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یخونيهار و فراسنجهیب شیترکدانه بر سطوح مختلف کنجاله پنبهتاثیر
زلهاي میش

3عبدالحکیم توغدريو2ستار یاسینی، 1یوسف جعفري آهنگري

دهیچک
یخونيهار و فراسنجهیبات شیترکسطوح مختلف کنجاله پنبه دانه برتاثیرمنظور بررسی ه ب

متوسط وزن يش کرده و دارایک بار زایش که حداقل یجده راس میا استفاده از هبیشی، آزمازليهاشیم
این میش ها به سه گروه شش راسی شامل یک گروه شاهد و دو گروه . شدانجام،نددبولوگرم یک5/0±39
ا و یدرصد کنجاله سو5ا، در گروه اول یدرصد کنجاله سو13ره گروه شاهد از یدر ج. زمایشی تقسیم شدندآ

استفاده ینیدرصد کنجاله پنبه دانه به عنوان منبع پروتئ25درصد کنجاله پنبه دانه و در گروه دوم از 15
يبرا. ش قرار گرفتیانجام و مورد آزمایتا هفت هفته متوالیر به طور هفتگیشيریگنمونه. شد

ج نشان ینتا. شديریگخونهاشیمدت دو ماه از مبهان هر ماه ویدر پا،یخونيهافراسنجهيریاندازه گ
. وجود نداشتيداریمعن، اختالفیشیشاهد و آزمايماریتيهان گروهیر بیبات شیداد که از نظر ترک

گروه ش و وزن بره در یميدیر تولیش. دار نبودیش و وزن بره ها معنیميدیر تولین مقدار شیتفاوت ب
و 36/10، 5/10گرم در روز و 895±05/0و 773±04/0، 839±05/0ب یبه ترتآزمایش هاي گروهوشاهد

گلبول قرمز، یشامل شکنندگیخونيهافراسنجهج نشان داد که از نظر ین نتایهمچن. لوگرم بودیک08/11
ن ی، غلظت متوسط هموگلوبیگلبولت، حجم متوسطید و قرمز خون، درصد هماتوکریسفيتعداد گلبول ها

به جز در مورد غلظت شده،یابیقرمز خون ارزيهان گلبولیوبدر گلبول قرمز و غلظت متوسط هموگل
با توجه . وجود نداشتماههاي آزمایشن یبيداری، تفاوت معنقرمز خونين گلبول هایمتوسط هموگلوب

قسمت در 830يحاو(درصد کنجاله پنبه دانه 25و 15يحاويره هایکه استفاده از جنیبه ا
ر و یب شید و ترکیبر تولیر منفیتاثیردهیدر دوره شزليهاشیه میتغذيبرا) پول آزادیگوسمیلیون 

ه یتغذيبرادرصد 25تا از کنجاله پنبه دانه شود کهیمپیشنهاد ن یبنابرا،نداشتیشیآزمايوزن بره ها
.نموداستفاده می توان ،ریب شید و ترکیتولبر منفی اثیرتهیچ بدون،یردهیدر دوره شزليهاشیم

یخونير، فراسنجه هایبات شیش،ترکیکنجاله پنبه دانه، م: يدیکليژه هاوا

)jafari@gau.ac.ir: لونویسنده مسو(،و منابع طبیعی گرگاندانشیار دانشگاه علوم کشاورزي-1
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر-2

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشجوي دکتري-3
22/3/89:  تاریخ پذیرش16/10/88: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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مقدمه
از مـواد  یگروهـ ياهان حاویاز گياریبس

یپســتانداران ســميبــوده کــه بــراییایمیشــ
اهان بـه عنـوان   ین گیاز ایاما برخ،باشندیم

دام وه انسـان یـ در تغذییمنابع ارزشمند غـذا 
مـواد خـوراکی   نیـ از ایکی. شوندیاستفاده م
از آنجـا کـه   . پنبه دانه است،اهانیگحاصل از

ــتفاده از ا ــاسـ ــوراکیـ ــاده خـ ــاین مـ ر یو سـ
مقرون يپنبه دانه از لحاظ اقتصاديهافرآورده

بـه  يادیل زیباشند، دامداران تمایبه صرفه م
خــود نشـــان  ازفـــرآورده ن یــ اســتفاده از ا 

ده از در اسـتفا یت اصلیک محدودی. دهندیم
، )2(می باشـد گوسیپولها، وجودفرآوردهن یا

در برش طولی و عرضی پنبه دانـه، ذرات تیـره   
اي رنگی مشاهده می شود کـه از زرد تـا قهـوه   

هاي مختلفی دانهحاوي رنگو دنباشیممتغیر 
پول یگوسـ ). 10(است که گوسـیپول نـام دارد  

باشـد و  یمیعیک طبیفنولیدانه پلرنگکی
. اه پنبـه وجـود دارد  یـ گيسمت هـا در تمام ق

اه قرار یشه گیدانه در رن رنگین مقدار ایشتریب
ــ. دارد ــادیهمچن ــل ین مق ــهر قاب ازيامالحظ
پول در دانـه پنبـه وجـود    یگوسـ يدانه هارنگ

ر یز در سـا یـ نيار کمتـر یر بسـ یداشته و مقـاد 
یبه طور کلـ ). 2(د ناه وجود داریگهايقسمت

کـه  یوارکنندگانو نشـخ ياوانات تک معدهیح
افتـه اسـت، نسـبت بـه     یشکمبه آنها توسـعه ن 

در ، دمی باشـن ار حساسیپول بسیت گوسیسم
ــ یحــال ــالغ حساس ت یکــه نشــخوارکنندگان ب
در ). 2(پول دارند یگوسیبه اثرات سميکمتر
کنندگان به مقدار فـراوان و  که نشخواريموارد

ــبتا طـــوالن ــه و از پنبـــهیدر زمـــان نسـ دانـ
ــرآورده ــاف ــتفاده آيه ــدنمودن اس ــان یی، توان

پول را توسـط شـکمبه   یگوسـ ییزداتیمسموم
ت شـدند  یخود از دست داده و دچـار مسـموم  

ر یـ زيپول، در بافتهـا یدر اثر مصرف گوس). 4(
صـفرا و بافـت   سـه یوارة کیـ ، دیشـکم یپوست

. مشــاهده شــده اســت) ادم(ز یــ، خیمیپارانشــ
يبـرا ییت بـاال یـ اگرچه نشخوارکنندگان ظرف

پول دارنــد، امــا  یگوســیــیت زدایمســموم
ن یـ حـد ا ش ازیاز مصـرف بـ  یت ناشـ یمسموم

مصـرف  . ب در آنهـا مشـاهده شـده اسـت    یترک
پول باعـــث کـــاهش قـــدرت یفـــراوان گوســـ

ب ین ترتیشکمبه شده و به اییت زدایمسموم
). 14(شـود یمـ واناتین حیت ایباعث مسموم

ن را بـا  یهلشـتا ي، گاوهـا )9(تو و همکاران یپر
ک نوع کنجاله پنبـه دانـه   یختلف ميهانسبت

ــتغذ ــا  ی ــت ه ــا غلظ ــد ت ــمايه کردن ییپالس
یابیر را مورد ارزیب شید و ترکیپول، تولیگوس

نشـان داد کـه   هـا نآیج بررسـ ینتا. قرار دهند
پول کـل بـا بـاال    یگوسـ ییپالسـما يهاغلظت

، يریشيره گاوهایرفتن نسبت پنبه دانه در ج
نه در ماده ش سطوح پنبه دایافزا. یافتش یافزا

بـر  يریدرصد تـاث 6/8تا یره مصرفیخشک ج
ر و مصـرف مـاده خشـک    یب شـ یـ د و ترکیتول

یکه مـاده خشـک مصـرف   یاما هنگام،نداشت
ن یـ درصد پنبه دانـه بـود، ا  8/12گاوها شامل 

. یافتندکاهش يداریفراسنجه ها به طور معن
ه پنبــه دانــه و یــ، تغذ)8(نوفســگر و همکــاران 

ــه آن را  ــر گکنجال ــااوب ــاردهیشــيه ش ی، آزم
در نظر گرفتـه شـد   یشیسه گروه آزما. کردند

درصـد پنبـه دانـه،    14يره حـاو یکه شامل ج
ره یدرصد کنجاله پنبه دانه و ج14يره حاویج

د و یتول. درصد کنجاله پنبه دانه بود21يحاو
مارهـا  یچکـدام از ت یر هیر تحت تـاث یب شیترک
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،)1(یانیس و سـرجوج یبلباسـاک .  قرار نگرفت
وریب شـ یـ ترک،دیـ توليرواثرات پنبه دانه را

ن یزیـ فريریشـ يگاوهـا یخـون يهافراسنجه
ن پـژوهش از دو  یدر ا،قرار دادندیمورد بررس

یکیب یاستفاده شد که در ترکیشیره آزمایج
درصـد  13درصـد پنبـه دانـه و    20هارهیاز ج

ــه ســو 14گــر یره دیــب جیــا و در ترکیکنجال
درصد کنجاله 5/18انه و درصد کنجاله پنبه د

مصـرف مـاده   یبه طـور کلـ  . ا استفاده شدیسو
ر، ین الکتوز شـ یر و همچنین شیخشک، پروتئ

ر، یشـ یکل مواد جامد و مواد جامد بدون چرب
. ر قـرار نگرفتنـد  یهـا تحـت تـاث   رهیله جیبه وس

ن، یگلـوکز، پـروتئ  ییپالسـما غلظتهمچنین
هـا  ره یـ ر جیز تحت تاثیم نیم و پتاسیاوره، سد

ه یـ ، اثـرات تغذ )5(منا و همکاران . قرار نگرفت
پول موجود در دانه کامل یر مختلف گوسیمقاد

و یردهیپنبــه و کنجالــه پنبــه دانــه را بــر شــ
ن یهلشـتا يریشيهاگاویخونيفراسنجه ها

ان یگلبول قرمز در میشکنندگ. کردندیبررس
پول آزاد مصـرف کردنـد   یکـه گوسـ  ییمارهایت

پول آزاد و یکـه گوسـ  ییاگاوهـ .افـت یش یافزا
آنهــا وجــود ره یــدر جيادیــپول کــل زیگوســ

آنهــاریب شــیــدر ترکيرییــچ تغی، هــداشــت
و ییپول پالسمایاما غلظت گوس،مشاهده نشد

امـا  ولـی  ،افتیش یگلبول قرمز افزایشکنندگ
مشـاهده یردهیشییان بخش در کارایاثرات ز

ه دو یـ اثرات تغذ،)13(همکاران انتوز وس. نشد
ییپالســمايهـا غلظـت بـر  ع پنبـه دانـه را   نـو 

و عملکـــرد يریشـــيپول در گاوهـــایگوســـ
بـه هـر   . قرار دادنـد یآنها مورد بررسیردهیش

ــا ــال گاوهـــ ــهییحـــ ــاکـــ ــجبـــ ره یـــ

ي، داراتغذیـه شـدند  يشتریپول بیگوسيحاو
ن یبوده و بروز سـقط جنـ  يکمترینرخ آبستن

ب یـ ر و ترکید شـ یتول. شتر بودین گاوها بیدر ا
اخـتالف  يماریمختلف تين گروههایز بیآن ن
.نداشتيداریمعن

تـاثیر ی، بررسـ پژوهشن یهدف از انجام ا
ر و یبات شـ یپول کنجاله پنبه دانه بر ترکیگوس

ر آن بـر  ین تـاث یو همچنـ یخونيفراسنجه ها
یردهیش و وزن بره در دورة شیميدیر تولیش
.بودزليهاشیم

هامواد و روش
پـرورش  یقاتیستگاه تحقیش در ان پژوهیا

اسـتان  يو اصالح نژاد گوسفند جهاد کشـاورز 
1388ر ماه یان تیخرداد تا پايگلستان از ابتدا

بـا  زلراس میش نـژاد  18تعداد . انجام گرفت
) شیاز زاپس(لوگرم یک39±5/0متوسط وزن

که حداقل یک بار زایش کرده و داراي یک بره 
ایـن  . گرفتـه شـد  نر یـا مـاده بودنـد، در نظـر     

ها به سه گروه شـش راسـی شـامل یـک     میش
ــه    ــی بـ ــروه آزمایشـ ــاهد و دو گـ ــروه شـ گـ

سـن و وزن  میانگینم شدند که یتقسياوهیش
ــروه  ــر گ ــودیدر ه ــان ب ــروع . کس ــیش از ش پ

ها از طریق چـرا و علوفـه   تغذیه میش،آزمایش
در اواخر دوره آبستنی روزانه . دستی انجام شد

به هـر راس مـیش داده   گرم جو 250تا 150
هاي مورد آزمایش غذایی میشاحتیاجات. شد

از طریق تغذیـه دسـتی   تا پایان دوره شیردهی 
گــروه شــاهد کنجالــه پنبــه دانــه . تــامین شــد
15کـرد و گـروه آزمایشـی اول    یدریافت نمـ 

درصد کنجالـه  25درصد و گروه آزمایشی دوم 
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پول آزاد یسطح گوسـ . پنبه دانه دریافت کردند
د در کنجاله پنبـه دانـه توسـط دسـتگاه     موجو

قسـمت در  830باال،کارآییبا یکروماتوگراف
بــه يریدوره عــادت پــذ. ن شــدیــیتعمیلیــون 

، ده روز در نظــر ییغــذايهــارهیــط و جیمحــ
هاي مزبور در دو نوبت صبح و جیره. گرفته شد

شـک بـه   کیلوگرم ماده خ2/1قدارعصر و به م
. شــدتغذیــهازاي هــر راس مــیش در هــر روز

ن یو پـروتئ يبا انرژیشیآزمايهارهیم جیتنظ
با يماریک از سه گروه تیهر يکسان برایخام 

UFFDAیسـ یره نویـ جاستفاده از نـرم افـزار  

مقدار مواد و هاشیمییغذايهاازین. انجام شد
NRCره از جداولیجياجزاموجود دريمغذ

شـده  ارائـه 1جـدول  که در استخراج شد)6(
ک از یـ مربوط بـه هـر   يهارهیب جیترک.است

2جدول در یشیشاهد و آزمايماریسه گروه ت
ـ . اسـت شدهارائه راي تعیـین ترکیبـات شـیر    ب

بـه میـزان  ها اي یک بار شیر میشمیش، هفته
لیتر براي اندازه گیري محتویات میلی20-15

در هـر هفتـه بـه    .آن به آزمایشگاه ارسال شـد 
ش ها جـدا نگـه   یمها ازمدت هشت ساعت بره

ان هشــت ســاعت، یــداشـته شــدند و بعــد از پا 
15تـا  10بعد از . شدندرهاو یها وزن کشبره
یر بـاق یشده و شیکشها دوباره وزنقه برهیدق

بـراي  . ده شـد یهـا دوشـ  شیمانده از پستان مـ 

روزانه، مجموع شیر تولید يشیر تولیدبهمحاس
، را در )مکیـدن بـره  + دوشـش (شده هر میش 

تولیـد شـیر   بهدد سه و سـپس بـراي محاسـ   ع
هفتگی مقدار تولید شیر روزانه در عـدد هفـت   

کل تولید شیر میش،بهبراي محاس. ضرب شد
. مـع شـد  جهاي مختلـف مقدار تولید در هفته

هـا در  مـیش گیـري از سـیاهرگ گردنـی   خون
ش، یدورة آزمـا یطدر. پایان هر ماه انجام شد

اشــتها و از لحــاظهــاآنيهــاهــا و بــرهشیمــ
، یتنفسـ یل نـاراحت یـ از قبين مـوارد یهمچن

ه ویـ تجز. اسهال و نفـخ تحـت کنتـرل بودنـد    
GLMه یــش، بــا روین آزمــایــج ایل نتــایــتحل

ســه یمقا. صــورت گرفــتMinitabنــرم افــزار 
دار یها با آزمون حداقل اختالف معنـ نیانگیم
)LSD(درصد انجام شد5دار ی، در سطح معن .

:بودر یر به صورت زطرح مزبوریاضیمدل 

Yijk = µ+Ri +Tk+RTik+eijk

Yijk :مربـوط  شدهيریاندازه گيفراسنجه ها
امkام و هفتهiره یبه ج
 :ن جامعهیانگیم

Ri :ره یاثر جiام
Tk : اثرهفتهkام

RTik :رهیاثر متقابل جiهفته وامKام
:eijkاثر خطاي آزمایشی

احتیاجات روزانه میش- 1جدول
بدنوزن 

)کیلوگرم(
انرژي متابولیسمی

)مگاکالري(
پروتئین خام

)گرم(
کلسیم

)گرم(
فسفر

)گرم(
آویتامین 

)واحد بین المللی(
ویتامین اي

)واحد بین المللی(
393/52893/61/4467533
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ییره غذایجيدرصد اجزا-2جدول 

و بحثج ینتا
ـ ترکیبات در پـژوهش حاضـر از لحـاظ    :ریش

درصـد مـواد جامـد غیـر چربـی      ،یدرصد چرب
)SNF( ، ــیته ــروتئین، دانس ــد پ ــه ودرص نقط

ــانجمــاد  یشــیشــاهد و آزماين گــروه هــایب
). P<05/0(شـت وجـود ندا يداریمعناختالف

کنجالـه پنبـه   سطوح مختلـف گر یبه عبارت د
ریتـاث یشـ یسه گروه آزماترکیبات شیر دانه بر 

. نداشتيداریمعن
ــر تولیشــ ــيدی در ایــن :ک روزیــش در یم

پــژوهش از لحــاظ مقــدار شــیر تولیــدي بــین 

گـــروه هـــاي شـــاهد و آزمایشـــی، اخـــتالف 
به عبارت ).P<05/0(داري وجود نداشت معنی

بر شـیر  تلف کنجاله پنبه دانه دیگر سطوح مخ
ری، تـاث یشـ یسه گـروه آزما تولیدي میش هاي 

.تنداشيداریمعن
در این پژوهش از لحاظ وزن بره، بین :وزن بره

گـــروه هـــاي شـــاهد و آزمایشـــی، اخـــتالف 
به عبارت ). P<05/0(داري وجود نداشت معنی

دیگر سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه بـر وزن 
ــاثیر   ــروه آزمایشـــی، تـ ــه گـ ــره هـــاي سـ بـ

.)3جدول (معنی داري نداشت

2گروه آزمایشی1آزمایشی گروهشاهد(%)اجزاي جیره
5/343637جو

01525کنجاله پنبه
1350کنجاله سویا
940سبوس گندم

151311یونجه
151414کاه گندم

DCP5/111
5/15/15/1کربنات کلسیم

5/05/05/0سنگ نمک
101010ذرت

رکیبات شیمایی جیره هات
2/152/152/15(%)پروتئین خام 

انرژي قابل متابولیسم 
54/254/254/2)مگاکالري در کیلوگرم(

9/09/09/0(%)کلسیم 
4/04/04/0(%)فسفر 
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ر وزن بره و خصوصیات اندازه گیري شده شیر براي تیمارهاي آزمایشیمیانگین و خطاي معیا- 3جدول 

، اثرات پنبـه  )1(بلباساکیس و سرجوجیانی 
گاوهـاي شـیري   تولید و ترکیب شیر دانه را بر 

به طـور کلـی مصـرف    . مورد بررسی قرار دادند
شیر و تولید آن ماده خشک، محتوي پروتئینی

، کل مواد جامد و مواد جامد و همچنین الکتوز
اثیر له جیره ها تحت تبدون چربی شیر، به وسی

راس32، )8(نوفسگر و همکـاران  .قرار نگرفت
چند شکم باگاوراس12و شگاو شکم اول زای

را براي تعیین تاثیر پنبـه دانـه و مقـدار    شزای
مختلف کنجاله آن بر گوسیپول پالسما، تولیـد  

تولیـد و  . و ترکیب شیر مورد بررسی قرار دادند
ر هیچکـدام از تیمارهـا   ترکیب شیر  تحت تاثی

، اثـرات  )13(و همکـاران  سـانتوز . ر نگرفتقرا
تغذیه دو نـوع پنبـه دانـه را بـر غلظـت هـاي       
ــیري و    ــاي ش ــیپول در گاوه ــمایی گوس پالس
. عملکرد شیردهی آنها مورد بررسی قرار دادنـد 

تولید شیر و ترکیب آن بین گروه از نظر مقدار 
ــی داري   ــتالف معن ــف اخ ــاي مختل ــوده وج

اوهـــاي ، گ)9(پریتـــو و همکـــاران.نداشـــت
هـاي مختلـف یـک نـوع     هلشتاین را با نسـبت 

نتـایج بررسـی   .دانه تغذیه کردنـد کنجاله پنبه
این پژوهشگران نشان داد که تولید و ترکیبات 

تحت تاثیر سطوح مختلـف کنجالـه پنبـه    شیر
، اثـرات  )5(منـا و همکـاران   . دانه قرار نگرفـت 

تغذیه مقادیر مختلف گوسیپول موجود در دانه 
و کنجاله پنبه دانه را در گـاو هـاي   کامل پنبه 

گاوهـایی کـه   . شیري هلشتاین بررسی کردنـد 
گوسیپول آزاد و گوسیپول کل زیادي در جیره 

هیچ تغییري در ترکیب شـیر  آنها وجود داشت
بخـش در شـیردهی   مشاهده نشد و اثرات زیان

. دیده نشد
در این پژوهش از لحاظ :هاي خونیفراسنجه

، تعـداد گلبـول هـاي    قرمـز شکنندگی گلبـول 
سفید و قرمز خون، درصد هماتوکریـت، حجـم   
متوسط گلبولی، غلظـت متوسـط هموگلـوبین    

هاي شاهد و آزمایشی گروهدر گلبول قرمز بین 
به جـز در مـورد غلظـت متوسـط هموگلـوبین      

دارياخـتالف معنـی  گلبولهاي قرمـز خـونی،  
نتایج نشـان داد کـه   ). P<05/0(نداشتوجود

نمونه گیري اختالف معنی داري بین در دو ماه 
بـه  ،گروه هاي شاهد و آزمایشی وجود نداشـت 

عبارت دیگر سطوح مختلف کنجاله پنبـه دانـه   
هاي خونی سه گروه آزمایشی تاثیر بر فراسنجه

. )5و4ولاجد(نداشتداري معنی

کنجاله پنبه دانه% 25جیره با کنجاله پنبه دانه% 15جیره با جیره بدون کنجاله پنبه دانهخصوصیات/تیمار
49/10±36/1093/0±08/1121/0±75/0)کیلوگرم(وزن بره 

89/0±77/006/0±83/006/0±06/0)کیلوگرم(تولیديمیزان شیر
86/8±88/862/0±41/852/0±43/0(%)چربی شیر

59/9±43/923/0±70/936/0±21/0(%)مواد جامد غیر از چربی
54/3±46/308/0±61/313/0±09/0(%)پروتئین شیر

92/54±59/5755/1±34/5873/1±47/1(%)نقطه انجمادشیر
60/29±43/2825/1±32/3047/1±41/1(%)دانسیته شیر
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ل نمونه گیريفراسنجه هاي خونی در ماه اوتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر- 4جدول
جیره بدون کنجاله خصوصیات/تیمار

پنبه دانه
کنجاله %15جیره با

پنبه دانه
کنجاله % 25جیره با 

پنبه دانه
7/0±23/063/5±73/073/6±95/4)گرم در لیتر(شکنندگی گلبول قرمز

94/2±03/326/0±3/319/0±15/0)در یک سی سی(تعداد گلبول قرمز
28257±325172932±318179722±5423)در یک سی سی(تعداد گلبول سفید
23/9±87/927/0±93/92/0±22/0)گرم در دسی لیتر(غلظت هموگلوبین

21/13±28/1312/1±25/1481/0±66/0(%)هماتوکریت
18/44±77/4357/0±7/4313/0±39/0)فمتولیتر(حجم متوسط گلبولی

2/73±92/7457/5±30/7095/2±07/3)یکوگرمپ(غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز
b43/1±73/30a36/1±83/32a42/2±35/32)درصد(غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهاي قرمز

فراسنجه هاي خونی در ماه دوم نمونه گیريتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر- 5جدول 
جیره بدون کنجاله خصوصیات/تیمار

پنبه دانه
نجاله ک%15جیره با

پنبه دانه
کنجاله % 25جیره با 

پنبه دانه
32/0±12/002/6±09/082/5±63/5)گرم در لیتر(شکنندگی گلبول قرمز

55/2±49/219/0±53/211/0±09/0)در یک سی سی(تعداد گلبول قرمز
12567±152171714±97003105±1018)در یک سی سی(تعداد گلبول سفید
18/9±13/924/0±7/82/0±16/0)در دسی لیترگرم (غلظت هموگلوبین

21/11±98/1012/1±08/1144/0±39/0(%)هماتوکریت
42/49±03/4457/0±8/431/0±19/0)فمتولیتر(حجم متوسط گلبولی

6/83±58/8334/4±97/7827/2±42/3)پیکوگرم(غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز
72/36±82/3603/2±62/3402/1±63/1)درصد(ي قرمزغلظت متوسط هموگلوبین گلبولها

مورد شگنندگی گلبول قرمـز، اخـتالف   در
ــاهد و  ــره ش ــیپول  جی ــاوي گوس ــره ح دو جی
ولـی نتـایج تجزیـه    ). P<05/0(معنی دار نبود 

ــا تیمار  ــانس تیمــار شــاهد ب حــاوي هــايواری
بود کـه از نظـر   06/0گوسیپول داراي اختالف 

ــی دار  ــاري معن ــتنآم ــوده اس ــداد . ب ــر تع اگ
هاي آزمایش و یـا دفعـات نمونـه گیـري     میش

بیشتر می شد، ممکن بـود کـه اثـر گوسـیپول     
بر شکنندگی گلبول قرمز آشـکارتر نشـان داده  

هنوز مکانیسم دقیق افـزایش شـکنندگی   . شود

اسمزي گلبول هاي قرمز  به وسیله گوسـیپول  
اما در یـک پـژوهش مشـخص    . مشخص نیست

پول از طریق واکنش بـا غشـا دو   شد که گوسی
الیه اي فسفولیپیدي گلبول هاي قرمـز، باعـث   

ــود    ــی ش ــا م ــذیري آنه ــوذ پ ــزایش نف ).7(اف
هـاي مختلفـی کـه روي    در پـژوهش همچنین 

بره، گـاو، گوسـفند و بزهـاي تغذیـه شـده بـا       
گوسیپول به صورت گوسیپول اسـتیک اسـید،   

صورت گرفـت،  پنبه دانه و یا کنجاله پنبه دانه 
ــزایشا ــاي،ف ــکنندگی گلبوله ــون ش ــز خ قرم
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به با نتیجه پژوهش مشا).7، 4، 3(مشاهده شد
، در )15(و همکـاران  پریـرا -ئزحاضر، والسـکو 

هـاي گوشـتی یکسـاله،    اي که با تلیسهمطالعه
براي ارزیابی اثرات کنجاله پنبه تغذیه شده بـر  

گــزارش ،هــاي خــونی انجــام دادنــدفراســنجه
کنندگی د که بـا مصـرف گوسـیپول، شـ    ندنمو

سـایر ولـی  یافـت گلبولهاي قرمز خون افزایش 
. هاي خونی تحت تاثیر قرار نگرفتندفراسنجه

، تـاثیر گوسـیپول   )12(ریکسو و همکاران 
هاي کنجاله پنبه دانه را بر فراسنجهموجود در

ــرده و    ــی ک ــا بررس ــاي براهم ــونی در گاوه خ
مشاهده کردنـد کـه گوسـپول باعـث افـزایش      

. هـــاي قرمـــز خـــون شـــدشـــکنندگی گلبول
هاي قرمز اتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبولهم

و سفید به وسیله گوسیپول تحـت تـاثیر قـرار    
ت تغذیـه  ، اثرا)11(ریکسو و همکاران . نگرفت

گاوهـاي  هاي خونی، دردانه را بر فراسنجهپنبه

شـکنندگی . مـورد مطالعـه قـرار دادنـد    شیري 
ــه    ــاي تغذیـ ــز در گاوهـ ــاي قرمـ ــول هـ گلبـ

غلظـت هـاي   . بـا پنبـه دانـه بیشـتر بـود     شده 
هموگلوبین و هماتوکریت تحت تاثیر هیچکدام 

ریکســو و همکــاران .یمارهــا قــرار نگرفــتاز ت
گونـه تفـاوتی را بـین گاوهـاي     ، نیز هـیچ )12(

دانـه و  تغذیـه شـده بـا کنجالـه پنبـه     يبراهما
گاوهاي گروه شـاهد، از لحـاظ شاخصـه هـاي     

. گلبول قرمز مشاهده نکردند
هـاي  ا توجه بـه اینکـه اسـتفاده از جیـره    ب

درصد کنجاله پنبه دانه بـراي  25و 15حاوي 
در دوره شـیردهی تـاثیر   زلتغذیه میش هاي 

هـاي  بـره منفی بر تولید و ترکیب شـیر و وزن 
می شـود آزمایشی نداشت، بنابراین پیشنهادي 

درصد، از جیره را به کنجاله 25که می توان تا 
در دوره زلي تغذیه مـیش هـاي   پنبه دانه برا

.اختصاص دادشیردهی

:منابع
1. Belibasakis, N.G. and T. Sirgogianni. 1995. Effects of whole cottonseeds on milk

yield, milk composition and blood component of dairy cows in hot weather, Animal
Science and Technology, 52: 227-232.

2. Beradi, L.C. and L.A. Goldblatt. 1980. Toxic constituent, of plant feedstuffs, 2nd ed.
Academic Press, Inc. New.York, 183 pp.

3. Calhoun, M.C., J.E. Huston, B.C. Baldwin, S.W. Kuhlmam, B.S. Engdahi and K.W.
Bales. 1990. Effect of cottonseed meal source and dietary crude protein on
performance of early-weaned lambs: with observation on gossypol toxicity. Texas
Agriculture Experiment Station Progress Report, 40-47.

4. Lindsey, T.O., G.E. Hawkins and L.D. Guthrie. 1980. Physiological response of
lactating cows to gossypol from cottonseed meal rations, Journal of Dairy Science,
63: 562-570.

5. Mena, H., J.E.P. Santos, J.T. Huber, M. Tarazon and M.C. Calhoun. 2008. The
effects of varying gossypol intake from whole cottonseed and cottonseed meal on
lactation and blood parameters in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science,
87: 2506 - 2518.

6. National Research Council. 1984. Nutrient requirements of sheep. 9thEdition,
National Academy Press, Washington, D.C., 126-129.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-222-fa.html


132..................................................................................... زلهاي خونی میش هاي تاثیر سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه بر ترکیب شیر و فراسنجه

7. Nikokyris, P., K. Kandylis and D. Liamadis. 1991. Effects of gossypol content of
cottonseed cake on blood constituents in growing – fattening lambs. Journal of
Dairy Science, 74: 4305-4311.

8. Nofsger, S.M., B.A. Hopkins, D.E. Diaz, C. Brownie and L.W. Whitlow. 2000.
Effect of whole and expanded-expelled cottonseed on milk yield and blood
gossypol. Journal of Dairy Science, 83: 2539-2543.

9. Prieto, J.G., E.J. Depeters, P.H. Robinson, J.E. Santos, J.W. Pareas and S.J. Taylor.
2003. Increasing dietary levels of caracked pima cottonseed increase plasma
gossypol but not influence productive performance of lactating Holstein cows.
Journal of Dairy Science, 70: 1628-1635.

10. Reiser, R. and H.C. Fu. 1962. The mechanism of gossypol detoxification by
ruminant animals, Journal of Nutrition, 76: 215-221.

11. Risco, C.A., A.L. Adams, S. Seebohm, M.J. Thatcher, C.R. Staples, H.H. Van Horn,
L.R. McDoweel, M.C. Calhoun and W. Thatcher. 2002. Effect of gossypol from
cottonseed on hematological responses and plasma alpha-tocopherol concentration
of dairy cows. Journal of Dairy Science, 85: 3395-3404.

12. Risco, C.A., P.J. Cheoweth, R.E. Larsen, J. Velez, N. Shaw, T.T. Tran and C.C.
Chase. 1993. The effect of gossypol in cottonseed meal on performance and on
hematological and semen traits in postpubertal Brahman bulls. Theriogenology, 40:
629-635.

13. Santos, J.E.P., M. Willasenor, E.J. Depetres, P.H. Robinson and Jr. Baldwin. 2002.
Type of cottonseed and level of gossypol on diets of lactating dairy cows: Effects
on lactation, performance and plasma gossypol. Journal of Dairy Science, 85: 1491-
1499.

14. Tso, W.W. and C.S. Lee. 1981. Effect of gossypol on boar spermatozoa in
vitro.Arch, Andrology, 7: 85-89.

15. Velasquez-Pereira, J., C.F. Arechiga, L.R. McDowell, P.J. Hansen, P.J. Chenoweth,
M.C. Calhoun, C.A. Risco, T.R. Batra, S.N. Williams and N.S. Wilkinson. 2002.
Effect of gossypol from cottonseed meal and dietary vitamin E on the reproductive
characteristics of superovulated beef heifers, Journal of Animal Science, 80: 2485-
2495.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-222-fa.html


Research on Animal Production Vol. 4, No. 7, Spring and Summer 2013 .......................................................................................... 133

Effects of Different Levels of Cottonseed Meal on Milk Composition
and Blood Parameters of Zel Ewes

Yosef Jafari Ahangari1, Sattar Yasini2 and Abdolhakim Toghdory3

Abstract
Effects of different levels of cottonseed meal on milk composition and blood

parameters of Zel ewes were investigated. Eighteen ewes with an average body weight
of 39±0.5 Kg with at least, lambed once, were selected and divided to three groups of
six ewes. A ration was formulated for control group containing 13% soybean meal,
group one; 5% soybean meal and 15% cottonseed meal, group two; 25% cottonseed
meal, group three. Milk sampling was carried out weekly for seven weeks. Blood
samples were collected twice at the end of each month. Data were analyzed using
Minitab by the procedure of General Linear Model (GLM). Results showed that there
was not significant differences between control and treatment groups (P>0.05). Means
of percentages of milk fat, SNF, protein, density and freezing point for control and
treatment groups were 8.38±0.2, 8.89±0.24, 8.86±0.27 and 9.7±0.09, 9.43±0.19,
9.5±0.14 and 3.61±0.04, 3.46±0.65, 3.54±0. 04 and 30.32±0.53, 28.43±0.81, 29.6±0.53
and 58.34±0.64, 57.59±1.12, 54.92±1.78 respectively. Differences between milk yields
and lamb body weights were not significant (P>0.05). Ewes milk yield and lambs body
weight for control group and treatments one and two were 839±0.05, 773±0.04,
895±0.05 g/d and 10.5, 10.36, 11.08 (kg), respectively. Results also showed that blood
parameters, except mean corpuscular hemoglobin concentration, were not significantly
different between two months of experiment (P>0.05). The use of rations containing 15
and 25 percentage of cottonseed meal (830 PPM free gossypol) for feeding Zel ewes
during lactation did not caused any negative effects on milk yield, milk composition and
lambs body weight during lactation. Therefore, cottonseed meal can be used up to 25%
in Zel ewes ration without any adverse effect on milk compositions and yield during
lactation.

Keywords: Cottonseed meal, Ewe, Milk composition, Blood parameter

1- Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
(Corresponding author: jafari@gau.ac.ir)

2- Former MSc Student, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch
3- PhD Student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Received: January 6, 2010                Accepted: June 12, 2010

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-222-fa.html
http://www.tcpdf.org

