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 9911 ماهمهر

 برگ اصالت و مالکيت اثر 



بر نتايج، ابتکارات، مترتب تمامی حقوق مادی و معنوی 

هایِ ناشیییی ان انجای اين پشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

با ذکر نای ان اين اثر، با رعايت مقّررات مربوطه و 

شجو  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

مبالمانع است.

 

 

 دکترای تخصیصی آموختهدان  يئحقمدمحقمددضگه جانبنيا

 دانشییکدهمتغذيهمداممومطلودگراي  -عیوممداحي رشییته

به مدانشگگاه محقق ماددیلی مكشگگهود ومومحبهیطمطعل ي

ان م99/7/9022که در تاريخم2055555939 دانشجويی شیماره

كبجهلهممرلتأث ت عنوان: "یییییتحصیییلی خود تح رسییاله

یكرد،مگغذاييمیرمعمملر گدانهمهلددوللزمشد مددمجپبعه

وماسلدههومآحلبهممنللروتگپئوحيمگضممايیگلتمهگقهیی

سخ شتيههومايمبيمجوجهضرودومومیرخيمپه " دفاع ههومگو

 شوی که:ای، متعهد مینموده

گونه مدرك را قبالً براي دريافت هیچ رسیییاله( اين 9

عنوان هرگونه فعالیت پشوهشی در ساير تحصیلي يا به

ها و مؤسسات آمونشی و پشوهشی داخل و خارج دانشگاه

 ای.ان کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییئولیت ّییّحت و سییقم تمامی مندرجات پايان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

 جانبنياتوسط  شدهانجایشوه  ، حاّل پرسیاله( اين 9

 باشد.می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علمي و پشوهشیییي 4

ای، مطابق ضوابط و مقّررات ديگران اسیتااده نموده

ّل  علمی، نای منبع  یدارامانتمربوطه و با رعايت ا

و ساير مشخصات آن را در متن و فهرست  مورداستااده

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده يا 5

برداري اعم ان نشر كتاب، ثبت اختراع بهره هرگونه

 را داشییته باشییم، ان حونه رسییالهو ... ان اين 

معاونت پشوهشییي و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 مجونهاي النی را اخذ نمايم.

در  رسالهمسیتخرج ان اين  مقاله ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سیییمینارها، گردهمايیها، کنارانسهماي 

انواع مجالت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نويسندگان )دانشجو و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمايم.

( چنیانچه در هر مقطع نماني، خال  موارد فوق ثابت 7

ابطال مدرك  انجملهشیییود، عواقب ناشیییي ان آن )

ح شییکايت توسییط دانشییگاه و ...( را ، طرتحصیییلي



دانم پذيری و دانشگاه محقق اردبیلی را مجان میمي

مطابق ضیییوابط و مقّررات مربوطه رفتار  جانبنيابا 

 نمايد.

 
 

 

 

 محمد محمدرضائی

 امضا 

 22/7/9911 تاريخ
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 نام پدیدآور: و عنوان
و  روتئينپغذایی بر عملکرد، قابليت هضم ایلئومی  دانه هيدروليز شده در جيرهکنجاله پنبه ريتأث

 یئ/محمد محمدرضاهای گوشتیهای ایمنی جوجهاسيدهای آمينه ضروری و برخی پاسخ

 دکتر بهمن نویدشاد :راهنما اناستاد

 دکتر عباسعلی قيصری ان مشاور:استاد

 22/7/9911 دفاع: تاریخ

 ص.  910 ات: صفح تعداد

 گروه علوم دامی و صنایع غذایی/ شماره پایان نامه نامه:شماره پایان

 چکيده: 

ه هيدروليز شد دانهپنبهیافتن و جایگزین کردن سطح مناسب کنجاله  این پژوهش هدف اصللی :هدف 

ود ب خام پروتئينهای گوشتی به ك محرك رشلد و همننين کاهش سطح نيا  جوجهيبيوتآنتی یجابه

 .مجزا انجام پذیرفت آ مایشچهار  که با اجرای

 آ مایش 4و طی  رو هكیقطعه جوجه گوشتی  9921 با استفاده ا  این پژوهش ناسی پژوهش:شروش

 یسموردبررفيزیکی و شيميایی  ا نظرهيدروليز شده  دانهپنبهاول کنجاله  آ مایشدر  انجام شلد.مجزا 

ی با سطوح صفر تا آ مایشلهایی دوم جيره آ مایشسلطح در  ینقرار گرفت. سلس  جهت انتخا  بهتر

. دو سللطح که بهترین عملکردهای رشللد را در دنرفتگقرار  مورداسللتفادهخوراك  در کيلوگرمگرم  21

جيره مورد  پروتئينسللوم همراه با دو سللطح کاهش  آ مایشدوم نشللان دادند انتخا  و در  آ مایش

با یك گروه کنترل  ،دوم آ مایشچهارم نيز همان دو سطح انتخابی در  آ مایشار یابی قرار گرفتند. در 

بيوتيلك محرك رشلللد مورد مهلایسللله قرار گرفتند. کر دوره پرورش در هر یك ا  و یلك گروه آنتی

وهش عبارت بودند ا  پژ این صفات مورد ار یابی در کر .انجاميد رو به طول 95 ادشلدهیهای آ مایش

ستم های سيه، پاسخنو اسيدهای آمي پروتئينعملکرد رشلد، عملکرد اقتصلادی، قابليت هضم ایلئومی 
 .های داخلیخصوصيات لاشه و اندامبيوشيميایی سرم خون،  یهافراسنجه و ایمنی، اسيدهای آمينه

گرم  21و  95دانه هيدروليز شده در سطح نتایج حاصر ا  این پژوهش نشان داد کنجاله پنبه :هایافته

 و پروتئينیك محرك رشلللد باعه بهبود عملکرد رشلللد، قابليت هضلللم  عنوانبهتواند در کيلوگرم می

سرم خون و بهبود  یدانياکسلیآنتهای ایمنی، افزایش شلاخ سليسلتم  هایپاسلخاسليدهای آمينه، 

محوطه بطنی، افزایش راندمان اقتصللادی، بهبود خصللوصلليات  راندمان لاشله و کاهش خخيره چربی در

 و شرایط ميکروفلور روده گردد.    یشناسختیر

زین لیك جایگ نوانلعبهده لدروليز شلهي دانههلپنبجاله لا  کنوان لاید بتللش یورکلللطبه گيری:نتيجه

هایی يرهدر ج فيزیولوژیکیو شرایط سيستم ایمنی  ،عملکرد بهبودمحرك رشلد در جهت  كيوتيبیآنت

 تر ا  سطح استاندارد استفاده کرد. کم پروتئينبا 

قابليت  ،پروتئينقابليت هضم ایلئومی  دانه هيدروليز شده، عملکرد رشد،کنجاله پنبه های کليدی:واژه

 .بيوشيميایی سرم خون، جوجه گوشتی یهافراسنجهپاسخ سيستم ایمنی، آمينه، هضم ایلئومی اسيد
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 .Error! Bookmark not defined ....................................................و ن بدن -4-9-9-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................... افزایش و ن بدن -4-9-9-2

 .Error! Bookmark not defined ..........................................مصرف خوراك -4-9-9-9

 .Error! Bookmark not defined ................................ ضریب تبدیر غذایی -4-9-9-4

 .Error! Bookmark not defined ........... درصد تلفات در کر دوره پرورش -4-9-9-5

 .Error! Bookmark not defined ....... های بيوشيميایی سرم خونفراسنجه  -4-9-2

 .Error! Bookmark not defined ..... اکسيدان کر سرم خونشاخ  آنتی -4-9-2-9

 .Error! Bookmark not defined ............................ اسيد اوریك سرم خون -4-9-2-2
  !Bookmark not defined.Error ................................. کراتينين سرم خون -4-9-2-9

 .Error! Bookmark not defined ...................... نيتریك اکساید سرم خون -4-9-2-4

 .Error! Bookmark not defined ........................های پلاسمای خونپروتئين -4-9-9

 .Error! Bookmark not defined ............ های کبدی سرم خونغلظت آنزیم -4-9-4

 .Error! Bookmark not defined .............................. آنزیم آلکالين فسفاتا  -4-9-4-9

 .Error! Bookmark not defined ..................... آنزیم آلانين آمينوترانسفرا  -4-9-4-2

 .Error! Bookmark not defined ............... آنزیم آسسارتات آمينوترانسفرا  -4-9-4-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................آنزیم کراتين کينا  -4-9-4-4

 .Error! Bookmark not defined ..................... ها و اجزای مختلف لاشهاندام -4-9-5

mark not Error! Bookهای داخلی نسبت به و ن بدن  ندهدرصد و ن اندام-4-9-5-9

defined. 
 Error! Bookmark not . های لنفوئيدی نسبت به و ن  ندهدرصد و ن اندام -4-9-5-2

defined. 
 !Error .. های مختلف دستگاه گوارش نسبت به و ن بدن  ندهدرصد و ن قسمت -4-9-5-9

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. های مختلف روده کوچكطول قسمت -4-9-5-4
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 .Error! Bookmark not defined .. ریخت شناسی )مرفولوژی( روده کوچك -4-9-6

 Error! Bookmark not ........... ریخت شناسی قسمت دوا دهه روده کوچك -4-9-6-9

defined. 
 Error! Bookmark not ............... ریخت شناسی قسمت ژژنوم روده کوچك -4-9-6-2

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................آ مایش چهارم -4-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................ عملکرد رشد -4-4-9
 not defined. Error! Bookmark ....................................................بدنو ن  -4-4-9-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................... افزایش و ن بدن -4-4-9-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... مصرف خوراك-4-4-9-9

 .Error! Bookmark not defined ................................. ضریب تبدیر غذایی-4-4-9-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................... ليسيدهای سرم خون-4-4-2

 .Error! Bookmark not defined ........ اکسيدانی سرم خونهای آنتیشاخ -4-4-9

 .Error! Bookmark not defined ........... های موجود در ایلئومتعداد باکتری -4-4-4

 .Error! Bookmark not defined .................................. های اقتصادیشاخ  -4-4-5

 .Error! Bookmark not defined ...................... ها و اجزای مختلف لاشهدامان-4-4-6

 Error! Bookmark ........های داخلی نسبت به و ن بدن  ندهدرصد و ن اندام -4-4-6-9

defined. not 
 Error! Bookmark .. های لنفوئيدی نسبت به و ن بدن  ندهدرصد و ن اندام -4-4-6-2

not defined. 
 Error! Bookmark ...... به و ن بدن  ندههای گوارشی نسبت درصد و ن اندام-4-4-6-9

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....های مختلف روده کوچكطول قسمت-4-4-6-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... گيریبحه و نتيجه -5
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ آ مایش اول -5-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ آ مایش دوم -5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ عملکرد رشد -5-2-9

 .Error! Bookmark not defined ... قابليت هضم پروتئين و اسيدهای آمينه -5-2-2

 ined.Error! Bookmark not def ........................... اسيدهای آمينه سرم خون-5-2-9

 .Error! Bookmark not defined ............................ های سيستم ایمنیپاسخ -5-2-4

 .Error! Bookmark not defined .............. اکسيدانی سرم خونآنتی شاخ  -5-2-5

 .Error! Bookmark not defined .......................................... های خونیسلول -5-2-6

 .Error! Bookmark not defined . های مختلف بدنخصوصيات لاشه و اندام -5-2-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ آ مایش سوم-5-9

 .Error! Bookmark not defined .................................................. عملکرد رشد-5-9-9
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 .Error! Bookmark not defined ............يوشيميایی سرم خونهای بشاخ -5-9-2

 .Error! Bookmark not defined ...... های کبدی موجود در سرم خونآنزیم -5-9-9

 Error! Bookmark not defined. . های مختلف بدنخصوصيات لاشه و اندام -5-9-4

 Error! Bookmark notی کوچكریخت شناسی قسمت دوا دهه و ژژنوم روده-5-9-5

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................آ مایش چهارم -5-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................ عملکرد رشد -5-4-9

 .Error! Bookmark not defined .......... های بيوشيميایی سرم خونشاخ  -5-4-2

 .Error! Bookmark not defined ................. ليسيدهای موجود در سرم خون -5-4-9
 .Error! Bookmark not defined .................................... فلور ميکروبی ایلئوم -5-4-4

 .Error! Bookmark not defined .......... های مختلفخصوصيات لاشه و اندام-5-4-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................... نتيجه گيری کلی -5-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................. آ مایش اول -5-5-9

 or! Bookmark not defined.Err ................................................. دومآ مایش  -5-5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ آ مایش سوم -5-5-9

 .Error! Bookmark not defined .............................................. هارمآ مایش چ-5-5-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................هاپيشنهاد-5-6

 Error! Bookmark notجلسۀ دفاع )به  بان انگليسی(داوران/ صورتبرگ تأیيد هيئت 

defined. 

 

 

      

 

 

 



 هافهرست جدول

 
 !Error ............... مختلف ینيشده ا  منابع پروتئ یست فعال جداسا ی  یدهايانواع پست 9-2جدول 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................. های آ مایشی در آ مایش دوم: گروه9-9جدول 

 95دوره آغا ین پرورش )صللفر تا  یدوم ط شیهای آ ماجيره یمواد مغذ بي: اجزا و ترک2-9جدول 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ رو گی(

دوره آغا ین پرورش یدوم ط شیهای آ ماجيره ی: مهادیر اندا ه گيری شلللده مواد مغذ9-9جلدول 
 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 95تا  96دوره رشلللد پرورش ) یدوم ط شیهای آ ماجيره یات مواد مغذبي: اجزا و ترک4-9جدول 

  !Bookmark not defined.Error ............................................................................................ رو گی(

دوره رشلللد پرورش یدوم ط شیهای آ ماجيره ی: مهادیر اندا ه گيری شلللده مواد مغذ5-9جلدول 
 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................ ش سومیدر آ ما یشیهای آ ما: گروه6-9جدول 

 95دوره آغا ین پرورش )صفرتا  یسوم ط شیهای آ ماجيره یات مواد مغذبي: اجزا و ترک7-9جدول 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ رو گی(

 95تا  96دوره رشللد پرورش ) یسللوم ط شیهای آ ماجيره یات مواد مغذبي: اجزا و ترک2-9جدول 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ رو گی(

 .Error! Bookmark not defined .............ش چهارمیدر آ ما یشیهای آ ما: گروه1-9جدول 
 95ش چهارم در دوره آغا ین )صلللفر تا یهای آ ماجيره یبلات مواد مغذي: اجزا و ترک91-9جلدول 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ رو گی(

رو گی( 95تا  96ش چهارم در دوره رشد )یهای آ ماجيره یبات مواد مغذي: اجزا و ترک99-9جدول 
 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error ....... ها در طول دوره پرورش )در هر سه آ مایش(: برنامه واکسيناسيون جوجه92-9جدول 

Bookmark not defined. 
دانه نبهدانه و کنجاله پ: مهایسه ترکيبات و خصوصيات شيميایی کنجاله سویا، کنجاله پنبه9-4جدول 

 mark not defined.Error! Book ...................................... 9هيدروليز شده )بر اساس ماده خشك(

ها در مختلف پستيدی  )گرم در کيلوگرم( بر اسللاس و ن آن یها: مهایسلله مهادیر مولکول2-4 جدول

 9Error! Bookmark notدانه هيدروليز شده دانه و کنجاله پنبهساختار کنجاله سویا، کنجاله پنبه

defined. 
ر ب رهيدانه هيدروليز شللده در جر اسللتفاده ا  سللطوح مختلف کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث9-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined .................... در سنين مختلف یگوشت یهاعملکرد رشد جوجه
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دانه هيدروليز شللده بر قابليت هضللم ظاهری : مهایسلله تأثير سللطوح مختلف کنجاله پنبه4-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined ..... رو گی )درصد( 95پروتئين خام و اسيدهای آمينه در سن 

دانه هيدروليز شلده بر غلظت اسيدهای آمينه ر سلطوح مختلف کنجاله پنبهي: مهایسله تأث4-5جدول 

 .Error! Bookmark not defined ............... رو گی 95های گوشتی در سن پلاسمای خون جوجه

: ضلرائب همبستگی اسيدهای آمينه پلاسما و قابليت هضم اسيدهای آمينه با افزایش و ن 6-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined ......................... های گوشتی در کر دوره پرورشبدن در جوجه

ستم های سيدانه هيدروليز شده بر برخی پاسخر سطوح مختلف کنجاله پنبهي: مهایسله تأث7-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined ........................ رو گی 29های گوشتی در سن ایمنی در جوجه

ی های خون شناسدانه هيدروليز شده بر شاخ ر سطوح مختلف کنجاله پنبهي: مهایسه تأث2-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined ................................... رو گی 95های گوشتی در سن در جوجه

ها و اجزای مختلف دانه هيدروليز شده بر اندامر سلطوح مختلف کنجاله پنبهي: مهایسله تأث1-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined ................................ رو گی 95های گوشتی در سن بدن جوجه
دانه هيدروليز شللده در جيره بر ر سللطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث91-4جدول 

 not defined. Error! Bookmark .. های مختلف پرورشهای گوشتی در دورهعملکرد رشد جوجه

دانه هيدروليز شده در جيره ر سلطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبهي: مهایسله تأث91-4ادامه جدول 

 Error! Bookmark notهای مختلف پرورشهای گوشتی در دورهبر عملکرد رشد جوجه

defined. 
دانه هيدروليز شللده در جيره بر ر سللطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث99-4جدول 

 !Error ........... رو گی 95سن های گوشتی در های بيوشيميایی سرم خون جوجهبرخی         فراسنجه

Bookmark not defined. 
دانه هيدروليز شللده در جيره بر ر سللطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث4-92جدول 

 Error! Bookmark(g/dlرو گی ) 95های گوشتی در سن اجزای پروتئين پلاسمای خون جوجه

not defined. 
دانه هيدروليز شللده در جيره بر ر سللطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث99-4جدول 

 Error! Bookmarkرو گی 95سندرگوشتیهایکبد در سرم خون جوجه یهامیآنز یسطوح برخ

not defined. 
دانه هيدروليز شده در جيره بر درصد : مهایسه اثر سطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبه94-4جدول 

 Error! Bookmark notرو گی 59های گوشتی در سن ها و اجزای مختلف بدن جوجهاندام

defined. 
دانه هيدروليز شده در جيره بر : مهایسله اثر سطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبه94-4ادامه جدول 

 Error! Bookmark notرو گی 95های گوشتی در سن ها و اجزای مختلف بدن جوجهدرصد اندام

defined. 
دانه هيدروليز شده در جيره بر ریخت : مهایسه اثر سطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبه95-4جدول 

 !Error ............رو گی 95ای گوشتی در سن هدوا دهه روده کوچك جوجه شناسی )مرفولوژی( قسمت

Bookmark not defined. 
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دانه هيدروليز شده در جيره بر ریخت : مهایسه اثر سطوح مختلف پروتئين و کنجاله پنبه96-4جدول 

 !Error ................ رو گی 95های گوشتی در سن ژژنوم روده کوچك جوجه )مرفولوژی( قسمتشناسی 

Bookmark not defined. 
د در ك محرك رشيوتيبیآنتدانه هيدروليز شده و ر استفاده ا  کنجاله پنبهيمهایسله تأث 97-4جدول 

 defined. Error! Bookmark not ...... در سنين مختلف یگوشت یهاره بر عملکرد رشد جوجهيج

ه ريك محرك رشلللد در جيوتيبیدانه هيدروليز شلللده و آنتر کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث92-4جدول 

 Error! Bookmark not(mg/dl)رو گی  95های گوشتی بر ليسيدهای سرم خون در سن جوجه

defined. 
بر  رهيك محرك رشللد در جيوتيبیدانه هيدروليز شللده و آنتر کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث91-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined .......... رو گی 95سرم خون در سن  یدانياکسيآنت یهاشاخ 

بر  رهيك محرك رشللد در جيوتيبیدانه هيدروليز شللده و آنتر کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث21-4جدول 

 !Error ......................... (log CFU/g)رو گی  95ر سنهای موجود در محتویات ایلئوم دتعداد باکتری

Bookmark not defined. 
 رهيك محرك رشلللد در جيوتيبیدانه هيدروليز شلللده و آنتر کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث29-4جدول 

 .Error! Bookmark not definedرو گی 95اقتصادی در سن  یهاهای گوشتی بر شاخ جوجه

بر  رهيك محرك رشللد در جيوتيبیدانه هيدروليز شللده و آنتر کنجاله پنبهي: مهایسلله تأث22-4جدول 

 .Error! Bookmark not defined ....................... رو گی 95ها و اجزای مختلف لاشه در سن اندام

 

 

 



 هاشکرفهرست 

 
 Error! Bookmarkهای مختلف توليد پستيدهای  یست فعالنمای کلی ا  روش 9-2شکر 

not defined. 
استان  یهات کشاور ي: سالن تحهيهاتی پرورش جوجه گوشتی ایستگاه تحهيهاتی مرکز تحه9-9شکر 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................اصفهان

رو گی 95های مختلف داخر بدن پرنده در سن : صلفات مورد اندا ه گيری لاشله و اندام2-9شلکر 
 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

رو گی  94: تزریق سلوسلسانسيون گلبول قرمز خون گوسفندی با سرنا انسولين در سن 9-9شلکر 

 !Error ................سمت چپ( ریرو گی )تصو 29ا  ورید بال در سن  یريگسمت راست( و خون ری)تصو

ined.Bookmark not def 
های مرفولوژی روده،گيری شاخ : تصلاویر ثبت شلده ا  ميکروسکوپ نوری جهت اندا ه4-9شلکر 

 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
a ، ارتفاع پر :b ، عرض پر :c ،عمق کریست :me ،ضخامت لایه اپيتليال :gهای گابلت را نشان : سلول

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... دهند.می

دانه هيدروليز شللده ا   وایای مختلف با اسللتفاده ا  ميکروسللکوپ تصللاویر کنجاله پنبه -9-4شللکر 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... (SEM-FEالکترونی روبشی )

های گوشتی بر برخی تاثير افزایش سلطح کنجاله پنبه دانه هيدروليز شده در جيره جوجه 9-5شلکر 

 Error! Bookmark notهای ضروری سرم خون و افزایش و ن بدن در کر دوره پرورشاسيدآمينه

defined. 
 Error! Bookmark(PV(، سطح احتمال همبستگی پيرسون )CPضریب همبستگی پيرسون )

not defined. 
 های گوشتی بر قابليتتاثير افزایش سطح کنجاله پنبه دانه هيدروليز شده در جيره جوجه 9-5شلکر 

 !Error ................... های ضروری و افزایش و ن بدن در کر دوره پرورشهضم ایلئومی برخی اسيدآمينه

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark(PV(، سطح احتمال همبستگی پيرسون )CPضریب همبستگی پيرسون )

not defined. 

 

 



محقدحهمومهدفم-1

 

محقدحهمم-1-1

تأمين  ا نظردام و طيور  توليدی صللنعت یهارآوردهلللللمختلف، ف یدر بين مواد غذایامرو ه 

 یالللللهفرآورده بدون کهیطوربه، اندداکردهيپ یجایگاه مهم یدر تغذیه انسللان پروتئينو  یانرژ

 یاصل یهاا  پایه یصنعت یپروردامدیگر  یها به مخاطره خواهد افتاد. ا  سوانسلان ی ندگ ،یدام

. در این ميان صنعت طيور ا  اهميت بسيار شلودیپویا محسلو  م یجامعه هری فعاليت اقتصلاد

 یعلت اصل  .حال افزایش اسلت در رو بهرو  نانواع ماکيابرخوردار بوده و مصلرف گوشلت  یبالای

فيد و پایين بودن مهدار کلسترول آن است که ا  لللوشت سلللبودن گ الهضمهرلللساین استهبال 

 ایویژه بسيارای جایگاه تغذیه ا نظردر جواملللع امرو ی  ركلللتحکمبرای افلللراد ی دیدگاه پزشک

 .(Fletcher, 2002) دارد

پرورش و مدیریت  ،های اصللاح نژاد، تغذیهدر برنامه ایگسلترده یهاشلرفتيپ این راسلتا، رد

در ميزان رشللد رو انه  توجهقابرهای گوشللتی طی سللاليان گذشللته منجر به افزایش هلللللجوج

 شلللللدهار للللدن به و ن کشللتللللهت رسلليللللجدوره پرورش اهش للللهای گوشلتی و کجوجه

رچه در حدود لگر این واقعيت است که اگلبيان گرفتهانجامهای یل. بررس (Aviagen, 2014)است

 9211هفته نگهداری جهت رسلليدن به و ن کشللتار  92  مانی در حدود به نیا اشيپسللال  21

 9111تار للدن به و ن کشلرو ی جهت رسيلام گوشتی هایهللود، ولی در جوجلليا  بللرم نللگ

 .(Beski et al., 2015)اسلتا  ليلهداری نله نگلهفت 7تا  6ه لها بللتن ،رملگ

مومحصرفمجههنيمآنمپروتئلننله میهمم-1-1-1

هایی که صلورت گرفته، هنو  مسئله تغذیه ا نظر اقتصادی و امرو ه با توجه به تمام پيشلرفت

اجتمللاعی در درجلله اول اهميللت قرار دارد. در ميللان مواد مغللذی مختلف آننلله بيش ا  هملله 

ن برطرف کرد است. به همين دليرخصوص نوع حيوانی آن و به پروتئينانسلان است  اجيمورداحت

ر دمرغ یکی ا  اقدامات لا م جهت خودکفایی تخم و نيا های غذایی مردم با توليدات گوشت سفيد

 شود.کشاور ی محسو  میبخش 
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 طوررا به بالغ انسان هر ا يحيوانی موردن پروتئين، ميزان 1سا مان خواروبار و کشاور ی جهانی

شللاهد آن هسللتيم که مصللرف سللرانه  وجودنیباااسللت.  گرم در رو  توصلليه نموده  21وسللط مت

گرم، در  9/64گرم، در آمریکای شمالی  4/62حيوانی در کشلورهای اسلتراليا و نيو لند  پروتئين

 در حالیاین گرم در رو  اسلللت.  4/92گرم و در آفریها  6/96خاور نزدیك در گرم،  2/42اروپلا 

 قبول یر اسللتانداردهای قابر 9976حيوانی در ایران تا سللال  پروتئينسللرانه که مصللرف  اسللت

 . (FAO, 2013)سا مان خواروبار و کشاور ی جهانی بوده است

مسهممطلودمددمتوللدمگوشتمجههنم-1-1-2

هم سکنندگان موجب گردیده است که قيمت نسبتاً پایين گوشت طيور و تغيير تمایر مصرف

 2197درصد در سال  95به  9115درصد در سال  27گوشلت طيور ا  توليد جهانی گوشلت ا  

های توليد در بسللياری ا  کشللورها توام با افزایش قيمت محصللول، افزایش یابد. ثبات هزینه نهاده

همننين تهاضلای  یاد برای گوشلت مرغ موجب گردیده که توليد جهانی گوشلت طيور در سلال 

مننين بر اساس پيش بينی ه ليون تن برسد.للللمي5/922درصد افزایش به  6/9با حدود  2192

ميليون تن خواهد رسليد و بيشتر کشورهای  ۴۱9به حدود  ۰۲۰۲فائو، این ميزان توليد تا سلال 

 . (OECD/FAO, 2020) درحال توسعه، با ار توليد این محصول را به دست خواهند گرفت

درصد ا   ۴۴.۱۱و  ۴۱.۴۴، ۴۶.۷۱های درحال حاضلر آمریکا، چين و بر یر به ترتيب با سلهم

، توليد گوشت مرغ در ایران ۴۱۳۶در سلال  های اول تا سلوم قرار دارند.کر توليد جهانی در رتبه

سا مان خواربار و  ۰۲۴۳بر اسلاس گزارش چشم اندا  کشاور ی سال  .ميليون تن بوده اسلت ۰.۱

توليد سالانه گوشت مرغ، با سهم  به لحاظ ميزان ۰۲۴۲کشلاور ی ملر متحد فائو، ایران در سلال 

درصللدی ا  کر توليد جهان در رتبه دهم بين کشللورهای دنيا و رتبه پنجم بين کشللورهای 2/9

آسليایی قرار دارد. بر اساس پيش بينی انجام گرفته در این گزارش، سهم ایران ا  توليد جهانی در 

 .(OECD/FAO, 2020) .افزایش چندانی نخواهد داشت ۰۲۴1نسبت به سال  ۰۲۰۲سال 

 9972هزار تن در سال  711به  9959هزار تن در سال  17وليد گوشلت طيور ا  در ایران ت

انشين انواع ليور جلدات طللمرور تولياست و به افتهیشیافزا 9917ال للسن در للت ميليون 9/2و 

ترین منابع مرغ ار انهای حيوانی در تغذیه مردم شللده اسلللت،  یرا گوشلللت مرغ و تخمپروتئين

ین دلير موفهيت ا نیترحيوانی در ایران و سلایر کشورهای دنيا است که بدون شك مهم پروتئين

 و صلنعت در سلرتاسلر جهان اسلت. این برتری رقابت، اسلاساً به دلير بهبود ممتد راندمان توليد

ها وشر کهیها و ابداعات نو، توسط توليدکنندگان و تشکيلات کشاور ی است، درحالپذیرش ایده

ليد سلایر محصلولات گوشلتی در دو دهه اخير تحولات بسيار کمی داشته است. گوشت و فنون تو

                                                             
1 Food and Agriculture Organization (F.A.O) 
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نمایند مصرف می تریچربخود توجه دارند و گوشت کم یسلامتکنندگانی که بهطيور ا نظر مصرف

 .(9912ور ی. )و ارت جهادکشا نيز بسيار مطلو  است

محصرفمگوشتمحرغمزانلحصرفمسرانهمومحم-1-1-2-1

، سرانه مصرف گوشت مرغ (2020) فائو 2191سال  یاندا  کشاور بر اسلاس گزارش چشلم 

( لوگرميک 6/49) 2197است که نسبت به سال  لوگرميک 1/49با  برابر 2192در جهان در سلال 

مصرف  زانيم نيدر حال کاهش است. همنن 2191سال  یبرا یداشلته اسلت و حت یرشلد اندک

 ینيبشيتن بوده است. بر اساس پ ونيليم 4/921در جهان برابر با  2192محصلول در سلال  نیا

 شیتن افزا ونيليم 2/941به  2122سللال گزارش، مصللرف گوشللت مرغ تا  نیگرفته در اانجام

توسعه رخ خواهد داد. متوسط نرخ رشد درحال یمصلرف در کشورها شیافزا نیشلتريو ب ابدییم

بوده است. بر اساس گزارش  74/2برابر با  زين 2111-92 یهامرغ در سال تگوش یمصرف جهان

رانه س سرانه مصرف گوشت مرغ را در جهان دارند. نیشتريب یو مالز کایآمر ر،يفائو، اسلرائ 2121

مصرف آن برابر با  زانيو م لوگرميک 22برابر  9917در سال  رانیمصلرف محصولات گوشت مرغ ا

. متوسللط افتیخواهد  شیتن افزا ونيليم 5/2به  2122که تا سللال  تتن بوده اسلل ونيليم 9/2

در مصرف سرانه  رانیصد بوده است. ادر 9/9برابر با  2111-2192 یهانرخ رشد مصرف در سال

فائو، مصرف سرانه  ینيبشيبر اسلاس پ نيقرار دارد. همنن 91جهان در رتبه  یکشلورها نيدر ب

 .داشت واهدنخ یچندان شیافزا 2192در سال  رانیا

مموموادداتمگوشتمحرغمصهدداتم-1-1-2-2

 یهادر سال کهیطورداشته است، به شیافزا رياخ یهاصادرات گوشت مرغ در جهان در سال

صادرات آن  شودیم ینيبشيدرصد را تجربه کرده است و پ 7/2برابر با  یرشلد 2192تا  2111

برابر با  2191تن برسلد. صادرات گوشت مرغ در جهان در سال  ونيليم 1/96به  2122تا سلال 

حدود هفت درصلد رشلد داشلته است.  ،2197تن بوده اسلت که نسلبت به سلال  ونيليم 1/99

اول تا سلوم در صلادرات گوشت مرغ قرار دارند. واردات  یهااروپا در رتبه هیو اتحاد کایآمر ر،یبر 

 5/6تن بوده که نسبت به سال قبر  ونيليم 9/99برابر با  2191گوشلت مرغ در جهان در سلال 

 96واردات جهان به  زانيم 2122تا سال  شودیم ینيبشيپ نيست. همننا افتهی شیدرصلد افزا

اردکننده و یکشورها نيتا سوم نياول بي. آلمان، هلند و انگلسلتان به ترتابدی شیتن افزا ونيليم

هزار تن و واردات  91، حدود 9917در سال  رانیصادرات گوشت مرغ در ا گوشلت مرغ هسلتند.

، (OECD/FAO, 2020) فائو 2121بر اسللاس گزارش  نيهمنن هزار تن بوده اسللت. دودآن ح

هزار تن بوده که  72برابر با  2196-92 یهادر سلللال رانیمتوسلللط صلللادرات گوشلللت مرغ ا

 نیا ینيبشيبر اسللاس پ کهیهاسللت. درحالسللال نیدرصللد ا  مجموع صللادرات جهان در ا5/1
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و  افتیجهان کاهش خواهد  صادراتا   رانی، سلهم صادرات گوشت مرغ ا2192گزارش در سلال 

 دارد. ینزول یروند زيسهم واردات ن

مپلشرفتمصب تمطلودمهماهممیهمعیمم-1-1-3

 هایهای مناسب در سویهگزینیکی و بهللللهای ژنتيدر دو دهه اخير با شلدت گرفتن فعاليت

های های گوشلتی شلاهد افزایش سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورش درجوجهمختلف جوجه

اقتصادی بسيار مطلو  بوده ولی به هر صورت مشکلاتی ا    نظراگوشلتی هستيم، اگرچه این امر 

ا به هقبير تغيير در ميزان نيا  مواد مغذی، تضلعيف سليسلتم ایمنی و افزایش حسلاسيت جوجه

و نسللبت نامناسللب رشللد دسللتگاه گوارش و کاهش  تیکفاعدمبيماری، افزایش ميزان تلفات و 

وشللتی به ارمغان آورده اسللت. در این راسللتا های گهای جدید جوجهسلللامت را نيز برای نسللر

 هایها در رفع مشلکلات حاصلله، استفاده ا  مواد غذایی مختلف و یا افزودنیترین اسلتراتژیمهم

ها، بيوتيكسلللينها، بيوتيكها، پری، پروبيوتيكهاکنندهیديلاسللل ا جمللهخوراکی سلللودمنلد 

مواد غذایی مختلف همراه با  هيدروليز ها و پستيدهای کوچك فراسلللودمند حاصلللر ا فيتوبيتيك

 .(Yang et al., 2009) استمدیریت تغذیه 

محشكالتمعمد مصب تمپرودشمطلودم-1-1-4

و پژوهش  قيتحه موردخاص  طوربلهحو ه کشلللاور ی یکی ا  اهلداف مهمی کله امرو ه در 

 هایدر بخش ژهیوبه ارتباطنیدرااست.  سلتی طيمح کنندهآلودهمر اسلت، کاهش عوا قرارگرفته

ع لميزان دف کاهش منظوربههای  یادی ر پژوهشللهای اخيسال للیدر ط، یدامومللعلمرتبط با 

های ها و کتابنهنيتروژن به محيط متمرکز شلللده اسلللت. این در حالی اسلللت که نتایج پژوهش

های جدید سویه ا يموردن پروتئينهای مخلللتلف در خصلللوص نيلللا  انرژی و راهنملللا در سویللله

 بسيار بيشتر ا  پروتئينها به های گوشلللتی حاکی ا  آن است که ميلللزان نيا  این سویهجلللوجه

کردن منابع مناسبی که دارای راندمان  به همين لحاظ شایلد با جلایگزین .ای قبلی استهسویله

های یهاین سلو ا يموردن پروتئينجلذ  و ابلهاء بيلشتر ا  منلابع مرسلوم باشند، بلتوان ا  ميلزان 

خاك را کاهش  ا جملهپيرامون،  به محيط تروژنينسلللللریع الرشد کاسته و ا  طرفی ميزان دفع 

 . (Talebi et al., 2005; Mohammadrezaei et al., 2011; Cobb, 2012; Aviagen, 2014)ادد

محرك رشلللد در جيره  یهاكيوتيبیآنتممنوعيت مصلللرف  اخير یهاسلللالدر  حالنيدرع 

و کنترل عوامر  یپيشللگير در جهتجدید  یغذای یهایا  افزودن تا سللبب شللده ماکيان، یغذای

هسللتند جدید پستيدها  یهایا  این افزودن یاسللتفاده شللود. یک  او همننين اسللترس  ایبيمار

(Yang et al., 2009; Tang et al., 2012)هسلتند که پ  ا  هيدروليز  یهایهها فرآورد. پستيد

یا  یابع گياهلللللمن یهاپروتئين . هيدروليز (Jiang et al., 2009)آیندیم به دسللت هاپروتئين
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شود که یم ییسبب توليد پستيدهابا اسلتفاده ا  آنزیم، اسليد، قليا و یا تخمير )ميکروبی(  یحيوان

در آ   یادلللل ی حلاليتهسللتند و قابليت جذ  و  یمتفاوتو خواص بسلليار  یو ن مولکول یدارا

 .(Li & Cai, 2005) دارند

هيدروليز  ندیدر فرآاند که دادهان شلللن خصلللوص نیدر ا مختلف یهلامطلالعلات و پژوهش

 ،(یميکروب) یو تخمير ی، آنزیم(الللللاسلليد و قلي یهامحلول)ی شلليميای یهاها با روشپروتئين

هایی فراسللودمند این ویژگی ا جملهشللوند. توليد می فراسللودمند یهایبا ویژگ ییدهالللللپستي

شار تعدیر ف ،یضد ميکروب ،یسليستم ایمن محرك ،یدانياکسلیآنت خواص توان بهمحصلولات می

  .(Jiang et al., 2009; Hou et al., 2017)اشاره کرد  یخون، ضد سرطان و ضد چاق

قليمت است، وللی به هر های گرانهرچند ا جمله روش ها،پروتئينی آنزیم وليزردللروش هي

با  ییپستيدها جهيدرنتو  بوده کنترلقابرکامر  طوربههيدروليز  فرآیند جهلت مراحر مختلف این

د وليلت توانمی شدهنييتعی ا  پيش هانهيدآمياسو همننللين با تلوالی   للمشخ یهایللویژگ

 (Guixing, 2009).کرد

ماهدافمپژوهشمحهضرم-1-2

رویکرد خرید عموم مردم ا  محصولات  توسعهدرحالو  افتهیتوسعه اکثر کشلورهایامرو ه در 

امع در این جو کهیطوربهدامی به سلمت اسلتفاده ا  محصولاتی سالم و یا ارگانيك است  پروتئين

رو به افزایش اسللت. ا  طرف دیگر،  كيوتيبیآنتهای سللالم و بدون رویکرد اسللتفاده ا  گوشللت

خاص  طوربهرو ه در حو ه کشاور ی که قبلاً نيز اشلاره شلد یکی ا  اهداف مهمی که ام طورهمان

 محيط  یست است. کنندهآلودهاست، کاهش عوامر  قرارگرفتهو پژوهش  قيموردتحه

های گوشللتی به های جدید جوجهدر خصللوص نيللللا  بالای سللویه ادشللدهبا توجه به موارد ی

نزیمی آپستيدهای حاصللر ا  فرآیندهای  ا جملهی جدید پروتئينو جایگزین کردن منابع  پروتئين

 دسترسی بالا، دارای فواید فراسودمند نيز هستند تيباقابلو اسليدهای آمينه  پروتئينکه علاوه بر 

بر همين اساس پژوهش حاضر با استفاده  .های بسليار اندکی صورت گرفته استآ مایش حالتابه

راحی و است، ط 1سلی-هيدروليز شلده که یك محصلول تجاری به نام فورتاید دانهپنبها  کنجاله 

جایگزین کردن سللطح مناسللب کنجاله  باهدفسللس  اجرا گردید. بدین ترتيب پژوهش حاضللر 

بيوتيك محرك رشلد و همننين بررسی امکان کاهش سطح ی آنتیجابههيدروليز شلده  دانهپنبه

ه هيدروليز شد دانهپنبهگوشلتی در  مان استفاده ا  کنجاله  یهاجوجهخام جيره غذایی  پروتئين

 آ مایش مجزا انجام پذیرفت. طی چهار

                                                             
1 Fortide-C®: Mytech Biotech Compony (China)  
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 رنده باپ ا يموردن پروتئيناستفاده ا  تکنيك جایگزین سا ی بخشی ا   باهدفدر این پژوهش 

اسيدهای  و پروتئينمنبعی سرشار ا   عنوانبهدانه پنبه کنجاله پستيدهای حاصر ا  تجزیه آنزیمی

 های گوشتیجوجهغذایی جيره  پروتئينجذ  و ابهاء بيشلتر سلعی شد ا  ميزان  باراندمانآمينه 

را ا  این طریق کاهش داد. در آخرین آ مایش نيز  سللتی طيمحبه  تروژنينو ميزان دفع  کاسللته

آن  کردن نیگزیالج باهدفهای اوليه( هيدروليز شده )در آ مایش دانهپنبهبهترین سطوح کنجاله 

 ه قرار گرفت.های گوشتی مورد مهایسجوجه محرك رشد در جيره كيوتيبیآنتبا 

پستيللللدهای حاصر ا  بررسی قابليت استفاده ا   پژوهش ميدانی انجام اینهدف ا  کلی طوربه

ی و ی در جيره غذایپروتئينجایگزین بخشلللی ا  منابع  عنوانبه دانهپنبهکنجلاله تجزیله آنزیمی 

های گوشللتی بود. علاوه بر جيره غذایی جوجه محرك رشللد در یهاكيوتيبیآنتحذف  همننين

در جهت بهبود عملکرد،  هيدروليز شلللده دانهپنبهاسلللتفاده ا  کنجاله بهترین سلللطح  این یافتن

نی، ایم سيستم هایپاسخبرخی ، ی ضروریهانهيدآمياسلو  پروتئينلاشله، قابليت هضلم  راندمان

ی دانيساکیآنتبيوشيميایی و  یهاسنجهفراجمعيت ميکروفلور ایلئوم، برخی  روده، یشلناسلختیر

 های گوشتی ا  دیگر اهداف این آ مایش بود.سرم خون در جوجه

 

 

 





مبررسی منابع -9

مپپتلدهه-2-1

های مختلف در حين فراوری توانندهسللتند که می خوراكها ا  اجزاء مؤثر عملکردی پروتئين

تشللکير ژل یا کف، سللاختار، بافت، طعم یا  ،ها با ایجاد امولسلليون، جذ  آ  یا چربیآنبر منابع 

ياهی و گ پروتئينمنابع را شلللکر دهند. فرآیندهای مختلفی که در توليد ی پروتئينمنلابع ظلاهر 

. هستند ذاررگيها تأثپروتئينای و بيولوژیك روند، بر خصوصيات عملکردی، تغذیهبکار می حيوانی

موردتوجه ویژه  طورهاسلللت بهها، سلللالآن طی فرآیند توليد یپروتئينمنابع  در سلللاختار تغيير

منبع گياهی یا حيوانی دارای خواص  هر است،  یرا قرارگرفته خوراكوری آمتخصلصان توليد و فر

کاربردی و یا عملکردی در صللنعت توليد خوراك  ا نظرا  آن منبع را  ای اسللت که اسللتفادهویژه

 در سللاختار فرآیند منابع تغيير های اخيرسللالاین در حالی اسللت در  کند.دچار محدودیت می

ای به خود ، بعد تا هشيميایی، ميکروبی و بيوشيميایی(مختلف )های روش ی با اسلتفاده ا پروتئين

های تغيير ویژگیی هيدروليز، هلاروشابعلاد اسلللتفلاده ا  این  نیترمهماسلللت. یکی ا   گرفتله

مين دلير شود. به هپستيدهایی که در اثر فرآیندهای مختلف توليد مییا  یست فعالی  یبيولوژیک

های داروسللا ی، در حو ه تغذیه بلکه در سللایر حو ه هاروشو توسللعه این تحهيق  تنهاامرو ه نه

ها حاکی ا  آن است که های جدید این پژوهشاست. یافته داکردهيپبيوشليمی و پزشکی نيز رواج 

تيدهایی توليد پس سرمنشأتواند های پستيدی میتوليد رشلته در جهتهای مختلف پروتئينفرآیند 

 ريتأثی عمللللکردهای بيولوژیك را بدن موجودات مختلف تحت نوعبهنند تواباشد که هلللریك می

 . (Udenigwe & Aluko, 2012)قرار دهند

میبدومپپتلدههههومحختیفمددمطعقهديدگه م-2-1-1

ر ی سللاختاهای آمينه تشللکير و پایهعلم بيوشلليمی به سللاختارهایی که ا  اسلليد نظرا نهطه

 5 یاتهرش یمولکول رمج اگرشلود، های مختلف گياهی و حيوانی هسلتند پستيد گفته میپروتئين

ا  دانشللمندان  ی)بعضللگردد اطلاق می پروتئين مولکول كبه آن سللاختار ی باشللد 3هزار دالتون

ای ا  اسيدهای آمينه رشته یاگر و ن مولکول کهیدرحالهزار دالتون باشلد.(  91 دیکه با معتهدند

رشلللته  كیآنبه  هزار دالتون باشلللد 5کمتر ا   اند،که با پيوندهای پستيدی به یکدیگر پيوسلللته
                                                             

3 1Dalton = 1.660538921(73) ×10−27Kg 



 

 

باشد  شدهريتشک نهيدآمياسته پستيدی ا  دو تا ده اگر این رشل نيبنیدرا شلود.پستيدی گفته می

در سلاختار آن شلرکت داشلته باشند آن را  نهيدآمياسلبه آن اليگوپستيد و اگر بين یا ده تا پنجاه 

 .(Berg et al., 2006)ی پلی پستيدی گویند رشتهكی

کنند. نگاه می هاپستيدها به متخصللصللين تغذیه با دیدگاهی کمی متمایزتر ا  بيوشلليميسللت

در دسلللتگاه گوارش  پروتئينهای ی هضلللم مولکولاوليه یهافرآوردهکه پستيدها  معتهدند هاآن

اندو و اگزو پستيدا  در داخر دسللتگاه  های گوارشللیِآنزیم ريتأث براثرموجودات عالی هسللتند که 

ی آ اد در دسللتگاه گوارش و یا داخر هانهيدآمياسللتا توليد  هاآنسللا ی شللده و اکثر رها گوارش

 .  (Hearn, 1984)های گابلت شکسته خواهند شدسلول

حيوانی،  پروتئينی جامعه جهانی به منابع دهلللللنیفزادر دو دهه اخير با توجه به درخواسللت 

اتی که یا دارای ترکيب رمرسوميغی پروتئينتلاش هستند که ا  منابع پژوهشلگران این صلنعت در 

برای استفاده در خللوراك حيوانات محدودیللت  ضد تغذیه هستند و یا به لحاظ خواص فيزیللکی

 های پستيدی ا  منابعدارند بتوان استفللاده کرد. بر همللين اساس تلاش در خصوص توليد رشتله

های مذکور باشلند چند سللالی اسلت رو به افزایش اسللت دیللللتگياهی که دارای محدو پروتئين

(Korhonen & Pihlanto, 2006) .هلای مختلفی را نيز تاکنون در این لحلاظ روش نيبله هم

 با پروتئينهای توان به هيدروليز مولکولمی هاآن ا جملهاند، که قرار داده مورداسلللتفادهراسلللتا 

 .  (Jiang et al., 2009)اشاره کلرد ميلکروبی ا و تخميرل، اسيد یا قليهاآنزیم استفاده ا 

 ابعلللمن پروتئينهللای مولکول دروليزلللهياست که  شدهثابتهای متعللددی با انجام آ مایش

و لوده باوت لمتف یکوللو ن مول یه دارالک ،شودیلم ییدهالد پستيلسبب تولي یوانلیا حي یاهلگي

البته در این خصوص تفاوت . (Li & Cai, 2005) دارندآ در  یادل ی حلاليتذ  و لت جللقابلي

های پستيدی وجود های هيدروليز مذکور، برای دسلت پيدا کردن به این رشلتهبسلياری بين روش

 فرآیند هااکلللثر گزارش ها،پروتئينی لللآنزیم زيدروليهص استفلللاده ا  در خصو کهیطوربهدارد، 

یند، توليدی در این نوع فرآ یالدهلپستي جهيدرنتو  دانسته کنترلقابرامر لک طوربه را زلدروليلهي

و نسبتلللاً ثابتی خواهنلللد داشلللت  شدهنييتعا  قبلللر  یهایلللویژگپستيلللدهایی هستنلللد که 

(Guixing, 2009; Chandrudu et al., 2013; Hou et al., 2017) .  

مانواعمپپتلد-2-1-2

 هاآنکه هر یك ا   اندشدهییشناسا طبيعی در طبيعت دينوع پست ۶۲۲۲ا   شيتاکنون ب عملاً

تعداد مذکور  جزبه. دارندعهدهوظایف خاصلللی را در فرآیندهای بيولوژیك بدن موجودات  نده بر 

های مختلف علوم  یسلتی صلدها پستيد دیگر را نيز شلناسایی و معرفی محههان در رشلته امرو ه

های بيولوژیك در صللنایع وابسللته به غذا و سللریع تکنيك مدیون پيشلرفت هاآناند که همه کرده



 

 

ی پروتئيندارو اسللت. به همين لحاظ امرو ه تمام سللعی و تلاش محههان بر آن اسللت تا ا  منابع 

ی، فرآوری داروسا در موارد مختلف همنون  هاآن ا  ولااستفاده، پستيدهایی استخراج نامرسوم و ب

 .(Dhillon, 2016)غذا و خوراك حيوانات استفاده کنند 

 توانیمموجودات  نده، بدن بيولوژیك  در سللاختاربا توجه به نهش کليدی پستيدهای مختلف 

 :(Sherwood, 2010)ی کرد بندطبههبه شکر  یر  یها را ا نظر عملکردآن

 پپتلدههوم يستمف هل-2-1-3

 ،شدهانجامهای پستيدی ی که در خصلوص توليد این رشلتهمختلف یهامطالعات و پژوهشدر 

م ای و همننين عداثرات ضللد تغذیه نداشللتن علاوه براسللت که این ترکيبات پستيدی  شللدهثابت

هضم  ،حلاليت، دارای قابليت هاآنا   شدهاستخراجشيميایی منابع -های فيزیکیداشتن محدودیت

 .  (Sharma et al., 2011)و جذ  بالایی نيز هستند

های اخير مطالعات پزشلکی و داروسا ی نيز در خصوص استخراج پستيدهایی با خواص در دهه

های حاکی ا  آن است، که رشته هاآنو نتایج کلی  شدهانجامها دارویی جهت درمان برخی بيماری

تواند ناگون میگياهی و حيوانی مختلف و تحت شلللرایط گو پروتئينپستيلدی توليلدی ا  منلابع 

توان این پستيدهای می ا جمله. (Dasgupta et al., 2013)اثراتی فراسودمند دارویی داشته باشد 

د که اندادهنشان  ين شير اشاره کرد، که در این خصوصئا  کا  شدهاسلتخراجبه رشلته پستيدهای 

 سيستم ایمنی نيز بوده و همننين دارای کنندهتیتهواین پستيدها علاوه بر خواص ضلد ميکروبی، 

تواند است، که می 4ر در سليسلتم آنژیوتنسينهای دخيی بر فعاليت آنزیممهارکنندگاثرات مفيد 

 . (Baum et al., 2013)بالا در بيماران شود  فشارخونباعه تعدیر 

 یشيميای یهاها با روشپروتئيندروليز لللهي فرآینددر بلللنابراین هلللمانطورکه اشلللاره شد 

د نفراسلللودم یهایبا ویژگ یی، پستيدها(یميکروب) یو تخمير ی، آنزیم(اسللليد و قليا یهامحلول)

تعدیر  ی،سا  پروتئينتحریك  ،یضد ميکروب ،یسيستم ایمن محرك ،یدانياکسیآنت خواصمانند 

 .(Jiang et al., 2009)شوندیتوليد م ی، ضد سرطان و ضد چاقفشارخون

طی  هسللللتند ولی رفعاليغخود هستند،  پروتئيناین پستيدها تا  مانی که درون توالی اصلی 

 محضبهشوند. آ مایشگاهی توليد میپروتئوليز آنزیللللمی در بللللدن موجود  نده یا درون محيط 

د را بر خو توانند با فعاليت شبه هورمونی خود، اثراتاینکه پستيدهای  یسلت فعال آ اد شدند، می

سلليسللتم فيزیولوژیك بدن حيوانات اعمال نمایند. البته بعضللی ا  این ترکيبات به لحاظ داشللتن 

می ؤثرمند. بنابراین این پستيدها توانایی امتعدد به پستيدهایی با خواص چندگانه مشهور شدهخواص

                                                             
4 Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE) 
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Abstract 

Research Aim:  The main objectives of the outlined studies were to quantify 
the optimum inclusion rate of hydrolyzed cottonseed meal as an alternative 

to antibiotic growth promoter, and also to utilize hydrolyzed cottonseed meal 

to reduce the level of crude protein in broiler chickens' diet. 
A total number of 1320-day-old broiler chicks were used in 4 separate 

experiments. In the first experiment, the hydrolyzed cottonseed meal was 

evaluated physically and chemically. Then, the second experiment was 
conducted to quantify the optimum inclusion rate of the products by feeding 

diets containing zero to 20 g/kg of feed hydrolyzed cottonseed meal. The two 

levels that showed the best growth performance in the second experiment 

were selected and evaluated in the third experiment along with two levels of 
dietary crude protein reduction. In the fourth experiment, the same two levels 

were compared with an antibiotic growth promoter. The entire production 

cycle in each of these experiments was from day 1 to 35. Growth 
performance, economic performance, ileum digestibility of protein and 

amino acid, immune system responses, amino acids and biochemical 

parameters of blood serum, carcass characteristics and internal organs 

relative weight were the response measures evaluated in all the studies. 
The results obtained showed that hydrolyzed cottonseed meal at 15 and 20 

g/kg of feed can improve growth performance as a growth stimulant, 

improve protein and amino acids digestibility, stimulate immune system 
responses, increase serum antioxidant capacity, improve carcass yield, and 

reduce carcass fat deposition, enhance economic efficiency, improve gut 

morphological characteristics and microflora profile. 
Conclusion:  In concussion, enzymatically hydrolyzed cottonseed meal may 

be used as an alternative to antibiotic growth promoter to improve 

performance, immune and physiological responses, in diets with lower crude 

protein than the standard levels. 

Keywords: Hydrolyzed Cottonseed Meal, Performance Traits, Ileum 

Digestibility of Protein, Ileum Digestibility of Amino Acids, Immune 

System Response, Biochemical Parameters, Broiler Chicken. 
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