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   تخمگذارهايو عملکرد مرغبر قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي  بنتونیت سدیم آوري شده باعملدانه اثر کنجاله پنبه

علی گیالنی
1

، حسن کرمانشاهی
2

، ابوالقاسم گلیان
3

 و عبدالمنصور طهماسبی
4  

  انشگاه فردوسی مشهدارشد، دانشیار، استاد و دانشیار گروه علوم دامی د بترتیب دانشجوي کارشناسی- 4، 3،2،1

  چکیده

هدف . گوسیپول آزاد  موجود در کنجاله پنبه دانه عامل ضد تغذیه اي است که استفاده از آن را در تغذیه مرغ تخمگذار محدود کرده است 

در قالب  3× 3مدل آماري این پژوهش به صورت ترتیب  فاکتوریل . این تحقیق جذب احتمالی گوسیپول آزاد توسط بنتونیت سدیم بود

 20 و 10 ، 0دانه در سه سطح  درصد و عامل دوم کنجاله پنبه2 و 1 ، 0عامل اول، بنتونیت سدیم در سه سطح . طرح کامال تصادفی  بود

این آزمایش از آغاز . الین  مورد آزمایش قرار گرفتند-  قطعه مرغ تخمگذار هاي288براي  انجام این تحقیق، . درصد در جیره استفاده شد

کنجاله % 20استفاده از میزان.  قطعه مرغ در هر تکرار وجود داشتند8 تکرار و 4 تیمار جیره اي با 9.  هفته انجام شد12 و به مدت 51 هفته

و نامناسب شدن ضریب تبدیل (P<0.05)مرغ ، کاهش تولید و وزن توده تخم(P<0.05)هاپنبه دانه در جیره باعث از دست رفتن وزن مرغ

% 1استفاده ازسطح . (P<0.05)ها نداشتدانه اثر منفی بر عملکرد مرغکنجاله پنبه% 10اما میزان (P<0.05) غ گردید خوراك به تخم مر

مرغ آن باعث کاهش درصد تولید تخم مرغ و وزن توده تخم% 2ها نداشت اما میزان بنتونیت سدیم هیچ اثر منفی بر عملکرد مرغ

دانه نیز قابلیت هضم کنجاله پنبه%  20ضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی را کاهش داد و سطح بنتونیت سدیم، قابلیت ه. (P<0.05)گردید

.ها بوددانه از نظر عملکرد بهتر از سایر جیرهپنبهکنجاله% 10بنتونیت سدیم و میزان% 1جیره با میزان . ظاهري ماده آلی را کاهش داد

   بنتونیت سدیم، قابلیت هضم ظاهري، عملکرددانه،مرغ تخمگذار، کنجاله پنبه: هاي کلیديواژه

       مقدمه

هرچند میزان انرژي و پروتئین کنجاله .      کنجاله پنبه دانه یکی از منابعی است که می توان تا حدودي آن را جایگزین کنجاله سویا نمود

نیازهاي انرژي و پروتئین مرغ تخمگذار در مقایسه با جوجه باشد اما به دلیل هزینه کمتر و اینکه دانه نسبت به کنجاله سویا پایین تر میپنبه

دانه در جیره نگرانی هاي اصلی در هنگام استفاده از کنجاله پنبه. گوشتی کمتر است می توان در تغذیه مرغ تخمگذار به آن توجه داشت

دانه به دو صورت آزاد و ت که در پنبهگوسیپول یک رنگدانه پلی فنولیک زرد رنگ اس. طیور میزان باالي فیبر و گوسیپول آن است

. گوسیپول آزاد به واسطه داشتن گروه هاي فنولی و آلدهیدي بسیار فعال، واکنش دهنده است. شودپیوندیافته با سایر ترکیبات یافت می

گوسیپول . ر قابل دسترس نمایدآوري می تواند با لیزین پیوند یابد و هم لیزین و هم گوسیپول را براي پرنده غیگوسیپول آزاد در طی  عمل

  ).2(گردد موجب کاهش عملکرد طیور و تغییر رنگ نامطلوب زرده می

گوسیپول می . دانه از سولفات آهن دو ظرفیتی براي ترکیب با گوسیپول آزاد استفاده شده استآوري کنجاله پنبهدر پژوهش هاي قبلی براي عمل

تواند موجب سازي آهن میمکمل). 12(دانه استفاده کردی توان براي سم زدایی  کنجاله پنبهتواند با آهن ترکیب شود که از این خاصیت م

-از آنجایی که در پژوهش). 9و5(دار با مس و روي دارداي اثر متقابل معنیمیزان باالي آهن جیره). 11(کاهش قابلیت دسترسی فسفر جیره گردد

در این تحقیق از آن براي جذب احتمالی ) 8و3( را به خوبی جذب نماید  نیز سموم قارچی هاي قبلی، بنتونیت سدیم توانسته بود رنگدانه و

  .گوسیپول آزاد استفاده گردید
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  هامواد و روش

 هفته 12 و به مدت 51این آزمایش از آغاز هفته . الین  مورد آزمایش قرار گرفتند- قطعه مرغ تخمگذار هاي288  براي انجام این تحقیق، 

مدل آماري این پژوهش به صورت . هاي آزمایشی صورت گرفتپذیري مرغ ها به جیرهد که البته  قبل از آن یک هفته عادتانجام ش

 درصد وعامل دوم، کنجاله 2 و 1 ، 0عامل اول، بنتونیت سدیم در سه سطح .  در قالب طرح کامال تصادفی  بود3× 3ترتیب  فاکتوریل 

مرغ .   قطعه مرغ در هر تکرار وجود داشتند8 تکرار و 4 تیمار جیره اي با 9.  درصد در جیره استفاده شد20 و 10 ، 0دانه در سه سطح پنبه

مصرف خوراك به صورت  .کشی شدند و ثبت تلفات به صورت روزانه بودهاي  هرتکرار در آغاز و پایان آزمایش به صورت گروهی وزن

و ) تکرار(هاي تولیدي روزانه هر واحد آزمایشی مرغ آوري و تعداد تخم ها جمع مرغ  ، تخم18هر روز رأس ساعت . گیري شد هفتگی اندازه

 3/0هاي حاوي ها با جیرهدر سه روز پایان آزمایش مرغ. شد یادداشت می)  لمبه(هاي شکسته یا ترك خورده و نیز بدون پوسته مرغ تخم

 7(ها با اسپکتروفتومتر تعیین گردیدکسید کروم فضوالت و خوراكآوري فضوالت، غلظت ادرصد اکسید کروم تغذیه شدند و پس از جمع

هاي داده). 4(گیري شدند اندازهAOAC)1997(هاي هاي خوراك و فضوالت با روشمیزان ماده خشک، خاکستر و چربی خام نمونه). 10و

  ).13( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندGLM و روش SASحاصل با نرم افزار 

  نتایج و بحث

تلفات تحت تاثیر تیمارهاي غذایی قرار .  نشان داده شده است1دانه در جدولپنبهنتایج حاصل از بررسی اثرات بنتونیت سدیم و کنجاله 

دانه در پایان کنجاله پنبه% 20هاي تغذیه شده با میزان مرغ.  تیمار متفاوت در کل آزمایش تلف شدند5 قطعه مرغ از 5نگرفت چون فقط 

دار مصرف خوراك گردید که مشابه با نتایج قیصري و دانه موجب افزایش معنیکنجاله پنبه% 20میزان .  خود را از دست دادندآزمایش وزن

آن موجب % 2 مرغ گردید اما سطح بنتونیت سدیم باعث افزایش درصد تولید روزانه تخم مرغ و وزن توده تخم% 1میزان . بود) 1(همکاران

دانه سبب کاهش درصد تولید روزانه تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ تولیدي گردید که مشابه کنجاله پنبه% 20ان میز. کاهش این صفات شد

این صفات تحت تاثیر اثر متقابل بنتونیت سدیم . آن اثر منفی بر این صفات نداشت% 10بود اما میزان ) 12(نتایج پانیگراهی و همکاران

دانه بر اثر متقابل بنتونیت سدیم و کنجاله پنبه. مرغ لمبه شددانه موجب کاهش تخمکنجاله پنبه% 10یزانم. دانه قرار نگرفتندپنبهوکنجاله 

دانه و نیز اثر متقابل آنها بر روي درصد تخم مرغ ترك اثر بنتونیت سدیم و یا کنجاله پنبه. دار نبوددرصد تولید روزانه تخم مرغ معنی

دانه موجب نامناسب شدن ضریب تبدیل خوراك گردید ولی ضریب تبدیل تحت کنجاله پنبه% 20زان می. دار نبودخورده یا شکسته معنی

دار بنتونیت سدیم موجب کاهش معنی. دانه و یا  بنتونیت سدیم و همچنین اثر متقابل آنها قرار نگرفتکنجاله پنبه% 10تاثیر منفی سطح 

داري بر دانه اثر معنیپنبهکنجاله. داشتمنفی بر قابلیت هضم ظاهري چربی خام نقابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی شد اما اثر 

دار قابلیت هضم ظاهري ماده جیره سبب کاهش معنی% 20دانه در سطح پنبهکنجاله. قابلیت هضم ظاهري ماده خشک و چربی خام نداشت

اثر متقابل .  ماده آلی نداشتآن اثر منفی بر قابلیت هضم ظاهري% 10بود  اما میزان ) 6(آلی شد که این نتیجه مشابه نتیجه چنگ و همکاران

% 2دانه و کنجاله پنبه% 20دار بود که جیره با میزان دانه براي قابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی معنیپنبهبنتونیت سدیم و کنجاله 

  . هاي آزمایشی داشتبنتونیت سدیم کمترین قابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی را در بین جیره

  گیري کلینتیجه

آن اثر منفی را در پی % 10اثرات منفی بر عملکرد مرغ و قابلیت هضم ظاهري ماده آلی داشت اما میزان % 20دانه در سطح کنجاله پنبه

باعث افزایش % 1بنتونیت سدیم در سطح . شودهاي تخمگذار توصیه نمیدانه در جیره مرغکنجاله پنبه% 10بنابراین میزان بیش از . نداشت

آن، این صفات را کاهش داد و اثر منفی بر قابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی % 2مرغ گردید اما میزان صد تولید و توده تخمدر

.جیره داشت
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Abstract  

Effect of cottonseed meal treated with sodium bentonite on apparent digestibility and   performance of laying 
hensThe objective of this study was to evaluate the effect of cottonseed meal (CSM) treated with sodium 
bentonite (SB) on laying hen performance. A 3×3 factorial arrangement in a CRD with 9 dietary treatments in 4
replicates consisting of 3 levels of SB (0, 1 and 2%) and 3 levels of CSM (0, 10 and 20%) were tested. Nine 
mash diets were fed to 288 commercial Hy-Line W-36 hens from 51 weeks of age for 12 weeks. Hen-day egg 
production and egg mass were decreased at level of 2% SB. The hens that fed 20% CSM had the most feed 
consumption , the worst FCR , the least hen-day egg production and egg mass; also they lost their weight at the 
end of the experiment. Survivability was not affected by SB or CSM. Apparent digestibility of OM was 
decreased at level of 20% CSM. SB significantly decreased apparent digestibility of DM and OM. 
Key words: laying hen, cottonseed meal, sodium bentonite, apparent digestibility, performanc  
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  واد مغذي در مرغ تخمگذار دانه بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهري م اثر بنتونیت سدیم و کنجاله پنبه-جدول 

  )>P 05/0(داري دارند  اند اختالف معنی هاي هر ستون  براي هر عامل اصلی که با حروف متفاوت مشخص شده میانگین

  

  

  

  

  

  اثرات اصلی

  تغییر وزن

  )مگر(بدن 

  مصرف

  خوراك

گرم در (

  )روز

تولید

روزانه 

  مرغتخم

(%)  

  تخم مرغ

  لمبه

(%)  

  مرغتخم

  شکسته

  داریا ترك

(%)  

  توده

  تخم مرغ

  روز/گرم(

  )مرغ/

ضریب 

تبدیل 

خوراك به 

  مرغتخم

قابلیت هضم  

ظاهري چربی 

  (%)خام جیره 

قابلیت هضم  

ظاهري ماده 

  (%)آلی جیره 

قابلیت هضم

ظاهري ماده 

ره خشک جی

(%)

                )درصد جیره(بنتونیت سدیم 

0 93/11  47/115  52/80
 ab

  73/0  77/1  82/51
 ab

  242/220/8835/77
 a

46/80
 a

1 98/45  67/115  99/82
 a

  69/0  61/1  24/53
 a

  195/260/8749/71
 b

12/76
 b

2 95/26  62/115  80/77
 b

  56/1  30/1  39/50
 b

  317/215/8702/69
 b

31/75
b

SEM89/13  045/1  945/0  396/0  330/0  590/0  0413/0941/0216/1946/0

              )درصد جیره(دانه کنجاله پنبه

 0 67/62
 a

  78/112
 b

  72/81
 a

  18/1
 a

  32/1  14/53
 a

  136/2
  b

86/8505/75
 a

96/78

1027/57
 a

  23/114
 b

  26/82
 a

  26/0
 b

  75/1  31/53
 a

  152/2
  b

08/8878/71
 ab

77/75

 20  07/35 -
 b

  77/119
 a

  33/77
 b

  56/1
 a

  62/1  99/48
 b

  465/2
 a  

00/8903/71
 b

95/76

SEM89/13  901/0  891/0  321/0  296/0  579/0  0403/0960/0216/1946/0

               p-value  

118/0753/00003/0002/0  010/0  605/0  204/0  003/0  988/0  239/0بنتونیت سدیم

053/0032/0079/0>0001/0  >0001/0  521/0  001/0  001/0  >0001/0  >0001/0دانهکنجاله پنبه

765/0358/00002/0021/0  171/0  039/0  0009/0  068/0  611/0  266/0دانهبنتونیت سدیم و کنجاله پنبه


