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 چکیده

های بر  درصد( به جای کنجالۀ سویا در جیره 42و 8،،6، 0به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجالۀ کلزا )

هایگوشتی نر، آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی به روش فاکتوریل  پایه ذرت یا گندم بر عملکرد و صفات الشه جوجه

قطعه جوجه سویه راس در  040آزمایشی انجام شد. در این آزمایش تعداد  قطعه جوجه در هر واحد 6تکرار و  5با  4×2

روزگی  جیره یکسان  دریافت  4،ها تا  روزگی برای انجام آزمایش به طور تصادفی انتخاب شدند.همه جوجه 4،سن 

های  روزگی( جیره 24تا  44روزگی( و پایانی ) ،4تا 4،دوره رشد ) 4روزگی در طی  24تا   4،نموده  و  از سن 

( 24-4،نتایج نشان داد که مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره ) آزمایشی را دریافت کردند.

داری با تیمار شاهد )جیره بر پایه ذرت و  تحت تأثیر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کلزا قرار نگرفته و تفاوت معنی

ن، اثر جایگزینی کنجاله کلزا بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی  در دوره رشد و اثر سویا( نشان ندادند. با وجود ای

های  که جوجه نحوی (، به>05/0Pدار بود ) نوع جیره پایه )ذرت یا گندم( بر افزایش وزن در دوره پایانی و کل دوره معنی

نگین افزایش وزن بیشتری داشتند. افزایش سطح های دارای ذرت، میا های بر پایه گندم نسبت به جیره تغذیه شده با جیره

(، ولی اثر سطوح مختلف کنجالۀ >05/0Pکنجالۀ کلزای جیره باعث افزایش درصد وزن کل دستگاه گوارش و روده شد )

در کل،  دار نبود. معده( معنی پیش -بطنی، کبد، قلب و سنگدان کلزا بر روی سایر صفات الشه )درصد سینه، ران، چربی

های بر پایۀ ذرت یا گندم جایگزین  درصد در جیره 8،توان کنجالۀ کلزا را تا سطح  حقیق حاضر نشان داد که مینتایج ت

 کنجاله سویا نمود.

 

 جوجه گوشتی، ذرت، کنجالۀ کلزا، گندم. های کلیدی: واژه
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Abstract 
This experiment was conducted to investigate the replacement of soybean meal by different levels 

of canola meal (0%, 8%, 16% and 24%) in wheat or corn based diets on performance and carcass 

traits of male broiler chickens. The experiment was a 2×4 factorial based on completely randomized 

design with 5 replicates of 8 birds in each, using 320 Ross chicks. All of chickens received similar 

ration until 12 day of age, then received experimental rations from 12 up to 42 days of age in two 

periods, grower (12 to 21) and finisher (22 to 42).Results indicated that different levels of canola 

meal replacement had no effect on feed intake, body weight gain and feed conversion ratio in the 

total period (12-42). The interaction between basal diet and canola meal levels on above mentioned 

traits was not significant. However, the effect of replacement of canola meal was significant 

(P<0.05) on body weight gain and feed conversion ratio in the grower period. Effect of basal diet 

(corn or wheat) on body weight gain was significant (P<0.05) during the finisher and total periods. 

However, chickens fed wheat based diet had increased weight gain in comparison with corn based 

diet. Increasing levels of canola meal increased percentages of total digestive tract and total 

intestinal weights (P<0.05), but had not significant effect on other carcass traits (percentage of 

breast, tight, abdominal fat pad, liver, heart and proventriculus and gizzard).As a while, the results 

of the present study showed that canola meal can be used up to 16% in wheat or corn based diet. 

 

Key Words: Broilers, Canola meal, Corn, Wheat 
 

 

 مقدمه

های گوشتی  های معمول جوجه درصد جیره 00بیش از 

در سالهای اخیر  دهد. را ذرت و کنجاله سویا تشکیل می

گذاری در زمینۀ کشت گندم و کلزا، تولید این  با سرمایه

نوع محصوالت رو به افزایش بوده و هزینۀ آنها نیز رو 

باشد. در نتیجه جایگزینی گندم و کنجالۀ  به کاهش می

راکی اصلی جیره طیور )ذرت و کلزا به جای مواد خو

های  تواند قدم مهمی در جهت کاهش هزینه سویا( می

 تغذیۀ طیور باشد.

گندم جانشین بسیار مناسبی برای ذرت محسوب 

گردد، اما میزان استفاده از آن در جیره به خاطر  می

ای موجود در گندم، با  وجود عوامل ضد تغذیه

حاوی سطوح باشد. گندم  هایی همراه میمحدودیت

ایبوده که به  غیرنشاسته ساکاریدهای پلی  نسبتاً باالی

عنوان کربوهیدراتهای ساختمانی در الی آلورون و 

دیواره سلولی آن قرار دارد دیواره سلولی آن قرار 

گندم را به  NSPبیشترین سهم  ،ها دارد. آرابینوزایالن

. (4005)منگ و همکاران دهند  خود اختصاص می

ها در دستگاه گوارش به شکل محلول در  النآرابینوزای

محتویات گوارشی  4آمده و منجر به افزایش گرانروی

                                                           
1
Arabinoxylan 

2
 Viscosity 
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شوند. افزایش گرانروی محتویات گوارشی سرعت  می

عبور خوراک را کاهش داده که آن هم موجب کاهش 

تواند کاهش  میزان خوراک مصرفی شده و این امر می

چنین با  معملکرد پرنده را به دنبال داشته باشد. ه

افزایش گرانروی محتویات گوارشی، نرخ جذب مواد 

مغذی کاهش یافته و میزان هضم مواد مغذی نیز از 

سوبسترا در روده  -طریق کاهش واکنش بین آنزیم

ونگ و همکاران  و  4004مک ناب و بورمن )یابد  کاهش می

4005) . 

بخش مهمی از جیره طیور را منابع پروتئینی تشکیل 

باشند. در بین  ترین بخش جیره نیز می دهند که گران می

های طیور  منابع پروتئینی مورد استفاده در جیره

سزایی بوده که در  های روغنی دارای اهمیت به کنجاله

حال حاضر مهمترین منبع آن در کشور ما کنجالۀ سویا 

لزا نیز دارای غلظت باالیی از پروتئین باشد. کنجالۀ ک می

تواند جایگزین نسبتاً مناسبی برای  خام بوده و می

ای همچون  کنجاله سویا باشد، اما حاوی مواد ضد تغذیه

فیبر، گلوکوزینوالت، اسید اروسیک، فیتات، سیناپین و 

باشد. با اینکه سطح گلوکوزینوالت در کلزای  تانن می

باشد،  اصالح نشده کمتر می اصالح شده نسبت به کلزای

اما مقدار گلوکوزینوالت در کنجالۀ کلزا هنوز هم در 

های گوشتی را  تواند جوجه سطحی قرار دارد که می

ای، سطح  تحت تأثیر قرار دهد. در بین مواد ضد تغذیه

باالی فیبر، یکی از بزرگترین موانع استفاده از کنجالۀ 

تقریباً یک  .(4000گ )لیانباشد  های طیور می کلزا در جیره

دهد که شامل سلولز  سوم کنجالۀ کلزا را فیبر تشکیل می

 0،-8،ای ) غیرنشاسته ساکاریدهای درصد(، پلی 8-2)

درصد(، پروتئین و  5-6ها ) درصد(، لیگنین و پلی فنل

)اسلومینسکی و باشد  های متصل به فیبر می مینرال

و  کمنسبتاً AMEn . بنابراین، مقدار (000،همکاران 

قابلیت هضمپایین پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله به 

علت سطح باالی فیبر در آن بوده که به عنوان عامل 

اصلی محدودیت استفاده از کنجالۀ کلزا در جیرۀ طیور 

 .  (4000و نیوکیرک  4000)لیانگ باشد  مطرح می

تحقیقات متعددی در زمینۀ جایگزینی کنجالۀ کلزا به 

های گوشتی بر پایۀ  یا در جیرۀ جوجهجای کنجالۀ سو

باشد  ذرت انجام گرفته و نتایج تحقیقات امیدوارکننده می

ولی  (،400و کالرک و همکاران  4000)کوچر و همکاران 

تاکنون تحقیقات بسیار کمی در مورد جایگزینی سطوح 

های بر پایۀ گندم و بررسی  مختلف کنجالۀ کلزا در جیره

وشتی انجام شده است. لذا های گ تأثیر آن در جوجه

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جایگزینی کنجالۀ 

های بر پایۀ  جای بخشی از کنجاله سویادر جیره کلزا به

های  سطوح باالی گندم، بر عملکرد و صفات الشه جوجه

 گوشتی بود. 

 

 ها مواد و روش

قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه   820تعداد     

روزگی با یک نوع جیره  4،تا سن 006تجاری راس 

روزگی  تعداد  4،استاندارد تغذیه شدند. سپس در سن 

قطعه جوجه سالم با میانگین وزنی مشابه انتخاب و  040

قطعه در هر پن  6پن با تعداد  20طورتصادفی به  به

اختصاص داده شدند. دسترسی به آب و غذا در طول 

طول دوره  دوره آزمایش آزاد بود. دمای سالن در

آزمایش در دامنه دمای توصیه شده تنظیم گردید. 

ساعت تاریکی  ،ساعت روشنایی و  40برنامه نوری 

 بود. 

ابتدا برای اطالع از میزان مواد مغذی موجود در مواد 

خوراکی مورد استفاده در جیره )ذرت، گندم، کنجالۀ 

برداری  سویا، کنجالۀ کلزا و پودرماهی(، از آنها نمونه

ها به آزمایشگاه کنترل کیفی  عمل آمد و سپس نمونه به

های روغنی ارسال  شرکت سهامی توسعه کشت دانه

از نظر  AOACهای متداول  ها طبق روش گردید. نمونه

خشک، خاکستر، عصاره اتری و پروتئین  درصد ماده

در مورد کنجالۀ همچنین .خام مورد آنالیز قرار گرفتند
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کلزا عالوه بر این آزمایشات، میزان گلوکوزینوالت و 

گیری گردید. مقدار  اسید اروسیک نیز اندازه

گلوکوزینوالت و اسید اروسیک به ترتیب 

تعیین شد )جدول درصد،/8،ومیکرومول بر گرم 8/2،

(. از طریق رابطه رگرسیونی ارائه شده در جدول ،

قابل  ( مقدار انرژی002،طیور) ،انجمن ملی تحقیقات

متابولیسم مواد خوراکی  از طریق معادالت محاسبه 

 شد. 
 AMEn=67/32*CP+67/74* EE + 24/13 * NFE---کلزا کنجاله

 AMEn=5/36* CP + 36/47* EE +6/14 * NFE---کنجاله سویا

 AMEn=21/37* CP + 4/55 * EE + 27/36 * NFE----دانه ذرت

 

تا  4،های آزمایشی در دو مرحله رشد ) جیره

صورت آزاد  روزگی( به 24تا  44روزگی( و پایانی )،4

ها قرار داده شدند. این آزمایش  در اختیار جوجه

در قالب طرح کامالً تصادفی با  4×2صورت فاکتوریل  به

های آزمایشی شامل دو نوع  تکرار اجرا شد. جیره 5

جیره پایه )ذرت یا گندم( و چهار سطح جایگزینی کنجاله 

درصد( بودند      42و  8،،6، 0له سویا )کلزا به جای کنجا

ها از نرم  (. در تنظیم جیره0و4)جدول 

استفاده گردید و برای تعیین احتیاجات WUFFDAافزار

مواد مغذی نیز از مقادیر مواد غذی توصیه شده در 

در پایان استفاده شد.006راهنمای پرورش سویه راس 

گیری صفات  منظور اندازه (، به24دوره آزمایش )روز 

الشه، از هر تیمار پنج پرنده به تصادف انتخاب و  پس 

  از وزن کشی، ذبح شده و صفات مورد نظر در الشه

 آنها تعیین گردید.  

تجزیه و تحلیل آماری تمامی صفات با استفاده از 

جهت  ( انجام شد و4008) 0/،نسخه SASافزار  نرم

 ها از آزمون توکی استفاده گردید.  مقایسه میانگین

 

 نتایج  و بحث

نتایج مربوط به مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و 

های گوشتی تغذیه شده با  در جوجه غذایی ضریب تبدیل
                                                           

1
 National Research Council  (NRC),1994 

های بر پایه ذرت یا  سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره

 شده است.   ارائه8و  5، 2های گندم، در جدول
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 آنالیز تقریبی مواد خوراکی. -1جدول 

 پروتئین  

 )درصد(

 چربی

 )درصد(

 الیاف خام

 )درصد(

 خاکستر

 )درصد(

 رطوبت

 )درصد(

 گلوکوزینوالت

 )میکرومول بر گرم(

 اسید اروسیک

 )درصد(
 ،/8، 8/2، 40/8 40/7 0،/42 0 42/06 کنجالۀ کلزا

 - - 04/5 44/8 48/5 ،/02 40/25 کنجالۀ سویا
 - - 08/2 7،/70 0/0، 02/40 70/57 پودر ماهی

 - - 20/5 ،/06 00/4 84/0 76/6 ذرت
 - - 48/7 ،/50 ،/80 22/4 ،،/65 گندم

 

 مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره رشد. -2جدول 

 مواد خوراکی درصد کلزا 
 بر پایه ذرت  بر پایه گندم

42 ،8 6 0  42 ،8 6 0  
 ذرت ،8 50/،، 57 8/52  42 ،5/4 0، 8،/0

 گندم - - - -  20 20 20 20

 کنجالۀ سویا ،28/0 45 6،/5 4،/4  46 ،8/4 5،/5 0/0

 کنجالۀ کلزا - 6 8، 42  - 6 8، 42

 ماهیپودر  4 4 4 4  4 4 4 4

 سویا روغن ، ،/2 4/، 6/4  ،/5 2/4 0/، 2

 کلسیمکربنات  ،/8، ،/،، ،/08 ،  ،/0 ،/45 ،/4 ،/4

 دی کلسیم فسفات ،/08 ،/02 ،/04 ،/0  ،/75 ،/7 ،/7 ،/7

 سدیم بیکربنات 4/0 4/0 4/0 4/0  4/0 4/0 4/0 4/0
 نمک 4/0 4/0 4/0 4/0  4/0 4/0 4/0 4/0
،معدنیمکمل  0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0

 

 4مکمل ویتامینی 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0
 دی ال متیونین 0/0 46/0 46/0 45/0  0/0 46/0 47/0 45/0

 ال لیزین هیدروکلراید 4/0، 8/0، 4/0 45/0  5/0، 0/0، 40/0 45/0

 سالینومایسن 05/0 05/0 05/0 05/0  05/0 05/0 05/0 05/0
 ترکیب مواد مغذی جیره         

4000 4000 4000 4000  4000 4000 4000 4000 
 متابولیسمانرژی قابل 

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(

 پروتئین خام)%( ،4 ،4 ،4 ،4  ،4 ،4 ،4 ،4
 کلسیم)%( ، ، ، ،  ، ، ، ،
 فسفر)%( 5/0 5/0 5/0 5/0  5/0 5/0 5/0 5/0
 سدیم)%( 6/0، 6/0، 6/0، 6/0،  6/0، 6/0، 6/0، 6/0،
 لیزین)%( ،/4 ،/4 ،/4 ،/4  ،/4 ،/4 ،/4 ،/4
 متیونین)%( 58/0 58/0 58/0 58/0  58/0 58/0 58/0 58/0
 متیونین + سیستئین)%( 05/0 05/0 05/0 05/0  05/0 05/0 05/0 05/0

 

آهن  ;میلی گرم 00/4کرد: منگنز)اکسید منگنز(،  مکمل معدنی در هر کیلوگرم از خوراک مقادیر زیر را تأمین می -،

ید )یدات کلسیم(،  ;میلی گرم 0،مس )سولفات مس(،  ;میلی گرم 62/7روی )اکسید روی(،  ;میلی گرم 50)سولفات آهن(، 

مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم از خوراک -4میلی گرم.  0/4سلنیوم ،  ;میلی گرم 500کلراید،  کولین ;میلی گرم 004/0

میلی  B2 ،8/8ویتامین  ;میلی گرم B1 ،،/6ویتامین   ;واحد بین المللی A ،0000کرد: ویتامین  مقادیر زیر را تأمین می

 ;میلی گرم ،فولیک اسید،  ;میلی گرم B6 ،4/02ویتامین  ;میلی گرم B5 ،00ویتامین  ;لی گرممی B3 ،0/6ویتامین  ;گرم

واحد بین  E ،،6ویتامین  ;واحد بین المللی D3 ،4000ویتامین  ;میلی گرم ،/0بیوتین،  ;میلی گرم B12 ،0/0،5ویتامین 

  میلی گرم. 00،آنتی اکسیدان  ;میلی گرم K3 ،4ویتامین  ;المللی
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 مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره پایانی.  -3 جدول

 درصد کلزا 
 بر پایه ذرت  بر پایه گندم مواد خوراکی

42 ،8 6 0  42 ،8 6 0 
 ذرت 4/85 80 6/80 4/56  46 45 8/44 45/40

 گندم - - - -  20 20 20 20

 کنجالۀ سویا 2/46 44 5،/8 0/0  45 0،/50 4،/52 4/8

 کنجالۀ کلزا - 6 8، 42  - 6 8، 42

 سویا روغن ،/64 5/4 4/0 2/،  8/4 5/0 5/2 4/5

 کلسیمکربنات  ،/8، ،/،، ،/08 ،  ،/0 ،/45 ،/4 ،/5،

 دی کلسیم فسفات ،/04 ،/0 ،/6 ،/6  ،/85 ،/85 ،/8 ،/8

 سدیم بیکربنات 4/0 4/0 4/0 4/0  4/0 4/0 4/0 4/0
 نمک 4/0 4/0 4/0 4/0  4/0 4/0 4/0 4/0

،مکمل معدنی 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0
 

 4مکمل ویتامینی 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0
 دی ال متیونین 0/0 46/0 46/0 48/0  0/0 46/0 48/0 45/0

 ال لیزین هیدروکلراید 4/0، 8/0، 45/0 00/0  40/0 47/0 0/،0 05/0

 سالینومایسن 05/0 05/0 05/0 05/0  05/0 05/0 05/0 05/0
 ترکیب مواد مغذی جیره         

 انرژی قابل متابولیسم 0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0000

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(

 پروتئین خام)%( 0، 0، 0، 0،  0، 0، 0، 0،
 کلسیم)%( 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0
 فسفر)%( 25/0 25/0 25/0 25/0  25/0 25/0 25/0 25/0
 سدیم)%( 6/0، 6/0، 6/0، 6/0،  6/0، 6/0، 6/0، 6/0،
 لیزین)%( ،/، ،/، ،/، ،/،  ،/، ،/، ،/، ،/،
 متیونین)%( 55/0 55/0 55/0 55/0  55/0 55/0 55/0 55/0
 متیونین + سیستئین)%( 05/0 05/0 05/0 05/0  05/0 05/0 05/0 05/0

 

 های گوشتی اثرات جیره پایه بر عملکرد جوجه

در هیچ یک ، 2های حاصل از جدول  بر اساس داده     

 پایه  و کل دوره، اثر جیره پایانی، رشدهای  از دوره

، بوددار ن بر روی مصرف خوراک معنی )ذرت یا گندم(

های  اما اثر آن بر روی میانگین افزایش وزن جوجه

بود   دار دوره معنی و کل پایانیگوشتیدر دوره 

(05/0P<). های تغذیه شده با  جوجهکه  طوری به

های دارای ذرت،  های حاوی گندم نسبت به جیره جیره

 (. 5)جدول  ندافزایش وزن بیشتری داشت

هر چند گندم در مقایسه با ذرت از انرژی کمتری  

برخوردار است، اما از لحاظ مقدار سایر مواد مغذی 

سیاری از اسیدهای آمینه از قبیل چون پروتئین و ب هم

آالنین در  لیزین، متیونین، آرژنین، تریپتوفان و فنیل

در  .(4005ونگ و همکاران )سطوح باالتری قرار دارد

مجموع با توجه به نتایج مصرف خوراک، افزایش وزن 

های بر پایه گندم عملکرد  و ضریب تبدیل غذایی، جیره

مشابهی و یا حتی بهتری از جیره بر پایه ذرت داشتند. 

دالیل این مشاهده می تواند مربوط به نوع واریته گندم 

( 4006گوتیرز دل آالمو و همکاران )مصرفی باشد. 

تواند قابلیت  که نوع واریته گندم می گزارش کردند

دسترسی مواد مغذی و عملکرد طیور را تحت تأثیر قرار 

 .دهد

محلول  بر روی NSPرسد که تأثیر مستقیم  به نظر می  

 ازدیادتوان به اثرات ثانویه  هضم مواد مغذی را می

چوکت و )میکروفلور مستقر در روده کوچک نسبت داد 

 .(008،همکاران 
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 191                                                      هاي گوشتی هاي بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره

های بر پایۀ  اثرات اصلی و متقابل  سطوح مختلف کنجالۀ کلزا در جیره -4جدول 

های گوشتی در سنین مختلف بر  گندم یا ذرت برمیانگین مصرف خوراک جوجه

حسب گرم.

 اثرات اصلی
 دوره رشد

 روزگی( 4، -،4)

 دوره پایانی

 روزگی( 24-44)

 کل دوره

 روزگی(  4،-24)

    اثر جیره پایه

 0875 4067 707 ذرت

 0742 0070 747 گندم

SEM 000/6 000/06 000/80 
p-value 070/0 000/0 588/0 

    اثر کلزا

0 744 400، 07،0 
6 7،0 00،0 0802 

،8 7،4 0080 0708 
42 740 0084 0725 

SEM 000/،، 450/52 000/65 
p-value 00،/0 702/0 840/0 

    اثرات متقابل

 ،070 00،6 7،4 % کلزا0×ذرت

 0567 4600 808 %کلزا 6×ذرت

 0846 0000 807 %کلزا8،×ذرت 

 0752 0040 ،74 %کلزا42×ذرت

 0802 4080 ،70 % کلزا0× گندم

 0844 0،22 700 %کلزا6×گندم

 0622 8،،0 747 %کلزا8،×گندم

 0708 0002 740 %کلزا42×گندم

SEM 000/،8 500/78 750/،،0 
p-value 802/0 486/0 7،8/0 

 (>05/0Pدار دارند ) هایی که دارای حروف مشابه نیستند، با یکدیگر اختالف معنی در هر ستون در هر ستون میانگین

 

نشان دادند که  (000،چنین چوکت و همکاران ) هم

ها ممکن است بر  تخمیر زیاد در روده کوچک جوجه

روی هضم و جذب مواد مغذی اثرات مضری داشته 

باشد. با وجود این، تأثیر منفی سطوح باالی 

NSP محلول گندم بر روی افزایش ویسکوزیته و در

های مضر در روده کوچک و  میکروب ازدیادنتیجه 

سکوم پرنده و به موجب آن افزایش تخمیر مواد هضم 

، (سکومروده کور)نشده موجود در انتهای روده و 

ممکن است به دلیل افزودن سالینومایسن )برای 

جلوگیری از ابتالی گله به بیماری کوکسیدیوز( به جیره 

هر چند در دورۀ  8کاهش یافته باشد. بر طبق جدول 

 غذایی ایه بر روی ضریب تبدیلپاثر جیرۀ  ،رشد

دار بود و بیشترین ضریب تبدیل غذا به جیرۀ بر  معنی

، اما این روند در دورۀ (>05/0P)پایۀ گندم تعلق داشت

و کل دوره ادامه پیدا نکرده و جیره پایه بر  پایانی

داری  های مذکور اثر معنی دورهدر  ضریب تبدیل

 نداشت.
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های بر پایۀ  اثرات اصلی  و متقابل سطوح مختلف کنجالۀ کلزا در جیره -5جدول 

های گوشتی در سنین مختلف بر حسب  گندم یا ذرت بر میانگین افزایش وزن جوجه

 گرم.

 اثرات اصلی
 دوره رشد

 روزگی( 4، -،4)

 دوره پایانی

 روزگی( 24-44)

 کل دوره

 روزگی(  4،-24)

    اثر جیره پایه

b 527، 200 ذرت
 ،026 b

 
a 805، 200 گندم

 4008 a
 

SEM 000/2 000/،0 000/40 
p-value 744/0 005/0 006/0 

    اثر کلزا

0 24،a
 ،56، 4000 

6 202 ab
 ،570 ،074 

،8 00،b
 ،568 ،078 

42 00،b
 ،586 ،056 

SEM 000/8 000/47 000/46 
p-value 00،/0 056/0 752/0 

    اثرات متقابل

 40،5 506، 240 % کلزا0×ذرت

 0،6، ،54، 006 %کلزا 6×ذرت

 0،0، 540، 008 %کلزا8،×ذرت 

 006، 522، 008 %کلزا42×ذرت

 068، 582، ،24 % کلزا0× گندم

 4048 8،6، 2،0 %کلزا6×گندم

 4002 826، 065 %کلزا8،×گندم

 070، ،50، 068 %کلزا42×گندم

SEM 000/6 000/00 000/00 
p-value 240/0 ،00/0 440/0 

 (>05/0Pدار دارند ) هایی که دارای حروف مشابه نیستند، با یکدیگر اختالف معنی در هر ستون میانگین

 

اثرررات سررطوح مختلررف کنجالرره کلررزا بررر عملکرررد   

 های گوشتی جوجه

داری بین سطوح  ، تفاوت معنی2با توجه به جدول

های  مختلف جایگزینی کنجالۀ کلزا در هیچ یک از دوره

، این حالسنی  بر مصرف خوراک مشاهده نشد. با 

و کل دوره پایانی ، رشدهای  مصرف خوراک در دوره

،روندی درصد 42تا  6با افزایش سطوح کنجالۀ کلزا  از 

 .تافزایشی داش

( دریافتند که حتی جایگزینی 067،لیسون و همکاران )

میکرومول بر گرم  00کامل کنجالۀ کلزا )کمتر از 

گلوکوزینوالت( با کنجالۀ سویا مصرف خوراک را در 

های تخمگذار تحت تأثیر قرار  های گوشتی و مرغ جوجه

 ( گزارش کردند 000،دهد، اما کارونجوا و همکاران ) نمی

درصد جایگزینی(  50گرم بر کیلوگرم ) 20،که افزودن 

میکرومول بر گرم  24کنجالۀ کلزا )حاوی 

گلوکوزینوالت( در جیره، مصرف خوراک را کاهش 

(، در کاهش 004،دهد. به عقیده شهیدی و همکاران ) می

های حاوی  های تغذیه شده با جیره اشتهای جوجه

ابل کنجالۀ کلزا با گلوکوزینوالت زیاد، عالوه بر مقادیر ق

توجه ترکیبات فنلی تلخ مزه، غلظت گلوکوزینوالت نیز 

باشد. لذا علت کاهش نیافتن دان مصرفی را  مؤثر می

توان به پایین بودن گلوکوزینوالت کنجاله کلزای  می

میکرومول بر گرم(  8/2،مصرفی در تحقیق حاضر )

 دانست. 
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 193                                                      هاي گوشتی هاي بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره

های بر پایۀ گندم یا ذرت برضریب تبدیل  اثرات  اصلی  و متقابل سطوح مختلف کنجالۀ کلزا در جیره-7جدول  

های گوشتی در سنین مختلف. غذایی  و هزینه خوراک جوجه

 اثرات اصلی
 دوره رشد

 روزگی( 4، -،4)

 دوره پایانی

 روزگی( 24-44)

 کل دوره

 روزگی(  4،-24)

هزینه خوراک به ازای هر 

 کیلوگرم افزایش وزن )ریال(

     اثر جیره پایه

،/784 ذرت b
 044/، 668/، ،،،0، 

،/648 گندم  a
 007/، 668/، ،،،0، 

SEM 044/0 0،0/0 0،2/0 068/،،0 
p-value 000/0 565/0 006/0 708/0 

     اثر کلزا

0 744/، b
 602/، 657/، ،070، b

 
6 772/، ab

 040/، 667/، ،0870 b
 

،8 645/، a
 000/، 668/، ،،254 a

 
42 652/،  a

 000/، 0،8/، ،،6،، a
 

SEM 000/0 047/0 04،/0 046/،50 
p-value 0،6/0 824/0 42،/0 000،/0 

    اثرات متقابل
 

 0622، ،/،65 ،/600 ،/708 % کلزا0×ذرت

 0045، ،/670 ،/005 ،/727 %کلزا6×ذرت

 852،، ،/676 ،/0،4 ،/755 %کلزا8،×ذرت 

 020،، ،/027 ،/،06 ،/606 %کلزا42×ذرت

 0556، ،/684 ،/607 ،/706 % کلزا0× گندم

 000،، ،/002 ،/،02 ،/،60 %کلزا6×گندم

 ،45،، ،/602 ،/605 ،/605 %کلزا8،×گندم

 860،، ،/668 ،/608 ،/680 %کلزا42×گندم

SEM 020/0 006/0 040/0 ،70/448 
p-value 528/0 22،/0 065/0 080/0 

 (>05/0Pدار دارند ) هایی که دارای حروف مشابه نیستند، با یکدیگر اختالف معنی در هر ستون میانگین 

 

، در دوره رشد بیشترین 8و  5با توجه به جدول 

افزایش وزن و کمترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به 

گروه شاهد )صفر درصد کنجالۀ کلزا( بوده و کمترین 

افزایش وزن و بیشترین ضریب تبدیل  غذایی به گروه 

درصد کنجالۀ کلزا تعلق داشت و تفاوت  42و 8،حاوی

. در (>05/0P)ه گردید ها مشاهد داری بین گروه معنی

داریبین تیمارها از  دورۀ پایانی و کل دوره، تفاوت معنی

لحاظ صفات رشد و ضریب تبدیل غذایی دیده نشد 

(، اما از لحاظ عددی بهترین افزایش وزن 8و  5ول ا)جد

و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره متعلق به جیره شاهد 

بدیل ترین ضریب ت و کمترین افزایش وزن و نامطلوب

درصد کنجالۀ کلزا بود. علت  42غذایی مربوط به تیمار 

توان به باال بودن غلظت فیبر  اصلی کاهش وزن را می

 42هایی که تیمار  که جوجه نحوی جیره نسبت داد. به

اند مصرف خوراک  درصد کنجاله کلزا را دریافت نمود

اند. این امر  خود را نسبت به سایر سطوح افزایش داد

یش دریافت سایر مواد ضد مغذی کنجاله کلزا باعث افزا

شود که در نتیجه باعث کاهش  نظیر گلوکوزینوالت می

( بیان نمودند که 4000گردد. بالچو همکاران ) رشد می

درصد  40گیری شده تا  جایگزینی کنجالۀ کلزای پوست

ها  گونه تأثیر مضری بر عملکرد جوجه در جیره، هیچ

ج ممکن است با اختالف چنین اختالف نتای ندارد، هم

ها   سطوح گلوکوزینوالت و اسید اروسیک در کنجاله

 ارتباط داشته باشد.

رسد دلیل اصلی کاهش رشد در دوره رشد  به نظر می

ها با  ناشی از عدم سازگاری دستگاه گوارش جوجه

کنجالۀ کلزا باشد. با افزایش سطوح کنجالۀ کلزا در جیره 

)احمد و یابد اهش میهای گوشتی جوان عملکرد ک جوجه

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1931/ سال2شماره  22/ جلد یهاي علوم دامپژوهش نشریه                                                      شکاري، شهیر و ...                  111

( بیان نمودند 4007. مشتاق و همکاران )(4007همکاران 

درصد کنجالۀ کلزا، عملکرد  00که هنگام افزودن 

روزگی( کاهش  ،4تا  ،ها در طول دوره آغازین ) جوجه

های  یابد که نشان دهنده تأثیر منفی آن بر جوجه می

مل تر، توانایی تح باشد. در پرندگان جوان تر می جوان

گلوکوزینوالت کمتر بوده و فعالیت تیروئید تحت تأثیر 

گیرد و با افزایش سن پرنده، تیروئید تکامل  قرار می

یافته و پرندگان بالغ مقدار باالی گلوکوزینوالت را 

 . (4007)مشتاق و همکاران توانند تحمل نمایند  خوبی می به

گیری نمود که در صورت  توان چنین نتیجه بنابراین می

ستفاده از کنجالۀ کلزای دو صفر دارای  سطوح پایین ا

چنین تصحیح  میزان انرژی،  ای و هم مواد ضد تغذیه

خصوص لیزین  پروتئین و اسیدهای آمینه قابل هضم به

های  توان در جیره جوجه ، می(4007)احمد و همکاران 

درصد استفاده نمود، 8،گوشتی، کنجالۀ کلزا را حتی تا 

داری بر روی افزایش وزن   عنیبدون اینکه اثر م

 ها داشته باشد. جوجه

هیچ یک از اثرات متقابل بین جیرۀ پایه و سطوح کلزا بر 

(. با وجود این، اثر 5دار نبود )جدول  عملکرد معنی

متقابل جیره پایه و سطوح کلزا نیاز به توجه بیشتری 

های بر پایۀ گندم در سطوح  دارد. از لحاظ عددی جیره

مختلف کنجالۀ کلزا عملکرد بهتری را نشان دادند. 

ی در مورد بررسی اثر سطوح مختلف تاکنون تحقیق

های بر پایۀ گندم در دسترس  کنجالۀ کلزا در جیره

نیست، لذا به نظر می رسد که برای توجیه این اثر 

باشد. هر چند این  متقابل به تحقیقات بیشتری نیاز می

کوشی بین گندم و کنجالۀ کلزا  توان به هم امر را می

جود در گندم چنین ممکن است سبوس مو همنسبت داد. 

محلول مؤثر باشد. اثرات سودمند  NSPدر کاهش اثرات 

سبوس به ظرفیت نگهداری آب بستگی دارد. بنابراین، 

به واسطۀ توانایی  فیبراین احتمال وجود دارد که اثرات 

ها NSPاز حل شد ،آن در نگهداری مقدار زیادی آب

کند. اثرات ویژه این عمل،افزایش سرعت عبور  جلوگیری 

د هضمی، کاهش زمان تخمیر و در نتیجه کاهش موا

ویژه در رودۀ  هها در روده ب ثبات میکروارگانیسم

رابطۀ بین نسبت   باشد. پس به احتمال زیاد، کوچک می

های محلول به نامحلول، اثرات ضد  کربوهیدرات

محلول را در ارتباط با عملکرد پرنده تحت  NSPای تغذیه

 .(4004ورمن مک ناب و ب)دهد تأثیر قرار می

 بررسی اقتصادی طرح

در تحقیق حاضر، برای بررسی و مقایسه اقتصادی      

های بر پایۀ ذرت یا  سطوح مختلف کنجالۀ کلزا در جیره

هایی با انرژی و پروتئین یکسان(، هزینۀ  گندم )در جیره

ای تولید یک کیلوگرم وزن زنده مورد ارزیابی  تغذیه

قرار گرفت. بنابراین، در هر تیمار، با ضرب نمودن قیمت 

وگرم خوراک مصرفی در ضریب تبدیل غذایی هر کیل

غذایی مربوطه، هزینۀ تولید یک کیلوگرم وزن زنده آن 

 تیمار از بابت خوراک مصرفی به دست آمد. 

، اثر کنجاله کلزا بر روی هزینه خوراک 8جدول بر طبق 

دار بود  به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن، معنی

(05/0P<جیره .)  ه کلزا، درصد کنجال 6های دارای

درصد کنجاله کلزا،  42کمترین و جیره های حاوی 

هر کیلوگرم افزایش  بیشترین هزینه خوراک را نسبت به

از طرف دیگر اثر جیره پایه، بر روی .وزن دارا بودند

   هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن معنی

 دار نبود. 

ین با وجود اینکه قیمت یک کیلوگرم کنجالۀ کلزا در ا

تر از قیمت یک کیلوگرم  ریال ارزان 050،آزمایش 

کنجالۀ سویا بود، ولی چون انرژی قابل متابولیسم 

باشد، برای جبران  کنجالۀ کلزا کمتر از کنجالۀ سویا می

این کمبود انرژی  نیاز به استفاده از روغن گران قیمت 

باشد. البته با مصرف کنجالۀ کلزا به همراه  بیشتری می

جات روغن کشی )اسید  پس مانده کارخانه های روغن

 چرب( سود بیشتری عاید مرغدار خواهد شد.  

 اثرات جیره پایه و کنجاله کلزا بر صفات الشه

، هرچند اثر جیره پایه و سطوح 7با توجه به جدول 

دار  کنجالۀ کلزا بر روی درصد سینه و ران معنی
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باشد، اما از لحاظ عددی با افزایش سطوح کنجالۀ  نمی

 کلزا درصد سینه کاهش و درصد ران افزایش یافت. 

( گزارش کرد که سطوح پروتئین و اسیدهای 4004نال )

آمینه مورد نیاز برای  تولید گوشت سینه نسبت به 

چنین  سطوح مورد نیاز برای رشد بدن بیشتر است. هم

ولید گوشت سینه را نسبت به تعادل اسیدهای آمینه، ت

دهد. بنابراین  رشد به میزان بیشتری تحت تأثیر قرار می

ممکن است، افزایش سطح کنجالۀ کلزا در جیره موجب 

کاهش تعادل اسیدهای آمینه شده و در نتیجه رشد 

سینه  کاهش یافته و در عوض ران رشد بیشتری داشته 

ثیر چنین  درصد وزن سینه و ران تحت تأ باشد. هم

 اثرات متقابل قرار نگرفت.  

، اثر جیره پایه و سطوح کنجالۀ کلزا 7با توجه به جدول 

دار نبود، اما  بر روی درصد چربی محوطه بطنی معنی

های حاصل از درصد چربی محوطه  روند حاکم بر داده

دهد که از لحاظ عددی تیمار شاهد دارای  بطنی نشان می

رصد کنجالۀ کلزا از د 42بیشترین درصد چربی و تیمار 

چنین وزن  کمترین درصد چربی برخوردار بودند. هم

چربی محوطه بطنی تحت تأثیر اثرات متقابل جیره پایه 

و سطح کنجالۀ کلزا قرار نگرفت.  کاهش در مقدار چربی 

شکمی در مطالعات قبلی مشاهده شده است. ژانژسیک و 

  00و  40، 0،( با مصرف سطوح 4004همکاران )

کنجالۀ کلزا در دوره آغازین و رشد، اختالف درصد 

داری را در وزن نسبی چربی محوطه شکمی هیچ  معنی

های مورد آزمایش مشاهده نکردند، ولی  یک از گروه

درصد  00و  40پس از مصرف جیره پایانی، تیمارهای 

درصد کنجالۀ کلزا،  0،نسبت به گروه شاهد و تیمار 

 دارای چربی شکمی کمتری بودند. 

( گزارش نمودند که در 4008رمانشاهی و عباسی پور )ک

های حاوی  های گوشتی تغذیه شده با جیره الشه جوجه

داری در  کنجالۀ کلزای پرگلوکوزینوالت، افزایش معنی

وزن نسبی چربی ناحیه شکمی آنها وجود دارد.این 

دست آمده  از آزمایش حاضر  های به نتایج با یافته

 مغایرت دارد. 

داری بر وزن کل  ینکه جیره پایه تأثیر معنیبا وجودا

دستگاه گوارش و کل روده نداشت، اما اثر سطوح 

مختلف کنجالۀ کلزا بر وزن کل دستگاه گوارش و روده 

 42و بیشترین وزن  به تیمار  (>05/0P)دار بوده معنی

درصد کنجالۀ کلزا و کمترین وزن به تیمار صفر درصد 

رفی با افزایش سطوح کنجالۀ کلزا مربوط بود. از ط

کنجالۀ کلزا وزن کل دستگاه گوارش و کل روده نیز 

ساکاریدهای  طور خطی افزایش یافت. پلی به

توانند با افزایش ویسکوزیته شیره  ای  می غیرنشاسته

های گوارشی و  گوارشی و مهار نمودن تماس بین آنزیم

داری در ساختار و  سوبسترای آنها منجر به تغییر معنی

د روده گردند. برای سازش با این تغییرات، ممکن عملکر

های ترشحی روده افزایش یافته و  است فعالیت مکانیسم

در نتیجه باعث افزایش اندازه دستگاه گوارش و 

( 005،بدفورد ) .(4005)ونگ و همکاران پانکراس گردد 

های  توانند آنزیم نشان داد که پرندگان نمی

پلی ساکاریدها به را برای تخریب  NSPکننده تجزیه

طور  مقدار کافی ترشح نمایند تا مواد مغذی آنها به

مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین آنها به 

قسمتهای پایین تر دستگاه گوارش جریان یافته و در 

 یابد. نتیجه تخمیر باکتریها افزایش می
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های گوشتی در سن  های بر پایۀ گندم یا ذرت بر وزن  نسبی اجزای الشه جوجه سطوح مختلف کنجالۀ کلزا در جیرهاثرات  -7جدول 

 .روزگی 24

 اثرات اصلی

 درصد

وزن  

 الشه

درصد 

وزن 

 سینه

درصد 

وزن 

 ران

 درصد

وزن 

 چربی

درصد وزن 

کل دستگاه 

 گوارش

درصد  

وزن کل 

 روده

درصد 

وزن 

 کبد

 درصد

 وزن قلب

درصد وزن 

پیش معده و 

 سنگدان

          اثر جیره پایه

 720/4 547/0 880/4 675/0 77/7، ،/200 0،/5،، 002/40 80/،20 ذرت
 806/4 508/0 4/،50 057/0 00/7، ،/050 0،/422 672/40 420/80 گندم

SEM 480/0 055/0 400/0 ،08/0 ،57/0 ،00/0 074/0 04،/0 084/0 
p-value 872/0 028/0 857/0 080/0 687/0 506/0 25،/0 726/0 582/0 

          اثر کلزا

0 00،/80 ،77/42 602/،6 500/، 520/8 b
 000/0 b

 258/4 266/0 806/4 
6 200/80 746/40 466/،0 204/، 460/7 a

 000/0 a
 802/4 50،/0 705/4 

،8 6،0/86 ،02/40 000/،0 500/، 057/7 a
 000/2 a

 720/4 520/0 707/4 

42 000/86 206/40 548/،0 ،46/، 206/7 a
 454/2 a

 80،/4 587/0 755/4 
SEM 060/0 504/0 467/0 ،08/0 444/0 ،52/0 ،04/0 000/0 067/0 

p-value ،20/0 548/0 2،5/0 ،50/0 046/0 00،/0 ،06/0 0،2/0 086/0 

 اثرات متقابل

 کلزا(× )جیره پایه 
         

SEM 506/0 700/0 208/0 4،4/0 0،0/0 4،6/0 ،22/0 024/0 ،40/0 

p-value 405/0 500/0 888/0 627/0 ،84/0 20،/0 ،06/0 ،70/0 025/0 

 (>05/0Pدار دارند ) هایی که دارای حروف مشابه نیستند، با یکدیگر اختالف معنی در هر ستون میانگین

 

های حاصل از مرحلۀ تفکیک الشه،جیره  دادهبر اساس 

داری بر وزن کبد  پایهو سطوح کنجالۀ کلزا تأثیر معنی

نداشت. اما با این وجود از لحاظ عددی، در سطوح 

 8،مختلف کنجالۀ کلزا  بیشترین وزن کبد به تیمارهای 

درصد کنجالۀ کلزا و کمترین وزن کبد به تیمار  42و 

دار  ق داشت. عدم معنیصفر درصد کنجالۀ کلزا تعل

بودن وزن کبد در بین سطوح مختلف کنجالۀ کلزا 

احتماالً با سطح پایین گلوکوزینوالت کنجاله مورد 

استفاده قرار گرفته در این آزمایش ارتباط دارد )جدول 

( و سامرز و همکاران 000،(. اسلومینسکی و کمبل )7

 چنین افزایش وزن (، صدمات وارده به کبد و هم004،)

 آن را به میزان گلوکوزینوالت موجود در کنجالۀ کلزای

تغذیه شده در طیور نسبت دادند. پیرسون و همکاران  

(b،060در پالسمای مرغ ) های  های تخمگذار و جوجه

درصد کنجالۀ  50های حاوی  گوشتی تغذیه شده با جیره

، ،کلزا، افزایش قابل توجه آسپارتات ترانس آمیناز

                                                           
1
Aspartate  transaminase 

را گزارش  0و آلکالین دهیدروژناز 4زالکتات دهیدروژنا

باشد. این  نمودند که نشان دهنده آسیب کبدی می

حاصل از   2محققان عامل آن را اگزازولیدین تیون

اند و بیان کردند  تجزیه گلوکوزینوالت در روده دانسته

که افزایش میزان آسپارتات ترانس آمیناز فعال 

 باشد.  می پالسمای خون، نشان دهنده نکروز بافت کبدی

، هرچند سطوح مختلف کنجالۀ کلزا 7با توجه به جدول 

داری بر وزن قلب ندارند، اما از لحاظ عددی  تأثیر معنی

با افزایش سطح کنجالۀ کلزا، وزن قلب روند صعودی 

طوریکه تیمار شاهد از کمترین وزن و تیمار  داشته، به

درصد کنجالۀ کلزا از بیشترین وزن برخوردار بود.  42

 دار نبود.  ، اثر جیره پایه معنیبا این وجود

گلوکوزینوالت و اسید اروسیک موجود در کنجالۀ کلزا 

باشند. با هیدرولیز  دو ماده مضر برای قلب می

ها در دستگاه گوارش، مواد گواترزایی  گلوکوزینوالت

                                                           
2
Lactate dehydrogenase 

3
 Alkaline dehydrogenase 

4
Oxazolidinethione 
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شود که بعد از تأثیر بر غده تیروئید، باعث  تولید می

چنین باعث  گردیدهو هم T4و T3تغییر نسبت بین 

شود. بنابراین نرخ ضربان  افزایش متابولیسم بدن می

قلب افزایش یافته و موجب بزرگ شدن اندازه قلب 

نیوکریک و کالسن  (.4006)احمدولی و همکاران شود  می

در اثر  T3( گزارش نمودند که افزایش سطح 4004)

بی های قل تغذیۀ کنجالۀ کلزا ممکن است منجر به نارسایی

هر چند،  .های گوشتی گردد همچون آسیت در جوجه

تر کلزا  ارقام اصالح شده دو صفر نسبت به ارقام قدیمی

حاوی اسید اروسیک کمتری بوده، اما به هر حال این 

ماده سمی به طور کامل از آن حذف نشده است. کنجاله 

درصد  ،/8،بکار برده شده در آزمایش حاضر حاوی 

 اسید اروسیک بود. 

دهد که جیره پایه و سطوح کنجالۀ  نشان می 7ول جد

داری بر روی وزن پیش معده و سنگدان   کلزا تأثیر معنی

نداشت. اما از لحاظ عددی، وزن پیش معده و سنگدان با 

طوریکه  افزایش سطح کنجالۀ کلزا افزایش یافت، به

کمترین وزن به تیمار صفر درصد و بیشترین وزن به 

ۀ کلزا مربوط بود. وزن سنگدان درصد کنجال 42تیمار 

طور خطی  با افزایش سطح کنجالۀ کلزا به جیره به

افزایش یافت که ممکن است علت آن، مقدار باالی فیبر و 

NSP ( 060،در کنجالۀ کلزا باشد.پیرسون و همکاران )

( گزارش نمودند، 4008و کرمانشاهی و عباس پور )

االی کنجالۀ های حاوی سطوح ب مقدار زیاد فیبر در جیره

کلزا ممکن است باعث افزایش نسبی وزن پیش معده و 

سنگدان پرنده و پررشدی )هایپرتروفی( این اندامها 

گردد. اما در مطالعه حاضر سطوح کنجالۀ کلزا تأثیر 

داری بر روی وزن پیش معده و سنگدان  نداشت  معنی

توان به میزان  پایین فیبر کنجاله مورد  که علت آن را می

 ایش نسبت داد.آزم

 

 گیری نتیجه

آید  در مجموع از نتایج آزمایش حاضر چنین برمی     

توان، بدون هر گونه  های گوشتی می که در جیره جوجه

ها،  تأثیر نامطلوب بر رشد و ضریب تبدیل غذایی جوجه

از سطوح باالی گندم به عنوان جایگزین ذرت استفاده 

های حاوی  نمود. حتی استفاده از کنجاله کلزا در جیره

درصد نیز اثرات منفی چندانی بر رشد  8،گندم تا سطح 

و ضریب تبدیل غذایی ندارد. از لحاظ اقتصادی نیز 

تواند هزینه  درصد جیره می 6جایگزینی کنجاله کلزا تا 

 تغذیه را کاهش دهد. 

 

 سپاسگزاری

از جناب آقای مهندس خلیلی مدیر عامل محترم شرکت   

های  ههای روغنی، برای تأمین هزین کشت و توسعه دانه

شرکت همکاری صمیمانه چنین از مالی این طرح و هم

بهپرور ارومیه برای در اختیار گذاشتن جوجه یکروزه 

 شود.   قدردانی می
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