخم پنبه مورد استفاده با 

در طی دوره گیره شد. ( اندازه5770) AOACاستفاده از روش 

صورت آزاد در اختیار پرندگان بود. پرورش آب و غذا به
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های میزان ، پایانی( شاخصدر پایان هر دوره )آغازین، رشد

 ازای هر جوجه تعیین گردید. خوراک مصرفی و اضافه وزن به

منظور تعیین راندمان الشه، دو قطعه پرنده از هر تکرار از هب

هایی که حداقل اختالف وزن با میانگین آن واحد را میان نیمچه

گیری صورت تصادفی انتخاب و از رگ سرخرگی خونهداشتند ب

 ح شدند. و سپس ذب

)آغازین، رشد و  در پایان هرمرحله: افزايش وزن روزانه       

ساعت بعد از قطع  6صورت گروهیپایانی( جوجه های هر پن به

ه کشی شدند. متوسط افزایش وزن روزانه هر جوجخوراک وزن

نتهای آن های هر باکس در ادر هر مرحله از تفاضل وزن جوجه

تقسیم بر تعداد روز مرغ با استفاده از ، مرحله و ابتدای آن دوره

های آغازین وزن جوجه اولیه در دورة زیر محاسبه شد. وزن روابط

 روزه بود.یک

 :افزایش وزن هر واحد آزمایش

 وزن در ابتدای هر مرحله  -وزن کل در پایان هر مرحله

 :تعداد روز مرغ

 +هرمرحله( روزهای تعداد×هرمرحله درآخر زنده هایجوجه تعداد)

 اندمرحله زنده بوده این در شدهتلف هایجوجه که روزهایی مجموع

  
 افزایش وزن واحد آزمایش

یش وزن هر دورهافزا =  
 تعداد روز مرغ

 

پایان  در جعبه، هر مصرفی خوراک :خوراک مصرفي روزانه       

که طوریگیری شد. به)آغازین، رشد و پایانی( اندازه هر مرحله

هر مرحله با توجه به مرحله قبل مقدار مشخصی خوراک توزین 

بل از مرحله نیز ق شد. در پایان هرتوزیع می جعبهو در هر 

آوری و ها جمعخوریهمانده در دانباقی هها، دانکشی جوجهوزن

هر جوجه در  هگردید. متوسط غذای مصرفی روزانتوزین می

 زیه و تحلیل قرارگرفت. پایانی مورد تج آغازین، رشد و هدور

زیر ه هر جوجه از رابط هلی متوسط خوراک مصرفی روزانکطوربه

 :محاسبه شد
 مقدار -)گرم( مانده در هر مرحلهباقی دان مقدار

)گرم( دان داده شده در هر مرحله  
= 

 مصرفیخوراکمتوسط

در هر مرحله هرجوجه  تعداد روز مرغ هر مرحله 

 

 ضریب تبدیل غذایی از تقسیم :خوراکضريب تبديل        

متوسط خوراک مصرفی روزانه بر افزایش وزن، بر طبق رابطه 

غازین، آهای زیر محاسبه گردید. ضریب تبدیل غذایی در دوره

 گرفت.ی مورد تجزیه و تحلیل آماری قراررشد و پایان

)گرم( موردنظر دورة طول در مصرفی خوراک مقدار  
خوراک تبدیل ضریب =  

)گرم( میزان افزایش وزن در طول دورة مورد نظر  

 

درصد الشه نسبت به وزن زنده طبق فرمول  :درصد الشه       

 .زیر در پایان دوره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

500× 
 )گرم( وزن الشه

 درصد الشه =
 )گرم( وزن زنده

 

درپایان دوره پرورش از هر  :خوني هایفراسنجهتعيين        

جوجه به ازای هر تیمار(  قطعه 6) قطعه جوجه 5واحد آزمایشی 

گیری از گیری انتخاب شدند. خونطور تصادفی جهت خونبه

ورید بال انجام شد. پس از جدا شدن سرم، تعداد گلبول سفید، 

 هموگلوبین، میانگین غلظت هموگلوبین، گلبول قرمز، تعداد

درصد لمفوسیت، درصد  هماتوکریت، تعداد پالکت،درصد 

 کنجاله ییایمیش هیتجز .تعیین شدتوسط آزمایشگاه  نوتروفیل

 انجام کرج در کشور یدام علوم قاتیتحق سسهؤم در پنبهتخم

چنین میزان انرژی متابولیسمی کنجاله هم (.5 جدول) گرفت

مرکز  درپنبه پاک در طرحی جداگانه با روش مارکر تخم

 (.5تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد )جدول 

 
 تجزيه شيميايي کنجاله تخم پنبه: 1 جدول

 نوع ماده موجود

 )درصد(

 کنجاله 

 پنبه معمولي

 کنجاله 

 پنبه پاکتخم

 65/75 07/75 ماده خشک

 55/55 25/51 خام پروتئین

 50/7 9/50 چربی خام

 76/52 01/59 فیبر خام

 12/0 69/1 خاکستر

 56/0 59/0 کلسیم

 12/0 22/0 فسفر

   

های آزمایشی ابتدا آمینواسیدهای تنظیم جیره قبل از       

پنبه و مقدار گوسیپول موجود در تخم محتوی مواد خوراکی

. مشخصات (1)جدول  شد تعیینتوسط شرکت آدیسوی فرانسه 

 .آورده شده است 6تا  0های آزمایشی در جداول جیره
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 پنبه بدون گوسيپولتخم سميمتابول قابل یانرژ انواع و خام یانرژ شاتيآزما جينتا : 2 جدول

 پاک پنبهتخم کنجاله پاک پنبهتخم گيری شده )کيلوکالری بر کيلوگرم(نوع انرژی اندازه
 0702 1100 انرژی خام

 5711 1560 انرژی قابل متابولیسم ظاهری
 1096 1160 انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصیح شده بر مبنای ازت
 1156 1651 انرژی قابل متابولیسم واقعی تصیح شده بر مبنای ازت

 1609 1960 انرژی قابل متابولیسم واقعی
   

 و ميزان گوسيپول آزاد مواد نهيآم یهادياس بيترک: 3جدول 

 معموليکنجاله تخم پنبه  کنجاله تخم پنبه پاک )درصد( آمينواسيدکل

 27/0 71/0 نیزیل
 17/0 16/0 نیونیمت
 57/0 59/0 نیستئیس
 12/0 1/0 پتوفانیتر

 92/0 67/0 نیترئون
 6/5 95/5 نیآرژن

 2/0 92/0 نیزولوسیا
 55/5 05/5 نیلوس
 75/0 27/0 نیوال

 07/0 05/0 نیدیستیه
 71/0 21/0 نیآالن لیفن

 261 506 گرم در کیلوگرم(گوسیپول آزاد )میلی
   

 آغازين های مورد استفاده در دوره: مشخصات جيره4جدول 

دشاه 2تيمار  3تيمار  4تيمار  5تيمار  6تيمار   جيره آغازين 

 ذرت 77/15 91/15 91/15 91/15 61/52 61/52

 کنجاله سویا 77/00 52/52 52/52 52/52 67/57 67/57

 دی کلسیم فسفات 26/5 61/5 61/5 61/5 61/5 61/5

 روغن سویا 55/5 00/1 00/1 00/1 95/6 95/6

 کربنات کلسیم 59/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

 نمک 11/0 19/0 19/0 19/0 19/0 19/0

 متیونین -دی ال  15/0 05/0 05/0 05/0 12/0 12/0

 لیزین هیدروکراید –ال  59/0 17/0 17/0 17/0 11/0 11/0

 مکمل معدنی 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0

 مکمل ویتامینه 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0

 ترئونین -ال  5/0 56/0 56/0 56/0 56/0 56/0

 کنجاله تخم پنبه با گوسیپول 0 10 10 10 0 0

 کنجاله تخم پنبه پاک 0 0 0 0 10 10

 سولفات آهن 0 0 002/0 002/0 0 0

 مولتی آنزیم 0 0 0 01/0 0 01/0

 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر کیلوگرم( 5200 5200 5200 5200 5200 5200

 درصد پروتئین خام 55 55 55 55 55 55

 درصد لیزین کل 11/5 0/5 0/5 0/5 05/5 05/5

 درصد متیونین کل 61/0 95/0 95/0 95/0 67/0 67/0

 درصد ترئونین کل 75/0 70/0 70/0 70/0 71/0 71/0

 درصد متیونین + سیستئین 79/0 05/5 05/5 05/5 72/0 72/0

 درصد کلسیم 72/0 72/0 72/0 72/0 72/0 72/0

 درصد فسفر قابل جذب 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0

 (ppmگوسیپول آزاد ) 0 70/512 70/512 70/512 20/91 20/91
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 رشد های مورد استفاده در دورهمشخصات جيره: 5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پاياني های مورد استفاده در دوره: مشخصات جيره6ل جدو  

 جيره آغازين شاهد 2تيمار  3تيمار  4تيمار  5تيمار  6تيمار 

 ذرت 11/60 56/01 56/01 56/01 60/00 60/00
 کنجاله سویا 11 55/57 55/57 55/57 79/50 79/50

 دی کلسیم فسفات 11/5 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5

 روغن سویا 07/5 15/5 15/5 15/5 59/0 59/0

 کربنات کلسیم 77/0 01/5 01/5 01/5 05/5 05/5

 نمک 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0

 متیونین -دی ال  55/0 1/0 1/0 1/0 52/0 52/0

 لیزین هیدروکراید –ال  01/0 57/0 57/0 57/0 50/0 50/0

 مکمل معدنی 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0

 مکمل ویتامینه 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0

 ترئونین -ال  55/0 55/0 55/0 55/0 55/0 55/0

 کنجاله تخم پنبه با گوسیپول 0 10 10 10 0 0

 کنجاله تخم پنبه پاک 0 0 0 0 10 10

 سولفات آهن 0 0 02/0 02/0 0 0

 مولتی آنزیم 0 0 0 01/0 0 01/0

 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر کیلوگرم( 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 درصد پروتئین خام 57 57 57 57 57 57

 درصد لیزین کل 06/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

 درصد متیونین کل 07/0 17/0 17/0 17/0 16/0 16/0

 درصد ترئونین کل 91/0 96/0 96/0 96/0 91/0 91/0

 درصد متیونین + سیستئین 20/0 20/0 20/0 20/0 25/0 25/0

 درصد کلسیم 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0

 درصد فسفر قابل جذب 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 (ppmگوسیپول آزاد ) 0 70/512 70/512 70/512 20/91 20/91

 جيره آغازين شاهد 2تيمار  3تيمار  4تيمار  5تيمار  6تيمار 

 ذرت 7/19 60/16 60/16 60/16 61/11 61/11
 کنجاله سویا 16/16 11/51 11/51 11/51 72/07 72/07

 دی کلسیم فسفات 69/5 06/5 06/5 06/5 06/5 06/5

 روغن سویا 19/5 05/1 05/1 05/1 06/9 06/9

 کربنات کلسیم 76/0 5 5 5 5 5

 نمک 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0

 متیونین -دی ال  51/0 10/0 10/0 10/0 15/0 15/0

 لیزین هیدروکراید –ال  02/0 15/0 15/0 15/0 56/0 56/0

 مکمل معدنی 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0

 مکمل ویتامینه 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0 51/0

 ترئونین -ال  06/0 55/0 55/0 55/0 55/0 55/0

 کنجاله تخم پنبه با گوسیپول 0 10 10 10 0 0

 کنجاله تخم پنبه پاک 0 0 0 0 10 10

 سولفات آهن 0 0 002/0 002/0 0 0

 مولتی آنزیم 0 0 0 01/0 0 01/0

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(انرژی متابولیسمی  5700 5700 5700 5700 5700 5700

 درصد پروتئین خام 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50

 درصد لیزین کل 59/5 55/5 55/5 55/5 51/5 51/5

 درصد متیونین کل 10/0 60/0 60/0 60/0 65/0 65/0

 درصد ترئونین کل 75/0 70/0 70/0 70/0 71/0 71/0

 سیستئیندرصد متیونین +  29/0 75/0 75/0 75/0 22/0 22/0

 درصد کلسیم 21/0 21/0 21/0 21/0 21/0 21/0

 درصد فسفر قابل جذب 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0

 (ppmگوسیپول آزاد ) 0 70/512 70/512 70/512 20/91 20/91



 ....همراه مولتی آنزیم برپنبه بدون گوسیپول در جیره بهتخم  اثرات استفاده از کنجاله                    همکارانو  دوستمیهن

06 
 

تصادفی مورد  اساس طرح کامالًهای این آزمایش برداده       

 Excel دست آمده ابتدا وارد برنامهارزیابی قرارگرفت و نتایج به

 SAS (Ststistical Analysis رافزانرمگردید و سپس با استفاده از 

System )دار صورت وجود تفاوت معنی شدند و در آنالیز واریانس

 ها از آزمون چندمنظور مقایسه میانگینها بهمیان میانگین

استفاده   (Dancans New MultipleRange Test) دانکن ایدامنه

 .شد

 

 نتایج
 هاجوجه وزن میانگین 9 جدول در مندرج نتایج: بدن وزن       

 نشان را روزگی  00 و 50 ، 50 سنین در و مختلف هایگروه در

 طوربه شاهد گروه در بدن وزن یروزگ 50 سن در. دهدیم

 پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن

 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن وزن و (>01/0P) بوده

 طوربه بودند کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد

 پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن

 یریثأت میآنزیمولت از استفاده سن نیا در. (>01/0P) است بوده

 با و پولیگوس بدون یمارهایت با سهیمقا در بدن وزن در

 در بدن وزن یروزگ 50 سن در. (>01/0P) نداشت پولیگوس

 کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه شاهد گروه

 که ییهاجوجه بدن وزن .(>01/0P) بود پولیگوس با پنبه تخم

 افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو رهیج

 کنجاله درصد 10 ماریت  از ترشیب یداریمعن طوربه بودند کرده

 استفاده سن نیا در. (>01/0P) است بوده پولیگوس با پنبهتخم

 بدون یهاماریت با سهیمقا در بدن وزن در یریثأت میآنزیمولت از

 یروزگ 00 سن در (.p>01/0) نداشت پولیگوس با و پولیگوس

 10 ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه شاهد گروه در بدن وزن

 اختالف یول (>01/0P) بوده پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد

 با پنبه تخم کنجاله درصد 10 یحاو یمارهایت با یداریمعن

 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن وزن. نداشت پولیگوس

 طوربه بودند کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد

 با پنبه تخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن

 میآنزیمولت از استفاده سن نیا در .(>01/0P) است بوده پولیگوس

 و پولیگوس بدون یهاماریت با سهیمقا در بدن وزن در یریثأت

 یهارهیج که ییهاجوجه بدن وزن .(p>01/0) نداشت پولیگوس با

 بودند کرده افتیدر را پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10

 نیچنهم (.p>01/0) نشد دهید هاآن نیب یداریمعن اختالف

 پنبهتخم کنجاله درصد 10 یهارهیج که ییهاجوجه بدن وزن

 نیب یداریمعن اختالف بودند کرده افتیدر را پولیگوس بدون

 .(<01/0p) نشد دهید هاآن
 یحاو یهارهیج که دهندمی نشان آمده دستهب نتایج       

 افزایش موجب پرورش دورة کل در پولیگوس با پنبهتخم کنجاله

 با مقایسه در هاجوجه بدن وزن کاهش در (>01/0P) دارمعنی

 . گردید مارهایت سایر

 

 نيسن در هاجوجه وزن نيانگيم بر رهيج ريتأث: 7 جدول

 فمختل

 گروه آزمایشی روزگی 50 روزگی 50 روزگی 00

a5127 b5072 ab512 شاهد 
c5012 c5009 c555 پنبه معمولیکنجاله تخم 

c5107 c771 bc510 
پنبه معمولی + کنجاله تخم

 سولفات آهن

c5591 c777 bc515 
پنبه معمولی + کنجاله تخم

 + آنزیم سولفات آهن
a5612 a5519 a512 پنبه بدون گوسیپولکنجاله تخم 

a5172 ab5556 ab506 
 پنبه بدون گوسیپولکنجاله تخم

 + آنزیم

06/57 71/56 11/1 SEM 

0005/0 0005/0 009/0 P-value 

abc:  یدارا اند،شده داده نشان مشترک ریغ حروف با که یاعداد ستون هردر 

 .(<01/0p) باشندیم داریمعن اختالف

 

 روزانه وزن شیافزا بر یشیآزما یهاگروه اثر :وزن افزايش       

. است شده آورده 2 جدول در دوره کل و رشد ،ینآغاز دوره در

 رهیج که ییهاجوجه بدن وزن شیافزا یروزگ 5-50 دوره در

 کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو

 تخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه بودند

 از استفاده سن نیا در. (>01/0P) است بوده پولیگوس با پنبه

 رهیج که ییهاجوجه بدن وزن شیافزا در فقط میآنزیمولت

 افتیدر پولیگوس بدون پنبه تخم کنجاله درصد 10 یحاو

 10 یحاو ماریت در بدن وزن شیافزا. رداشتیثأت بودند کرده

 ترشیب یداریمعن طوربه پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد

 یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن وزن شیافزا. بود شاهد گروه از

 طوربه بودند کرده افتیدر پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10

 با پنبه تخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترکم یداریمعن

 .است بوده میآنزیمولت و آهن سولفات با شده مکمل پولیگوس

 پنبهتخم کنجاله درصد 10ی حاو ماریت در بدن وزن شیافزا

 10ی حاو ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه پولیگوس بدون

 میآنزیمولت با شده مکمل پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد
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 در بدن وزن شیافزا یروزگ 55-50 دوره در .(>01/0P) بود

 کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن طور به شاهد گروه

 بدن وزن شیافزا یول (>01/0P) بوده پولیگوس با پنبهتخم

 بدون پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه

 از ترشیب یدار یمعن طوربه  بودند کرده افتیدر پولیگوس

  میآنزیمولت از استفاده سن نیا در. (>01/0P) بود شاهد گروه

 درصد 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن وزن شیافزا در فقط

 ریثأت بودند کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله

 درصد 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن وزن شیافزا .داشت

 طوربه بودند کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله

 با پنبهتخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن

 شیافزا در یداریمعن اختالف. (>01/0P) است بوده پولیگوس

 تخم کنجاله درصد 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن وزن

 .(p>01/0) نشد دهید بودند کرده افتیدر پولیگوس با پنبه

 پنبه تخم کنجاله درصد 10 یحاو ماریت در بدن وزن شیافزا

 10 یحاو ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه پولیگوس بدون

 یمولت با شده مکمل پولیگوس بدون پنبه تخم کنجاله درصد

 بدن وزن شیافزا یروزگ 51-00 دوره در .(>01/0P) بود میآنز

درصد  10 ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه شاهد گروه در

 وزن شیافزا یول (>01/0P) بوده پولیگوس با پنبهتخم کنجاله

 پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن

 گروه با یدار یمعن اختالف بودند کرده افتیدر پولیگوس بدون

 میآنزیمولت از استفاده سن نیا در(. p>01/0) نداشت شاهد

 و پولیگوس بدون یمارهایت با سهیمقا در بدن وزن در یریثأت

 رهیج که ییهاجوجه بدن وزن شیافزا .نداشت پولیگوس با

 کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو

 تخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه بودند

 ماریت در بدن وزن شیافزا .(>01/0P) بود پولیگوس با پنبه

 یداریمعن طوربه پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو

 پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10یحاو یهاماریت از ترشیب

 .(>01/0P) بود آهن سولفات و میآنزیمولت با شده مکمل

 یداریمعن طوربه شاهد گروه در بدن وزن شیافزا دوره کل در       

 بوده پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10 ماریت از ترشیب

(01/0P<) 10یحاو رهیج که ییهاجوجه بدن وزن شیافزا یول 

 اختالف بودند کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد

 بدن وزن شیافزا. (<01/0p) نداشت شاهد گروه با یداریمعن

 بدون پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه

 ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه بودند کرده افتیدر پولیگوس

 است بوده پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10

(01/0P<) .ییهاجوجه بدن وزن شیافزا در یداریمعن اختالف 

 افتیدر پولیگوس با پنبه تخم کنجاله درصد 10 یحاو رهیج که

 یمولت از استفاده سن نیا در. (<01/0p) نشد دهید بودند کرده

 بدون یهاماریت با سهیمقا در بدن وزن در یریثأت میآنز

 .نداشت پولیگوس با و پولیگوس

 

 مختلف نيسن در هاجوجه وزن شيافزا بر رهيج ريتأث: 8 جدول

 گروه آزمايشي  14-1  24-11  44-25 کل دوره

5096a 5196a 217b 576bc شاهد 

5101b 5010ab 990c 592c 
 پنبهتخم کنجاله

 معمولی

5515b 5156bc 911c 522bc 
پنبه کنجاله تخم

 آهنمعمولی+سولفات

5506b 5596c 960c 522bc 

پنبه کنجاله تخم

 معمولی+ سولفات آهن

 + آنزیم

5161a 5025a 275a 550a 
پنبه بدون کنجاله تخم

 گوسیپول

5152a 5152a 265ab 505ab 
پنبه بدون کنجاله تخم

 + آنزیم گوسیپول

965/55  271/1  001/50  112/1  SEM 

0006/0  006/0  0005/0  0002/0  P-value 

abc یدارا اند،شده داده نشان مشترک ریغ حروف با که یاعداد ستون هر در 

  .(<01/0p) باشندیم داریمعن اختالف

 

 دهندهنشان 7 جدول در مندرج نتایج ي:مصرف خوراک       

 ،5-50 سنی مقطع سه در مارهایت مصرفی خوراک میانگین

 مصرفی خوراک میانگین. است روزگی 51-00 و روزگی 50-55

 یروزگ 55-50 دوره در .نبود دارمعنی روزگی 5-50 دوره در

 از ترکم یداریمعن طوربه شاهد گروه دری مصرف خوراک مقدار

 پولیگوس بدون و پولیگوس با پنبهتخم کنجاله درصد 10 ماریت

 یریثأت میآنزیمولت از استفاده سن نیا در. (<01/0p) است بوده

 با و پولیگوس بدون یهاماریت با سهیمقا در بدن وزن در

 که ییهاجوجه در یمصرف خوراک مقدار .نداشت پولیگوس

 افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم کنجاله درصد 10 یحاو رهیج

 درصد کنجاله 10 ماریت از ترشیب یداریمعن طوربه بودند کرده

 مقدار در یداریمعن اختالف .است بوده پولیگوس با پنبهتخم

 درصد کنجاله 10 یحاو یهارهیج که ییهاجوجه یمصرف خوراک

 نیچنهم. نشد دهید بودند کرده افتیدر پولیگوس با پنبهتخم

 که ییهاجوجهی مصرف خوراک مقدار در یداریمعن اختالف

 پولیگوس بدون پنبهتخم درصد کنجاله 10 یحاو یهارهیج
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 51-00 دوره در (.p>01/0) نشد دهید بودند کرده افتیدر

 یداریمعن طوربه شاهد گروه در یمصرف خوراک مقدار یروزگ

 بوده پولیگوس بدون پنبهتخم درصد کنجاله 10 ماریت از ترکم

 یمصرف خوراک مقدار در یداریمعن اختالف. (<01/0p) است

 با پنبهتخم درصد کنجاله 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه

. نشد دهید بودند کرده افتیدر پولیگوس بدون و پولیگوس

درصد  10 یحاو رهیج که ییهاجوجه در یمصرف خوراک مقدار

 آهن سولفات با شده مکمل پولیگوس با پنبهتخم کنجاله

 که گرید ماریت دو از ترکم یداریمعن طوربه بودند کرده افتیدر

 در .شد دهید بود پولیگوس با پنبهتخم درصد کنجاله 10ی حاو

 یداریمعن طوربه شاهد گروه دری مصرف خوراک مقدار دوره کل

 بود پولیگوس بدون پنبهتخم درصد کنجاله 10 ماریت از ترکم

(01/0<p .)رهیج که ییهاجوجه در یمصرف خوراک مقدار 

 کرده افتیدر پولیگوس بدون پنبهتخم درصد کنجاله 10 یحاو

 تخم درصد کنجاله 10 ماریت از ترکم یداریمعن طوربه بودند

 (.p>01/0) بود میآنزیمولت با شده مکمل پولیگوس بدون پنبه

 خوراک مقدار در ریثأت موجب میآنزیمولت از استفاده سن نیا در

 پولیگوس با و پولیگوس بدون یهاماریت با سهیمقا دری مصرف

 10 یحاو رهیج که ییهاجوجه در یمصرف خوراک مقدار .داشت

 آهن سولفات با شده مکمل پولیگوس با پنبه تخم درصد کنجاله

 که گرید ماریت دو از ترکم یداریمعن طوربه بودند کرده افتیدر

ند، بود دریافت کرده پولیگوس با پنبه تخم درصد کنجاله 10

 .شدگیری اندازه
 

 يمصرف خوراکمقدار  بر رهيجنوع  ريتأث: 9 جدول

 مختلف نيسن در گوشتيی هاجوجه)برحسب گرم(  

 گروه آزمايشي  14-1  24-11  44-25 کل دوره

0025bc 5725ab 5511c 556 شاهد 

0997ab 1556a 5151bc 501 پنبه معمولیکنجاله تخم 

0170c 5200b 5109bc 506 
کنجاله تخم پنبه 

 معمولی+ سولفات آهن

0697abc 1065a 5155bc 505 
معمولی+  پنبهکنجاله تخم

 + آنزیمآهنسولفات

0966ab 1515a 5116a 507 
پنبه بدون کنجاله تخم

 گوسیپول

0202a 1501a 5121a 519 
پنبه بدون کنجاله تخم

 +آنزیمگوسیپول

625/1  592/1  505/1  017/5  SEM 

010/0  001/0  000/0  017/0  P-value 

:abc یدارا اند، شده داده نشان مشترک ریغ حروف با که یاعداد ستون هر رد 

 .(<01/0p) باشند یم داریمعن اختالف

مقایسه میانگین ضریب  50جدول  خوراک: تبديل ضريب       

های مختلف و کل دوره آزمایش را نشان تبدیل خوراک در دوره

در گروه  ضریب تبدیل خوراک روزگی 5 -50 دورهدر  دهد.می

پنبه با تر از تیمار کنجاله تخمداری بیشطور معنیشاهد به

پنبه بدون گوسیپول متیمار کنجاله تخولی با  گوسیپول بود

داری در اختالف معنی. (<01/0p)داری نداشت اختالف معنی

درصد  10هایی که جیره حاوی جوجهضریب تبدیل خوراک 

کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول دریافت کرده بودند مشاهده 

کنجاله هایی که جیره حاوی جوجهضریب تبدیل خوراک  نشد.

داری طور معنیون گوسیپول دریافت کرده بودند بهتخم پنبه بد

 .(>01/0P)پنبه با گوسیپول بوده است تیمار کنجاله تخم از ترکم

هایی که جیره حاوی کنجاله در جوجهضریب تبدیل خوراک 

داری طور معنیبا گوسیپول دریافت کرده بودند بهپنبه تخم

پنبه درصد کنجاله تخم 10حاوی  تر از دو تیمار دیگر کهبیش

ضریب  روزگی 55-50 دورهدر  با گوسیپول بودند دیده شد.

تر از تیمار داری کمطور معنیدر گروه شاهد به تبدیل خوراک

ضریب . (>01/0P)پنبه با گوسیپول بود درصد کنجاله تخم 10

درصد کنجاله  10هایی که جیره حاوی جوجهدر  تبدیل خوراک

داری طور معنییافت کرده بودند بهبدون گوسیپول درتخم پنبه 

پنبه با گوسیپول بود درصد کنجاله تخم 10تر از تیمار کم

(01/0>p). هایی که جیره حاوی در جوجهخوراک  ضریب تبدیل

طور گوسیپول دریافت کرده بودند به باپنبه تخم کنجاله درصد 10

درصد کنجاله  10تر از دو تیمار دیگر که حاوی داری کممعنی

ضریب تبدیل خوراک پنبه با گوسیپول بودند دیده شد. تخم

ون پنبه بددرصد کنجاله تخم 10هایی که جیره حاوی جوجه

تر از تیمار داری کمطور معنیگوسیپول دریافت کرده بودند به

پنبه بدون گوسیپول مکمل شده با مولتی درصد کنجاله تخم 10

 .(>01/0P)آنزیم بوده است 

در گروه  ضریب تبدیل خوراک روزگی 51-00دوره در        

درصد کنجاله تخم  10تر از تیمار داری کمطور معنیشاهد به

ضریب داری در . اختالف معنی(>01/0P)پنبه با گوسیپول بود 

درصد کنجاله  10هایی که جیره حاوی جوجهتبدیل خوراک 

تخم پنبه بدون گوسیپول و با گوسیپول دریافت کرده بودند 

ثیر در موجب تأ آنزیممولتیمشاهده نشد. در این سن استفاده از 

ضریب . شددر تیمارهای بدون گوسیپول ضریب تبدیل خوراک 

درصد کنجاله  10هایی که جیره حاوی در جوجهتبدیل خوراک 

آنزیم ولتیپنبه با گوسیپول مکمل شده با سولفات آهن و متخم

تر از دو تیمار دیگر داری بیشطور معنیدریافت کرده بودند به
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 پنبه با گوسیپول بودند دیده شد.تخم کنجاله درصد 10 که حاوی

طور در گروه شاهد به ضریب تبدیل خوراک در کل دوره       

پنبه با گوسیپول درصد کنجاله تخم 10 تر از تیمارکم داریمعنی

مولتی در این سن استفاده از . (>01/0P)و بدون گوسیپول بود 

های در مقایسه با تیمارضریب تبدیل خوراک ثیری در تأ آنزیم

در ضریب تبدیل خوراک با گوسیپول نداشت.  بدون گوسیپول و

پنبه با درصد کنجاله تخم 10هایی که جیره حاوی جوجه

طور سولفات آهن دریافت کرده بودند بهگوسیپول مکمل شده با 

درصد کنجاله  10تر از دو تیمار دیگر که حاوی داری کممعنی

در  ضریب تبدیل خوراکپنبه با گوسیپول بودند دیده شد. تخم

ون درصد کنجاله تخم پنبه بد 10هایی که جیره حاوی جوجه

تر از تیمار داری کمطور معنیگوسیپول دریافت کرده بودند به

 .(>01/0P)درصد کنجاله تخم پنبه با گوسیپول بوده است  10

 

 سنين مختلف در هاجوجه تبديل جيره بر ضريب تأثير :14جدول 

کل 

 دوره
 گروه آزمايشي  1-14  11-24  25-44

5/25d 5/27c 5/07c 5/51c شاهد 

5/09ab 5/51bc 5/9ab 5/19a معمولیپنبه کنجاله تخم 

5/76bc 5/51bc 5/91a 5/1b 
پنبه معمولی کنجاله تخم

 + سولفات آهن

5/55a 5/0a 5/91a 5/52b 
پنبه معمولی کنجاله تخم

 + آنزیم + سولفات آهن

5/21cd 5/55bc 5/07c 5/56c 
پنبه بدون کنجاله تخم

 گوسیپول

5/75cd 5/01c 5/6bc 5/59c 
پنبه بدون کنجاله تخم

 + آنزیم گوسیپول

995/2  901/5  527/50  26/56  SEM 

005/0  095/0  005/0  0005/0  P-value 

abcd :اند، دارای در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده

 P).<01/0( باشنددار میاختالف معنی

 

 یهااندام و الشه ینسب وزن 55 جدول در الشه: اجزای       

های آزمایشی بر وزن نسبی تیماراثر  .است شده ارائه یداخل

درصد چربی حفره بطنی  ، ران، بال، پشت گردن،ماهیچه سینه

(، اما باالترین وزن نسبی ماهیچه سینه <01/0p) دار نبودمعنی

پنبه بدون گوسیپول و درصد  کنجاله تخم 10متعلق به تیمار 

وزن نسبی پانکراس  .باشدترین آن متعلق به تیمار شاهد میکم

داری طور معنیگوسیپول به پنبه باتخم کنجاله درصد 10 تیماردر 

در  آنزیممولتیاستفاده از . (>01/0P)تر از گروه شاهد بود بیش

در مقایسه وزن نسبی پانکراس دار ا موجب افزایش معنیتیماره

وزن نسبی با گوسیپول شد.  با تیمارهای بدون گوسیپول و

 10تر از تیمار داری کممعنیطور در گروه شاهد بهدان سنگ

وزن نسبی  ولی (>01/0P) گوسیپول بود پنبه باتخم کنجاله درصد

درصد کنجاله تخم  10هایی که جیره حاوی جوجهدر  سنگدان

داری با ل دریافت کرده بودند اختالف معنیپنبه بدون گوسیپو

وزن نسبی ثیری در تأ آنزیممولتیاستفاده از  گروه شاهد نداشت.

با گوسیپول  های بدون گوسیپول ودر مقایسه با تیماردان سنگ

های وزن نسبی قلب در هیچ یک از تیمار. (<01/0p)نداشت 

عنوان وزن نسبی طحال به (.<01/0p) دار نبودآزمایشی معنی

ثیر تیمارها أوئید مرتبط با سیستم ایمنی تحت تیک عضو لمف

 (.<01/0p) قرار نگرفت

 یهافراسنجه جینتا 55 جدول در :خوني هایفراسنجه       

 درصد 10در تیمار مقدار هموگلوبین . است شده گزارش یخون

تر از گروه داری کمطور معنیکنجاله تخم پنبه با گوسیپول به

 10در تیمار چنین مقدار هموگلوبین و هم (>01/0P)شاهد بود 

 آنزیممولتیگوسیپول مکمل شده با  پنبه بدونتخم کنجاله درصد

. مقدار (>01/0P)تر از گروه شاهد بود داری بیشطور معنیبه

درصد کنجاله  10هایی که جیره حاوی جوجههموگلوبین در 

داری طور معنیون گوسیپول دریافت کرده بودند بهپنبه بدتخم

درصد کنجاله تخم پنبه باگوسیپول بود  10تر از تیمار بیش

(01/0P<) . هایی که جیره حاوی جوجهدر مقدار هموگلوبین

ل دریافت کرده بودند به پنبه با گوسیپودرصد کنجاله تخم 10

درصد  10تر از دو تیمار دیگر که حاوی داری بیشطور معنی

مقدار هموگلوبین مشاهده شد.  بودند گوسیپول با پنبهتخم کنجاله

یپول مکمل شده پنبه بدون گوسدرصد کنجاله تخم 10در تیمار

درصد  10تر از تیمار داری بیشطور معنیآنزیم بهبا مولتی

 و  Karakas.(>01/0P)پنبه بدون گوسیپول بود کنجاله تخم

استفاده از  ( در آزمایشی نتیجه گرفتند که5006) همکاران

به  5های حاوی کنجاله تخم پنبه باغلظت مکمل آهن در جیره

چنین و هم هموگلوبین مقدار افزایش در دارمعنی فموجب اختال 5

هن آ های هموگلوبین گردیدند. مکملمیانگین غلظت گویچه

موجب کاهش اثر گوسیپول شده و آهن جیره در کبد ذخیره 

است در بهبود ارزش هموگلوبین  این گردش آهن قادر شده و

، تعداد گلبول قرمز و نوتروفیل، درصد لنفوسیت کمک کند.

 داری نداشتبین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیدر  پالکت

(01/0p>بیش .) 10ترین درصد لنفوسیت مربوط به تیمار 

 آنزیم وگوسیپول همراه با مولتی پنبه بدوندرصد کنجاله تخم

پنبه با گوسیپول درصد کنجاله تخم 10 ترین مربوط به تیمارکم
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ترین درصد نوتروفیل مربوط به همراه با سولفات آهن بود. کم

پنبه بدون گوسیپول همراه با درصد کنجاله تخم 10تیمار 

درصد کنجاله تخم  10 ترین مربوط به تیماربیش آنزیم ومولتی

ترین تعداد بیش .پنبه با گوسیپول همراه با سولفات آهن بود

درصد کنجاله تخم پنبه با گوسیپول  10 پالکت مربوط به تیمار

درصد  10ترین مربوط به تیمار همراه با سولفات آهن و کم

ترین تعداد گلبول بیش. پنبه بدون گوسیپول بودتخم کنجاله

پنبه بدون گوسیپول درصد کنجاله تخم 10قرمز مربوط به تیمار 

درصد کنجاله  10 ترین مربوط به تیمارکم آنزیم وهمراه با مولتی

 آنزیم بود.پنبه با گوسیپول همراه با سولفات آهن و مولتیتخم
 

 

 )درصد( های گوشتي در پايان دوره پرورشوزن نسبي الشه ، وزن نسبي اجزاء الشه به وزن زنده جوجه ثير جيره برأت: 11جدول 
 زمايشيآگروه الشه سينه ران ردنگپشت و بال چربي بطني کبد سنگدان پانکراس قلب

072/0 b50/0 5/55b 02/5 17/5 67/1 95/59 6/55 9/10 90/1a شاهد 

002/0 ab55/0 5/11a 10/5 0/5 7/1 2/59 1/50 7/15 90/9a پنبه معمولیکنجاله تخم 

015/0 ab51/0 5/10a 50/5 1/5 9/1 6/59 9/57 09/15 95/1c 
پنبه معمولی کنجاله تخم

 + سولفات آهن

029/0 a56/0 5/69a 07/5 5/5 22/1 7/59 15/57 1/15 95/1bc 
پنبه معمولی کنجاله تخم

 + آنزیم + سولفات آهن

075/0 b59/0 5/52b 55/5 1/5 9/1 1/59 9/57 11 90bc 
پنبه بدون کنجاله تخم

 گوسیپول

079/0 ab500/0 5/59b 59/5 50/5 20/1 76/59 5/57 5/15 91/1abc 
کنجاله تخم پنبه بدون 

 + آنزیم گوسیپول

226/0 65/5 102/2 705/0 091/0 109/0 557/0 265/0 007/0 01/0 SEM 

15/0 02/0 005/0 155/0 9/0 29/0 709/0 11/0 20/0 055/0 P-value 

abcd :01/0( باشندمی داراند، دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که با حروف غیرمشترک نشان داده شده>.(P 

 
 

 های گوشتي در پايان دوره پرورشهای خوني  جوجهفراسنجهثير جيره بر أت: 12 جدول

 نوتروفيل

 ()درصد

 لمفوسيت

 ()درصد

 هماتوکريت

 ()درصد

ميانگين غلظت 

 هموگلوبين

 )پيکوگرم(

 پالکت

 ميکروليتر()

 هموگلوبين

 ليتر()گرم در دسي

 گلبول قرمزتعداد

 )درميکروليتر(
 گروه آزمايشي

2/51 26 5/17 ab12/11 55000 ab7/51 1000000 شاهد 

2/51 1/20 7/16 b06/10 50666 b9/55 5291000 پنبه معمولیکنجاله تخم 

1/56 21 1/12 a21/11 55566 ab9/51 5702111 
پنبه معمولی کنجاله تخم

 + سولفات آهن

1/51 6/20 1/12 ab01/11 55111 ab0/51 5161566 
پنبه معمولی کنجاله تخم

 + آنزیم + سولفات آهن

56 20 12 ab51/11 7211 ab1/51 5711000 
پنبه بدون کنجاله تخم

 گوسیپول

1/55 22 6/00 a61/11 50100 a0/50 1511111 
پنبه بدون کنجاله تخم

 + آنزیم گوسیپول

111/0 105/0 710/0 567/1 1/0 007/5 796/0 SEM 

295/0 292/0 025/0 001/0 700/0 527/0 095/0 P-value 

abcd : 01/0( باشنددار میاند، دارای اختالف معنیاعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهدر هر ستون>.(P 
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 بحث
 دلیلبه خوراک به پنبه تخم کنجاله افزودن منفی اثرات       

 و زیاد خام الیاف سیکلوپروپن، چرب اسیدهای گوسیپول، حضور

 تخم کنجاله محتوی آمینواسیدهای هضم قابلیت بودن پائین

  (.5005 همکاران، و Gamboa) است پنبه
 و Fernandez از مطالعات آمده دستهب جینتا طبق       

 سطح شیافزا ،(5771) همکاران و Watkins ،(5771) همکاران

 آن جهینت در و درصد 10 یال 50 از شیب تا پنبه تخم کنجاله

 مصرف زانیم کاهش موجب رهیج خام افیال زانیم شیافزا

 .شود ینم خوراک

       Hill وTotsuka (5760 )مقدار چه هر که دادند نشان 

 ساز و سوخت قابل یانرژ مقدار باشد ادتریز رهیج پولیگوس

 ره،یج در پنبه تخم کنجاله سطح شیافزا با .است ترکم رهیج

 جهینت در و افتی شیافزا یداریمعن طوربه خوراک مصرف

 همکاران، و Watkins) افتی شیافزا زین خوراک لیتبد بیضر

5771.)  
های گوشتی موجب افزایش افزایش فیبر جیره در جوجه       

و  Siri) ها و پانکراس شدگوارش، سکوم وزن کل دستگاه

افزودن آنزیم زایالناز به جیرة پایة گندم  (.5775همکاران، 

 از (. 5000و همکاران،  Wu) موجب کاهش وزن پانکراس شد

های استفاده ازجیره ،داندر وزن سنگ ارذتأثیرگ عوامل عمده و

 ،Numan و Karakas) الیاف نامحلول است دانه کامل و غذایی با

ای بین افزایش فیبرخام جیره این آزمایش رابطه در. (5009

افزودن  دان مشاهده شد.افزایش درصد وزن سنگ غذایی با

دان به جیرة پایة گندم تاًثیری بر وزن سنگ آنزیم زایالناز

 (. 5000و همکاران،  Wu) نداشت

که  هنگامی (5050) همکاران و Kakani آزمایش براساس       

، بودکیلوگرم  گرم درمیلی 000 در جیره میزان گوسیپول آزاد

کلیه  های مثبت و منفی در پالسما، کبد، قلب،تجمع  گوسیپول

سبب افزایش وزن کبد و کاهش  گوشتیهای و ماهیچه جوجه

 وزن قلب شد.

ای سمی تغذیه واسطه اثر مواد ضدافزایش وزن کبد به       

 زدایی گردد وکبد سم حاصل ازمواد خوراکی است که باید در

 تر باشد مؤید این نکته است که مواد ضدهرچه وزن کبد کم

بوده  ترین مقدار خودکم جیره غذایی در در ای موجودتغذیه

  (.Matthew ،5727و  Edward) است

 مرتبط هایپیراسنجه از کبد راندمان و تلفات هماتوکریت،       

 است آن یدؤم فوق هایداده. باشندمی بدن در سمی عوامل با

جنبه  از آزمایش مورد هایپرنده در مصرفی میزان گوسیپول که

 نتیجه در و بوده هاجوجه تحمل قابل سطح در فیزیولوژیکی

کنجاله  در گوسیپول موجود ثیرأت تحت ترکم فوق پارامترهای

 داریمعنی اختالف هابین تیمار لذا و اندگرفته قرار پنبهتخم

 .ندارد وجود
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