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  چکیده

در  کاخوراز این لحاظ که ابع غذایی که از جمله آنها منابع دامی می باشند؛ و مننیاز روز افزون به و  جمعیت رو به رشدبا توجه به روند 
از آنجایی که . در تغذیه دامها کمک شایانی به اقتصاد می کند استفاده از پسمانده های کارخانجات پرورش دام و طیور بیشترین هزینه را دارد

گفت به کار بردن آن در جیره دام ها به نوعی جلوگیری از هدر رفتن  محسوب می شود می توانپنبه دانه به عنوان ضایعات کارخانجات پنبه 
. تغذیه نیست جهتنرژی است و نیازمند هیچگونه فرآوری پنبه دانه کامل دارای میزان باالی پروتئین خام و ا. این منبع عظیم خوراکی است

سنتز است  با سیکل تری گلیسرید ها و کلسترول در ارتباط که چربی پنبه دانه عملکرد تولید مثلی را به ویژه در گاو های الغر بهبود می بخشد
وجود چربی در پنبه دانه کامل سبب کاهش متان  .ستهاالیاف پنبه دانه در شکمبه به اندازه دیگر علوفه کارایی . استروئید ها کمک می کند

و جریان اسیدآمینه از معده به  کاهش داده را غلظت آمونیاک درشکمبهو  در تخمیر شکمبه ای تاخیر ایجاد می کند و تولیدی در شکمبه شده
  .روده را برای جذب و استفاده افزایش می دهد

 کارخانجات، پروتئین خام، انرژی پنبه دانه، پسماندهتغذیه دام،  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

کشاورزی  علومالزم است برنامه اقتصادی همه جانبه ای در  ،با توجه به روند فزاینده افزایش جمعیت، منابع محدود و فقر و گرسنگی پنهان
زمان و سرمایه ما را به اهداف  پرورش دام وطیور یکی از مواردی است که با بهینه سازی. تدوین گردد یعنی علوم دامیو زیر مجموعه آن 
پنبه دانه می تواند . در پرورش دام و طیور بیشترین هزینه را دارد مساله عمده و اساسی است کاخوراز این لحاظ که . اقتصادی می رساند

شده مورد استفاده  به صورت کنترلهم  امروزه به دلیل کیفیت مناسب سهم بسزایی در جیره نشخوارکنندگان داشته باشد و در جیره طیور
به طور کلی می توان گفت که پنبه دانه یک ماده غذایی بهداشتی و اقتصادی است و به لحاظ ترکیبات شیمیایی مناسب می تواند در . قرارگیرد

ه تنهایی در یک محصول فرعی کارخانجات پنبه پاک کنی است که استفاده از آن ب پنبه دانه کامل .نقش مهمی ایفا کند نشخوارکنندگانجیره 
که به طور گسترده به عنوان مکمل غذایی برای نشخوار  1پنبه دانه کامل به دو صورت موجود است، سفید یا پرزدار. جیره معمول نیست

 البته ارزش غذایی هر دو مشابه است. )2007ژانگ و همکاران،( نیز به مقدار کم در دسترس است 2پنبه دانه سیاه و کنندگان استفاده می شود
درصد از  5پنبه دانه بدون پرز مشابه نوع پرز دار است با این تفاوت که فقط  .با این تفاوت که پنبه دانه سفید و پرزدار حاوی فیبر بیشتری است

ونه فرآوری پنبه دانه کامل دارای میزان باالی پروتئین خام و انرژی است و نیازمند هیچگ  ).1996 آلفورد و همکاران،(الیاف آن باقی مانده اند 
 36و ) روغن و کنجاله(درصد به عنوان کنسانتره  64پنبه دانه کامل را می توان محصولی شامل حدود . برای آماده سازی جهت تغذیه نیست

دانه  انرژی پنبه دانه کامل از چربی است و این امر سبب شده که پنبه عمده). 1991ویلکز و همکاران، (معرفی کرد ) پرز و پوسته(درصد علوفه 
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نشان داده شده که چربی پنبه دانه عملکرد تولید مثلی را به ویژه ). 2000 الگینبال و همکاران،( به یک محصول جانبی خیلی خوب تبدیل شود
می این قضیه می تواند با سیکل تری گلیسرید ها و کلسترول در ارتباط باشد که به سنتز استروئید ها کمک . در گاو های الغر بهبود می بخشد

بیان کرد مقدار روغن پنبه ) 2003(مِیِر  ).1998آریلی،(الیاف پنبه دانه در شکمبه به اندازه دیگر علوفه ها کارایی دارد ). 1989ویلیامز، (کند 
ندیلیس و کا(اطالعاتی وجود ندارد که نشان دهد میزان زیاد چربی پنبه دانه بر سفتی چربی بدن دام تاثیر گذار است  اما. دانه کامل باالست

در تخمیر شکمبه ای تاخیر ایجاد می کند و با  و وجود چربی در پنبه دانه کامل سبب کاهش متان تولیدی در شکمبه شده ).1998 همکاران،
از جمله عواملی که باعث کاهش تعداد . شکمبه را کاهش می دهد یپروتوزوآتعداد تاثیری که بر میکروارگانیسم های شکمبه می گذارد 

عملکرد حیوان ممکن است با دستکاری اندازه یا ترکیب جمعیت پروتوزوآ بهبود . آ در شکمبه می شوند چربی و روغن زیاد درجیره استپروتوزو
از معده به روده را برای ) منشأ غذایی و باکتریایی(زدایی معموال باعث کاهش غلظت آمونیاک درشکمبه شده وجریان اسیدآمینه  پروتوزوآ. یابد

زدایی قابلیت دسترسی اسیدهای  مشاهداتی وجود داردکه نشان می دهد پروتوزوآ). 2001 ایوان و همکاران،(دهد  فاده افزایش میجذب و است
تغذیه پنبه دانه کامل می تواند با تاثیری که بر . آمینه را افزایش  می دهد اما ممکن است قابلیت دسترسی انرژی هضم شده را کاهش دهد

  همچنین  می تواند از طریق تاثیر بر افزایش جذب. رد موجب باال رفتن راندمان غذایی و افزایش عملکرد دام شودکاهش مصرف خوراک دا
  .اسید های آمینه گوگرددار باعث بهبود رشد پشم در گوسفند شود

استفاده از  در .مبه شودبیان کردند که پنبه دانه کامل ممکن است باعث بهبود رشد و تحریک تکامل شک)  1982( ناندرسون و همکارا
افزایش وزن، افت وزن الشه بعد  مشخص گردید که افزایش مصرف پنبه دانه اثر معنی داری بر در تغذیه گوسفند سطوح مختلف پنبه دانه کامل

) 1993(ان و کاستلی و همکار) 1985(هاوکینز و همکاران ). 1998کاندیلیس و همکاران، ( دارداز خشک شدن، چربی روده ای و وزن کبد 
و دریافتند که تغذیه پنبه دانه کامل تاثیر کمی بر هماتوکریت و غلظت هموگلوبین دارد، در حالی که بر غلظت پروتئین کل، آلبومین، گلوکز 

شه گزارشات کمی در ارتباط با تاثیر تغذیه پنبه دانه کامل و دیگر محصوالت جانبی آن بر ویژگی های ال . کلسترول خون بیشتر مؤثر است
  ).2006کرانستون و همکاران، (وجود دارد 
        

  هگیاه پنبپیشینه  -1

  :طبقه بندی گیاهی  -1-1

 یارتفاع بوته در رقم ها .و ریشه آن عمودی است gossypiumو از جنس  malvaceaeپنبه گیاهی است گل دار، دولپه ای از خانواده 
اگر با زمستان و یخبندان همراه نباشد طول عمر گیاه  مناطقولی در برخی  در آب و هوای معتدل گیاهی است یک ساله. گوناگون متفاوت است

  .به چند سال هم می رسد
 :ترکیبات و کاربرد آن  -1-2

پس از تهیه . از تارهای پنبه در کارخانه های ریسندگی، نخ تهیه می کنند .ید رنگ و دانه تشکیل شده استفپنبه از دو قسمت تارهای س
 ): 1995پوره و روگرز، ( دانه پنبه از سه قسمت تشکیل شده است. ی شودم هنخ، انواع پارچه بافت

وزن دانه را در رقم های گوناگون تشکیل می دهد و از آن نخ، کاغذ،  درصد 2-19لینتر یا کرکهای که سطح دانه را می پوشانند و  - الف 
  .)1997 الیرد،( پالستیک، فیلم، نمد، موکت و وسایل بهداشتی تهیه می شود

از پوست . وزن دانه را تشکیل می دهد و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه دیده می شود درصد 40-45پوسته که مغز را می پوشاند و  -ب   
  .می کنند دانه خوراک دام، کود، پالستیک و الستیک مصنوعی تهیه

وزن دانه را تشکیل می  درصد  50- 55     ت ومغز پنبه دانه که به رنگ سفید روشن است و از روغن و پروتئین تشکیل شده اس  -ج   
کیلوگرم الیاف پنبه حدود  100با تولید هر . از مغز دانه روغن خوراکی، صابون، گلیسرین و از تفاله آن کود و خوراک دام تهیه می شود. دهد
ل استفاده از الیاف آن می کاشته اند، ولی سال پنبه را به دلی 5000هرچند نزدیک به . کیلوگرم دانه پنبه از گیاه پنبه تولید می شود 160

  ).1997شرکت پنبه، ( مصرف دانه آن برای تامین مواد غذایی از قرن نوزدهم رایج شده است
  
  



 جایگاه پنبه دانه در طبقه بندی خوراک  -1-3

ریقی در اعمال حیاتی بدن هر یک به ط ،که پس از جذب و ورود به خون هستندموادی مغذی  حاوی دامخوراکهای مورد نیاز در تغذیه 
پنبه دانه از . آب می باشند وچربیها، پروتئین ها، مواد معدنی، ویتامین ها  ،مواد مغذی به طور کلی شامل کربوهیدراتها .نقش ایفا می کنند

پنبه دانه  پروتئین .)1991کوپاک و ویلکز، (لحاظ مواد مغذی به گونه ای است که آن را جزء خوراک های با کیفیت طبقه بندی می کنند 
ترکیب شیمیایی پنبه دانه ذکر شده  1- 1در جدول  .از نظر اسید آمینه لیزین دارد ویژه ایاهمیت دارای کیفیت باالیی است، به خصوص که 

   .است
  

  )2000انجمن ملی تحقیقات، (کامل  پنبه دانهترکیبات شیمیایی  -  1- 1جدول 

  مقدار ماده مغذی

  92 )      درصد(ماده خشک

  28 )           درصد(پروتئین خام

  22                )درصد(چربی خام

  90 )                   درصد(کل مواد مغذی

  20           )درصد(فیبر خام

  52 )                   درصد(دیواره سلولی

  30 )درصد(دیواره سلولی بدون همی سلولز

  2/0                 )      درصد(کلسیم

  8/0  )درصد(فسفر

  8/3 )درصد(خاکستر

  24/2 )    مگاکالری در کیلوگرم(انرژی خالص برای نگهداری

  55/1 )مگاکالری در کیلوگرم(انرژی خالص برای رشد

 
  

پنبه دانه  .دنن مصرف کننده موثر باشبعضی از غالت و منابع پروتئین گیاهی دارای سموم طبیعی هستند که می توانند در عملکرد حیوا 
گزارش کردند که وجود ) 1996(مک ناب و همکاران . وجود تانن در پنبه دانه کامل می تواند تا حدودی مفید باشد. دارای مقدار کمی تانن است

وری از شکمبه افزایش یافته و مقدار کم تانن در جیره می تواند باعث کاهش تجزیه پذیری پروتئین در شکمبه شود، در نتیجه پروتئین عب
همچنین گزارش شده که جذب ظاهری اسید های آمینه ضروری به ویژه اسید های آمینه شاخه . راندمان استحصال پروتئین افزایش می یابد

  ).2001و برمینقام و همکاران،  1987واقورن و همکاران،  (دار همچون والین در روده باریک افزایش می یابد 
گوسیپول رنگدانه ای زرد پلی فنلیک است که ترکیبی آلدهیدی . است 3ذیه ای دیگر که در گیاه پنبه یافت می شود گوسیپولماده ضد تغ

اغلب گوسیپول یافت شده در پنبه دانه . گوسیپول موجود در پنبه دانه به دو شکل آزاد و باند شده وجود دارد). 1997بالویکل و همکاران، (دارد 
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و کالهوون و همکاران،  2001منا و همکاران، (است که حرارت و رطوبت همراه با فشار می تواند سبب باند شدن آن شود  کامل به شکل آزاد
حیوانات تک . است که ایزومر منفی دارای فعالیت بیولوژیکی بیشتری می باشد-ISO     و   +ISOهمچنین گوسیپول دارای دو ایزومر ). 1995

غیر  .)2007ژانگ و همکاران، (بیشتر مقاومند ) بویژه جنس ماده(ساس ترند درحالی که نشخوارکنندگان معده ای به سمیت گوسیپول ح
نشخوار کنندگان بالغ عملکرد سم . حساس بودن نسبی نشخوارکنندگان نسبت به گوسیپول در ارتباط با توانایی سم زدایی شکمبه آنهاست

مکانیسم سم زدایی گوسیپول توسط شکمبه به خوبی شناخته نشده است ). 1991ران، کالهوون و همکا(تری دارند  زدایی شکمبه ای وسیع
دریافتند که تغذیه میانگین مصرف ) 1992و1998(و کاندیلیس و همکاران ) 1991(نیکوکیریس و همکاران ). 1987کوپاک و همکاران، (

نشان دادند  )1988(نیوتز و همکاران   .متی بره ها نداشته استمیلی گرم گوسیپول آزاد هیچگونه آثار سمی روی رشد و سال 202 ± 721روزانه
  .درصد پنبه دانه کامل به راحتی می تواند در جیره گوسفندان جایگزین شود 25که حداقل 

  ه دانهبفرآورده های پن  - 2

   4خوراک تخم پنبه  -2-1

ن از دانه های روغنی، تفاله باقیمانده کنجاله پس از استخراج قسمت عمده روغ( نوعی خوراک دام و طیور مرکب از کنجاله پنبه دانه
   .پروتئین خام دارد درصد 36این خوراک کمتر از . می باشد و پوست پنبه دانه) خوانده می شود

    5آرد پنبه دانه -2-2

به طور نازک غلتک زده می  دانه پنبه. بدست می آید) بدون لینتر(پاک شده از الیاف و پوست کنده  دانه نوعی فرآورده غذایی که از پنبه
با این عمل حالت پالستیکی پیدا می کند و خارج کردن روغن از آن  .درجه فارنهایت پخته می شود 225دمای ساعت در  5/1شود و برای مدت 
ز یک الک روز ذخیره می کنند، سپس آرد ا 30و قبل از آرد کردن با آسیاب چکشی به مدت  شدهکنجاله پرس شده سرد . آسانتر می شود

  .پروتئین خام می باشد درصد 5/57رنگ روشن، مزه آجیلی و حاوی  دارای این فرآورده. عبور داده می شود 200شماره 
   6پوست پنبه دانه  -2-3

بخشی از پس مانده حاصل از . پوست دانه تشکیل می دهد پس از فرآوری، را پنبه دانه درصد 28 .مد نظر است دانه پوسته خارجی پنبه
و مجموع مواد غذایی آن بوده  قابلیت هضم پروتئین پوسته بسیار ناچیز. که از آن در تغذیه دام استفاده می شود است، دانه شی از پنبهروغن ک

کالهوون و ( خوراک های غنی از پروتئین مثل کنجاله پنبه دانه به دام ها تغذیه می کنند این خوراک را با. )1-2جدول ( است درصد 7/43
  ).a 1995همکاران، 

  
  

  )NRC، 2000( پوست پنبه دانهدرصد مواد مغذی  -  1-2جدول  

در(مقدار ماده مغذی

  )صد

 ماده خشک

  پروتئین خام

  چربی

  فیبر خام

91  

7/3  

5/1  

44  
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   7دانه کنجاله پنبه -2-4

، می توان گفت بیشترین یکی از مواد غذایی مورد مصرف در پرورش دام و طیور، کنجاله پنبه دانه است که پس از کنجاله سویا و ذرت
موجود است ترکیبات دیگری نیز در آن  ،پروتئین با د اما همراهباشبیشترین اهمیت کنجاله پنبه دانه مربوط به پروتئین آن می . اهمیت را دارد

استخراج شده، بدست  که قسمت اعظم روغن آنکامل  دانه نوعی خوراک دام پروتئینی مشهور است که از پنبه دانه کنجاله پنبه. )2- 2جدول (
این روش، محصول بیشتری . ی می باشدآلروش جدید استخراج روغن از دانه گیاهان، به طریق شیمیایی و با استفاده از حالل های . می آید

از حالل صورت  روشی دیگر برای استخراج روغن از دانه گیاهان، بدون استفاده. و سریع تر هم انجام می پذیرد بودهتولید می کند، با صرفه تر 
از این روش معموالً . در این روش روغن را با روش های مکانیکی فشردن، استخراج می نمایند. می گیرد و به استخراج فیزیکی معروف است

 صددر 41حاصل حدود  دانه کنجاله پنبه ،به روش حالل انجام شود دانه اگر روغن کشی پنبه .برای تهیه روغن های خوراکی استفاده می شود
   پروتئین خام خواهد داشت درصد 39پروتئین خام خواهد داشت و اگر روغن کشی به طریق مکانیکی صورت گیرد کنجاله حاصل حدود 

.(AAFCO,2001)  
  
 

  )NRC1984 (روغن گیری شده با روش های مختلف  پنبه دانه کنجالهمقدار مواد مغذی  -  2-2جدول 

 حاللباغن کشیرو مکانیکیروغن کشی )درصد(ماده مغذی

 ماده خشک

  پروتئین خام

  چربی

  فیبر خام

94 

39 

5/4 

5/12  

92  

5/41 

5/1 

5/12  

  نتیجه گیری

 .)1991کوپاک و ویلکز، (پنبه دانه از لحاظ مواد مغذی به گونه ای است که آن را جزء خوراک های با کیفیت طبقه بندی می کنند 
پنبه دانه به علت دارا بودن مقداری تانن  .از نظر اسید آمینه لیزین دارد ویژه ایاهمیت ت، به خصوص که دارای کیفیت باالیی اسپنبه دانه  پروتئین

می تواند باعث کاهش تجزیه پذیری پروتئین در شکمبه شود، در نتیجه پروتئین عبوری از شکمبه افزایش یافته و راندمان استحصال پروتئین 
جذب ظاهری اسید های آمینه ضروری به ویژه اسید های آمینه شاخه دار همچون والین در روده  همچنین گزارش شده که .افزایش می یابد

خوراک پنبه که شامل کنجاله  ).2001و برمینقام و همکاران،  1987واقورن و همکاران،  (افزایش می یابد نیز در حضور مقدار کمی تانن باریک 
همچنین کنجاله پنبه دانه که حاصل روغن گیری پنبه دانه است حاوی . روتئین خام داردپ% 36پنبه دانه و پوست پنبه دانه است کمتر از 

نیوتز و همکاران  .مقادیر قابل توجهی پروتئین، چربی و فیبر خام می باشد که می تواند بخوبی در تغذیه نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گیرد
  .امل به راحتی می تواند در جیره گوسفندان جایگزین شوددرصد پنبه دانه ک 25نشان دادند که حداقل  )1988(

به هم  پنبه دانه می تواند امروزه به دلیل کیفیت مناسب سهم بسزایی در جیره نشخوارکنندگان داشته باشد و در جیره طیوردر نتیجه 
ایی بهداشتی و اقتصادی است و به لحاظ به طور کلی می توان گفت که پنبه دانه یک ماده غذ. صورت کنترل شده مورد استفاده قرارگیرد

می توانیم از ضایعات کارخانجات پنبه پاک کنی که و ما  .نقش مهمی ایفا کند نشخوارکنندگانترکیبات شیمیایی مناسب می تواند در جیره 
اقتصاد جامعه و تولید محصول بسیاری از این ضایعات دور ریخته می شوند بخوبی برای تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد و بدین طریق به 

 .بیشتر کمک کرد
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