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Introduction: Sunflower meal is considered as an attractive alternative to soybean meal due to its 
adaptation to dry and temperate climates as well as its lower anti-nutrient content than other oilseeds. 
Sunflower meal has a limiter that restricts its use in broiler diets. The fiber in sunflower meal has limited 
its use in the diet of broilers due to reduced metabolic energy as well as production. Fermentation, which 
uses beneficial microorganisms, can reduce the chemical composition of the feed and increase the yield of 

broilers by producing enzymes and using fiber as a feed source. In this study, in order to investigate the 

effect of fermentation on sunflower meal, growth yield, microbial population composition, blood 
parameters in broiler chickens were performed. 
Materials and methods:Research stages and related experiments were performed in the research farm of 

Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 1399. In this study, 200 commercial 
male Ross 308 broilers were used in a completely randomized design with five treatments and five 
replications and eight chickens per replication. Treatments include 1- Diet based on (control) 2- Diet 
containing sunflower meal (negative control) 3- Diet containing sunflower meal fermented with 

Aspergillus Oryza )4- Diet containing sunflower meal fermented with Penicillium funiculsum 5- Diet 

containing sunflower meal fermented with Aspergillus oryza and Penicillium funiculsum (Aspergillus 
Oryza + Penicillium funiculsum). Sunflower meal was prepared from Behpak Behshahr (Mazandaran) 
company and transferred to the animal nutrition laboratory of Sari University of Agricultural Sciences 
and Natural Resources and then ground with a millimeter of sunflower meal laboratory to a size of 2 mm. 

It was considered using Aspergillus Oryza and Penicillium funiculosum. Aspergillus Oryzae (PTCC5010) 

and Penicillium Funiculosum (PTCC5301) were purchased as lyophilized vials from the Fungus and 
Bacteria Collection Center of the ran Research Organization Scientific and Technology (IROST). During 
the fermentation process, 1.1 liters of the mixture of distilled water and primer culture (containing at least 
105 colony forming units per ml) was added to each kilogram of sunflower meal and mixed thoroughly 
by hand for 15 minutes. The resulting mixture was fermented in special tanks (with one-way valve to 
remove the produced gases and prevent air from entering) for 7 days at 30 ° C, and finally the fermented 
sunflower meal was dried for three days at room temperature. Breeding conditions were the same for all 
chickens during the 39-day period and free access to feed was considered. Experimental diets were 
adjusted to three initial (1-10 days), growth (11-24) and final (25-39) periods using Table 1 of the Ross 
308 Catalog of Nutritional Requirements for Broilers. To determine the pH of fermented sunflower meal, 
Chiang et al. Method was used, sunflower meal was sampled before and after fermentation, and to 
measure dry matter, ash, crude protein by calderal method and crude fat by Soxhlet device, as well as the 
amount Insoluble fibers in acidic detergent Insoluble fibers in neutral detergent were also measured using 
a fibrotec device. Total amino acid was measured by ninehydrin. Measurement of soluble sugar was 
performed by intron. Total phenol content was measured using Folin-Siocalcu reagent and 
spectrophotometry. Soluble proteins were measured by Bradford method. 
Results and discussion: During the fermentation of sunflower  meal, pH, crude fat, soluble protein and 

soluble sugar decreased. The amount of crude protein, total amino acid, insoluble fiber in acidic 
detergent, and insoluble fiber in neutral detergent increased. In the whole breeding period, body weight 
gain was improved in treatments fed with fermented feed. In the treatment of Aspergillus Oryza + 
Penicillium funiculosum, feed consumption decreased compared to control, negative control and 
Penicillium funiculosum treatments. The feed conversion ratio increased in the negative control treatment 
at the age of 1-39 days compared to other treatments. In the ileum, coliform bacteria decreased in 
negative control treatments, Aspergillus Oryzae, Aspergillus Oryzae + Penicillium funiculosum compared 
to the control treatment, but Penicillium funiculosum treatment increased compared to other treatments. 
At 39 days of age, the use of fermented and raw feed increased the level of HDL-c in the negative control 



 

 

and Aspergillus Oryzae + Penicillium funiculosum treatments. The amount of LDL-c increased in the 
treatments of Aspergillus Oryzae and Penicillium funiculosum  
Conclusion: Based on the results, the use of fermented feed in the feeding of broiler chickens during the 

entire breeding period has improved weight gain and feed conversion ratio. 
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 چکیده
-قطعه جوجه گوشتی 2۰۰با استفاده ازکه های گوشتی جوجهخونی در هایشاخص و آفتابگردان تخمیری بر عملکرد، جمعیت میکروبیتاثیر کنجاله

. قرار گرفتسی بررمورد روزه 33به مدت هشت قطعه در هر تکرار() پنج تیمار و پنج تکرار کامالتصادفی باقالب طرحدر 3۰3راس سویه یکروزهنر 
 با قارچی ریآفتابگردان تخمکنجالهحاوی  رهیج-3منفی( شاهد)آفتابگردان کنجاله یحاو رهیج-2 (شاهد) پایهرهیج-1تیمارها شامل 

 رهیج-5 (سومفونیکولسیلیومپنی) فونیکولسومسیلیومیپنبا قارچ  یریآفتابگردان تخمکنجالهحاوی  رهیج-4 (اوریزاآسپرژیلوس) اوریزایلوسآسپرژ
ترکیبات  .بود (سیلیوم فونیکولسوماوریزا+پنیآسپرژیلوس) فونیکولسومسیلیومیپنو  اوریزایلوسآسپرژ یهابا قارچی ریآفتابگردان تخمکنجالهحاوی 

گیری شد. اندازه ی خونیهاشاخصو  ، جمعیت میکروبی ایلئومخوراکتبدیلروزانه، ضریبمصرفی، افزایش وزنآفتابگردان، خوراکشیمیایی کنجاله
 ،کلخام، اسیدآمینهپروتئین یافت. میزان (>۰5/۰P)کاهش  محلول و قندمحلولپروتئین خام، یچرب، pHمیزان  آفتابگردانطی تخمیر کنجاله

های وزن بدن در تیمار یشافزاهای پرورش یافت. در کل دوره (>۰5/۰P)افزایش  خنثینامحلول در شویندهالیاف، اسیدینامحلول در شویندهلیافا
نسبت به تیمارهای  مصرف خوراک فونیکولسومسیلیوماوریزا+پنیآسپرژیلوس یافت. در تیمار  (>۰5/۰P) بهبود تخمیریتغذیه شده با خوراک 

نسبت به  روزگی33الی1سن در شاهد منفی تیمار در  خوراکضریب تبدیل یافت. (>۰5/۰P) کاهش فونیکولسومسیلیومپنی منفی و شاهد، شاهد
-اوریزا+پنیآسپرژیلوس، اوریزاآسپرژیلوسمنفی، شاهدهای در تیمار فرمیکلایلئوم نیز باکتری  قسمتدر یافت.   (>۰5/۰P) افزایش سایر تیمارها

 (>۰5/۰P)افزایش  هانسبت به سایر تیمار فونیکولسومسیلیومپنیداشت ولی تیمار  (>۰5/۰P) کاهششاهد ماریتنسبت به  فونیکولسومسیلیوم
سیلیوم اوریزا+پنیآسپرژیلوسو  منفی شاهد در تیمارهای HDL-cتخمیری و خام موجب افزایش میزان خوراک روزگی استفاده از 33در  .داشت

اس نتایج براس یافت. (>۰5/۰P) افزایش فونیکولسومسیلیوم پنیو  اوریزاآسپرژیلوس هایدر تیمار LDL- cشد. میزان  (>۰5/۰P) فونیکولسوم
  ضریب تبدیل خوراک شده است. و وزن های گوشتی در کل دوره پرورش باعث بهبود افزایشاستفاده از خوراک تخمیری در تغذیه جوجه حاصل،

 
 

 ضریب تبدیل خوراک فونیکولسوم،سیلیومپنی اوریزا،آسپرژیلوسافزایش وزن،  ،اسید آمینه کل :واژه های کلیدی

  

مقدمه
های جیره و همچنین کیفیت خوراک در پرورش های گوشتی جهت بهبود عمکلرد و کاهش هزینهورد استفاده در تغذیه جوجهترکیب خوراک م

 پروتئین صنعت طیور بسیار متکی به کنجاله سویا به عنوان منبع (.  2011et alPirsaraei,.؛2016et al Hosseini,.) باشدطیور حائز اهمیت می
به ویژه در مناطقی که دسترسی به  های اخیر، نیاز به جایگزین مناسب و مقرون به صرفه با ارزش غذایی مناسبسالدر خوراک طیور است. طی 
  et Waititu؛  2020et alKarkelanov,.) های گوشتی افزایش یافته استبرای تولید جوجه های روبرو است،کنجاله سویا با محدودیت

.,2018al.) کنجاله سویا جایگزین مناسبی  فاقد قابلیت کشت در مناطق تواندمی ه به قابلیت رشد در آب و هوای خشککنجاله آفتابگردان با توج
بدون درصد بر عملکرد و سایر پارامترها 14های گوشتی در سطحکنجاله آفتابگردان در جیره جوجهاستفاده از (.  2014et alKhakwani,.) باشد

 مقادیرکه  بیان کردند (2006Senkoylu and Dale ,) یلو د یلوسنکو(.  2012et alMoghaddam,.) گرفتمورد استفاده قرار  منفی تاثیری



 
 

 

جوان  یهاجوجه جیره غذاییدر یمواد مغذرقیق شدن و ممکن است منجر به باشد می میبه عنوان خوراک حجکنجاله آفتابگردان  یادیز اریبس
مصرف خوراک و  ،وزن بدن کاهشباعث  ی جوانگوشتهای جوجهآغازین جیره  در درصد4/44افزودن کنجاله آفتابگردان تا سطح  همچنین .شده
های گوشتی به دلیل اینکه استفاده از کنجاله آفتابگردان در جیره جوجه .(Senkoylu and Dale, 2006) شودیم خوراکضریب تبدیل  شیافزا

باشد و میزان کلسیم، فسفر و متیونین زیاد ای کمتری میی ترکیبات ضد تغذیهباشد، محدود است. اما حاوداری سلولز زیاد و مقدار لیزین کم می
ساکاریدهای غیر پلیدرصد و 5/4محلول ایساکاریدهای غیر نشاستهپلی را آفتابگردانکنجاله که گزارش شده است  (. 2020et alTüzün,.) است

از  یمحتوا یحاوزیاد، کنجاله آفتابگردان  خام بریف عالوه بر (. 1992et alDusterhoft,.) دهدیمدرصد آن را تشکیل 1/23نامحلول  اینشاسته
با وجود این دستگاه گوارش  .( 2015al etAlagawany,.) بگذارد منفی ریتأث ییغذاجیره  هضم تیتواند بر قابلیاست که م یسلول وارهیمواد د

 etAlagawany ) دارد النیزا ،گلوکان ،مانند سلولز ایریدهای غیر نشاستهساکاپلیهضم کننده  هایطیور پتانسیل ضعیفی برای تولید آنزیم

.,2017al). یینامطلوب در مواد غذا باتیترک یو کاهش محتوا نیپروتئ ی بهدر دسترس شیتواند با افزایم ریدهد که تخمینشان م قاتیتحق، 
 یدیمف یهاسمیکروارگانیم شیافزا موجبشده  ریتخم یهاخوراک (. 20et alAljubori,.17) شود ییغذا یهاجیره ایتغذیهارزش بهبود  موجب

 تخمیر حالت جامد یندهایفرآ یبرا یارشته یهاقارچ (. 2017al etBoroojeni,.) شوندیم در دستگاه گوارش کیوتیعملکرد پروب برای بهبود
به عنوان ) هامیاگزوآنز دی، و تولها به بستر جامدآنیسلیوم م، نفوذ آب با یبسترها یروبر رشد  یها براآن ییتوانا لی، عمدتاً به دلدارند تیارجح

 را برعهد دارند جامد( است یکربن که اغلب در بسترها یمنبع اصل) دهایساکاریپل هی(، که تجزکیو سلولزولت کیتیلولیآم یهامیمثال، آنز
(.,2013al etPaulová .) کنندیم دیتمام سه جزء سلوالز را تول ره،یو غ ومیلیسیپن ،لوسیآسپرژ ،رماکودیترمانند  کیتیسلولول یهااکثر قارچ 

(.,2009et alSukumaran .) سلوالز دارد،  دیتول یبرا ییباال لیپتانس کولسومفونی ومیلیسیپن یانشان داده است قارچ رشته یشگاهیمطالعات آزما
 یصنعت یهامیآنز دیدر تول زایاورلوسیآسپرژهمچنین قارچ (.  2010al etMaeda,.) است یاصل مییآنز یهاتیمقدار متعادل از فعال کی یکه حاو

با توجه به اینکه  ،نی. بنابرا(,Gomi 2014) شودیدر نظر گرفته م دیمف سمیکروارگانیم کیبه عنوان و  استفاده شده است ییمواد غذا یفرآور یبرا
 یمطالعه حاضر به منظور بررسن و تاثیر آن بر جوجه های گوشتی بررسی شده است، تاکنون تحقیقات اندکی بر تخمیر کنجاله آفتابگردا

بر عملکرد، جمعیت  سیلیوم فونیکولسومپنیو  آسپرژیلوس اوریزابا استفاده از قارچ  کنجاله آفتابگردان تخمیری یکیولوژیو ب ییایمیش اتیخصوص
 م شد.انجا های گوشتیجوجهخونی در های شاخصو  میکروبی ایلئوم

 

 هامواد و روش
انجام شد.  1333در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال  پژوهش حاضرهای مرتبط با مراحل پژوهش و آزمایش

هشت قطعه جوجه در قالب طرح کامال تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار و  3۰3نر سویه تجاری راس قطعه جوجه گوشتی 2۰۰از  در این پژوهش
کنجاله آفتابگردان حاوی  رهیج -3شاهد منفی( ) کنجاله آفتابگردان یحاو رهیج -2 (شاهد) پایه رهیج -1 ها شاملدر هر تکراراستفاده شد. تیمار

کنجاله حاوی  رهیج -5 فونیکولسومسیلیومیپنبا قارچ  شده ریکنجاله آفتابگردان تخمحاوی  رهیج -4 اوریزایلوسآسپرژ با قارچ شده ریتخم
 در نظر گرفته شد. کنجاله آفتابگردان از شرکت بهپاک بهشهر فونیکولسومسیلیومیپنو  اوریزایلوسآسپرژ یهابا قارچ شده ریآفتابگردان تخم

کنجاله آفتابگردان به  مازندران( تهیه و به آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منتقل و سپس با آسیاب آزمایشگاه)
ویال لیوفیلیزه از مرکز (به شکل PTCC5301) فونیکولسومسیلیومپنی( و PTCC5010) آسپرژیلوس اوریزامیلی متر آسیاب شد. قارچ 2اندازه 

مذکور در  ولسومفونیکومیلیسیپن خریداری شد. ویال حاوی قارچ (IROST) 1و صنعتی ایران میعل یهاکلکسیون قارچ و باکتری سازمان پژوهش
کشت  2PDAحاوی محیط کشت  یهاتیو در پلدر شرایط استریل شکسته شد  نیز اوریزاآسپرژیلوسقارچ همچنین شرایط استریل شکسته شد 

در  کردند.مذکور رشد و اسپور تولید  یهانگهداری شدند تا قارچ سانتیگراددرجه  25روز، در دمای  15در انکوباتور به مدت  هاتیداده شد. سپس پل
واحد تشکیل کلنی در  51۰حاوی حداقل ) لیتر از ترکیب آب مقطر و کشت آغازگر 1/1از کنجاله آفتابگردان،  گرملویکمرحله عملیات تخمیر به هر 
ازهای جهت خروج گ طرفهکدارای سوپاپ ی) دقیقه با دست کامال مخلوط شد. مخلوط حاصل درون مخازن ویژه 15میلی لیتر( اضافه و به مدت 

درجه سانتیگراد تخمیر شد، و در نهایت کنجاله آفتابگردان تخمیر شده به مدت سه روز 3۰روز در دمای 7تولید شده و ممانعت از ورود هوا( به مدت 
پرورش برای  3۰3راس  راهنمای سویهغذایی  احتیاجات 1با استفاده از جدول آزمایشی جیره(.  2018et alHassaan,.) در دمای محیط خشک شد
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قبل و بعد از  pHبرای تعیین  .ندشد ( تنظیم33الی25) ( و پایانی24الی11) روزگی(، رشد1۰الی1) به سه دوره آغازین های گوشتیجوجه
 یریگنمونه ریتخمقبل و بعد از از کنجاله آفتابگردان  ( استفاده شد، 2009et alChiang,.) کنجاله آفتابگردان از روش چیانگ و همکارانتخمیر

( و ,AOAC 2000) خام با استفاده از دستگاه سوکسلهیو چرب کلدالخام با روش پروتئین  ،خاکستر، ماده خشک یریگاندازه یانجام شد و برا
 est,So Van ) شد یریگاندازهبروتک، یبا استفاده از دستگاه ف زین الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،لیاف نامحلول در شوینده اسیدیامقدار  نیهمچن

 etMcCready ) انترون بوسیلهقند محلول گیری انجام شد. اندازه( 1955et alYemm,.) نیدریه نینا لهیبوس ی اسید آمینه کلریگاندازه(. 1963

.,1950al).شد دهیسنجی و دستگاه اسپکتروفتومتر وکالچویسنیبا استفاده از معرف فول نیزفنل کل  زانیم انجام شد (.,2005et alMeda ) .اندازه-

 انجام شد. (Bradford, 1967) بردفوردروش به  های محلولگیری پروتئین
 
 
 

 
 

 همحاسبه شد یمواد مغذ اتیو محتو یشیآزما یها رهیج بی. ترک1جدول 

 روزگی پایانی93تا52
Finisher25-39 d 

 روزگی رشد52تا11
Grower11-24 d 

 روزکی آغازین11تا1
Starter 1-10 d 

 

FAP FPF FAO SFM CSBM FAP FPF FAO SFM CSB

M FAP FPF FAO SFM CSB

M 
 درصد() اجزاء

Ingredients (%) 

50.82 50.82 50.82 49.41 59.13 46.80 46.80 46.80 46.61 51.76 45.40 45.40 45.40 45.09 49.54 
 ذرت 

Corn  

 کنجاله سویا  42.88 40.14 39.71 39.71 39.71 38.68 32.30 32.13 32.13 32.13 32.18 23.27 22.16 22.16 22.16
Soybean meal 

 کنجاله آفتابگردان  _ 6 _ _ _ _ 12 _ _ _ _ 18 _ _ _
Sunflower Meal 

18 18 18 _ _ 12 12 12 _ _ 6 6 6 _ _ 
 کنجاله آفتابگردان تخمیری 

Fermented Sunflower 

meal 
 Soybean oilروغن سویا  2.98 4.20 4.29 4.29 4.29 4 5.07 5.04 5.04 5.04 3.50 5.72 5.16 5.16 5.16

 دی کلسیم فسفات  1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.67 1.65 1.65 1.65 1.65 1.45 1.43 1.44 1.44 1.44
Dicalcium phosphate 

 ماسه شسته شده  _ _ _ _ _ 1.50 _ _ _ _ 1.50 _ _ _ _
Inert 

کربنات کلسیم   1.17 1.15 1.15 1.15 1.15 1.06 1.03 1.03 1.03 1.03 0.96 0.92 0.92 0.92 0.92
Limestone 

 نمک  0.41 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.37 0.29 0.29 0.29 0.29
Salt 

 ال متیونین -دی 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.28 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.21 0.21 0.21 0.21
DL Methionine 

 Mineralمکمل معدنی  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1premix 

 مکمل ویتامینه 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2Vitamin premix 

 لیزین -ال 0.20 0.23 0.24 0.24 0.24 0.13 0.21 0.21 0.21 0.21 0.15 0.25 0.29 0.29 0.29
L- Lysine 

 ترئونین-ال  0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.21 0.21 0.21
L-Theronine 



 
 

 

Table 1. Composition of experimental diets and calculated nutrient contents 
میلی 75کوله کلسیفرول(،) D3ویتامین  میلی گرم؛4/2رتینول(،) A: ویتامینکردمی جیره مواد زیر را تامین مکمل ویتامینی در هر کلیو گرم.1

میلی گرم؛ ویتامین 5/1تیامین(، ) B1میلی گرم؛ ویتامین2/2منادیون() K3میلی گرم؛ ویتامین5آلفا توکوفرول(،-ال-دی) Eگرم؛ ویتامین 
B2 (ری ،)میلی گرم؛ ویتامین ۰/4بوفالوینB3 ( ،)؛ ویتامین میلی گرم3نیاسینB5 (،)میلی گرم؛ ویتامین ۰/35اسید پانتوتنیکB6 

 Hمیلی گرم؛ ویتامین ۰/1۰سیانوکوباالمین(، ) B12میلی گرم؛ ویتامین  5/۰اسید فولیک(،) B9میلی گرم؛ ویتامین 5/2پیرویدکسین(، )
 میلی گرم.5۰ین کلراید، میلی گرم؛ کول 15/۰بیوتین(، )
میلی ۰/3۰سولفات منگنز( ) میلی گرم؛ منگنز۰/44سولفات روی(،) کرد:رویمی مکمل معدنی در هر کلیو گرم جیره مواد زیر را تامین. 2

 .میلی گرم۰/75سولفات آهن(، ) میلی گرم؛ آهن۰/4سولفات مس(، ) میلی گرم ؛ مس1میلی گرم؛ ید، 3/۰سلنیت سدیم(، ) گرم؛ سلنیوم

1.Provided in kg of diet: vitamin A (all-trans-retinol), 8,800 IU; vitamin D3 (cholecalciferol), 3,300 IU; 

vitamin E (DL-α-tocopheryl acetate), 18.5 IU; vitamin K3 (menadione), 2.2 mg; vitamin B1 (thiamin), 

2.2 mg; vitamin B2 (riboflavin), 5.5 mg; vitamin B3 (niacin), 28.0 mg; vitamin B5 (pantothenic acid), 6.6 

mg; vitamin B6 (pyridoxine), 3.5 mg; vitamin B9 (folic acid), 0.7 mg; vitamin B12 (cyanocobalamin), 

0.02 mg; vitamin H2 (biotin), 0.05 mg; antioxidant 1.0 mg. 

2.Provided (mg/kg of diet): Mn (manganese sulfate) 80.0, Fe (iron sulfate) 75.0, Zn (zinc sulfate) 64.0, 

Cu (copper sulfate) 6.0, Se (Sodium Selenite) 0.3. 
 

CSBM -(شاهد) پایه یرهج SFM - شاهد منفی( ) کنجاله آفتابگردان یحاو رهیجFAO- با  ییرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهج
-پنی)فونیکولسومسیلیومیپنبا قارچ  ییرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهج - FPF (اوریزاآسپرژیلوس) ااوریزیلوسآسپرژقارچ

-آسپرژیلوس) فونیکولسومسیلیومیپنو  اوریزایلوسآسپرژ یهااز قارچ ییرنجاله آفتابگردان تخمک حاوی یرهج - FAP (فونیکولسومسیلیوم

 (فونیکولسومسیلیومپنی+ اوریزا
 

 

 ترکیبات شیمیایی             
Chemical composition 

3000 3000 3000 3000 3000 2950 2950 2950 2950 2950 2900 2900 2900 2900 2900 
 قابل متابولیسم انرژی 

Metabolizable energy 

(kcal/kg) 

 خام پروتئین   22.24 22.24 22.24 22.24 22.24 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 18.27 18.27 18.27 18.27 18.27
Crude protein% 

 چربی خام 5.20 6.38 6.48 6.48 6.48 6.27 7.40 7.37 7.37 7.37 6 8.23 7.26 7.26 7.26
Ether extract% 

 لیزین  1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
Lysine% 

 متیونین 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Methionine% 

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 
 نیمتیونین+سیت 

Methionine + 

cysteine% 

 ترئونبن 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
Theronine% 

 کلسیم 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Calcium% 

 فسفر قابل دسترس 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Available P% 

 فیبر 4.09 5.24 5.15 5.15 5.15 3.84 6.16 6.03 6.03 6.03 3.55 7.03 6.80 6.80 6.80
Fiber% 



 
 

 

 عملکرد
های هر تکرار ها یکسان و دسترسی به خوراک به صورت آزاد در نظر گرفته شد. خوراکروزه برای همه جوجه33شرایط پرورش در طول دوره 

های باقی مانده در پایان هر دوره، در نهایت مقدار خوراک مصرفی هر تیمار برای پایان مصرف، وزن شده و با مشخص کردن وزن خوراک قبل از
های ای انجام شد و افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک دورهبه صورت دوره هاهر دوره و همچنین کل دوره محاسبه گردید. وزن کشی جوجه

 یانی و کل دوره تعیین گردید.رشد، پا، آغازین

 دستگاه گوارش در روده یکروبیم تیجمع
 یبرا شدند. ینگهدار یباکتر تیتا شمارش جمعگراد سانتی درجه -2۰دمای  شده و در یجمع آور کشتاردر طول  لیاستر طیدر شراایلئوم نمونه 

و بالفاصله با  هیتخل لیاستر های آزمایشلولهبه  ایلئوم هضم اتیمحتویک گرم سپس ، زده ذوب شده خایلئوم ی اتی، محتوهایشمارش باکتر
ها برای شمارش باکترهای هدف از هر نمونه با سه پس از آن رقت شد. قیرقآب مقطر استریل دی یونیزه با 1۰-3استفاده از روش رقت ده برابر تا 

های الکتوباسیلوس به ترتیب در فرم، گونههوازی کل، کلیهایهای اختصاصی، کشت داده شدند. به طور اختصاصی باکتریتکرار در محیط کشت
 گرادیدرجه سانت 35 یدر دما هاپتریسپس  به روش استاندارد کشت داده شدند. Nutrient agar، MacConkey agar، MRS agarهای محیط

 (. 2021et alGungor,.) بیان شدند CFU/g10log ها شمارش شدند. و میانگین سه تکرار به صورتانکوبه شده و کلنی ساعت 72تا  24به مدت 

  خون یپالسما اندازه گیری

ها به آزمایشگاه جهت . پس از انتقال خونشدبه صورت تصادفی انجام  گیری از سیاهرگ بال یک قطعه پرنده از هر تکرارپرورش خون33در روز 
و تا زمان انجام آزمایش در یخچال و با دمای .در دقیقه سانترفیوژ شد3۰۰۰دقیقه با دور  1۰های خونی به مدت جدا کردن پالسما از خون نمونه

(، کلسترول HDL-cباال )یبا چگال نیپوپروتئیکلسترول لگلیسرید، کلسترول کل، درجه سانتی گراد نگهداری شد. غلظت گلوکز، تری -2۰
 Automatic) زریپالسما با استفاده از آناال یها( در نمونهVLDL-cکم )اریبس یبا چگال نیپوپروتئی(، لLDL-cکم )یبا چگال نیپوپروتئیل

Biochemical Analyzer, Mindray. BS-120شد لیو تحل هی( تجز. 

 آنالیز آماری
ا از ه( مورد تجزیه آماری قرار گرفتند و برای مقایسه میانگینGLM)(، براساس رویه ,2004 SAS) SASهای حاصل با استفاده از نرم افزار آمارداده

 استفاده شد.  ۰5/۰ دارییمعن آزمون چند دامنه دانکن در سطح
Yij = µ + Ti + eij ( 1رابطه)   

 یشیآزما ی: خطاeij یمارها: اثر تTiجامعه  یانگین: مµمقدار هر مشاهده  Yij:رابطه ینکه در ا

 نتایج و بحث
ارائه شده است. تخمیر موجب  2تخمیر شده در جدول خام و نجاله آفتابگردان ک pHای و ترکیبات تغذیهنتایج مربوط به تاثیر تیمارهای آزمایشی بر 

شد، همچنین تخمیر کنجاله  (>۰5/۰P) آمینه کلو اسید الیاف نامحلول در شوینده خنثی، لیاف نامحلول در شوینده اسیداخام، پروتئین  افزایش
محتوای ماده خشک، خاکستر و فنل کل تحت  شد. pH (۰5/۰P<)و  لولمح هایقند، محلول پروتئین  ،اتریآفتابگردان موجب کاهش عصاره

 .قرار نگرفت (<۰5/۰P)تاثیر تخمیر 
 
 
 

 بر اساس ماده خشک( %) شده یرکنجاله آفتابگردان و کنجاله آفتابگردان تخم یمیاییش یبترک .5جدول
Table.2. Chemical composition of Sunflower meal and fermented Sunflower meal (%, dry matter basis) 

  
 تیمار

Treatment 
 

P-value SEM FAP FPF FAO SFM موارد 
Items 

 (درصد) ماده خشک 93.0 92.4 92.9 92.8 0.151 0.105
Dry matter 



 
 

 

0.028 0.309 a29.5 a29.1 a29.3 b27.9 
 (درصد) خام پروتئین  

Crude protein 

<0.0001 0.031 b0.226 b0.251 b0.280 a0.922 (درصد) عصاره اتری 
Ether extract 

0.018 0.689 a31.2 a29.7 ab29.0 b27.1 

 لیاف نامحلول در شوینده اسیدیا
 (درصد)

ADF 

0.021 0.296 b53.2 a54.8 a54.4 ab53.8 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
 (درصد)

NDF 

 خاکستر 6.01 5.98 6.02 6.21 0.121 0.554
Ash 

<0.0001 1.67 b9.09 b100 c86.7 a209 
میکرو گرم/ ) محلولپروتئین 

 Soluble proteinگرم(

<0.0001 5.59 b127 b119 b116 a245 گرم(گرمکرویم) محلولقند/ 
1Soluble Sugars 

<0.0001 1.30 a106 b72.9 a104 c24.4 میکرو مول/گرم() کلنهیآمدیاس 
Total amino acid 

 میکرو گرم/گرم() کلفنول 97.0 97.0 90.3 91.7 2.57 0.208
Total phenol 

<0.0001 0.010   c4.50 b4.56 c4.50 a5.76 pH 

a b cباشد. می ۰5/۰داری در سطح : در هر ردیف، میانگین هایی که حرف التین مشترک ندارند، دارای اختالف معنی 
 =SEM انحراف معبار میانگین ها 

SFM - اهد منفی( ش) کنجاله آفتابگردان یحاو رهیجFAO- ا اوریزیلوسآسپرژقارچشده با  یرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهجFPF - 
 یهاقارچبا شده  یرکنجاله آفتابگردان تخم حاوی یرهج - FAPفونیکولسومسیلیومیپنشده با قارچ  یرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهج

 فونیکولسومسیلیومیپنو  اوریزایلوسآسپرژ
 

 تخمیر تفاله انگور تحقیق با نتایج مشابه .( 2012et alCao,.) شود مواد تخمیری ییغذا باتیباعث بهبود ترک تواندیحالت جامد م ریتخم
(.,2021et alGungor ) و تخمیر کیک کلزا (.,2018al etDrażbo )  خام بعد از تخمیر را گزارش کردند.خام و فیبرپروتئین موجب افزایش 

میسلیوم  (. 2021al etGungor,.) نسبت دادها توسط میکروارگانیسمتوسط  ومیسلیم ای شده و دیتول یهامیتوان به آنزمی خام رانیپروتئ شیافزا
 است پلی ساکاریدهای مختلفاز  یآن غن یسلول وارهید رایباشد زدر کنجاله آفتابگردان تخمیری  بریف زانیم شیافزا لیممکن است دل نیهمچن

(.,2014alet Beauvais  مطابق با نتایج مطالعه حاضر .)حسن و همکاران (.,2018et alHassaan )  گزارش کردند تخمیر کنجاله آفتابگردان
که ، قارچی ای یاییباکتر ریخام با تخم نیپروتئ یگزارش داد که محتوا (2010et al Teng,.) تنگ و همکاران موجب افزایش اسیدهای آمینه شد.

 هید، باعث تجزکننرا ترشح می یدازهایاندوپپت ،دازهاینوپپتیاز پروتئازها از جمله آم یها انواع مختلفمیاز آنز یا به عنوان منبع خوبهسمیکروارگانیماین 
 etAltop ) و تخمیر دانه انگور( 2021et alGungor,.) تفاله انگور مطابق با نتایج مطالعه حاضر تخمیر شود.یمو افزایش اسیدهای آمینه  نیپروتئ

.,2018al) .ها را داردتوانایی استفاده از چربیاوریزا آسپرژیلوسقارچ  موجب کاهش عصاری اتری شد (.,2008et alYano  اساسا .)
 ها برای ساخت ( و یا از اسکلت کربنی آن 2011et alNasseri,. ؛   2008al etYano,.) ها به عنوان منبع انرژیها از چربیمیکروارگانیسم

  خام در کنجاله آفتابگردان تخمیری دور از انتظار نیست.(بنابراین با توجه به این موضوع، کاهش چربیOseni, 2011) برندسلولی بهره می پروتئین
که در طول  5/4 حدود به74/5از  pHکاهش  . ( 2017et alJazi,.) راکاهش داد pHکنجاله کنجاله پنبه دانه میزان  مشابه با نتایج تحقیق تخمیر

 لیاحتماالً به دلاسیدهای آلی  شیافزا (. 2009al etChiang,.) است یآل یدهایغلظت اس شیافزا جهینت ادیرخ داده است به احتمال ز ریخمت



 
 

 

 ودرازب مشابه نتیجه مطالعه حاضر (. 2010et alRai,.) باشدیم کیالکتاسیدمانند  یآل یدهایبه اس هادراتیاز کربوه یبرخ لی، تبدیکروبیم تیفعال
در  .( 2018et alDrażbo,.) شد (43/5به 22/3) تخمیر کنجاله کیک کلزا موجب کاهش کربوهیدرات گزارش کردند (2۰13) و همکاران

 ریپس از تخم قند محلول یکاهش محتوا کنند دلیلاستفاده  یتوانند از بستر به عنوان منبع کربن و انرژیها مسمیکروارگانیم ،تخمیرحالت جامد
 یامونومرها  یلدر تشک ییراتداشته باشد که منجر به تغ هافنول یبر رو یتواند اثرات متعدد یم یرتخم یندفرآ  .( 2016et alHu,.) اشدب تواندمی

( افزایش فنل کل را در  2016et alSalar,.بر خالف تحقیق حاضر ساالر و همکاران )  .(Adebo and Meza,2020) شود یم یبعد یمرهایپل
 یسلول یوارهد یساختار یهتجز یلبه دل هافنل یآزادسازو  یدفعال جد یستز یباتسنتز ترک. علت افزایش فنول ها را  به  رش کردندطی تخمیر گزا

اند ترکیبات فیبری را تجزیه کنند بنابراین عدم . ولی با توجه به اینکه قارچ های مورد استفاده در تحقیق حاضر نتوانستهندنسبت داد یرپس از تخم
  تواند توجیه نمود. یر در فنل کل را میتغی

استفاده از کنجاله ارائه شده است.  3در جدول  خوراکمصرف خوراک و ضریب تبدیل  ،وزن افزایش نتایج مربوط به تاثیر تیمارهای آزمایشی بر
تیمار تغذیه شده  و کل دوره دوره پایانی ،های رشددر دورهشد. همچنین ( >۰5/۰P) وزن افزایشبهبود  موجب آفتابگردان تخمیری در دوره آغازین

 وزنافزایش موجب بهبود  سیلیوم فونیکولسوم. استفاده از کنجاله آفتابگردان تخمیر شده با قارچ پنیشد (>۰5/۰P) وزنموجب کاهش  SFMبا 
(۰۰5/۰P<) در تیمار FPF .مصرف خوراک در دوره های آغازین، رشد و استفاده از کنجاله آفتابگردان تخمیری و خام تاثیر بر در دوره پایانی شد

 مصرف خوراک شد. کاهشموجب  FAF (۰5/۰P<) و CSBMنسبت به تیمار FAPولی در کل دوره پرورش تیمار  نداشت، (<۰5/۰P) پایانی

 و کل دوره پرورش یپایان ،رشد، های آغازیندر دورهSFMنسبت به خوراک  ضریب تبدیل بهبوداستفاده از کنجاله آفتابگردان تخمیری موجب 
(۰5/۰>P) .شد 

( افزایش وزن گرم /خوراک )گرم خوراک یلتبد یبپرنده(، ضر / روزپرنده(، مصرف خوراک )گرمروز /وزن )گرم یشبر افزا یشیآزما یمارهایت یرتأث .9جدول

 .یگوشت یهادر جوجه
Table.3. Effect of experimental treatments on the weight gain (g/bird), feed intake (g/bird), feed 

conversion ratio (g feed/g gain) in broilers 

   
 تیمار

Treatment 
  

P-value SEM FAP FPF FAO SFM CSBM موارد 
Items 

 گرم: روز پرنده() افزایش وزن
Weight gain (g/days bird) 

0.004 0.408 a16.7 ab16.4 a16.8 c14.6 c15.4b 1 روزگی1۰الی 
1-10days  

0.003 1.40 a51.3 a51.3 a50.8 b43.5 a49.8 11روزگی24الی 
11-24days 

0.001 1.73 b103 a109 b105 c98 b107 25روزگی 33الی 
25-39days 

0.0001 0.689 a57.1 a59.2 a57.6 b52.1 a57.6 
 روزگی33-1

1-39days 

 گرم:روزپرنده() مصرف خوراک
Feed intake (g/days bird) 

 روزگی1۰الی 1 19.9 19.4 20.6 20.0 20.8 0.604 0.526
0-10days 

 روزگی24الی11 91.4 96.3 94.6 94.9 91.1 1.67 0.158
11-24days 

 روزگی 33الی25 194 188 180 197 176 5.63 0.065
25-39days 

0.039 1.80 c96.2 a104 bc98.4 abc102 ab102 33-1روزگی 
1-39days 



 
 

 

 م(گرم:گر) خوراکضریب تبدیل 
Feed conversion ratio (gr:gr) 

 روزگی1۰الی 1 1.29 1.33 1.22 1.21 1.24 0.033 0.124
1-10days 

0.0001 0.041 b1.77 b1.85 b1.86 a2.21 b1.84 11روزگی24الی 
11-24days 

0.048 0.051 b1.70 ab1.80 b1.71 a1.92 b1.81 25روزگی 33الی 
25-39days 

0.0002 0.033 b1.68 b1.76 b701. a1.94 b1.77 33-1روزگی 
1-39days 

a b cباشد. می ۰5/۰داری در سطح : در هر ردیف، میانگین هایی که حرف التین مشترک ندارند، دارای اختالف معنی 
 =SEM انحراف معبار میانگین ها  

CSBM -( شاهد) پایه یرهجSFM - شاهد منفی( ) کنجاله آفتابگردان یحاو رهیجFAO- با ی یرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهج
کنجاله  حاوی یرهج - FAPفونیکولسومسیلیومیپنبا قارچ ی یرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهج - FPFا اوریزیلوسآسپرژقارچ

 فونیکولسوم سیلیومیپنو  اوریزایلوسآسپرژ یهاقارچبا  ییرآفتابگردان تخم
 

 

در همین  شود.یها مباعث کاهش عملکرد رشد جوجه آفتابگردانکنجاله یدهد که سطح باالینشان م انکنجاله آفتابگردمطالعات با استفاده از 
و  آالگاونیباال موجب کاهش وزن شد.  پروتئین ( گزارش کردند استفاده از کنجاله آفتابگردان با  2018et alWaititu,.) و همکارانوایتتی  راستا

های درصد کنجاله آفتابگردان با کنجاله سویا در تغذیه جوجه 75الی 5۰بیشتر از  زارش کردند جایگزین( گ 2017al etAlagawany,.)همکاران 
های تغذیه شده با بلدرچین شیدر طول آزماگزارش کردند ( 2020et alTüzün,.) و همکاران توزون .دار وزن بدن شدگوشتی موجب کاهش معنی

کنجاله عملکرد با کاهش  .ابدییکاهش م ،درصد 2۰و  15در  ژهیبه و ،کنجاله آفتابگردانسطح  شیزامعموالً با اف وزن بدن ،کنجاله آفتابگردان
 کنجاله آفتابگردانباشد. کنجاله آفتابگردان  نیدر ا فیبر زیاد یمحتوا لیدر حال رشد در مطالعه حاضر ممکن است به دل هایدر جوجه آفتابگردان

خوراک هضم  نیبنابرا ،استکوتاهی طول دستگاه گوارش گوارش و  ستمینامحلول از س فیبر عیعبور سر لینامحلول است. به دل اریبس فیبر یحاو
و  یجز(.  2020et alTüzün,.) شودیرشد م ازیمورد ن یمنجر به جذب کم مواد مغذ جهیماند و در نتیدر روده م یمدت کوتاه یبرا شده

، در جیره غذایی درصد2۰و  1۰با  ،کنجاله پنبه دانه یبه جا ،کنجاله پنبه دانه تخمیریاز  استفاده( گزارش کردند  2017et alJazi,.) همکاران
استفاده از کنجاله کلزا تخمیری در تغذیه  ( گزارش کرد 2009et alChiang,.) همکارانو  چیانگ .دیرا بهبود بخش یگوشت یهاجوجهعملکرد 

شده با  هیتغذ یگوشت یهابهبود عملکرد در جوجه حیتوض یبرا اصلی لیسه دل .خشیدهای گوشتی به طور معنی افزایش وزن را بهبود بجوجه
 هبمربوط  لیدل نیتری. اصلتوان بیان کردسایر تیمارها میبا  سهیدر مقا پنی سیلنیوم فونیکولسومبا استفاده از قارچ  یریتخمآفتابگردان کنجاله 

خوراک  یاهیتغذ کیفیت سطح دوم افزایش (. 2018et alYasar,.) باشدمی یکروبیم ریمتخ ندیفرآ یدر ط ایتغذیهمواد ضدکاهش مقدار 
و  (  2012et alSun,.) کوچک( یدهاینظیر پپت) دیمف یمواد مغذ ریو سا یضرور نهیآم یدهایاس یریپذهضم تیقابل شیافزا قیاز طر یریتخم
 دیتول دیوجود اس لیبه دل) نییپا pH لهیبه وس یکروبیم جمعیت بهبود تعادل قیفراهم شدن بهداشت و سالمت دستگاه گوارش پرنده از طر تا،ینها

 یلوسباسبا توجه به نتایج تحقیق کنجاله پنبه دانه تخمیری با استفاده از میکروارگانیسم  (. 2009et alNiba,.) باشدیشده در زمان تخمیر( م
کنجاله پنبه دانه  درصد2۰و  1۰ یحاو یهارهیبا جهای گوشتی فی جوجهخوراک مصردر  ایجرن یلوسآسپرژ و اوریزا یلوسآسپرژ ،یلیسسوبت

خوراک  زانیم( بیان کردند  2011et alFazhi,.) و همکاران فازهی  .( 2017et alJazi,.)نداشتشاهد  ماریتمصرفی خوراک  تفاوتی با تخمیری
تغذیه شده بودند  یلیسسوبت یلوسپالنتاروم و باس یلوستوباسالکدرصد کنجاله کلزا تخمیری با کمک باکترهای 1۰۰های که با اردک یمصرف

 های تخمیریخوراک مغذی مواد کیفیت بهبود است ممکن نتایج این برای توضیح یک نسبت به تیمار حاوی کنجاله سویا به طور جزئی بیشتر بود.
 et Teng) باشد تخمیر از پس هاآنزیم و کوچک پپتیدهای مانند عملکردی مغذی مواد سایر و ضروری آمینه اسیدهای هضم قابلیت افزایش مانند

.,2012al.) فالح و همکاران(.,2016et alFalah )  گزارش کردند جایگزینی کنجاله سویای تخمیری با کنجاله سویای خام موجب کاهش مصرف
ای تخمیری به دلیل تغییر رنگ، بو و خوراک در جوجه های گوشتی می گردد که علت آن را کاهش خوشخوراکی جیره های حاوی کنجاله سوی

  2009et alEngberg,.طعم کنجاله سویا پس از تخمیر نسبت داد. همچنین انگبرگ و همکاران )



 
 

 

سرعت رشد باال  با های پروتئینی تخمیر شده به جای خوراک معمولی جذابیت کمتری برای تمامی پرندگان( گزارش کردند جایگزینی خوراک
 Tüzün) و همکاران توزونبه طور مشابه گردد. های نامرغوب میبب کاهش مصرف خوراک، رفتارهای پرخاشگرانه و پر و بالداشته و در نتیجه س

.,2020et alافزایش  یبه صورت خط ییغذا جیرهدر  کنجاله آفتابگردانسطح  شیدر حال رشد با افزا نیبلدرچ خوراکضریب تبدیل  ،( بیان کردند
های ( گزارش کردند استفاده از کنجاله آفتابگردان در تغذیه جوجه 2014et alDeAraujo,.) و همکاراندآرائوخو ، مطالعه بیترت نیبه هم .یابدمی

های جوجه گوشتی کنونی از سرعت رشد باالیی برخوردار بوده و سویه. شوندمی خوراکدرصد موجب بدتر شدن ضریب تبدیل 3گوشتی با سطح 
الیاف نامحلول در ) است ییباال بریف یمحتوا یکنجاله آفتابگردان دارا طلبد.یت هضم زیاد و ارزش غذایی زیاد را مینیاز به جیره غذایی با قابل

 .( 2014et alDeAraujo,.) شودمیعملکرد موجب کاهش  جهیگذارد و در نتیم یمنف ریتأث یکه بر جذب مغذ ،درصد(13/45=شوینده خنثی
 یحاو ییغذا یهاجیرهو  شاهد ییغذا تیمارهای که جیرهدر  ،خوراکضریب تبدیل ( 2017et alJazi,.) انجزی و همکار همسو با نتایج تحقیق

کنجاله  یحاو ییغذا هایجیرهکننده  افتیدر یهاتر از گروهمطلوب یبه طور قابل توجه ،مصرف کردند کنجاله پنبه دانه تخمیری درصد 2۰و  1۰
 .بود پنبه دانه

ایلئوم نیز  قسمتبا توجه به نتایج کشت میکروبی در ارائه شده است.  4تیمارهای آزمایشی بر کشت میکروبی در جدول نتایج مربوط به تاثیر 
 نسبت به سایر تیمارها افزایشFPFداشت ولی تیمار  شاهد ماریت( نسبت به >۰5/۰P) کاهش SFM,FAO,FAPهای در تیمار فرمیکلباکتری 

(۰5/۰P<داشت).  

 یگوشت یهاجوجهدر ( cfu/g 10log) ایلئوم و جمعیت میکروبی pHمیزان  بر یشیآزما یمارهایاثر ت. 2جدول 
 10log( . Effects of fermented Sunflower meal on pH and bacteria counts in the Ileum of broilers..4Table

cfu/g) 

 تیمار  
Treatment 

 

P-value SEM FAP FPF FAO SFM CSBM موارد 
Item 

 ایلئوم       
Ileum 

0.419 0.329 5.73 6.30 6.13 5.88 6.59 pH 
باکتری کل بی  5.95 6.02 6.60 6.84 6.19 0.493 0.664

 هوازی
Total anaerobic 

bacteria 
 الکتوباسیلوس 6.70 5.67 5.30 6.85 6.34 0.424 0.111

.Lactobacillus 
0.0005 0.077 bc5.15 a5.73 bc5.15 c5.00 b5.30 کلی فرم 

Coliform 
a b cباشد. می ۰5/۰داری در سطح : در هر ردیف، میانگین هایی که حرف التین مشترک ندارند، دارای اختالف معنی 

 =SEM انحراف معبار میانگین ها  
CSBM -( شاهد) پایه یرهجSFM - شاهد منفی( ) کنجاله آفتابگردان یحاو رهیجFAO- با  ییرخمکنجاله آفتابگردان ت یحاو یرهج

کنجاله  حاوی یرهج - FAP فونیکولسومسیلیومیپنبا قارچ  ییرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهج - FPF ااوریزیلوسآسپرژقارچ
 فونیکولسوم سیلیومیپنو  اوریزایلوسآسپرژ یهاقارچ با ییرآفتابگردان تخم

 

در تحقیقی تاثیر (.  2009et alNiba,.) دارد یهای گوشتجوجه میمودر عملکرد و سالمت ع میروده نقش مه ستمیدر س یکروبیم تیفعال
های تخم ی تخمیری در مرغهاخوراکهای تخم گذار مورد بررسی قرار گرفت، تغذیه های تخمیر شده بر میکروفلور دستگاه گوارش مرغخوراک

دستگاه گوارش  یکروبیم تیبر فعال یریخوراک تخم هیتغذ (. 2009et alEngberg,.) شوددر ایلئوم می فرمیکلی هایباکترگذار سبب کاهش 
 تی، نشان دهنده کاهش فعالشوندیم هیشده تغذ ریکه از خوراک تخم طیوری روده کور و لئومیدر ا ATPباالتر و غلظت کمتر  pH. گذاردیم ریتأث
. شده است ریاست که قبالً در خوراک تخم ییقندها ژهیو ، بهریقابل تخم یامر فقدان بسترها نیا یاحتمال حیمناطق است. توض نیدر ا یکروبیم



 
 

 

در خوراک  سوبستراکمک کند. مقدار کمتر  یرشد باکتر یموجود برا سوبسترا کمتر ریممکن است به مقاد زین هافتیبهبود  یهضم مواد مغذ تیقابل
 شودمنعکس می روده کور یدر محتوا کیالکتدیهای اسیو باکتر روده کورو  لئومیدر ا یهوازیب یهایاز باکتر یتوسط تعداد کمتر ی،ریتخم

(.,2009et alEngberg  .)با افزایش قابلیت دسترسی و هضم و  تواندیکروبی مضر از دستگاه گوارش ممیت عیدر نتیجه حذف و یا کاهش جم
 ریتخم ندیذکر است که پس از فرآ انیاش .جذب مواد مغذی برای میزبان، شرایط الزم برای رسیدن به حداکثر پتانسیل رشد را فراهم نماید

کند.  آلوده را طیور دستگاه گوارشتواند یشد که م یغن کیوتیپروب کیالکت دیاس های حاویمیکروببا کشت زنده  ییمحصول نها ،میکروبی
 یهایباکتر یهاهیمطلوب از جمله سونا یهایرشد باکتر یرا برا یطیها شرانیوسیچرب فرار و باکتر یدهایاس دیبا تول های اسیدالکتیکیباکتری

 .( 2019et alChachaj,.) کندیم جادیزا ایماریب

روزگی استفاده از کنجاله 33ارائه شده است. باتوجه به نتایج در  5های خونی در جدول بر فراسنجه مربوط به تاثیر تیمارهای آزمایشینتایج 
و  FAOدر تیمار  LDL-cهمچنین میزان  شد.FAPو  SFM(در تیمارهای۰5/۰>P) HDL-cآفتابگردان تخمیری و خام موجب افزایش میزان 

FPF (۰5/۰>P.افزایش یافت ) 
 

 .یگوشت یهاجوجه های خونیشاخصشده بر  یرکنجاله آفتابگردان تخم یر. تأث5جدول.
Table.5. Effects of fermented Sunflower meal on Blood indices of broilers. 

 تیمار  
Treatment 

 

P-value SEM FAP FPF FAO SFM CSBM موارد 
Item 

       39d 

 گلوکز 200 198 203 200 203 8.23 0.992
Glucose, mg/dl 

 ترگلیسیرید 40.0 41.6 41.4 42.2 36.2 3.24 0.694
Triglycerides, mg/dl 

 کلسترول 213 217 216 232 206 6.90 0.144
Cholesterol, mg/dl 

0.001 198 ab45.2 bc40.5 c37.2 a48.9 c38.1 باال  یبا چگال نیپوپروتئیل 

HDL-c, mg/dl 
 کم  اریبس یبا چگال نیپوپروتئیل 8.00 8.32 8.28 8.44 7.24 0.648 0.694

VLDL-c, mg/dl 
0.008 8.44 b145 a195 ab172 b161 b167 کم  یبا چگال نیپوپروتئیل

LDL-c, mg/dl 

a b cباشد. می ۰5/۰داری در سطح ن هایی که حرف التین مشترک ندارند، دارای اختالف معنی: در هر ردیف، میانگی 
 =SEM انحراف معبار میانگین ها  

CSBM -( شاهد) پایه یرهجSFM - شاهد منفی( ) کنجاله آفتابگردان یحاو رهیجFAO- با ی یرکنجاله آفتابگردان تخم یحاو یرهج
کنجاله  حاوی یرهج - FAPفونیکولسومسیلیومیپنبا قارچ  ییرکنجاله آفتابگردان تخم یوحا یرهج - FPFا اوریزیلوسآسپرژقارچ

 فونیکولسوم سیلیومیپنو  اوریزایلوسآسپرژ یهاقارچ با ییرآفتابگردان تخم
(گزارش کردند  2016et alHu,.) نو همکارا هو مشابه با نتایج را نشان دهد. یمواد مغذ سمیتواند عملکرد و متابولیخون م ییایمیوشیب یپارامترها

 یهاکاهش غلظت کلسترول خون جوجه حیتوض یبرا لیدو دلشود. های گوشتی با کنجاله کلزا تخمیری موجب کاهش کلسترول میتغذیه جوجه
، coA-لیگلوتار-لیمت-3-یدروکسیه-3 میآنز تیبا مهار فعال اسیدالکتیکشده است. اول،  شنهادیپهای تخمیری تغذیه شده با خوراک یگوشت

سنتز  ،های الکتوباسیلوسباکتریتوسط  وناتیپروپ ژهیکوتاه، به و رهیچرب با زنج یدهایاس دیدهد دوم، تولیمقدار سنتز کلسترول را کاهش م
ردند (گزارش ک 2020et alSembratowicz,.) و همکارانیچر سمبراتوو (. 2018al etAshayerizadeh,.) کندیم را محدود یکلسترول کبد
در باال  یبا چگال نیپوپروتئیلمشاهده شده در  شیافزا شود.میباال  یبا چگال نیپوپروتئیلها با کنجاله سویا تخمیری موجب افزایش تغذیه بوقلمون



 
 

 

 ونیداسیاکس یندهایسرکوب فرآ جهیو در نت یدانیاکسیآنت ستمیس کیممکن است اثر تحر تغذیه شده با کنجاله سویای تخمیری یهاخون جوجه
 (. 2020et alSembratowicz,.) باشد دیپیل

 نتیجه گیری کلی    
های گوشتی با همچنین تغذیه جوجه خوراک تخمیری شده pHخام و کاهش  پروتئین کل، آمینهاسیدکنجاله آفتابگردان موجب بهبود  یرتخم

شده است و همچنین با تیمار شاهد  خامت به کنجاله آفتابگرداننسب ،خوراک یلتبد یبو ضرافزایش وزن بهبود کنجاله آفتابگردان تخمیری موجب 
.تواند باشدمی یگوشت یهاجوجه یرهدر ججایگزین مناسبی برای کنجاله سویا  یریلذا استفاده از کنجاله آفتابگردان تخمنیز تفاوتی نداشته است. 
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