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 دهيچک
با  شیشد. آزما زيدروليه نيو پانکرات نيپسیتر ن،يپپس ن،يپسیموتريآلکاالز، ك میبا استفاده از پنج نوع آنز دانهپنبه كنجاله   

 تا یک سن ازتکرار  پنجو  ماريت چهاربا  یتصادف طرح كامالً کیدر قالب  323سویه راس  نر یقطعه جوجه گوشت 242استفاده از 
عبارت بودند از  یشیآزما یهارهيانجام گرفت. جروزگی( 11-33روزگی( و رشد )1-13و طی دو دوره پرورش آغازین ) گیروز33

 22 ای 13 یحاو یشیآزما یهارهيو ج )mg/kg 02) نيتراسيباس نکیزآنتی بيوتيک محرك رشد  دارای كنترل رهيج ،كنترل رهيج
مصرف  .شدند رهيج یایاز ذرت و كنجاله سو یبرابر ریمقاد نیگزیكه جا دانهپنبه كنجاله فعال ستیز ديپپت لوگرميك در گرم

 شی )آغازین، رشد و كل دوره( راضافه وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی برای هر قفس )تکرار( طی سه دوره پرو ،خوراك
جهت ليتر خون  ميلیپنج قطعه پرنده در هر تکرار مقدار  3روزگی، از سياهرگ بال 33گيری و محاسبه شدند. در سن اندازه
طور انفرادی در پایان دوره پرورش تعداد سه پرنده از هر قفس به شد. تهيه اكسيدانی سرم خون های آنتی گيری فراسنجه اندازه

های مختلف روده  های گوارشی و لنفوئيدی و همچنين طول قسمتشه، اندامكشی و كشتار شدند و وزن نسبی اجزای ال وزن
ثبت  كنترل گروه و کيوتيب یآنت در گروه بيترتبه و كمترین اضافه وزن يشترینب شیآزما ی دوره كل در .شدگيری  كوچک اندازه

. دداشتن كنترلنسبت به گروه  یباالتر ییغذا لیتبد بیضر همچنين ومصرف خوراك  ديو پپت کيوتيبیآنت دارای های گروهشدند و 
ی  كننده دریافتگروه  همچنينو  كنترلباالتر از گروه  ديپپت لوگرميگرم در ك 13 كنندهافتیسرم در گروه در دياكس کیترين غلظت

 غلظتبود و  كنترلاز گروه  ترنیيپا ديپپت ای و کيوتيب یآنتكننده افتیدر یهاروهـگ در ديآلدئید مالون غلظتبود.  کيوتيبیآنت
 گروه دو باالتر از دانهكنجاله پنبه ديپپت لوگرميگرم در ك 13و سطح  کيوتيبیآنت كنندهافتیدر دو گروه در دازيپراكس ونيگلوتات
 كنترلباالتر از گروه  ديپپت سطوح مختلف ایو  کيوتيبیآنت كنندهافتیدر یهاسرم در گروه سموتازید ديسوپراكس غلظتبود. دیگر 
 باعث ديپپت همچنين و کيوتيبیآنت مصرف. نگرفت قرار یشیآزما یها رهيج ريسرم تحت تاث یهادانياكسیكل آنت غلظتبود و 
فعال كنجاله ستیز یدهايحاضر نشان داد كه پپت قيتحق جیشد. نتا كنترلبا گروه  سهیدر مقا شکمیحفره  یچرب داریمعن كاهش

 یهاجوجه خون سرم یدانياكسیآنت های فراسنجه همچنين رشد و عملکردباعث بهبود  یمیآنز زيدروليتوسط ه هشدديتول دانهپنبه
  نیگزیجا عنوانبه استفاده پتانسيل دانهپنبه كنجاله فعال ستیز یدهايپپت كه ندینمایم شنهاديپ جینتا نیا .شوندیم یگوشت

 .استرا دارا  یگوشت یهاجوجه ی رهيج در رشد محرك کيوتيبیآنت
 

  دانه پنبه كنجاله ،یديتول صفات و،يداتياكس یهاشاخص ،یگوشت یجوجه فعال،ستیز یدهايپپت: یديكل یهاواژه
 

 مقدمه
کشور  33از  شیدر ب یمحصول راهبرد کیعنوان به پنبه   
کشت از پنبه   ریز یهاگونه نیترجیرا. شودیم دیتول ایدن

Gossypium hirsutum و G. barbadense (00) هستند. 
ارزشمند آن  افیدر کشت پنبه استفاده از ال یاگرچه هدف اصل

از پنبه  یاستحصال افیال لوگرمیک 933هر  یاست اما به ازا
 زیدانه نپنبهمحصوالت فرعی از جمله  لوگرمیک 903حدود 

 ،چربی یقابل توجه ریمقاد یکه حاو (3) شودیم دیتول
 چربی. بخش (0) است یمعدن مواد و دراتیکربوه ن،یپروتئ
 در یااست که کاربرد گسترده یبا ارزش یروغن ،دانه پنبه
شده یریگ روغن ایدانه کامل و از پنبه .(3) دارد ییغذا عیصنا

استفاده  یکود زراع زیعنوان خوراک دام و نطور معمول بهبه
از اجزاء  یصنعت ی استفاده ریاخ یهادر سال .(06) شود یم

 و دانهپنبه کنجاله در موجود یدهایپپت و هانیپروتئ یفرامغذ
  یادوارکنندهیام جینتا آن یشده یجداساز یهانیپروتئ

و  نیبهتر یكی از یمیهضم آنز .(00) است داشته همراهبه
کوچک با  یدهایپپت دیتول یبرا ها روش نیقابل اعتمادتر

است.  یدانیاکسیآنت تیو ازجمله با فعال یفرامغذ ییکاربردها
  تیخاص با زیدرولیه از حاصلمحصوالت  تاکنون این

 ،ینیزمبادام ،ینیزم بیس ذرت، ا،یسو نیپروتئ از یدانیاکسیآنت
 یبازده. (99) اندشده دیتول گوشت و مرغ تخم ر،یپن آب ر،یش
 منبع به دهایپپت و شده زیدرولیه یهانیپروتئ یدانیاکسیآنت

 مینوع آنز ،ینیپروتئ یسوبسترا یفرآور شیپ ها،نیپروتئ
. (99،0) دارد یبستگ زیدرولیه طیپروتئاز مورد استفاده و شرا

 قادر  شده یساز رخالصیغ و خالص یها میآنزهر دو دسته 
 نیا با. هستند یدانیاکسیآنت تیخاص با یدهایپپت دیتول به

  یمیآنز یهامخلوط د،یتول نهیهز کاهش منظوربه وجود،
 . (00) شوندیم داده حیترج نشده یسازخالص

  ی لهیوسبه فعال روطبه توانندیکوچک م یدهایپپت   
جذب شوند  یاختصاص یهاحامل قیطر از روده یهاسلول

 دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی ساری
 پژوهشهای توليدات دامی
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 30................................................................  یسرم یدانیاکسیآنت تیفعال و دیتول راندمان بر دانهپنبه کنجاله فعالستیز یدهایپپت مختلف سطوح مصرف ریاثت

 ینیعنوان قطعات پروتئبه (02،09) فعال ستیز یدهایپپت .(1)
 طیشرا ای عملكرد بر مثبت یاثر که شوندیم فیتعر یخاص
 .(29) بخشند بهبود را بدن یسالمت توانندیم و داشته بدن
  در یمهم نقش هانیپروتئ وفعال  ستیز یدهایپپت
 در نرویا از و داشته زنده موجودات یكیمتابول یهاتیفعال

 نیا. (29،99) دارند یادیز تیاهم واناتیح و انسان سالمت
 و داده نشان ییداروشبه و یهورمونشبه ییهاتیفعال ها ترکیب

 ضد باتیعنوان ترکبه شانعمل نحوه اساس بر را آنها توانیم
 ستمیفشار خون، مسكن، محرک س ضد ،یضدانعقاد ،یكروبیم
 یبندطبقه یدانیاکسیآنت و یمعدن مواد هبشونده متصل ،یمنیا

 .(00) نمود
فعال با  ستیز یدهایدر مورد اثرات پپت یادیز قاتیتحق   

، 20، 20، 20، 96) دانهپنبه کنجاله جملهاز  و یاهیمنشاء گ
کنجاله  ( و03، 03، 03 ،22، 93، 2، 9) ایسو کنجاله ،(01

انجام گرفته  وریو سالمت ط یدیبر صفات تول (0) کانوال
 ریمطالعات از روش تخم نیا شتریوجود، در ب نیاست، با ا

طور به. است شدهفعال استفاده  ستیز یدهایپپت دیتول یبرا
در مطالعات گرفتن منبع اولیه پپتیدی، کلی و بدون در نظر

 6گرفته هنگامی که پپتیدها در سطوح پایین و کمتر از  صورت
 اند، طور معملول مورد استفاده قرار گرفتهگرم در کیلوگرم به

 و (9،2،20اند ) تاثیر چشمگیری بر صفات عملكردی نداشته
اند. این  ضریب تبدیل غذایی شده در بهبوداندکی باعث  اغلب

 در حالی است که مطالعات مختلف صورت گرفته نشان داد
در جیره غذایی عملكرد  که با افزایش میزان پپتیدها شده است

رار گرفته و بهبود ـطور چشمگیری تحت تاثیر قرشد نیز به
 (.93،96،91،22،03فته است )یا 

های آزاد سرم خون  کاهش رادیكالدر مطالعات مختلف    
از جمله کنجاله   شده سطه استفاده از محصوالت هیدرولیزوا به

( گزارش شده 00) ( و شیر شتر02(، کنجاله سویا )03دانه ) پنبه
ده از کنجاله ( با استفا99گائو و همكاران )طوری که به .است
آنزیم نوتراز نشان دادند که  لهیوس بهشده  دانه هیدرولیز پنبه
توانند از اتوپراکسیداسیون اسید لینولئیک  های تولیدی می پپتید

که . در این خصوص بیان شده است ی جلوگیری کنندخوب به
علت افزایش شده )پپتیدها(، بههای هیدرولیز که پروتیین

از حاللیت بیشتری در محتوای  ها آنخاصیت هیدروفوبیک در 
توانند از  ردار هستند، بنابراین بهتر میچربی بدن برخو

های آزاد جلوگیری  رادیكال واسطه بهها  پراکسیداسیون چربی
 کنند.

 باالی سطوح از استفاده اثر یبررس منظور به حاضر مطالعه   
 روشبه دشدهیتول دانهپنبه کنجاله فعالستیز یدهایپپت
 وخون  سرم یدانیاکسیآنت تیفعال ،یدیتول صفات بر یمیآنز

 بیوتیک آنتی کی با سهیمقا در یگوشت یهاجوجه الشه صفات
  .و انجام گرفت یمحرک رشد طراح

 
 هاروش و مواد

 فعال ستیز یدهايپپت هيته

 دانهکنجاله پنبه یمیآنز زیدرولیه یمورد استفاده برا روش   
 با همراه (0و همكاران ) یآالش شده توسط فیروش توص

 استفادهبا  دانهپنبه کنجاله شیآزما نیا در. بود جزئی راتییتغ
 یبرا 23 به 9 سوبسترا به میآنزبا نسبت  میاز پنج نوع آنز

 ونیانكوباس ساعت 0 از پس و گردید زیدرولیه هامیآنز همه
. شدند دیدانه تولپنبه نیپروتئ زیدرولیه زا حاصل محصوالت

(، C63° و pH=3) آلكاالز: بود شرح بدین زیدرولیه طیشرا
(، C03° و pH=0) نیپپس(، C03° و pH=3) نیپسیموتریک
(. C03° و pH=3) نیپانكرات و( C03° و pH=3) نیپسیتر

 ها و آنزیمی با استفاده از آنزیم هضم دوره ساعت 0 از پس
 دمای در یده حرارت با هامیآنز ،برای هر آنزیم شرایط مذکور

°C30 حاصل از فعال شدند. محصوالت ریغ قهیدق 90 یبرا
تا زمان  -C93° یشده و در دمازهیوفلیل سپس زیدرولیه

 ینگهدار یبعد یها شیاـآزمو استفاده در  شتریب یزهایآنال
 . شدند

 واناتيح تیریمد و یشیآزما یهارهيج
 و کشی ، پس از وزن033راس  هینر سو یگوشت یهاجوجه   

 عیتوز یشیآزما یهاگروه در یتصادف طوربه بال، شماره نصب
بود. پنج  كسانی هاگروه وزن نیانگیم که یطوربه شدند،
 یهاگروه از کی هر به یقطعه جوجه گوشت 92 دارایقفس 

 کامالً طرح کی قالب در شیآزما و افتی اختصاص یشیآزما
-00( و رشد )یروزگ9-90) نیآغاز یهادوره در یتصادف

 یو آبخور یقفس به دانخور هر( انجام گرفت. یروزگ96
 شماره جدول در یشیآزما یهارهیج بیترکمستقل مجهز بود. 

عبارت بودند از  یشیآزما یمارهایتنشان داده شده است.  9
 کنترل رهیفعال پنبه دانه، جستیز یدهایبدون پپت کنترل رهیج

 کیوتیبیعنوان آنتبه(. mg/kg 33) نیتراسیباس نکیز دارای
گرم در  23 ای 90 یحاو یشیآزما یهارهیمحرک رشد و ج

 نیگزیکه جا دانهپنبهفعال کنجاله  ستیز دیپپت لوگرمیک
های جیرهشدند.  رهیج یایاز ذرت و کنجاله سو یبرابر ریمقاد

ای تنظیم شدند که حاوی مقادیر یكسانی آزمایشی به گونه
شده اندکی انرژی و پروتئین خام باشند و مواد مغذی تأمین

(. در 0بود ) 033سویه راس های جوجه گوشتی بیش از توصیه
ها دسترسی آزاد به خوراک و آب کل دوره آزمایش پرنده

صورت آردی تهیه شدند. های آزمایشی بهداشتند. جیره
آزمایش در سالن پرورشی مجهز به سیستم تهویه و 

متر انجام گرفت. تراکم  سانتی 60در  920هایی به ابعاد  قفس
آغازین و ی  برای دوره کیلوگرم در متر مربع 1/3ها پرنده

برنامه نوری  ی رشد بود. مربع برای دورهکیلوگرم در متر 0/20
 9ساعت روشنایی و  20ساعت شبانه روز شامل  20در طول 

ای های حبابی رشتهساعت تاریكی بود. نور سالن توسط المپ
لوکس بود.  03ها تامین گردید و شدت نور در سطح پرنده

تدریج درجه سانتیگراد بود و به 02روزگی 9-0دمای محیط در 
گراد درجه سانتی 20کاهش یافت تا در انتهای هفته سوم به 

  درصد حفظ شد.  60و  00رسید. رطوبت نسبی بین 
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 30........................... ................................................................................................................ 9011/ زمستان 03 شماره/ یازدهم سال دامی تولیدات پژوهشهای

 
  های مختلف پرورشدورهدر های آزمایشی اجزای جیره و ترکیب مواد مغذی جیره -9جدول 

Table 1. Ingredients and nutrient composition of experimental diets1 in different growth periods of production 

 جزای جیره )گرم در کیلوگرم(ا
 روزگی(00تا  96جیره دوره رشد )  روزگی(90تا  9جیره دوره آغازین )

 (g/kgدانه )پنبه کنجاله پپتیدسطح 
 بیوتیک آنتی

 (g/kgدانه )کنجاله پنبهپپتید سطح  
 بیوتیک آنتی

 23 90 صفر  23 90 صفر

 001 000 000 001  030 092 093 030 ذرت

 060 009 006 060  099 033 010 099 کنجاله سویا

9/03  0/03 0/00 0/06 0/03 روغن سویا  06 2/00  9/03  

2/90  0/96 0/96 0/96 0/96 منوکلسیم فسفات  9/90  90 2/90  

2/90  1/90 0/90 3/90 1/90 کربنات کلسیم  20/92  99/92  2/90  

20/0  0/0 3/0 6/0 0/0 متیونین –دی ال   20/0  22/0  20/0  

0/9  1/9 0/2 2/2 1/9 لیزین هیدروکلراید-ال  66/9  3/9  0/9  

00/3  3/3 1/3 3/3 3/3 ترونین –ال   06/3  03/3  00/3  

0/9  2 2 2 2 %(63کولین کراید )  0/9  0/9  0/9  

 3 23 90 -  3 23 90 - پنبه دانهپپتید کنجاله 

 2 2 2 2  2 2 2 2 پیش مخلوط ویتامینی و معدنی

22/0  1/2 3/2 3/2 1/2 نمک طعام  2/0  2/0  22/0  

0/3  9 9 9 9 بیكربنات سدیم  0/3  0/3  0/3  

33/3 - - -  33/3 - - - زینک باسیتراسین  

          شده در جیرهمقادیر محاسبه
 0303 0303 0303 0303  0903 0903 0903 0903 (Kcal/Kgانرژی قابل سوخت و ساز )

 231 231 231 231  223 223 223 223 پروتئین خام )گرم در کیلوگرم(
 6/3 6/3 6/3 6/3  3/1 3/1 3/1 3/1 کلسیم )گرم در کیلوگرم(

 0/0 0/0 0/0 0/0  1/0 1/0 1/0 1/0 فسفر قابل دسترس )گرم در کیلوگرم(
 202 203 223 202  223 293 293 223 (meq/Kg) کاتیون  -تعادل آنیون

          )گرم در کیلوگرم(اسیدهای آمینه قابل هضم 
 01/99 03/99 03/99 01/99  32/92 33/92 30/92 32/92 لیزین

 39/3 32/3 32/3 39/3  03/1 02/1 03/1 03/1 متیونین + سیستین
 20/3 20/3 20/3 20/3  36/3 99/3 31/3 36/3 ترئونین

 60)توکوفرول استات(  Eمیكروگرم، ویتامین  920)کوله کلسیفرول(  D3میكروگرم، ویتامین  0333)رتینول(  A: ویتامین خوراکمخلوط ویتامینی در هر کیلوگرم از پیش شده توسط تامین هایویتامین
 نگرم، بیوتیمیلی 60گرم، نیاسین میلی 393/3گرم، سیانوکوباالمین میلی 0/0گرم، پیریدوکسین میلی 93گرم، اسید پنتوتنیک میلی 0/3ریبوفالوین  گرم،میلی 0گرم، تیامین میلی K3 3/0گرم، ویتامین میلی

 ,FeSO4.7H2O): آهن خوراکمعدنی در هر کیلوگرم از  طمخلوپیش توسط گرم؛ مواد معدنی تامین شدهمیلی 933اکسیدان گرم، آنتیمیلی 633گرم، کولین کلراید میلی 2گرم، اسید فولیک میلی 0/3

20·09% Fe) 13 گرم، منگنز میلی(MnSO4.H2O, 32·49% Mn) 923 گرم، روی میلی(ZnO, 80·35% Zn) 993 گرم، مس میلی(CuSO4.5H2O) 96 گرم، ید میلی(KI, 58% I) 20/9 گرم، میلی
 .گرممیلی 02/3 (NaSeO3, 45·56% Se)سلنیوم 

 

 الشهبازدهی و اجزای 
 زاها در هر قفس )تكرار( خوراک و وزن زنده جوجه مصرف   

ثبت شد تجمعی برای هر قفس صورت روزگی به 00تا  9 سن
مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب  سپس و

و میانگین آنها برای هر محاسبه برای هر پرنده  تبدیل غذایی
طور نیز به. تلفات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتقفس 

های نزدیک به آزمایش، پرنده 00روزانه ثبت شد. در روز 
و کشتار کشی  وزنطور انفرادی میانگین وزن زنده هر قفس به

های گوارشی و لنفوئیدی شدند. وزن نسبی اجزای الشه، اندام
شامل وزن الشه، چربی بطنی، کبد، قلب، سنگدان، پانكراس، 

شد. طول و محاسبه گیری  اندازهدودنوم، ژژنوم و ایلئوم 
  .گردیددنوم، ژژنوم و ایلئوم نیز ثبت ود

 خوناكسيدانی آنتی هایشاخص
 در ساعت گرسنگی و 9پس از اعمال  روزگی، 00 سندر    

 پنجهای  ابتدای ساعات روشنایی روز، با استفاده از سرنگ
 قطعه 0سیاهرگ بال لیتر خون از  لیتری مقدار پنج میلی یلیم

طور تصادفی( گرفته شد. شده بههر تكرار )انتخابدر پرنده 
با   1شده با استفاده از دستگاه سانتریفیوژهای گرفته خون نمونه
وژ شدند و دقیقه سانتریف 23مدت دور در دقیقه و به 0333

گیری   سازی و تا زمان اندازههای سرم جداسپس نمونه
ت غلظ نگهداری شد. -C23°های سرمی در دمای  فراسنجه

و بر  2سرمی اکسید نیتریک توسط کیت اکسید نیتریک کل
گیری  کننده تعیین شد. اندازه اساس روش کار شرکت تولید

دی آلدئید، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و  مالون
 های ها با استفاده از روشاکسیدانآنتی غلظت کل

گیری شد. برای  اندازه 3سنجی و دستگاه اسپكتروفتومتر رنگ
شده از انستیتو مهندسی زیستی  های تهیهاین بخش از کیت

دی  غلظت مالون استفاده شد. 4واقع در جیاگسو کشور چین
آنالیز شد و تغییرات جذب در طول موج  TBA-2آلدئید توسط 

(. فعالیت 93نانومتر توسط اسپكتروفتومتر ثبت گردید ) 000
-پی-دیتیوبیس -′5,5ط اسید گلوتاتیون پراکسیداز توس

گیری شد و تغییرات جذب در طول موج نیتروبنزوئیک اندازه
(. فعالیت 90نانومتر توسط اسپكتروفتومتر ثبت گردید ) 092

تعیین شد  سموتاز توسط روش گزانتین اکسیدازسوپراکسید دی
 گیری  که مهار نیترو بلو تترازولیوم توسط نمونه را اندازه

ها توسط روش قدرت اکسیدانغلظت کل آنتی(. 01نماید )می
( و در طول موج 6آنتی اکسیدانی فریک تعیین شد )-احیا 
 گیری شد. نانومتر توسط اسپكتروفتومتر اندازه 023

 تجزیه و تحليل آماری
های تجزیه واریانس متناسب شده توسط روشثبت هایداده   

توسط برای طرح کامال تصادفی و رویه مدل خطی عمومی 
( طبق مدل ذیل مورد تجزیه و 21) 1.0نسخه  SASافزار نرم

 تحلیل آماری قرار گرفتند:
Yij=μ + Ti+ eij 

خطا : eijاثر تیمارهای آزمایشی و : Tiمیانگین کل، : μ که
 باقیمانده تصادفی است. برای صفات تولیدی هر قفس 

1- SIGMA 4–15 Lab Centrifuge, Germany                                          2- Zellbio GmbH, Germany 

3- Leng Guang SFZ1606017568, Shanghai, China                             4- Nanjing Jiancheng Bioengineering Institute, Nanjing, China 
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عنوان واحد آزمایشی در نظر گرفته شد و میانگین سه قطعه به
های  گوشتی در هر قفس واحد آماری برای فراسنجهجوجه 

های ، میانگینFبودن تست دار در صورت معنی خونی بود.
ها تفكیک شدند. مقادیر جدول 1مربوطه توسط آزمون توکی

هستند. عالوه  pooled SEMها و  شامل میانگین فراسنجه
ها میان تیمارها با استفاده از مقایسات ارتوگونال  بر آن، تفاوت

 های خطی و درجه دو نیز تعیین شد. انجام گرفت و پاسخ
   

 نتایچ و بحث
های گوشتی آزمایشی بر صفات تولیدی جوجههای  گروهاثر    

افزایش وزن بدن  نشان داده شده است. بیشترین 2در جدول 
بیوتیک و کمترین روزگی در گروه آنتی90تا  9طی دوره 

میزان در گروه کنترل مشاهده شد. هر دو سطح مصرف پپتید 
منجر به افزایش وزن باالتری نسبت به گروه کنترل شدند و 

گرم در کیلوگرم پپتید منجر به افزایش وزنی قابل  23سطح 
افزایش وزن بدن طی دوره بیوتیک شد.  مقایسه با گروه آنتی

رهای آزمایشی قرار نگرفت. روزگی تحت تاثیر تیما00تا  96
افزایش  میانگین در کل دوره آزمایش نیز باالترین و کمترین

 کنترل ثبت شد و گروه بیوتیک و  ترتیب در گروه آنتیوزن به
 تفاوت  دانهکنجاله پنبه پپتید ی دهنکنهای مصرفگروه
در دوره  .در  کل دوره نداشتندها  داری با سایر گروهمعنی

گرم در  23کننده دریافت  گروهافزایش وزن  نآغازین میانگی
دانـه با میانگین افزایش وزن در  کیلوگرم پپتید کنجاله پنبه

بیوتیک محرک رشد تفاوت  گروه دریافت کننده آنتی
ه گروه کنترل هر دو گـروه داری نداشت. البته نسبت ب معنی

ار د دانه با اختالفی معنیکننده پپتیدهای کنجاله پنبه دریافت
 دارای میانگین اضافه وزن بیشتری بودند.

ای مشابه  نیز از رویه آغازینخوراک طی دوره  مصرف   
افزایش وزن پیروی نمود و باالترین افزایش وزن در گروه 

  ،شد مشاهده کنترل گروه بیوتیک و کمترین میزان در آنتی
 مصرف خوراک دانهکنجاله پنبه که هر دو سطح پپتید طوریهب

مصرف  رشد . در دورهدباالتری نسبت به گروه کنترل داشتن
خوراک تحت تاثیر نوع جیره آزمایشی قرار نگرفت، اما در کل 

بیوتیک و پپتید کنجاله  های حاوی آنتی دوره آزمایش گروه
دانه مصرف خوراک باالتری نسبت به گروه کنترل داشتند. پنبه

 دانهکنجاله پنبه تیدبیوتیک و یا پپ مصرف آنتی آغازین در دوره
باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل شد. 

و نیز کل دوره آزمایش نیز تداوم یافت،  رشداین رویه در دوره 
وت بین گروه کنترل و گروه ها تنها تفااما طی این دوره

 دار بود. گرم در کیلوگرم پپتید معنی 23کننده  دریافت
طور چشمگیری تواند به دانه میآنزیمی کنجاله پنبه تجزیه   

خام و روغن خام این محصول را  میزان گوسیپول آزاد، فیبر
رخی از اسیدهای آمینه ـدانه کاهش و بنسبت به کنجاله پنبه

 آنزیمی کنجاله  هیدرولیزاز جمله آرژنین را افزایش دهد. 
ین کنجاله ای موجود در ا تغذیه دانه در کاهش مواد ضدپنبه

همانند سایر محصوالت حاصل از فرایند تجزیه آنزیمی بسیار 
 دهد  همانطور که نتایج نیز نشان می .(93موثر است )

دانه توانسته  شده کنجاله پنبهیزکردن پپتیدهای هیدرولاضافه
است عملكرد رشد پرندگان را نسبت به گروه کنترل و 

بخشد،  بهبودداری  طور معنیبیوتیک به همراستا با گروه آنتی
هرچند با بهبود عملكرد رشد ضریب تبدیل غذایی بهبود پیدا 

( نیز با استفاده از کنجاله 20نكرده است. نیه و همكاران )
شده بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خمیردانه تپنبه

غذایی را گزارش کردند. بر خالف نتایج حاصل در آزمایش ما 
دانه تخمیری ( با دو سطح کنجاله پنبه01ران )وانگ و همكا

دار  های عملكردی تحت تاثیر معنی نشان دادند شاخص
 تیمارهای آزمایشی قرار نگرفته است.

 
 روزگی00تا  9های گوشتی در طول دوره هدانه در جیره بر صفات تولیدی جوجفعال کنجاله پنبهاثرات پپتیدهای زیست -2جدول 

Table 2. Effects of cottonseed meal bioactive peptides in diet on performance traits of broiler chickens during the 
period of 1-35 d of age 

 سطح احتمال
  های آزمایشی گروه 

SEM بیوتیک آنتی 
  (g/kgدانه )پپتید کنجاله پنبهسطح 

Quadratic Linear ANOVA 23 90 صفر  

2000/3  0030/3  0009/3  30/3  2/09  9/09  2/09  2/09  (gوزن بدن اولیه ) 
 وزن بدن )پرنده/گرم/دوره(اضافه         

3600/3  3339/3>  3339/3>  39/3  6/603 a 2/600 ab 6/629 b 0/039 c ( 9-90دوره آغازین)روزگی 

0330/3  0909/3  6933/3  0/99  3/9311  0/9331  0/9330  9/9330  روزگی(96-00دوره رشد ) 

3300/3  3396/3  3903/3  00/91  2/2003 a 6/2022 ab 1/2010  ab 0/2000 b ( 9-00کل دوره)روزگی 

 مصرف خوراک )پرنده/گرم/دوره(        

390/3  3339/3>  3339/3>  00/93  9/303 a 1/396 ab 0/633 b 1/629 c ( 9-90دوره آغازین)روزگی 

2361/3  9939/3  2109/3  10/03  3/0260  3/0211  1/0201  9/0903  روزگی(96-00دوره رشد ) 

9669/3  3902/3  3030/3  30/03  3/0110 a 3/0396 a 2/0123 ab 1/0363 b ( 9-00کل دوره)روزگی 

 )گرم/گرم(ضریب تبدیل غذایی         

3933/3  3901/3  3361/3  3369/3  993/9 ab 902/9  a 936/9 ab 333/9 b ( 9-90دوره آغازین)روزگی 

3609/3  3963/3  3200/3  3330/3  393/9 ab 306/9 a 321/9 ab 639/9 b ( 96-00دوره رشد)روزگی 

3001/3  3290/3  3039/3  3936/3  062/9 ab 012/9  a 030/ ab 000/9 b ( 9-00کل دوره)روزگی 

a-c داری دارند اند از نظر آماری اختالف معنیگذاری شدهسطر با حروف التین متفاوتی نشان هایی که در هرمیانگین(30/3 >p.) 
    
 
 

 
 
 

1- Tukey's HSD (Honestly Significant Difference) 
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دانه درصد کنجاله پنبه 6در آزمایش دیگری با استفاده از  

شده بر خالف نتایج ما عملكرد رشد در این آزمایش تخمیر
طور نگرفته ولی ضریب تبدیل غذایی به تحت تاثیر قرار

های مشابه که  (. در آزمایش20داری بهبود یافت است ) معنی
افزایش گرفته  صورتشده  استفاده از کنجاله سویا هیدرولیزبا 

ین بهبود ضریب تبدیل غذایی نو همچ (22،03عملكرد رشد )
های عملكردی  ( نیز گزارش شده است. بهبود شاخص9،2)

علت تواند به شده می گام استفاده از محصوالت هیدرولیزهن
 یمیآنز تیفعال( و همچنین افزایش 20افزایش قـابلیت هضم )

. در این همین راستا در آزمایش قبلی ما روده باشددر ( 91،93)
طور خطی با افزایش میزان کنجاله نیز بهبود قابلیت هضم به

 نشده(. پیدا کرد )چاپ شده افزایشدانه هیدرولیزپنبه
های جیره بر شاخص فعالاثر پپتیدهای زیست   

نشان داده  0های گوشتی در جدول سرم جوجه اکسیدانی آنتی
کننده اکسید سرم در گروه دریافتنیتریک شده است. غلظت

ر از گروه کنترل و نیز گروه گرم در کیلوگرم پپتید باالت 90
آلدئید در  ون دیبیوتیک بود. غلظت مال کننده آنتیمصرف

تر از گروه بیوتیک و یا پپتید پایین آنتیده کنن های دریافت گروه
 دریافت گروه دو در یون پراکسیدازکنترل بود. غلظت گلوتات

ر از گرم در کیلوگرم پپتید باالت 90بیوتیک و سطح کننده آنتی
گرم در  23سطح کننده مصرفگروه کنترل و نیز گروه 

دیسموتاز سرم در کیلوگرم پپتید بود. غلظت سوپراکسید 
بیوتیک و یا سطوح مختلف پپتید  کننده آنتی ای دریافته گروه
های سرم  اکسیداناز گروه کنترل بود. غلظت کل آنتیباتر 

 های آزمایشی قرار نگرفت. تحت تاثیر جیره
تواند باعث  اکسیداتیو در بدن موجودات زنده می استرس    

های آزاد از جمله هیدروکسیل و  تولید انواع مختلفی از رادیكال
های سوپر اکسید شود. در این ارتباط مطالعات بسیاری  آنیون

تواند به  های آزاد می اند که مقدار زیاد رادیكال نشان داده
های  وملكولهای نوکلئیک و سایر ماکر ها، اسید پروتئین

 (.02بیولوژیک آسیب جدی برساند )
تواند تا حدودی مسیر  های بیوشیمیایی خون می شاخص   

. آنزیم (90،99متابولیسم مواد مغذی را در بدن نشان دهد )
که در واقع یک نام عمومی برای یک  1گلوتاتیون پراکسیداز

خانواده بـزرگ آنزیمی است و نقش اصلی آنها پراکسیداسیون 
های مربوطه و تولید آب با  های لیپیدی به الكل هیدروپرواکسید

 (. 3های گلوتاتیون است ) کمک ملكول

 

 روزگی00های گوشتی در سن انی سرم جوجهاکسیدهای آنتی دانه جیره بر شاخصفعال کنجاله پنبهاثرات پپتیدهای زیست -0جدول 
Table 3. Effects of cottonseed meal bioactive peptides in diet on serum antioxidant activity of broilers at 35 days of age 

  های آزمایشی گروه  سطح احتمال

Quadratic Linear ANOVA SEM بیوتیک آنتی 
 (g/kg) دانهکنجاله پنبه سطح پپتید

 
 صفر 90 23

3330/3  0301/3  3323/3  336/3  31/91 b 3/20 ab 9/26 a 90/23 b اکساید نیتریک  (μmol/L) 

3333/3  3390/3  3339/3>  303/3  33/3 b 23/3  b 92/3 b 39/3 a آلدئیددیمالون (nmol/mL) 

3333/3  3330/3  3399/3  019/2  293a 1/236 b 229a 3/913 b  گلوتاتیون پراکسیداز (U/mL) 

3339/3>  3339/3>  3339/3>  263/3  00/90 a 30/90 a 39/90 a 09/92 b  سوپراکسیداز دیسموتاز (U/mL) 

0133/3  3031/3  3339/3  036/3  99/2  3/9  39/2  06/9  (mmol/L) اکسیدان کل آنتی 

a-b :معنیاند از نظر آماری اختالف گذاری شدهسطر با حروف التین متفاوتی نشان هایی که در هرمیانگین( 30/3داری دارند >p .) 
 

دانه  وجود کنجاله پنبه دهد که تحقیق حاضر نشان می نتایج   
آنزیم گلوتاتیون  مقداری غذایی توانسته  شده در جیره هیدرولیز

پراکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز را نسبت به گروه کنترل 
مایش قبلی ما در خصوص افزایش این نتایج با آزافزایش دهد. 

میزان گلوتاتیون سرم خون و بهبود عملكرد سیستم ایمنی با 
 دانه هیدرولیزشده مطابقت دارد استفاده از کنجاله پنبه

که قبال نیز صورت گرفته است  در مطالعاتینشده(.  )چاپ
واسطه استفاده از ه های آزاد سرم خون ب کاهش رادیكال

(. 01دانه )از جمله کنجاله پنبه  شده هیدرولیزمحصوالت 
( گزارش شده است. بنابراین 02( و شیر شتر )09کنجاله سویا )

توان گفت استفاده از منابع پروتیینی هیدرولیز شده ممكن  می
ی اکسیدان آنتیها را کاهش، ظرفیت  است پراکسیداسیون چربی

های اکسیداتیو را  طور کلی آسیبسرم خون را افزایش و به
اکسیدانی در  آنتیکلی بهبود ظرفیت  طور به(. 90دهد ) کاهش 

شده ممكن فاده از منابع پروتئینی هیدرولیزهنگام است بدن
فعال مشتق شده در حین  است به نوع پپتیدهای زیست

در این آزمایش استفاده از  .(99هیدرولیز وابسته باشد )
سرم  اکسیدانیدانه ظرفیت کل آنتیپپتیدهای کنجاله پنبه

(، هرچند 3031/3طور خطی توانست بهبود بخشد )خون را به
های آزمایشی از  های حاصل از این فراسنجه در گروه میانگین

 داری نبودند.  لحاظ آماری دارای اختالف معنی
ها بواسطه  بیولوژیک، پراکسیداسیون چربی های سیستمدر    

، که گردد میهای آزاد باعث تولید محصوالت آلدئیدی  رادیكال
ترین  که مهم 2آلدئید دی از بین این آلدئیدها ترکیب مالون

ها در  عنوان شاخص پراکسیداسیون چربیمشتق آنها است به
( وجود 90گیرد ) اثر استرس اکسیداتیو مورد مطالعه قرار می

مقادیر باالی این ترکیب منجر به ایجاد آسیب بافتی جدی 
مقاومت پرنده در برابر  ها و کاهش شده و به پیشرفت بیماری

هایی با  دلیل استفاده از جیرهانجامد. امروزه به ها می بیماری
های گوشتی، میزان ذخیره چربی در  انرژی باال در پرورش مرغ

شدت تواند به بدن آنها نیز نسبتاً زیاد است، که این عامل می
شده و همچنین ترکیب  3های آزاد باعث تولید رادیكال

 (. 02ئید را در بدن آنها افزایش دهد )آلد دی مالون
نتایج تحقیق حاضر در این خصوص نشان داد که همسو با    

ها، مالون دی  ی سرم خون جوجهاکسیدان آنتیبهبود فعالیت 
ها نیز  پراکسیداسیون چربیآلدئید نیز کاهش یافته و در واقع 

( با استفاده 99کمتر شده است. در این ارتباط گائو و همكاران )
نشان  0دانه هیدرولیز شده بوسیله آنزیم نوترازاز کنجاله پنبه
توانند از اتوپراکسیداسیون اسید  های تولیدی می دادند که پپتید
بهتر این  توضیحد. برای نخوبی جلوگیری کنلینولئیک به

1- Glutathione peroxidase (GPx)                                                                                                       2- Malondialdehyde (MDA) 

3- Reactive oxygen species (ROS)                                                                                                    4- Neutrase 
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آمینه از بیان کردند چندین اسید (23) ضوع کیم و همكارانمو
جمله هیستیدین، آالنین، پرولین و لوسین پتانسیل مهار 

ها  پروتئینهای آزاد را دارا هستند. هنگامی که  رادیكال
ه آزاد شوند، خاصیت نآمیصورت پپتید یا اسیدهیدرولیز و به

ا در چربی هیدروفوبیک آنها افزایش و در نتیجه حاللیت آنه
توانند از پراکسیداسیون  بیشتر خواهد شد. بنابراین بهتر می

 .(23) های آزاد جلوگیری کنند ها بواسطه رادیكال چربی
های الشه را  فراسنجههای آزمایشی بر اثر جیره 0جدول    

گرم در  90الشه در گروه  درصد بیشتریندهد. نشان می
، کنترلکیلوگرم پپتید مشاهده شد و تفاوت ثبت شده با گروه 

بیوتیک و یا پپتید باعث  آنتیدار بود. مصرف  معنی تفاوتی
 کنترلدر مقایسه با گروه شكمی دار چربی حفره  معنیکاهش 

شدن پانكراس در مقایسه گرم پپتید باعث بزرگ 23شد. سطح 
مترهای الشه راکیلوگرم پپتید شد. سایر پاگرم در  90با گروه 

 قرار نگرفتند.های آزمایشی  گروهتحت تاثیر 

دانه آزمایش نشان داد که استفاده از کنجاله پنبه ایننتایج    
تواند درصد وزن الشه بدون پوست و درصد  شده میهیدرولیز

ترتیب ه شكمی را نسبت به گروه کنترل بهوزن چربی محوط
های دیگر در این خصوص  دهد. در آزمایش افزایش و کاهش

های  . در آزمایش(20،96) نیز نتایج مشابهی حاصل شده است
دار چربی  قبلی علت بهبود خصوصیات الشه و کاهش معنی

کننده اسید های تولید را افزایش شمار باکتریمحوطه شكمی 
ه ین کنجالئاند، زیرا جهت هیدرولیز پروت الکتیک دانسته

. (96) کننده استفاده شده است های تخمیر باکتری دانه از پنبه
در این خصوص بیان شده است که افزایش غلظت اسید 

 تواند باعث کاهش فعالیت آنزیم استیل  الکتیک می
 تواند که این موضوع خود می آ کربوکسیالز شده، -کوآنزیم

و از این طریق ( 23)شود باعث کاهش ذخره چربی در بدن 
  یابد. میبود به درصد وزن الشه

 
 روزگی 00 درسن گوشتی هایصورت درصدی از وزن بدن جوجههای داخلی به جیره بر اندام دانه درکنجاله پنبه فعالاثرات پپتیدهای زیست -0جدول 

Table 4. Effects of cottonseed meal bioactive peptides in diet on some organs as a percentage of body weight of 
broilers on 35 days of age  

  های آزمایشی گروه  سطح احتمال

Quadratic Linear ANOVA SEM بیوتیک آنتی 
 (g/Kg) دانهکنجاله پنبه سطح پپتید

 
 صفر 90 23

3300/3  3336/3  3306/3  02/3  12/66 ab 20/66 ab 0/63 a 3/60 b الشه  (%) 

3339/3  3399/3  3330/3  33/3  16/3 b 36/9 b 13/3 b 6/9 a چربی بطنی  (%) 

1233/3  1006/3  0036/3  39/3  06/3  01/3  00/3  03/3  (%)  قلب 

3009/3  9069/3  3313/3  30/3  00/2  00/2  01/2  61/2  (%)  کبد 

 (%) های لنفوئیدی اندام        

1136/3  6096/3  3130/3  39/3  9/3  31/3  9/3  9/3  طحال 
6030/3  0603/3  0602/3  39/3  96/3  93/3  90/3  90/3  بورس فابریسیوس 

 (%) های گوارشی اندام        

1993/3  6602/3  1600/3  30/3  01/9  03/9  62/9  62/9  سنگدان خالی 

3696/3  2633/3  3933/3  39/3  22/3 ab 26/3 a 22/3 b 20/3 ab پانكراس 

1916/3  0239/3  3002/3  39/3  62/3  60/3  60/3  60/3  دودنوم 

3290/3  1100/3  1300/3  30/3  0/9  21/9  00/9  23/9  ژژنوم 

3300/3  9103/3  2190/3  32/3  30/3  19/3  33/3  12/3  ایلئوم 

 (cm) طول روده         

6333/3  9032/3  0690/3  03/3  09 02 0/02  6/02  دودنوم 

3339/3  0309/3  0123/3  61/3  0/33  0/33  33 0/33  ژژنوم 

9003/3  0203/3  0232/3  31/3  3/30  23 3/33  ایلئوم 30 

b: اند از نظر آماری اختالف معنیگذاری شدهتفاوتی نشانالتین مهایی که در هر سطر با حروف میانگین( 30/3داری دارند >p .) 
 

( با استفاده از دوگونه 20و همكاران ) از آنجایی که نیه    
( فرایند تخمیر را S.cerevisiaeو  C.tropicalisباکتری )

صورت داده و در هر دو از نظر کاهش چربی محوطه شكمی 
نتایج یكسانی را دریافت کردند شاید بتوان چنین بیان کرد که 

بهبود  شده درهای هیدرولیز استفاده از پروتئینتأثیر 
علت تشكیل پپتیدهایی باشد که تواند به خصوصیات الشه می

آیند، که البته  دست میهروتئین بدر فرایند هیدرولیز از منابع پ
توانند  در این خصوص نیز این پپتیدها به سه شكل ممكن می

( تاثیر مثبت بر قابلیت هضم و جذب 9تاثیر داشته باشند: 
های قبلی نیز مشاهده  ها که در این آزمایش و آزمایش پروتئین

( تاثیر غیرمستقیم پپتیدهای تولیدی بر فعالیت 2شده است. 
ی چربی یا پروتئین از طریق  ای دخیل در فرایند ذخیرهه آنزیم

تأثیر بر جمعیت میكروبی دستگاه گوارش )افزایش جمعیت 

های دخیل در  آنزیم  های مفید و تاثیر بر کاهش فعالیت باکتری
( تاثیر مستقیم پپتیدهای تولیدی بر فعالیت 0ذخیره چربی(. 

ئین در بدن های دخیل در فرایند ذخیره چربی یا پروت آنزیم
 پرنده.

ن داد که استفاده از کنجاله نشا  نتایج حاصل از این آزمایش   
شده باعث کاهش درصد وزن پانكراس  دانه هیدرولیزپنبه

درصد و  2( با 03خواهد شد. این تأثیر را وانگ و همكاران )
 درصد کنجاله سویا تخمیر 0/3( با 22متیوانان و همكاران )

داری مشاهده کردند. شاید علت اصلی  معنی غیرطور شده به
ای در  کاهش وزن پانكرانس، کاهش چشمگیر مواد ضد تغذیه

خوراک و نسبت مناسب مواد مغذی جیره باشد. در این 
( نشان دادند که 26خصوص در آزمایشی پاچیو و همكاران )

کننده تیریپسین  دار بین میزان ممانعت معنیارتباطی خطی و 
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کلی یكی از  طور به و وزن پانكرانس وجود دارد.در خوراک 

شده در خوراک کاهش مزایای استفاده محصوالت هیدرولیز
ای از جمله گوسیپول، آنتی تریپسین،  مواد ضد تغذیه

 گلوکوزینوالت، گاالکتوالیگوساکاریدها، لكتین و فیتات است
نیز قبلی ما در خصوص گوسیپول آزاد در آزمایش که . (00)

تاثیر مثبتی دانه بر کنجاله پنبهیدرولیز آنزیماتیک فرایند ه
 . (20) داشت

 پپتیدهای  استفاده از نتایج تحقیق حاضر نشان داد که

تولید شد توسط هیدرولیز آنزیمی  دانهپنبهفعال کنجاله  زیست
خون اکسیدانی سرم آنتیهای فراسنجهباعث بهبود رشد و 

سرعت رشد با افزایش بهبود  . البتهشودگوشتی میهای  جوجه
افزایش ضریب تبدیل و همچنین میزان خوراک مصرفی 

 نمایند که پپتیدهای. این نتایج پیشنهاد میهمراه بودغذایی 
عنوان استفاده بهپتانسیل  دانهپنبهفعال کنجاله  زیست

 هایهای محرک رشد در جیره جوجهبیوتیک جایگزین آنتی
 .هستند گوشتی را دارا
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Abstract 
    Cottonseed meal was hydrolyzed using five types of enzymes: alkalase, chymotrypsin, 
pepsin, trypsin, and pancreatin. The experiment was carried out using 240 male broilers of Ross 
308 strain in a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications from 1 to 35 
days of age and during the starter (1-15 days) and grower (16-35 days) phases. The 
experimental diets were the control diet, the control diet containing zinc bacitracin (70 mg/kg), 
and the experimental diets containing 15 or 20 g/kg cottonseed bioactive peptides  which 
replaced equal amounts of corn and Soybean in the diet. Feed intake, weight  gain and feed 
conversion ratio were measured and calculated for each cage (repetition) during three rearing 
(starter, grower and total period). At 35 days of age, 3 ml blood was obtained from the wing 
vein of 3 birds per replicate to measure serum antioxidant parameters. At the end of the rearing 
period, three birds from each cage were individually weighed and slaughtered and the relative 
weights of carcass, gastrointestinal and lymphoid organs as well as the length of different parts 
of the small intestine were measured. In the whole of the experimental period, the highest and 
lowest weight gain was observed in the antibiotic and the control groups, respectively. 
Antibiotic and peptide fed groups had higher feed intake and feed conversion ratio than the 
control group. Serum nitric oxide levels were higher in the 15 g/kg peptide group than in the 
control group and the antibiotic group. Malondialdehyde levels were lower for antibiotic or 
peptide groups than in the control group, and glutathione peroxidase levels in the groups fed 
antibiotic or 15 g/kg peptide was higher than in two other groups. Serum superoxide dismutase 
levels were higher in the groups receiving antibiotics or different levels of peptide than in the 
control group and the total serum antioxidant levels were not affected by the experimental diets. 
Antibiotic or peptide administration significantly reduced abdominal fat compared with the 
control group. The results of the present study showed that the bioactive peptides produced by 
enzymatic hydrolysis of cottonseed meal improved the growth efficiency and antioxidant 
parameters of broiler chickens. These results suggest that the bioactive peptides of cottonseed 
meal have the potential to be used as an alternative to growth-promoting antibiotics in the 
broiler chickens diets. 
 
Keywords: Bioactive peptides, Broiler chickens, Cottonseed meal, Oxidative indices, 
                     Productive traits 
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