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"مقاله پژوهشی"  
 

ن مارین بر عملکرد، خصوصیات استخواپنبه به همراه سیلیتاثیر سطوح مختلف کنجاله تخم
 های گوشتیهای خونی جوجهنی و برخی فراسنجهدرشت

   
 3محمدرضا نهیرات و 2، محمدرضا قربانی1سمیه ساالری
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 39 تا  28صفحه: 
 

 مبسوط چکیده
 اسیدهای چرب به علت داشتن گوسیپول،باشد که می پنبهروغن از تخمسازی پنبه محصول فرعی حاصل از جداکنجاله تخم مقدمه و هدف:

ه کنجالأثیر سطوح مختلف ت لعه حاضر،ر در مطااین منظوبه  .محدود شده است، استفاده از آن در تغذیه طیور سیکلوپروپنوئید، فیبر زیاد و کیفیت پایین پروتئین
 های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.جوجه های خونیاسنجهبر عملکرد و برخی فر تخم پنبه به همراه سیلی مارین،

گرم میلی 600و  0مارین )یلی( و سطوح مختلف سجیره درصد 24و  12 ،صفر)پنبه کنجاله تخمشامل سطوح مختلف  ی آزمایشیتیمارها  ها:مواد و روش
های جیره. نداجرا شدطعه جوجه گوشتی ق 240با استفاده از تیمار  6با  3×2با آرایش فاکتوریل که در قالب طرح کامالً تصادفی  ندبوددر کیلوگرم جیره( 

ن اضافه وزمن ملی تحقیقات نوشته شد. روزگی( بر اساس احتیاجات توصیه شده انج 42تا  22روزگی( و دوره پایانی ) 21تا  1آزمایشی برای دوره آغازین )
ینه، های لیپیدی خون انجام گرفت. وزن سرورش نیز خونگیری به منظور بررسی فراسنجهپ 42در روز بدن و مصرف خوراک به صورت هفتگی بررسی شد. 

های آن به صورت درصدی از وزن زنده گیری و دادهاندازه 42، چربی حفره بطنی، کل دستگاه گوارش، کبد، طحال و بورس فابرسیوس نیز در رزو هاران
 گزارش شد.

داری باعث افزایش مصرف خوراک پنبه به طورمعنیدرصد کنجاله تخم 12آغازین، افزودن سیلی مارین به جیره حاوی نتایج نشان داد که در دوره  ها:یافته
پنبه، افزودن نجاله تخمختلف کدار مصرف خوراک شد. در سطوح ممارین به جیره شاهد باعث کاهش معنیشد. در دوره رشد و نیز کل دوره افزودن سیلی

دگان تغذیه شده با ران در پرن ن نسبیهای گوشتی داشته باشد. باالترین وزداری بر اضافه وزن و ضریب تبدیل خوراک جوجهثیر معنیمارین نتوانست تاسیلی
 ینمارین بود اما باالترپنبه و حاوی سیلی(. بیشترین وزن سینه مربوط به تیمار بدون کنجاله تخم>05/0p) مارین مشاهده شدلیپنبه و سیجیره بدون تخم

مارین در عدم حضور (. افزودن سیلی>05/0pمارین بود )پنبه و سیلیدرصد کنجاله تخم 12وزن دستگاه گوارش مربوط به پرندگان دریافت کننده جیره دارای 
ین فراسنجه را در پی دار اعنیدرصد( افزایش م 12پنبه )سطح سرم خون شد اما در حضور کنجاله تخم LDLدار غلظت پنبه باعث کاهش معنیکنجاله تخم

گلیسرید هش غلظت تریپنبه باعث کادار و در حضور کنجاله تخمپنبه باعث افزایش معنیمارین در عدم حضور کنجاله تخم(. افزودن سیلی>05/0pداشت )
 دار نبود. درصد معنی 24خون شد هر چند این کاهش در سطح 

های گوشتی پنبه در جوجهاله تخمدارای کنج جیره به گرم در کیلوگرممیلی 600مارین در سطح سیلینتایج این پژوهش نشان داد که افزودن  گیری:نتیجه
 نتوانست اثرات منفی ناشی از گوسیپول را کاهش دهد.

 

 وسیپولگ، ضریب تبدیل خوراک، مارین، چربی حفره بطنی، سیلیگلیسریدتری کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
سازی روغن از رعی حاصل از جدادانه محصول فکنجاله پنبه  

باشد. میزان پروتئین آن وابسته به روش می پنبهتخم
جداسازی متغیر است. پنج کشور عمده تولید کننده این 
محصول، چین، هند، پاکستان، برزیل و ایاالت متحده آمریکا 

درصد تولید جهانی را به خود  80باشند. این کشورها حدود می
درصد آن به مصرف خوراک دام  75دهند که اختصاص می

قابل  نیاگرچه از نظر مقدار پروتئ پنبهتخمکنجاله (. 8)رسد می
استفاده  یدرصد( ول 50تا  22خام آن  وتئینباشد )پریتوجه م

ها به علت داشتن گوسیپول، یاتک معده هیاز آن در تغذ
اسیدهای چرب سیکلوپروپنوئید، فیبر زیاد و کیفیت پایین 

گوسیپول عمل پپسین و  .(21) حدود شده استپروتئین م
باعث  جهیتریپسین در لوله گوارش را محدود کرده و در نت

کاهش اندازه و  ،کاهش رشد، قابلیت هضم پروتئینکاهش 
اسید آمینه محدود کننده در ( 21) شودمیدرآوری قابلیت جوجه

در  نیزینه لیآم دی. کمبود اس(17، لیزین است )پنبهتخمکنجاله 
و کاهش خوراک  نهیآم دهاییباعث عدم توازن اس رهیج

(. از طرف دیگر، 9) شودیو متعاقباً کاهش رشد م یمصرف

های ( نشان دادند که تغذیه جوجه14هنری و همکاران )
گرم گوسیپول باعث وگرم در کیلمیلی 1600و  800گوشتی با 

شود. این یافته نشان شدن کیسه صفرا و تخریب کبد میبزرگ
ها است. این دهد که گوسیپول یک سم کبدی در جوجهمی

(. 19های آزاد است )جراحات کبدی به دلیل تشکیل رادیکال
عالوه گوسیپول نقش مهمی را در تشکیل انواع اکسیژن هب

تواند (. مطالعات نشان دادند که گوسیپول می15فعال دارد )
 8تا  های هیدروکسیله را از پراکسید هیدروژنتولید رادیکال

های زیادی برای کاهش روش(. 19برابر افزایش دهد )
گوسیپول انجام شده که هیچ کدام از آنها امتداد پیدا نکرده 

های متعدد و استفاده از سولفات آهن، است. با آزمایش
دانشمندان دریافتند که گوسیپول در اثر تشکیل باند با آهن، به 

عث مشکالت شدت کاهش یافته اما از طرفی حضور آهن با
در چند دهه اخیر استفاده از (. 14شود )در تعادل یونی جیره می

و  موردتوجه قرار گرفتهدر عمل آوری مواد خوراکی پرتوتابی 
پرتوهای مادون قرمز، مایکروویو )حرارتی(، گاما و الکترون 

نایفی و . باشندمی)غیر حرارتی( عمده پرتوهای مورد استفاده 
دند که پرتوتابی گاما و نیز بیم الکترون ( بیان کر28همکاران )

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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کیلوگری  40و  30، 20، 10سطوح کنجاله تخم پنبه در 
آزاد را به طور خطی کاهش  واند میزان گوسیپول کل و نیزتمی

رسد استفاده از موادی که به نظر میاز طرف دیگر،  دهد.
دارای خواص آنتی اکسیدانی باشد شاید بتواند در کاهش اثرات 

مارین عصاره دانه کنجاله تخم پنبه موثر باشد. سیلیمنفی 
از چهار  وسیعی باشد که حاوی طیفگیاه دارویی خارمریم می

 سیلی بین، بین، ایزوسیلیسیلی هایفالونولیگنان با نام
اکسیدانی کریستین است که اثرات قوی آنتی سیلی و دیانین،

همچنین (. 37های آزاد را دارد )و از بین برنده رادیکال
مارین برای کنترل مسمومیت کبدی و مسمومیت ناشی سیلی

(. در 35ها استفاده شده است )از آفالتوکسین در جوجه
ها، به مطالعات مختلف، تخریب سلولی ناشی از آفالتوکسین

(. سمیت 30شود )های آزاد نسبت داده میتولید رادیکال
شود د میها ایجاگوسیپول نیز به دلیلی مشابه آفالتوکسین

مارین، ( گزارش کردند، سیلی30(. راستوگی و همکاران )19)
تخریب سلولی بر اثر آفالتوکسین را در موش صحرایی 

مارین پتانسیل کاهش دهد و نشان دادند سیلیکاهش می
مسمومیت گوسیپول را در صورت اضافه کردن آن به جیره به 

لب گفته شده عنوان یک افزودنی خوراکی دارد. بنابراین با مطا
مارین توانایی کاهش مسمومیت ناشی از گوسیپول را اگر سیلی

های تواند به عنوان یک افزودنی موثر در جیرهداشته باشد می
 های گوشتی مطرح شود. حاوی کنجاله تخم پنبه در جوجه

 

تواند مارین میپس هدف این مطالعه اینست که آیا سیلی
های گوشتی کاهش اثرات مسمومیت گوسیپول را در جوجه

 دهد. 
 

 ها مواد و روش
قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری  240در این پژوهش    

پرنده در هر تکرار(  10تکرار ) 4تیمار و  6در قالب  308راس 
واحد آزمایشی تقسیم شدند. تیمارها شامل سطوح  24به 

گرم در کیلوگرم جیره( میلی 600مارین )صفر و مختلف سیلی
درصد  24و  12پنبه )صفر، ف کنجاله تخمو سطوح مختل

جیره( بودند. کنجاله تخم پنبه طرح حاضر مطابق روش 
AOAC (2 مورد تجزیه تقریبی قرار گرفت که آنالیز آن در )

های آزمایشی برای دوره گزارش شده است. جیره 1جدول 
روزگی( بر  42تا  22) رشدروزگی( و دوره  21تا  1آغازین )

( 27وصیه شده انجمن ملی تحقیقات )اساس احتیاجات ت
نوشته شد. سیلی مارین )عصاره خشک، پودر زرد رنگ( از 

های ترکیب جیره تهیه شد.اصفهان دارو شرکت دارویی گل
و  2استفاده شده در دوره آغازین و پایانی به ترتیب در جداول 

ها از لحاظ انرژی و پروتئین آورده شده است. تمامی جیره 3
های د. پرندگان از هفته دوم تحت تأثیر تیماریکسان بودن

 آزمایشی قرار گرفتند. 
 

 نالیز کنجاله تخم پنبه مورد استفاده در آزمایشآ  -1جدول 
Table 1. Analysis of cottonseed meal used in the experiment 

 رطوبت )%( 5/4
 ماده خشک )%( 5/95
 چربی خام )%( 1/3
 %(پروتئین خام ) 0/35
 فیبر خام )%( 8/19
 خاکستر کل )%( 6/6

  1انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر کیلوگرم( 2000
 NRC (1994( ،)1979Janssen et al, )های موجود در محاسبه شده توسط فرمول 1

 
 گوشتی های( جوجهروزگی 21تا  1ستفاده در دوره آغازین )ادهنده و ترکیب شیمیایی جیره های مورد اجزای تشکیل -2جدول 

Table 2. Ingredients and chemical composition of diets in starter (1 to 21 d) in broiler chickens 
 ماده خوراکی )درصد( شاهد درصد کنجاله تخم پنبه  12 درصد کنجاله تخم پنبه 24

 ذرت 66/59 99/54 3/52
 درصد( 43کنجاله سویا ) 10/36 30/27 50/17
 درصد( 35کنجاله تخم پنبه ) 00/0 00/12 00/24
 روغن آفتابگردان 00/0 50/1 00/2
 آهک 40/1 46/1 48/1
 1مکمل ویتامینی 25/0 25/0 25/0
 2مکمل معدنی 25/0 25/0 25/0
 دی ال متیونین 17/0 16/0 15/0
 دی کلسیم فسفات 70/1 62/1 60/1
 نمک 47/0 47/0 47/0

 رصد(مواد مغذی محاسبه شده )د

 (انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر کیلوگرم 2919 2915 2869
 پروتئین خام 87/20 87/20 61/20
 فیبر خام 72/2 65/4 59/6
 کلسیم 00/1 00/1 00/1
 فسفر قابل دسترس 45/0 45/0 45/0
 سدیم 20/0 20/0 20/0
 لیزین 29/1 21/1 10/1
  متیونین + سیستئین 90/0 90/0 90/0

گرم، ویتامین میلی 3K ،2واحد بین المللی، ویتامین  E ،121واحد بین المللی، ویتامین  2300واحد بین المللی، کوله کلسیفرول،  A ،11000ین مقادیر به ازای هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین ا :2و1
B12 ،02/0 125/0گرم، اتوکسی کوئین، میلی 840گرم، کولین کلراید، میلی 4گرم، پیرودوکسین، میلی 03/0گرم، بیوتین میلی 1گرم، اسید فولیک، میلی 4گرم، ریبوفالوین،میلی 4گرم، تیامین، میلی 
 باشد.گرم میمیلی 50میلی گرم و آهن  75گرم، روی، میلی 8گرم، مس، میلی 1گرم، ید، میلی 2/0گرم، سلنیوم )سلنات سدیم(، میلی 100گرم، منگنز، میلی

 محمدرضا نهیرات و ، محمدرضا قربانیسمیه ساالری
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 وشتیگهای روزگی( جوجه 42تا  22دوره رشد ) های مورد استفاده دردهنده و ترکیب شیمیایی جیرهی تشکیلاجزا  -3جدول 
Table 3. Ingredients and chemical composition of diets in grower (22 to 42 d) in broiler chickens 

 اکی )درصد(ماده خور شاهد درصد کنجاله تخم پنبه 12 درصد کنجاله تخم پنبه 4

 ذرت 20/66 43/62 3/58
 درصد( 43کنجاله سویا ) 20/30 00/21 56/11
 درصد( 35کنجاله تخم پنبه ) 00/0 00/12 00/24
 روغن آفتابگردان 00/0 00/1 50/2
 آهک 48/1 50/1 53/1
 1مکمل ویتامینی 25/0 25/0 25/0
 2مکمل معدنی 25/0 25/0 25/0
 یندی ال متیون 08/0 07/0 06/0
 دی کلسیم فسفات 19/1 15/1 10/1
 نمک 35/0 35/0 35/0
 لیزین 00/0 00/0 10/0

 مواد مغذی محاسبه شده )درصد(

انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر  2998 2973 2975
 کیلوگرم(

 پروتئین خام 86/18 76/18 63/18
 فیبر خام 63/2 57/4 49/6
 کلسیم 90/0 90/0 90/0
 سفر قابل دسترسف 35/0 35/0 35/0
 سدیم 15/0 15/0 15/0
 لیزین 12/1 03/1 00/1
 متیونین +سیستئین 73/0 73/0 73/0

، 3Kالمللی، ویتامین واحد بین E ،121لی، ویتامین واحد بین المل 2300واحد بین المللی، کوله کلسیفرول،  A ،11000این مقادیر به ازای هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین  :2و1
گرم، کولین میلی 4گرم، پیرودوکسین، میلی 03/0گرم، بیوتین میلی 1گرم، اسید فولیک، میلی 4گرم، ریبوفالوین،میلی 4گرم، تیامین، میلی B12 ،02/0گرم، ویتامین یلیم 2

گرم -میلی 75گرم، روی، میلی 8گرم، مس، لیمی 1گرم، ید، لیمی 2/0گرم، سلنیوم )سلنات سدیم(، میلی 100گرم، منگنز، میلی 125/0گرم، اتوکسی کوئین، میلی 840کلراید، 
 باشد.گرم میمیلی 50و آهن 

 
مصرف خوراک و اضافه وزن به صورت هفتگی رکوردبرداری 
شد و ضریب تبدیل خوراک با درنظرگرفتن تلفات محاسبه 

پرورش، از هر تکرار یک قطعه پرنده انتخاب و  42شد. در روز 
ن کشتار و خونگیری از رگ گردن به منظور به روش قطع گرد

های لییپدی خون انجام شد. سپس تعیین برخی فراسنجه
 10های سرم خون با استفاده از سانتریفیوژ )به مدت نمونه

( جدا و به آزمایشگاه منتقل گردید. غلظت g  ×1500دقیقه در 
به روش رنگ  LDL وHDL  گلیسرید، کلسترول تام،تری

های شرکت پارس آزمون و با استفاده ازکیتسنجی آنزیمی و 
سپس تفکیک الشه  بوسیله دستگاه اتو آناالیزر تعیین شد.

های ارزیابی شده شامل وزن پرندگان صورت گرفت. فاکتور
، چربی حفره بطنی، کل دستگاه گوارش، کبد، هاسینه، ران

های آن به صورت طحال و بورس فابرسیوس بود که داده
خصوصیات  تعیین نده گزارش شد. جهتدرصدی از وزن ز

 هر از جوجه آزمایش، یک قطعه 42نی در روز درشت استخوان
 واحد میانگین وزن به نزدیک آن وزن که آزمایشی واحد

 شد جدا دقت به چپ نیدرشت و انتخاب، کشتار بود، آزمایشی
های مرتبط با آن ها، فراسنجهبافت تمامی کردن جدا از و پس
دیستال و اپی فیز پروکسیمال( و فیز فیز )اپیقطر اپی شامل

دست (. برای به38گرفت ) قرار ارزیابی دیافیز استخوان مورد
های خشک را در داخل بوته آوردن وزن خاکستر، استخوان

ساعت در  12چینی که قبال توزین شده قرار داده و به مدت 
 کلیه(. 31گراد قرار داده شد )درجه سانتی 600کوره با دمای 

 پس تا شد اکسل منتقل افزارنرم به شده آوری جمع هایداده
 روش با آماری تجزیه روی آنها، اولیه محاسبات انجام از

GLM  افزارآمارینرم خطی عمومی مدل با SAS 1/9نسخه 
( انجام پذیرد. مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی نیز 2001)

 در سطح ( 1955ای دانکن )به کمک آزمون چند دامنه
درصد صورت پذیرفت. مدل آماری این طرح به  5داری معنی

اجرا شد.  2×3صورت کامال تصادفی در قالب آرایش فاکتوریل 
 مدل طرح به صورت زیر است: 

Yijk= μ+ αi+βj+ (αβ) ij+ εijk 
µ: میانگین جمعیت 

Yijk: مقدار هر مشاهده 
iα: اثر کنجاله تخم پنبه 
jβ: ماریناثر سیلی 

Іjβα: ماریناثر متقابل کنجاله تخم پنبه و سیلی 
Іjkε: اثر خطای آزمایشی 

і )سطوح فاکتور اول )در سه سطح :јوم )در : سطوح فاکتور د
 دو سطح(

K د(.تکرار استفاده ش 4: تعداد تکرار )در این آزمایش 

 
 نتایج و بحث

های تاثیر تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک جوجه   
ده نشان دا 4مختلف پرورش در جدول های گوشتی در دوره

ر ن بشده است. اثر متقابل کنجاله تخم پنبه و سیلی ماری
شد های آغازین، رهای گوشتی در دورهرف خوراک جوجهمص

تا  1ین )در دوره آغاز(. p<05/0دار شد )و نیز کل دوره معنی
ه ه شدروزگی(، باالترین خوراک مصرفی در پرندگان تغذی 21
د که شنجاله تخم پنبه و سیلی مارین مشاهده درصد ک 12با 

 اشت.دداری با سایر تیمارها بجز تیمار شاهد تفاوت معنی
 1-42روزگی( و نیز کل دوره ) 42تا  22در دوره رشد ) 

مارین به جیره شاهد باعث کاهش روزگی( افزودن سیلی
دار مصرف خوراک شد در صورتیکه در سایر تیمارها معنی

 محمدرضا نهیرات و ، محمدرضا قربانیسمیه ساالری
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داری ایجاد کند. در ارین نتوانست تغییر معنیمافزودن سیلی
درصد کنجاله تخم پنبه  12بررسی اثرات اصلی، جیره حاوی 

های مورد بررسی آزمایش باالترین مصرف خوراک را در دوره
 24به خود اختصاص داد بطوریکه اختالف آن با تیمار دارای 

 ا روزگی( و ب 21تا 1درصد کنجاله تخم پنبه در دوره آغازین )
 

وره با دروزگی( و در کل  42تا  22جیره شاهد در دوره رشد )
دار عنیدرصد کنجاله تخم پنبه م 24تیمارهای شاهد و دارای 

یز کل (. افزودن سیلی مارین در دوره رشد و نp<05/0بود )
های گوشتی دار مصرف خوراک جوجهدوره باعث کاهش معنی

 (. p<05/0نسبت به جیره شاهد شد )
 

 
 های های گوشتی در دورهپنبه )درصد( بر عملکرد جوجهو کنجاله تخم گرم در کیلوگرم(مارین )میلیاثیر سطوح مختلف سیلیت -4جدول 

 مختلف پرورش            
Table 4. Effect of various levels of Silymarin (mg/kg) and cottonseed meal (%) on performance of broiler chickens  

                during different periods 
 کنجاله

 تخم پنبه
 سیلی
 ضریب تبدیل خوراک اضافه وزن )گرم( مصرف خوراک )گرم( مارین

 کل دوره رشد آغازین کل دوره رشد آغازین کل دوره رشد آغازین  
0 0 ab1/987 a5/2834 ab6/3821 ab4/586 a7/1058 a2/1645 ab68/1 bc67/2 ab32/2 
0 600 bc5/943 b9/2531 c4/3475 a9/597 ab7/1023 a6/1621 b57/1 c47/2 b14/2 
12 0 c6/926 a0/2943 a6/3869 c9/549 bc2/958 b2/1508 ab68/1 a07/3 a56/2 
12 600 a8/1017 a 5/2888 a3/3906 bc2/567 bc0/956 b3/1523 a79/1 ab03/3 a57/2 
24 0 cd8/896 a 2/2819 ab1/3716 d7/516 c0/937 b7/1453 a73/1 ab02/3 a56/2 
24 600 d8/868 a 8/2750 bc6/3619 d6/507 c1/930 b7/1437 a71/1 ab97/2 a52/2 

SEM  37/15 01/64 82/68 16/8 02/23 98/28 036/0 110/0 077/0 
 پنبه )درصد(سطح کنجاله تخم

0  a3/965 b2/2683 b5/3648 a2/592 a2/1041 a4/1633 b63/1 b57/2 b23/2 
12  a2/972 a7/2915 a0/3888 b5/558 b1/957 b7/1515 a74/1 a05/3 a56/2 
24  b8/882 ab0/2785 b8/3667 c2/512 b5/933 c7/1445 a72/1 a99/2 a54/2 

SEM  87/10 26/45 66/48 77/5 28/16 49/20 025/0 080/0 054/0 
 گرم در کیلوگرم(مارین )میلیسطح سیلی

0  8/936 a6/2865 a4/3802 0/551 6/984 7/1535 70/1 91/2 48/2 
600  4/943 b7/2723 b1/3667 6/557 9/969 5/1527 69/1 80/2 41/2 

SEM  87/8 96/36 73/39 71/4 29/13 73/16 021/0 065/0 044/0 
 ح احتماالتسط

 0006/0 001/0 014/0 <0001/0 0005/0 <0001/0 004/0 007/0 <0001/0 پنبهاثر کنجاله تخم
 2948/0 325/0 89/0 7341/0 444/0 339/0 027/0 014/0 608/0  ماریناثر سیلی

 004/0 008/0 013/0 0002/0 004/0 <0001/0 002/0 004/0 <0001/0 پنبهکنجاله تخم× مارینسیلی

d-a : در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنی( 05/0داری هستند>p.) 
 روزگی( 42تا  1روزگی(، کل دوره ) 42تا  22روزگی(، دوره رشد ) 21تا  1دوره آغازین )

 
اگرچه در آزمایش حاضر ویسکوزیته شیرابه هضمی اندازه    

درصد، استفاده از کنجاله  12، ممکن است تا سطح شدگیری ن
تخم پنبه نتوانسته تاثیری بر ویسکوزیته داشته باشد ولی با 
افزایش سطح کنجاله تخم پنبه، ویسکوزیته ایجاد شده باعث 

درصد شده باشد.  24کاهش مصرف خوراک در سطح 
رود که گوسیپول موجود در کنجاله تخم همچنین احتمال می

ای نبوده که بتواند کاهش هدرصد( به انداز 12پنبه )سطح 
مصرف خوراک را در پی داشته باشد ولی با افزایش سطح 

دار درصد( باعث کاهش معنی 24کنجاله تخم پنبه )در سطح 
های گوشتی شده است. از طرف دیگر مصرف خوراک جوجه

نشان داده شده است که سلولز، با افزایش نرخ عبور خوراک 
صرف خوراک می شود در دستگاه گوارش، سبب افزایش م

 12(. شاید بتوان دلیل افزایش مصرف خوراک در سطح 13)
درصد کنجاله تخم پنبه را در مقایسه با تیمار شاهد، به سلولز 
موجود در آن نسبت داد. با این وجود، مصرف خوراک در 

درصد جیره( بدلیل اثر  24سطوح باالی کنجاله تخم پنبه )
رضایی و محمدفته است. پرکنندگی دستگاه گوارش، کاهش یا

( با استفاده از سطوح متفاوت پپتید زیست فعال 23همکاران )
های گوشتی گزارش نمودند که کنجاله تخم پنبه در جوجه

داری مصرف خوراک در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی
( گزارش نمودند که جیره 11گامبوآ و همکاران )افزایش یافت. 

دانه در دوره آغازین تأثیری بر نبهدرصد کنجاله پ 28حاوی 
خوراک مصرفی نداشت که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت 

نیز گزارش کردند مصرف ( 36) نداشت. واتکینز و همکاران
روز منجر  42 دانه به مدتدرصد کنجاله پنبه 30جیره حاوی 

 دار در خوراک مصرفی شد. به نظر به کاهش معنی
یلی مارین بجز در مصرف خوراک رسد در مطالعه حاضر، سمی

درصد کنجاله تخم پنبه، نتوانسته اثر  12دوره آغازین در سطح 
منفی ناشی از کنجاله تخم پنبه را کم کند. بلوینز و همکاران 

گرم در میلی 1000مارین را در غلظت ( گوسیپول و سیلی4)
های مختلف به کار بردند و الین کیلوگرم در تغذیه جوجه

ف خوراک و اضافه وزن را در تیمارهای دریافت کاهش مصر
کننده گوسیپول گزارش نمودند. این محققین کاهش مصرف 
خوراک را در نتیجه اختالل در وضعیت سالمتی حیوان بیان 

کننده گوسیپول مصرف اختیاری نمودند که پرندگان دریافت
خوراک در آنها کاهش یافت و بدنبال آن افزایش وزن روند 

ها اثرت مارین به این جیرهت و افزودن سیلیکاهشی داش
منفی ذکر شده را کاهش نداد. در تضاد با این پژوهش، تدسکو 

 محمدرضا نهیرات و ، محمدرضا قربانیسمیه ساالری
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ها که ( گزارش کردند در گروهی از جوجه35و همکاران )
مارین نیز دریافت کرده بودند، عالوه بر سم آفالتوکسین، سیلی

توجهی در دوره پایانی میزان خوراک مصرفی به طور قابل
داری زیادتر بود. در مطالعه حاضر سیلی مارین به طور معنی

های گوشتی نسبت به باعث کاهش مصرف خوراک جوجه
( با بکارگیری 25تیمار شاهد شد. مجاهدطلب و همکاران )

های گوشتی، مارین در تغذیه جوجهسطوح مختلف سیلی
ها نسبت داری را در میزان خوراک مصرفی جوجهکاهش معنی

ر شاهد مشاهده کردند که با نتایج آزمایش حاضر به تیما
همخوانی دارد. این محققین بیان کردند که کاهش مصرف 
خوراک به دلیل کاهش عبور مواد خوراکی از دستگاه گوارش 
و افزایش فعالیت آنزیمی پانکراس و در نتیجه بهبود راندمان 

باشد. مارین میهضم و جذب مواد مغذی توسط عصاره سیلی
بتوان کاهش مصرف خوراک در نتیجه استفاده از سیلی  شاید

 نسبت داد.  مارین در جیره را به موارد مطرح شده
ر دهای گوشتی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر اضافه وزن جوجه

ت. نشان داده شده اس 4دوره های مختلف پرورش در جدول 
ک ورامارین بر مصرف خپنبه و سیلیاثر متقابل کنجاله تخم

 ورههای آغازین، رشد و نیز کل دهای گوشتی در دورهجوجه
ن (. بطوریکه باالترین افزایش وزp<05/0دار شد )معنی

پنبه خمتمربوط به پرندگان دریافت کننده جیره بدون کنجاله 
م گرم در کیلوگرمیلی 600مارین در سطوح صفر و و سیلی

 ودنجیره بود اما در سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه، افز
های وجهداری بر اضافه وزن جمارین نتوانست تاثیر معنیسیلی

ی های مورد بررس. در دوره(p>05/0) گوشتی داشته باشد
ه ضافپنبه در جیره، اآزمایش، با افزایش سطح کنجاله تخم

داری کاهش یافت های گوشتی به طور معنیوزن جوجه
(05/0>pافزودن سیلی .)رمارین به جیره نتوانست تاثی 

های گوشتی داشته باشد داری بر اضافه وزن جوجهمعنی
(05/0<pدر ارتباط با استفاده از کنجاله پنبه .)ات طالعدانه، م

ه جالدهد که اختالف زیادی در سطح استفاده از کننشان می
ه ی کدانه در جیره طیور گوشتی وجود دارد. در تحقیقپنبه

دانه به له پنبه( با جایگزینی کنجا3توسط بنسر و همکاران )
له نجاکهای تغذیه شده با جای کنجاله سویا انجام شد، جوجه

ه کدانه نسبت به جیره شاهد کاهش وزن نشان دادند پنبه
نجاله ( ک5آزمایش حاضر با آنها همخوانی دارد. کاروالو )

آهن در جیره درصد با استفاده از اکسید 12دانه را تا سطح پنبه
مصرف خوراک و وزن بدن  به کاربرد و گزارش کرد

ت. در روز تحت تأثیر قرار نگرف 42های گوشتی در طول جوجه
نفی ر مپژوهش حاضر افزودن سیلی مارین به جیره نتوانست اث

ای ناشی از کنجاله تخم پنبه را بر افزایش وزن جوجه ه
ه گوشتی کاهش دهد. همچنین افزودن سیلی مارین به جیر

 های گوشتی نداشتن جوجهداری بر اضافه وزتاثیر معنی
(05/0<p.) ( با بکارگیری گیاه خ6چاند و همکاران ) ارمریم به

ده با شهای گوشتی تغذیه گرم در کیلوگرم در جوجه 10میزان 
ها را هجیره آلوده با آفالتوکسین، افزایش در وزن بدن جوج
دن بزن مشاهده کردند. این پژوهشگران بیان کردند افزایش و

  هبودبو  زایی خارمریماالً به دلیل اثرات ایمنیها احتمجوجه
 

 باشد که سبب جذب بهتر موادسیستم ایمنی پرندگان می
ر ر، دهای پژوهش حاضمغذی جیره شده است. موافق با یافته
 یا مارین به تنهایی وبررسی عصاره دو نوع قارچ و سیلی

اس آم های گوشتی مبتال بهمخلوط با یکدیگر در تغذیه جوجه
با  ها در مقایسهداری در افزایش وزن جوجهای اثر معنیدهرو

 (. 16گروه شاهد مشاهده نشد )
های هتاثیر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک  جوج

ده نشان دا 4های مختلف پرورش در جدول گوشتی در دوره
ر ن بشده است. اثر متقابل کنجاله تخم پنبه و سیلی ماری

ین، های آغازهای گوشتی در دورهوجهضریب تبدیل خوراک ج
هترین (. بطوریکه بp<05/0دار شد )رشد و نیز کل دوره معنی

 اویها مربوط به تیمار حضریب تبدیل خوراک در این دوره
ا در (. امp<05/0پنبه بود )مارین و بدون کنجاله تخمسیلی

ه(، درصد جیر 24و 12پنبه )صفر، سطوح مختلف کنجاله تخم
دیل تب داری بر ضریبمارین نتوانست تاثیر معنییلیافزودن س

ی در بررس (.p>05/0) های گوشتی داشته باشدخوراک جوجه
افزودن  های مورد بررسی آزمایش،اثرات اصلی، در تمامی دوره

دیل دار ضریب تبپنبه به جیره باعث افزایش معنیکنجاله تخم
دن (. اما افزوp<05/0خوراک نسبت به جیره شاهد شد )

های مارین نتوانست ضریب تبدیل خوراک را در جوجهسیلی
 (. در پژوهش حاضر، افزایشp>05/0گوشتی تغییر دهد )

م ی تغذیه شده با کنجاله تخهاضریب تبدیل خوراک جوجه
دن م بوز کپنبه به دالیلی از جمله گوسیپول و فیبر باال و نی

تواند پنبه میدرصد کنجاله تخم 24لیزین بخصوص در سطح 
پنبه خمباشد هر چند در این پژوهش میزان گوسیپول کنجاله ت
( بر 11اندازه گیری نشد. در تحقیقات گامبوآ و همکاران )

ه م پنبمیزان کنجاله تخ که خالف نتایج این آزمایش هنگامی
بدن  وزن های گوشتی افزوده شد،درصد به جیره جوجه 28 تا
 با یسهمقا در روزگی، 21 تا 1در  بدن وزن به خوراک نسبت و

قیده عنداشت اما برخی محققین  داریمعنی تفاوت شاهد گروه
غازین وره آدانه باید بعد از ددارند که استفاده از کنجاله پنبه

 ریبضباشد زیرا در این دوره مصرف کنجاله بر روی رشد و 
گزارش  (6چاند و همکاران ) .(10تبدیل خوراک تأثیر دارد )

ین توکسفالز خارمریم در جیره آلوده شده با آکردند استفاده ا
ا بموجب بهبود ضریب تبدیل خوراک شد که این یافته ها 

افزودن  نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد. در مطالعه حاضر،
راک ل خوداری بر ضریب تبدیسیلی مارین به جیره تاثیر معنی

د. چند بهبود عددی را موجب شهای گوشتی نداشت هرجوجه
ب ( ضری34تضاد با آزمایش حاضر، سوچی و همکاران )در 

 یرهجمارین نسبت به تبدیل بدتری را در سطوح مختلف سیلی
های گوشتی مشاهده کردند. شاهد در زمان تغذیه جوجه

( مشاهده کردند که 25اگرچه، مجاهدطلب و همکاران )
ا ه بهای گوشتی در مقایسمارین به جیره جوجهافزودن سیلی

د داری بهبود ضریب تبدیل خوراک را به طور معنیگروه شاه
در  ارینملی ای در ارتباط با استفاده از سیداد. تاکنون مطالعه

های گوشتی جیره حاوی کنجاله تخم پنبه در تغذیه جوجه
صورت نگرفته است و اطالعات کافی در دست نیست اما 

 گرم در میلی 600توان گفت کاربرد سیلی مارین در سطح می
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پنبه را متخ یلوگرم جیره نتوانسته اثرات منفی ناشی از کنجالهک
های گوشتی در کل دوره پرورش کاهش بر عملکرد جوجه

 دهد. 
زن ز وتأثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه )درصدی ا

ده نشان داده ش 5های گوشتی در جدول شماره زنده( جوجه
 مارین ویلیاست. وزن نسبی ران تحت تاثیر اثر متقابل س

طوری که بیشترین (. به>05/0pپنبه قرار گرفت )کنجاله تخم
ن پنبه و بدومربوط به تیمار بدون کنجاله تخم هاوزن ران

های حاوی داری با جیرهمارین بود که اختالف معنیسیلی
دن مارین( داشت. افزوپنبه )با و بدون سیلیکنجاله تخم

پنبه به طور کنجاله تخم درصد 12مارین به جیره حاوی سیلی
 اویحداری باعث افزایش وزن نسبی ران نسبت به جیره معنی

( >05/0pمارین شد )پنبه و بدون سیلیدرصد کنجاله تخم 12
ه درصد کنجال 24مارین به جیره حاوی اما افزودن سیلی

 24پنبه افزایش عددی وزن ران نسبت به جیره دارای تخم
 (. p>05/0مارین را بدنبال داشت )درصد کنجاله و بدون سیلی

پنبه در جیره باعث کاهش سطوح مختلف کنجاله تخم
(. >05/0pدار وزن نسبی ران نسبت به جیره شاهد شد )معنی

داری بر وزن نسبی مارین نتوانست تاثیر معنیاما افزودن سیلی
های گوشتی داشته باشد. وزن نسبی سینه نیز تحت ران جوجه

مارین و کنجاله تخم پنبه قرار گرفت ل سیلیتاثیر اثر متقاب
(05/0P< به طوری که بیشترین وزن سینه مربوط به تیمار .)

مارین بود که تفاوت بدون کنجاله تخم پنبه و حاوی سیلی
پنبه )با و بدون داری با تیمارهای دارای کنجاله تخممعنی
ای های دارمارین به جیرهمارین( داشت. اما افزودن سیلیسیلی

پنبه نتوانست وزن نسبی سینه را نسبت به جیره کنجاله تخم
مارین تغییر دهد. سطوح پنبه و بدون سیلیدارای کنجاله تخم

دار وزن پنبه در جیره باعث کاهش معنیمختلف کنجاله تخم
(. اما افزودن >05/0pنسبی سینه نسبت به جیره شاهد شد )

وزن نسبی سینه داری بر مارین نتوانست تاثیر معنیسیلی
پنبه به های گوشتی داشته باشد. افزودن کنجاله تخمجوجه
وزن نسبی دستگاه گوارش جوجه بر داری معنی نیز تاثیرجیره 

وزن نسبی چربی حفره بطنی، کبد،  نداشت.های گوشتی 
طحال و بورس فابرسیوس تحت تاثیر اعمال تیمارها قرار 

 21و  14، 7 ( با افزودن12نگرفت. قیصری و همکاران )
های گوشتی گزارش دانه به جیره جوجهدرصد کنجاله پنبه

نمودند که کنجاله تأثیری بر وزن کبد نداشت که مطابق 
های این پژوهش است اما در بررسی حاضر از لحاظ یافته

دانه به جیره افزایش عددی وزن کبد با افزودن کنجاله پنبه

یپول بر کبد و تالش نشان داد که احتماالً به دلیل اثرات گوس
( 5ای است. کاروالو )کبد برای از بین بردن این ماده ضدتغذیه

های صحرایی نژاد با ارزیابی مسمومیت گوسیپول بر موش
ویستا گزارش کرد که ترکیب فنولی گوسیپول باعث کاهش 

اکسیدان قوی شود. گلوتاتیون یک آنتیگلوتاتیون کبدی می
های کبدی در برابر باشد که باعث حفاظت سلولمی

شود لذا کبد در تالش برای های آزاد و پراکسیدها میرادیکال
کند که ترشح این ترکیب پپتیدی گلوتاتیون سنتتاز را تولید می

( 22شود. متیوس و همکاران )باعث بزرگ شدن کبد می
گزارش کردند که استفاده از فیبر در جیره باعث دفع اسیدهای 

های صفراوی ممکن است اسید شود که دفعصفراوی می
های جوان را محدود کند. در نتیجه ها در جوجههضم چربی

شود که چربی حفره بطنی با افزایش مصرف فیبر بیشتر می
شاید بتوان دلیل افزایش عددی چربی حفره بطنی در سطح 

دانه در این پژوهش را به همین امر ربط درصد کنجاله پنبه 24
با افزودن کنجاله تخم پنبه به جیره داد. در آزمایش حاضر 

. از (p<05/0) داری کاهش یافتوزن سینه و ران بطور معنی
شود شاید بتوان آنجا که لیزین باعث افزایش ماهیچه سینه می

اینگونه بیان نمود که لیزین موجود در جیره با گوسیپول باند 
شده و از دسترس پرنده خارج و درنتیجه وزن سینه کمتر شده 

ت. همچنین بافت سینه و ران عضالنی بوده و برای رشد اس
نیاز به پروتئین با کیفیت باال دارد و از طرفی قابلیت هضم 

تر است پنبه نسبت به کنجاله سویا پایینپروتئین کنجاله تخم
دانه رسد در تیمارهای حاوی کنجاله پنبه(. لذا به نظر می33)

رشد عضله سینه و  که منبع تأمین کننده پروتئین بوده است
ران کمتر بوده است. از طرف دیگر شاید بتوان یکی از دالیل 
کاهش وزن نسبی سینه و ران را در پرندگان دریافت کننده 
کنجاله تخم پنبه به وزن گیری کمتر این پرندگان ربط داد. 

گرم میلی 80و  40( با استفاده از 32کیاون و همکاران )
در  داریای گوشتی کاهش معنیهمارین در تغذیه جوجهسیلی

وزن نسبی الشه، سینه و ران مشاهده کردند که به مصرف 
ها نسبت دادند که موجب کاهش کمتر خوراک توسط جوجه

میزان انرژی متابولیسمی و پروتئین مصرفی در پرنده شد. 
نتایج این پژوهشگران با پژوهش حاضر همخوانی ندارد. در 

رین به جیره، چربی حفره بطنی ماآزمایش حاضر، افزودن سیلی
نشان دادند استفاده از  (32را تغییر نداد. کیاون و همکاران )

ای و بالشتک چربی مارین انباشت چربی در بافت ماهیچهسیلی
شکمی را به عنوان پیامد مستقیم کاهش مصرف خوراک، 

 های آزمایش حاضر مغایر است.دهد که با یافتهکاهش می
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 روزگی )درصدی از وزن زنده بدن( 42های گوشتی در اثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجهت -5 جدول

Table 5. Effect of treatments on carcass characteristics of broiler chickens on 42 d of age (percentage of live body  
              weight) 

 پنبهسطح کنجاله تخم
 درصد()

سطح سیلی مارین 
 کیلوگرم( در گرم)میلی

کل دستگاه  سینه هاران
 گوارش

چربی 
حفره 
 بطنی

بورس  طحال کبد
 فابریسیوس

0 0 a22/19 b12/21 71/10 15/2 20/2 115/0 307/0 
0 600 ab98/17 a79/22 41/9 04/2 39/2 122/0 277/0 
12 0 d09/15 b30/21 65/11 95/1 50/2 140/0 317/0 
12 600 bc73/16 b51/20 48/12 94/1 43/2 115/0 210/0 
24 0 d50/14 b21/21 20/11 28/2 16/2 117/0 332/0 
24 600 cd38/15 b96/19 56/11 81/2 51/2 130/0 300/0 

SEM  468/0 431/0 812/0 342/0 149/0 010/0 046/0 
         پنبه )درصد(سطح کنجاله تخم

0  a60/18 a95/21 06/10 10/2 29/2 118/0 292/0 
12  b91/15 b91/20 07/12 94/1 46/2 127/0 263/0 
24  b94/14 b59/20 38/11 54/2 33/2 123/0 316/0 

SEM  331/0 305/0 574/0 241/0 105/0 007/0 032/0 
         (لوگرمیدر ک گرمیلی)مسطح سیلی مارین 

0  27/16 21/21 19/11 12/2 29/2 124/0 319/0 
600  70/16 09/21 15/11 26/2 44/2 122/0 262/0 

SEM  270/0 249/0 469/0 197/0 086/0 006/0 026/0 
         سطح احتماالت

 533/0 727/0 511/0 215/0 067/0 013/0 <0001/0  پنبهاثر کنجاله تخم
 149/0 853/0 223/0 620/0 957/0 732/0 278/0  ماریناثر سیلی

 504/0 541/0 451/0 486/0 199/0 005/0 <0001/0  پنبهتخممارین*کنجاله سیلی
d-a :در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه بلحاظ آماری دارای اختالف معنی( 05/0داری هستند>p.) 

 
های خونی تأثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی فراسنجه   

نشان داده  6روزگی در جدول  42های گوشتی در سن جوجه
خون تحت تاثیر اثر متقابل کنجاله  LDLه است. غلظت شد

(. بطوریکه >05/0pتخم پنبه و سیلی مارین قرار گرفت )
کمترین غلظت مربوط به تیمار دارای سیلی مارین و بدون 
کنجاله تخم پنبه بودکه تفاوت معنی داری با سایر تیمارها 
داشت. اگرچه افزودن سیلی مارین در عدم حضور کنجاله تخم 

سرم خون شد اما در  LDLدار غلظت پنبه باعث کاهش معنی
دار درصد( افزایش معنی 12حضور کنجاله تخم پنبه )سطح 

مارین به جیره این فراسنجه را در پی داشت. افزودن سیلی
خون  LDLپنبه نتوانست غلظت درصد کنجاله تخم 24دارای 

 را تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی اثرات اصلی، کنجاله
نسبت  LDLداری باعث افزایش غلظت پنبه به طور معنیتخم

داری بر مارین تاثیر معنیبه تیمار شاهد شد در صورتیکه سیلی
مارین در عدم حضور این فراسنجه نداشت. افزودن سیلی

دار و در حضور کنجاله پنبه باعث افزایش معنیکنجاله تخم
هر چند  پنبه باعث کاهش غلظت تری گلیسرید خون شدتخم

دار نبود. در بررسی اثرات درصد معنی 24این کاهش در سطح 
داری باعث افزایش پنبه به طور معنیاصلی، کنجاله تخم

های گوشتی نسبت به تیمار غلظت تری گلیسرید خون جوجه
داری بر این مارین تاثیر معنیشاهد شد در صورتیکه سیلی

ن در عدم فراسنجه نداشت. در آزمایش حاضر، سیلی ماری
دار و در حضور حضور کنجاله تخم پنبه باعث کاهش معنی

خون شد که در  LDLدار غلظت کنجاله باعث افزایش معنی
گلیسرید خون این نتیجه کامال عکس ارتباط با غلظت تری

 مارین بر ( با بررسی اثر سیلی29بود. رجبیان و همکاران )
 

میزان چربی خون و پالک در آئورت خرگوش 
داری را در میزان کلسترول و یپرکلسترولمی، کاهش معنیها

LDL  خون مشاهده کردند. این نتایج با کاهش غلظتLDL 
مارین پنبه تحت تاثیر سیلیخون در عدم حضور کنجاله تخم
مارین بدین گونه است که همخوانی دارد. مکانیسم اثر سیلی

اکسیدان با پاکسازی مارین به عنوان یک آنتیسیلی
های آزاد خطرناک اکسیژن، موجب حفظ و پایداری دیکالرا

ها و فعالیت غشاهای سلولی و از پراکسیداسیون چربی
(. همچنین، سوچی و 29کند )لیپواکسیژناز جلوگیری می

 2و  1های گوشتی با سطوح ( با تغذیه جوجه34همکاران )
داری را در میزان کلسترول جیره درصد خارمریم، کاهش معنی

درصد خارمریم نسبت به تیمار شاهد مشاهده کردند.  1حاوی 
های ثانویه گیاهی در مطالعات نشان دادند که نقش متابولیت

کاهش لیپیدهای خون از طریق تأثیرشان در ممانعت از 
های کبدی دخیل در سنتز کلسترول و اسیدهای فعالیّت آنزیم

های لیپیدی چرب است که ممکن است دلیل کاهش فراسنجه
در عدم حضور رین ماگرم سیلیمیلی 600ن پس از افزودن خو

و در حضور کنجاله تخم پنبه  LDLکنجاله تخم پنبه در مورد 
در مورد تری گلیسرید باشد. به عبارت دیگر، ترکیبات خالص 

-3-هیدروکسی-3آنها فعالیّت  های ضروری و عصارهروغن
که ( ردوکتاز کبدی HMG-COAمتیل گلوتاریل کوآنزیم آ )

کنند را مهار می باشدیک آنزیم کلیدی در سنتز کلسترول می
(. از طرفی، شاید 7) یابدهش میو در نتیجه کلسترول خون کا
پنبه، گوسیپول موجود درکنجاله در جیره حاوی کنجاله تخم

خون شده و  LDLمارین بر غلظت پنبه مانع از تاثیر سیلیتخم
 را اعمال نماید.مارین نتوانسته اثر کاهشی خود سیلی
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 لیتر(گرم در دسیروزگی )میلی 42های گوشتی در های خونی جوجههای آزمایشی بر فراسنجهتاثیر تیمار -6جدول 

Table 6. Effect of treatments on blood parameters of broiler chickens on 42 d of age (mg/dl) 
 پنبهسطح کنجاله تخم

 )درصد(
سطح سیلی مارین 

 درکیلوگرم(گرم)میلی
LDL HDL گلیسریدتری کلسترول 

0 0 c25/18 75/89 75/111 d00/62 
 600 d00/17 50/88 00/109 bc00/96 
12 0 b75/19 30/93 75/120 a00/120 
 600 a75/21 25/91 75/118 c50/88 
24 0 b00/20 67/82 25/108 ab25/114 
 600 b50/20 50/94 75/125 abc50/103 

SEM  358/0 75/3 32/5 66/6 
 پنبه )درصد(سطح کنجاله تخم

0  b62/17 12/89 37/110 b00/79 
12  a75/20 27/92 75/119 a25/104 
24  a25/20 58/88 00/117 a87/104 

SEM  253/0 65/2 76/3 71/4 
 درکیلوگرم(گرمیلیسطح سیلی مارین )م

0  33/19 57/88 58/113 75/98 
600  75/19 41/91 83/117 00/96 

SEM  206/0 16/2 07/3 84/3 
 سطح احتماالت

 0006/0 2218/0 5795/0 <0001/0  پنبهاثر کنجاله تخم
 6193/0 3411/0 3664/0 1716/0  ماریناثر سیلی

 0001/0 1683/0 3246/0 <0001/0  پنبهکنجاله تخم×مارینسیلی
a-d : بلحاظ آماری دارای اختالف معنیدر هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه( 05/0داری هستند>p.) 

 
ه و مودندر واقع شاید گوسیپول بر فعالیت سیلی مارین غلبه 

 لظتباعث افزایش فراسنجه مورد اشاره شده است. اگرچه غ
 ی بادار نشد ولکلسترول خون در بین تیمارهای آزمایشی معنی
 ظتجیره غل افزایش سطح استفاده از کنجاله تخم پنبه در

ین های گوشتی افزایش نشان داد. همچنکلسترول خون جوجه
تواند ینشان داده شده است که فیبر نامحلول مانند سلولز م

له از آنجا که کنجا .(20کلسترول خون را افزایش دهد )
یل باشد شاید دلدانه دارای فیبر نامحلول )سلولز( میپنبه

کننده کنجاله فهای مصرافزایش کلسترول خون در جوجه
 ه درکجا دانه در مقایسه با شاهد همین امر باشد. از آنپنبه

 الهپژوهش حاضر غلظت تری گلیسرید خون پرندگانی که کنج
وه گر داری بیشتر ازتخم پنبه دریافت نمودند به طور معنی

بی ز چراده شاهد شد، شاید دلیل این افزایش را بتوان به استفا
 اد.در مقایسه با گروه شاهد ربط در جیره این پرندگان د

رنج و ب( با استفاده از پوسته 18همچنین خضری و همکاران )
ول، محلآربوسل در تغذیه جوجه های گوشتی به عنوان قیبر نا

افزایش غلظت تری گلیسرید و کاهش کلسترول خون را 
ن ( با افزود24) محیطی اصلی و همکارانگزارش نمودند. 

دند رصد سلولز به جیره گزارش کرد 4/17و  5/14، 3سطوح 
 زایشاف که با دسترسی آزاد پرنده فعالیت آنزیم مالیک کبدی

، وکزیافت و درنتیجه باعث رسوب چربی در کبد شد. سطح گل
ج تاینگلیسرید و کلسترول خون نیز افزایش یافت که با تری

به  نبهپاین آزمایش همخوانی دارد و با افزودن کنجاله تخم 
باشد سطح کلسترول و رای فیبر باالیی میجیره که دا

 گلیسرید افزایش یافت. تری
نتایج حاصل از تأثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات 

نشان داده شده  7روزگی در جدول  42نی در استخوان درشت
دست آمده از جدول اثر متقابل کنجاله های بهاست. طبق داده

مورد بررسی استخوان  هایمارین بر فراسنجهپنبه و سیلیتخم
(. اما در p>05/0های گوشتی معنی دار نشد )نی جوجهدرشت

داری سبب پنبه به طور معنیکنجاله تخم ،بررسی اثرات اصلی
نی شد درشتاستخوان کاهش فراسنجه عمق دیستال 

(05/0>pافزودن سیلی .)داری بر مارین نتونست تاثیر معنی
های گوشتی داشته هنی جوجهای استخوان درشتفراسنجه

هایی است که باشد. سیستم اسکلتی بدن از جمله فراسنجه
های حیوان را تحت تاثیر قرار دهد. تواند بسیاری از فعالیتمی

های اسکلتی در پرندگان و بویژه مرغان امروزه ناهنجاری
گوشتی با سرعت رشد باال افزایش یافته است و در تغذیه باید 

امر مبذول داشت. تاکنون مطالعه ای ای به این توجه ویژه
های حاوی کنجاله مارین در جیرهدرخصوص تاثیر سیلی

های استخوانی در طیور گزارش نشده پنبه بر فراسنجهتخم
مارین بر سی تاثیر سیلیرر( با ب26است. مرادی و همکاران )

تنش اکسیداتیوالقاء شده توسط تتراکلریدکربن بر خصوصیات 
مارین سیلیبلدرچین ژاپنی بیان نمودند که  نیاستخوان درشت

داری ضخامت الیه داخلی و درصد خاکستر به طور معنی
همچنین کمترین وزن و . نی را افزایش داداستخوان درشت

نی بیشترین میزان قطر خارجی و قطر داخلی استخوان درشت
تتراکلریدکربن  مارین به همراهسیلیکننده در تیمار دریافت

تواند مارین میکه سیلیمحققین فوق بیان داشتند .ده شمشاهد
عوارض جانبی ناشی از تتراکلریدکربن را بهبود بخشیده و در 
پیشگیری از اختالالت استخوانی ناشی از تنش اکسیداتیو در 

این نتایج های پژوهش حاضر با د که یافتهبلدرچین مفید باش
ش مدت همخوانی ندارد. تحقیقات نشان داده که با افزای

ماندگاری خوراک در محیط اسیدی معده، میزان تجزیه 
کربنات کلسیم موجود در سنگ آهک به شکل یون کلسیم 

های پایینی افزایش یافته و توانایی جذب کلسیم در قسمت
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 36...... .............................................................................نی مارین بر عملکرد، خصوصیات استخوان درشتسیلی پنبه به همراهتاثیر سطوح مختلف کنجاله تخم

یابد. افزایش سرعت عبور خوراک دستگاه گوارش افزایش می
از دستگاه گوارش و کاهش مدت زمان قرار گرفتن خوراک در 

شود معرض اسید معده و افزایش اسیدیته روده، باعث می
جذب کلسیم و فسفر کاهش یابد. این امر منجر به افزایش 
دفع کلسیم و فسفر و کاهش میزان ابقای ظاهری این دو 

 شودعنصر و کاهش رسوب کلسیم و فسفر در استخوان می
های پیشین بیان شد کنجاله همانطور که در بخش .(1)

باشد و نشان داده شده است که ارای سلولز میپنبه دتخم
سلولز، با افزایش سرعت عبور خوراک در دستگاه گوارش، 

(. کاهش عمق 13شود )سبب افزایش مصرف خوراک می
پنبه در پرندگان دریافت کننده کنجاله تخمنی دیستال درشت

در مقایسه با تیمار شاهد را شاید بتوان به کاهش مصرف 
نسبت داد. همانطور که در بحث مصرف خوراک پرندگان 

درصد  24خوراک مشاهده شد این تیمارها و بخصوص سطح 
پنبه کمترین مصرف خوراک را داشتند که نتیجه کنجاله تخم

تواند کمتر دریافت کردن مواد مغذی مورد نیاز آن می
 استخوان باشد.

 
 

مارین در سطح نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن سیلی
پنبه در دارای کنجاله تخم جیره به گرم در کیلوگرممیلی 600

ناشی از گوسیپول را  های گوشتی نتوانست اثرات منفیجوجه
 کاهش دهد.

 تشکر و قدردانی 
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع    

طبیعی خوزستان بخاطر حمایت های مالی، تشکر و قدردانی 
 شود.می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزگی  42ی جوجه های گوشتی در اثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات استخوان درشت نت -7جدول 
Table 7. Effect of treatments on tibia bone characteristics of broiler chickens on 42 d of age  

 سطح کنجاله
)%( 

 سطح
 سیلی مارین
)میلی گرم 
 در کیلوگرم(

 
قطر اپی فیز 
پروکسیمال 

(cm) 

فیز قطر اپی
دیستال 

(cm) 

قطر خارجی 
 (cmدیافیز )

داخلی  قطر
 (cmدیافیز )

 ضخامت 
(cm) 

عمق 
دیستال 

(cm) 

خاکستر 
 )درصد(

0 0  00/2  1/66 731/0  443/0  287/0  0/164 40/73 

          

0 600  10/2  1/67 704/0  412/0  292/0  0/198 43/51 

12 0  18/2  1/72 736/0  439/0  296/0  0/151 41/53 

 
         

12 600  05/2  1/61 696/0  421/0  427/0  0/138 41/01 

24 0  03/2  1/60 651/0  420/0  231/0  0/131 38/17 

 
         

24 600  96/1  1/56 649/0  408/0  24/0  0/152 39/13 

SEM   065/0  052/0  036/0  025/0  026/0  015/0  457/1  

 سطح کنجاله تخم پنبه )درصد(

0   05/2  67/1  717/0  427/0  290/0  0/181a 42/12 

12   12/2  66/1  716/0  430/0  285/0  0/144b 41/27 

24   99/1  58/1  650/0  414/0  236/0  0/141b 38/65 

SEM   046/0  037/0  026/0  018/0  018/0  010/0  030/0  

 سطح سیلی مارین )میلی گرم در کیلوگرم(

0   07/2  66/1  701/0  434/0  272/0  162/0  14/40  

600   04/2  61/1  683/0  414/0  269/0  149/0  22/41  

SEM   037/0  030/0  021/0  014/0  015/0  008/0  841/0  

 سطح احتماالت

پنبهتخم  اثر کنجاله    2071/0  2223/0  1441/0  8016/0  1092/0  0344/0  0704/0  

5504/0   اثر سیلی مارین  2999/0  4564/0  3502/0  9038/0  2886/0  3777/0  

2310/0   اثر متقابل  5364/0  8739/0  9296/0  8197/0  3193/0  5362/0  

a-b :در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه بلحاظ آماری دارای اختالف معنی( 05/0داری هستند>p.) 
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Cottonseed meal (CSM) is a by-product of the separation of oil 
from cottonseed, which is limited in poultry feed due to its gossypol, cyclopropenoid fatty acids, 
high fiber and low protein quality. For this purpose, in the present study, the effect of different 
levels of cottonseed meal with silymarin on the performance and some blood parameters of 
broilers were investigated.  
Material and Methods: Treatments consisted of different levels of CSM (0, 12 and 24 
percentage of diet) and 2 levels of silymarin (0 and 600 ppm) that was performed in completely 
randomized design with 2×3 factorial arrangement with 240 broiler chicks. Experimental diets 
for starter period (1 to 21 days) and grower period (22 to 42 days) were performed based on the 
requirements of the National Research Council. Feed intakes (FI), body weight gain (BWG) and 
feed conversion ratio (FCR) were recorded weekly. On day 42 of breeding, blood samples were 
taken to evaluate blood lipid parameters. Breast weight, thighs, abdominal fat, total 
gastrointestinal tract, liver, spleen and bursa of fabricius were also measured at day 42 and the 
data were reported as a percentage of live body weight. 
Results: The results of this experiment showed that dietary supplementation of silymarin were 
more effective on increasing FI in birds that consumed 12% CSM at starter period. 
Supplementation of silymarin to the control diet significantly decreased FI at grower period and 
whole period of experiment (p<0.05). Improved BWG and FCR was related to the birds fed 
silymarin at 2 levels (0 and 600 ppm) without cottonseed meal (p<0.05). Highest relative weight 
of thigh was related to the birds that consumed diet without cottonseed meal and silymarin. 
Highest value of relative weight of breast was recorded for the birds that received diet with 
silymarin and without CSM that had significant difference to the diet contains cottonseed meal 
(with or without silymarin). Also, highest value of relative weight of gastro-intestinal tract was 
recorded for the birds that received diet with 12% CSM and silymarin. The plasma LDL level of 
birds fed diet with silymarin and without CSM were lowest that had significant difference to the 
other treatments (p<0.05). Also, dietary supplementation of silymarin at the lack of CSM 
increased but in CSM diets decreased significantly plasma triglyceride concentration (p<0.05).  
Conclusion: The results of this experiment showed that supplementation of silymarin at 600 
ppm to the CSM diets could not reduce negative effects of gossypol in broiler chickens. 
 
Keywords: Abdominal fat, Feed conversion ratio, Gossypol, Silymarin, Triglyceride  
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