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  چکيده

  

كلزا به جاي كنجاله سويا بر عملكرد رشد، اين آزمايش به منظور تعيين اثرات جايگزيني كنجاله 

 ٣٠٨خصوصيات الشه و غلظت پالسمايي هورمون هاي تيروئيد جوجه خروس هاي گوشتي سويه راس 

 روزگي روي ٤٩ تايي تقسيم شده و تا سن ١٢ گروه ٣٠ها به  روزگي جوجه٦در سن . انجام گرفت

طح جايگزيني پروتئين کنجاله کلزا به جاي ده نوع جيره آزمايشي مركب از پنج س. بستر پرورش يافتند

. در دو حالت با و بدون آنزيم به كار گرفته شد)  درصد١٠٠ و ٧٥، ٥٠، ٢٥، ٠(پروتئين کنجاله سويا 

 گرم در تن به جيره ٤٠٠ گلوکاناز و گزيالناز بود که به مقدار ‐ هاي بتامخلوط آنزيمي حاوي فعاليت

تصادفي به صورت فاکتوريل " ده از آزمايش در يک طرح کامالداده هاي به دست آم. غذايي اضافه شد

نتايج آزمايش نشان داد كه سطح . تجزيه آماري شدند) پنج سطح جايگزيني و دو سطح آنزيم (٢×٥

 روزگي داشت و استفاده از ٢١ تا ٦بر اضافه وزن در دوره ) P >٠٥/٠(جايگزيني، تاثير معني داري 

 به طوري كه اثر اصلي آنزيم معني دار ؛كلزا گرديدكنجاله  هاي حاوي آنزيم موجب بهبود رشد در جيره

تفاوت معني داري از نظر اضافه )  روزگي٤٩ تا ٦(با اين وجود، در کل دوره آزمايش ). P >٠٥/٠(بود

 روزگي به طور معني ٤٢ تا ٢١ و ٢١ تا ٦مصرف خوراك در دوره هاي ). P <٠٥/٠(وزن وجود نداشت 

 روزگي و كل دوره ٤٩ تا ٤٢ولي در دوره ) >٠٥/٠P(ح جايگزيني قرار گرفتدار تحت تاثير سط

ضريب تبديل خوراک در تمامي دوره هاي آزمايش به طور معني داري .  آزمايش اين اثر معني دار نبود

سطح جايگزيني، استفاده از آنزيم و اثر ). >٠٥/٠P(رار گرفت قتحت تاثير سطح جايگزيني كنجاله 

غلظت پالسمايي هورمون ). <٠٥/٠P(اثير معني داري بر درصد نسبي اجزاء الشه نداشت متقابل آنها ت

ترين سطح مناسب).  P <٠٥/٠( تحت تاثير تيمارهاي به کار رفته در آزمايش قرار نگرفت T4 و T3هاي 

 جايگزيني كنجاله كلزا به جاي كنجاله سويا از لحاظ هزينه خوراك به ازاي هر كيلوگرم اضافه وزن،

  .بود)  درصد١٠٠(جايگزيني كامل 
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توجهي از هزينه خوراک  منابع پروتئيني بخش قابل
 ,.Nabizadeh et al)دهندطيور را به خود اختصاص مي

بخش عمده پروتئين مورد نياز طيور از کنجاله . (2005
ي شود که با توجه به قيمت باالي کنجاله سويا تامين م
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کلزا يکي از .  گرددماده غذاييديگري جايگزين اين 
هاي روغني است که پس از سويا مقام دوم مهمترين دانه

كنجاله كلزا . توليد جهاني را  به خود اختصاص داده است
شته و به خصوص از نظر اسيدهاي يي داميزان پروتئين باال

مواد برخي از  حاوي آمينه گوگرد دار غني است، هرچند
با بهره گيري از برنامه هاي امروزه . ضد تغذيه اي مي باشد

واريته هاي اصالح در اي مواد ضد تغذيهبه زراعي، محتواي 
اين  کامل ي جايگزينامكان و كاسته شده استشده كلزا 

مورد بررسي مطالعات مختلف جاله سويا نکماده غذايي با 
از مسائل مورد توجه در استفاده از . قرار گرفته است

ها در اين ماده خوراكي كنجاله كلزا وجود گلوكوزينوالت
اي متعددي داشته و در اين تركيبات اثرات ضدتغذيه. است
هاي اصالح شده كلزا كه در اين آزمايش نيز استفاده واريته

 ۳۰ها به كمتر از دار گلوكوزينوالتشده است، مق
سطح قابل تحمل . ميكرومول در كيلوگرم رسيده است

 ميكرومول ۴/۵ها براي جوجه هاي گوشتي  گلوكوزينوالت
 و (Tripathi & Mishra, 2007)در هر گرم خوراك است 

 کامل ي جايگزينبدين ترتيب به نظر مي رسد كه امكان
با اين وجود، . اهم باشد فرجاله سويانکاين ماده غذايي با 

 كلزا به جاي كنجالهمسئله ديگري كه در هنگام جايگزيني 
زياد پلي مقدار  سويا بايد در نظر گرفت، كنجاله

آن است كه تقريبا دو برابر  ساكاريدهاي غير نشاسته اي
به ).  درصد۵/۱۴ در مقايسه با ۹/۲۷ (كنجاله سويا است
ت در جايگزيني مسئله مهمترين محدودي نظر مي رسد اين

در تغذيه طيور كنجاله سويا جاي به كامل كنجاله كلزا 
هاي امروزه با توليد آنزيم .(Bell et al., 1999)باشد 

 اي،مصنوعي تجزيه كننده پلي ساكاريدهاي غير نشاسته
كنجاله جاي به مي توان امكان جايگزيني كنجاله كلزا 

هاي تجزيه زيماستفاده از آن. را مورد بررسي قرار دادسويا 
به صورت منفرد در  ايكننده پلي ساكاريدهاي غير نشاسته

داري در عملكرد جيره حاوي كنجاله سويا بهبود معني
. (Tahir et al., 2005) رشد جوجه هاي گوشتي ايجاد نكرد

ها در چنين با اين حال، استفاده از مخلوطي از آنزيم
هاي  جوجهداري در عملكرد رشدهايي، بهبود معنيجيره

  استفاده. (Vahjen et al., 2005)گوشتي ايجاد نمود 
   كنندههاي تجزيهاز مخلوط آنزيمي حاوي آنزيم

هاي حاوي كنجاله در جيره ايساكاريدهاي غيرنشاستهپلي
 و كنجاله آفتابگردان (Meng & Slominski, 2005)كلزا 

(Mushtaq et al., 2007)نيز بهبود معني داري در افزايش  

  بازدهي استفاده از انرژي و پروتئين و عملكرد رشد 
  از طرف ديگر، . هاي گوشتي ايجاد نموده استجوجه
آوري كنجاله كلزا بر قابليت و بازدهي استفاده از آن عمل

پژوهش . (Newkirk et al., 2003)داري دارد تاثير معني
کنجاله كامل بررسي امکان جايگزيني حاضر در راستاي 

 يآنزيماستفاده از مخلوط  بدون وبا جاي سويا به کلزا 
  در تغذيه  ي و گزيالنازي گلوکاناز‐  هاي بتافعاليتحاوي 
  .انجام گرفتهاي گوشتي جوجه

  
  هاروشمواد و 

نر  يكروزه گوشتيوجه ج قطعه ۳۶۰در اين آزمايش 
 يک جمعيت ازتعيين جنسيت  پس از ۳۰۸س سويه را
برنامه  يک ،آزمايش در طول .انتخاب شدند تايي ۱۰۰۰
 به کار گرفته شد و پرورش  ساعت روشنائي٢٤نوري 

 روزگي به دنبال ۶در سن . ها بر روي بستر انجام شدوجهج
  تايي۱۲در گروه هاي  جوجه ها ، ساعت گرسنگي۸اعمال 

توزيع  كه هر كدام يك تكرار را تشكيل مي داد به گونه اي
 يكسان بود وشدند كه ميانگين وزن جوجه هاي هر تكرار 

تيمارها . اختصاص يافت به  هر تيمار آزمايشي  سه تکرار
کنجاله کلزا به جاي پروتئين پنج سطح جايگزيني شامل 

 درصد ١٠٠ و ٧٥، ٥٠، ٢٥، ٠(کنجاله سويا پروتئين 
.  در نظر گرفته شدآنزيمو بدون با حالت دو در ) جايگزيني

 و گزيالناز  گلوکاناز‐هاي  بتا حاوي فعاليتمخلوط آنزيمي 
 غذايي اضافه جيره به  گرم در تن٤٠٠به مقدار بود که 

 بود که OO مورد استفاده از واريته يکنجاله کلزا .شد
 يها مقدار گلوکوزينوالت،طبق توصيه شرکت توزيع کننده

بر  ها جيره.  ميکرومول در هر کيلوگرم بود۳۰آن کمتر از 
 ,NRC)هاي ملي آمريكا شوراي پژوهشاساس توصيه 

 ها وجه روزگي به ج۴۹ تا ۶و در فاصله  تنظيم (1994
، جيره آغازين روزگي ۲۱ تا ۶تغذيه شدند، به طوري که از 

 روزگي ۴۹ تا ۴۲ و از جيره رشدي روزگي ۴۲ تا ۲۱از 
ترکيب جيره  . در اختيار جوجه ها قرار گرفتجيره پاياني
 ۳ تا ۱ رشدي و پاياني به ترتيب در جداول ،هاي آغازين

تيمارهاي مختلف تنها به لحاظ نسبت . ارايه شده است
قبل . جايگزيني پروتئين كلزا به جاي سويا تفاوت داشتند

هاي گرفته  از شروع آزمايش مقدار پروتئين خام در نمونه
هاي آزمايشي  هاي سويا و كلزا و نيز جيره شده از كنجاله

اصل ودر فکورد برداري ر. (AOAC, 2002)گيري شد اندازه
وزن بدن و مصرف خوراک انجام گرفت و از زماني مذکور 
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  . اضافه وزن و ضريب تبديل خوراک تعيين گرديد
 از هر تکرار دو قطعه جوجه  روزگي  ۲۱در سن 

. شداز آنها خونگيري پس از نصب شماره بال انتخاب و 
به  از همان جوجه ها خونگيري روزگي ۴۲در سن " مجددا

خون پس از سانتريفوژ در اي ه نمونهپالسماي .عمل آمد
gهاي تيروئيدغلظت هورمونو  جدا ٢٥٠٠ ) T3وT4 ( به

 REF KT2CTبا استفاده از كيت روش راديوايمينواسي 
 ٤٩( در انتهاي آزمايش. گيري شد اندازهساخت اسپانيا

 انتخاب و جهت پرندهدو   از هر جايگاه بستري،)روزگي
 شه، سينه،وزن ال. نددشخصوصيات الشه کشتار  تعيين
 و ميزان چربي حفره شکمي ثبت  قلبسنگدان،  جگر،ران،
  آمده از آزمايش در يک طرح کامالًهاي به دستداده. شد

پنج سطح جايگزيني و  (٢×٥ فاکتوريل به صورتتصادفي 
ها توسط آزمون  تجزيه آماري و ميانگين) دو سطح آنزيم
  دگردياي دانکن با يکديگر مقايسه چند دامنه

(SAS, 1997) . 
 

  نتايج و بحث
  واثرات سطح جايگزيني به ترتيب ۵ و ۴جدول 

در و مصرف خوراك بر اضافه وزن بدن را استفاده از آنزيم 
نشان  دوره هاي آغازين، رشدي، پاياني و كل دروه آزمايش

 استفاده از آنزيم  وسطح جايگزينياثرات اصلي . مي دهد
در .   بود)>P ۰۵/۰( روزگي معني دار ۲۱ تا ۶تنها در دوره 
که  است  گروهيمربوط بهکمترين اضافه وزن اين مرحله، 

کاهش اضافه وزن در اثر . دريافت نمودکنجاله کلزا % ۱۰۰
   قبال گزارش شده استکلزاكنجاله تغذيه با 

(Zokaeinia, 2004) . مراحل بعدي آزمايش، تفاوت بين در
شايد . دمعني دار نبواضافه وزن هاي مختلف از نظر گروه 

 و جيره آغازينکه با وارد کردن کنجاله کلزا در بتوان گفت 
عادت نداشتن پرندگان تا حدودي مصرف خوراک کاهش 

 کاهش  واين مطلب استمؤيد  ۲يافته است که جدول 
  وزن بدن در اين مرحله را با کاهش مصرف خوراک 

دار همچنين با توجه به  تاثير معني. توان مرتبط دانستمي
و مصرف ) ۴جدول (ط آنزيمي بر مقدار اضافه وزن مخلو

که توان بيان كرد  مي در مرحله آغازين،) ۵جدول (خوراك 
مكانيسم كاهش رشد در اين مرحله به كاهش مقدار 

با اين حال، از آنجا كه . مصرف خوراك مربوط بوده است
كننده هاي دريافتاضافه وزن و مصرف خوراك گروه

كمتر از )  درصد جايگزيني۱۰۰و  ۷۵(سطوح باالي كلزا 

گروه شاهد است، مي توان گفت كه مخلوط آنزيمي مورد 
استفاده به طور كامل قادر به تجزيه پلي ساكاريدهاي 

علت چند . غيرنشاسته اي موجود در كلزا نبوده است
کاهش اضافه وزن در اثر تغذيه احتمالي ديگر در خصوص 

  : باشدرحکلزا مي تواند مطكنجاله با 
باال بودن مقدار گوگرد درکلزا بطوريکه مقدار ) ۱ 

 ۴۴/۰ و ۱۴/۱گوگرد در کنجاله کلزا و سويا به ترتيب 
در تحقيقي به جيره حاوي کنجاله سويا، . درصداست

ه حاوي رگوگرد اضافه گرديد تا مقدار آن برابر با جي
 که اضافه داد نشان نتايج اين تحقيق .کنجاله کلزا گردد
  .(Mawson et al., 1993)هش يافت وزن جوجه ها کا

 با افزايش ميزان گوگرد جيره غذايي، ه كهگزارش گرديد
 و كاهش رشد را در پي خواهد دفع کلسيم افزايش مي يابد

  .(Smith & Campbell, 1976) داشت
را نيز مي توان يكي در کنجاله کلزا ها وجود تانن ) ۲ 

 .رداز علل احتمالي كاهش رشد و مصرف خوراك برشم
  به دليل مزه تلخ،تانن ها عالوه بر كاهش مصرف خوراك 

 شده كه آرژنين ‐  اثر ضد واكنشي ليزينموجب تشديد
  زيرا اين تركيباتها مي باشد،ن كاهش رشد جوجهآپيامد 

جدا مشخص گرديده كه . دنبراي دفع به آرژنين نياز  دار
نمودن تانن از كنجاله كلزا باعث بهبود رشد جوجه هاي 

   .(Yapar & Clandinin, 1972)شتي گرديده است گو
به با افزايش سن تعداد تيمارهاي با اختالف معني دار 

اين ، شايد به کاهش يافته استلحاظ مصرف خوراك 
خاطر که پرندگان به مصرف کنجاله کلزا عادت نموده و 
همچنين دستگاه گوارش گنجايش بيشتري يافته است و 

 قبل تا حدودي با هه در مرحلرشد عقب افتادبدين ترتيب 
اين مطلب را از . ه استدشافزايش مصرف خوراک جبران 

دار آنزيم بر مصرف خوراك در عدم مشاهده تاثير معني
البته بايد . توان استنتاج كردمراحل رشدي و پاياني مي

توجه داشت که مصرف خوراک گروه هاي دريافت کننده 
ر از گروه شاهد کلزا در تمامي مراحل سني کمتكنجاله 

   . بوده است)بدون کلزا(
کلزا و استفاده از كنجاله اثرات اصلي سطح جايگزيني 

.  ارائه شده است۶آنزيم بر ضريب تبديل خوراک در جدول 
هاي دريافت ، ضريب تبديل خوراک در گروهدر مجموع

بهتر از  ) >۰۵/۰P(داري  کنجاله کلزا بطور معنيكننده
 استفاده از آنزيم .بوده است)  كلزاه كنجالبدون(گروه شاهد 

.  نداشتل خوراکر ضريب تبديبداري آماري معنيتاثير 
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  ها نشان داد که اثر متقابل بين تجزيه آماري داده
  علت  .بوددار نآنزيم نيز معني سطح جايگزيني و

  بهبود ضريب تبديل خوراك را به كاهش خوراك 

 .وان نسبت دادتميكننده كنجاله كلزا هاي دريافتگروه
  نتايج گزارشات ديگر مطابقت داردنتايج با  اين

(Summers et al., 1989) .  
  
  

  ) روزگي٢١ تا ٦( تركيب جيره هاي آغازين ‐١جدول 
  ۱۰ تيمار  ۹تيمار  ۸ تيمار  ۷ تيمار  ۶ تيمار  ۵ تيمار  ۴ تيمار  ۳ تيمار  ۲ تيمار  ۱ تيمار  يماده غذاي

  ٣/٤٤  ٣/٤٤  ٨/٤٤  ٨/٤٤  ٢/٤٧  ٢/٤٧  ٤٩  ٤٩  ٧/٥١  ٧/٥١  (%)ذرت 
  ‐  ‐  ٦/١١  ٦/١١  ٣/٢١  ٣/٢١  ٣١  ٣١  ٣٢/٤٠  ٣٢/٤٠  %)٤٢(کنجاله سويا
  ٩٢/٤٤  ٩٢/٤٤  ٧/٣٣  ٧/٣٣  ٤٦/٢٢  ٤٦/٢٢  ٢٣/١١  ٢٣/١١  ‐  ‐  %)٧/٣٧(کنجاله کلزا 
  ١  ١  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   (%)يپودر ماه

  ٦/٦  ٦/٦  ٣/٦  ٣/٦  ٥/٥  ٥/٥  ٥  ٥  ٤  ٤  (%) روغن 
  ٣/١  ٣/١  ٦/١  ٦/١  ٦/١  ٦/١  ٦/١  ٦/١  ٧/١  ٧/١  (%) کلسيم فسفاتيد

  ٩/٠  ٩/٠  ١  ١  ١/١  ١/١  ٢/١  ٢/١  ٣/١  ٣/١  (%) صدف 
  ٤/٠  ٤/٠  ٤/٠  ٤/٠  ٤/٠  ٤/٠  ٤/٠  ٤/٠  ٣٨/٠  ٣٨/٠  (%)نمک 

  ١/٠  ١/٠  ١/٠  ١/٠ ١/٠  ١/٠  ١/٠  ١/٠  ١/٠  ١/٠  (%) متيونين 
  ٠٣/٠  ٠٣/٠  ٠١/٠  ٠١/٠  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (%)ليزين 

  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠ (%)مکمل ريز مغذي 
  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐ (ppm)آنزيم 

  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠١ ٣٠٠١  ٨/٣٠٠٦  ٨/٣٠٠٦  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠ انرژي متابوليسمي
  ٥/٢١  ٥/٢١  ٥/٢١  ٥/٢١  ٥٦/٢١  ٥٦/٢١  ٥٦/٢١  ٥٦/٢١  ٥٦/٢١  ٥٦/٢١ (%)پروتئين خام 

  
  
  

  ) رزوگي٤١‐٢٢(هاي رشدي  ترکيب جيره‐٢جدول 
  ۱۰ تيمار  ۹تيمار  ۸ تيمار  ۷ تيمار  ۶ تيمار  ۵ تيمار  ۴ تيمار  ۳ تيمار  ۲ تيمار  ۱ تيمار  يماده غذاي

  ٤/٥٧  ٤/٥٧  ٥/٥٨  ٥/٥٨  ١/٦٠  ١/٦٠  ٦٢  ٦٢  ١/٦٣  ١/٦٣  (%)ذرت 
  ‐  ‐  ٦/٨  ٦/٨  ٢/١٦  ٢/١٦  ٧/٢٣  ٧/٢٣  ٥/٣١  ٥/٣١  %)٤٢(کنجاله سويا
  ١/٣٥  ١/٣٥  ٣٢/٢٦  ٣٢/٢٦  ٥٥/١٧  ٥٥/١٧  ٧٧/٨  ٧٧/٨  ‐  ‐  %)٧/٣٧(کنجاله کلزا 
  ٦/٠  ٦/٠  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   (%)يپودر ماه

  ٤  ٤  ٥٣/٣  ٥٣/٣  ٠٥/٣  ٠٥/٣  ٤/٢  ٤/٢  ٢  ٢  (%)روغن 
  ١  ١  ١/١  ١/١  ٢/١  ٢/١  ٢/١  ٢/١  ٣/١  ٣/١   (%) کلسيم فسفاتيد

  ١  ١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ٢/١  ٢/١  ٣/١  ٣/١  (%)صدف 
  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  ٣/٠  (%)نمک 

  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (%)متيونين 
  ١٣/٠  ١٣/٠  ٠٨/٠  ٠٨/٠  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (%)ليزين 

  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠ (%)مکمل ريز مغذي 
(ppm)٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐ آنزيم  

  ٨/٣٠٠٤  ٨/٣٠٠٤  ٧/٣٠٠٠  ٧/٣٠٠٠  ٤/٣٠٠٣  ٤/٣٠٠٣  ٧/٣٠٠١  ٧/٣٠٠١  ٦/٣٠٠٢  ٦/٣٠٠٢ انرژي متابوليسمي
  ٧٦/١٨  ٧٦/١٨  ٧٥/١٨  ٧٥/١٨  ٧١/١٨  ٧١/١٨  ٧٢/١٨  ٧٢/١٨  ٧٨/١٨  ٧٨/١٨ (%)پروتئين خام 
 سويا با آنزيم% ١٠٠ ي جيره حاو‐٢تيمار       سويا بدون آنزيم% ١٠٠ ي جيره حاو‐١تيمار 
  کلزا با آنزيم% ٢٥+ سويا% ٧٥ ي جيره حاو‐٤تيمار     کلزا بدون آنزيم% ٢٥+ سويا% ٧٥ ي جيره حاو‐٣تيمار 
  کلزا با آنزيم% ٥٠+ سويا% ٥٠ ي  جيره حاو‐٦تيمار     کلزا بدون آنزيم% ٥٠+ سويا% ٥٠ ي  جيره حاو‐٥تيمار 
  سويا با آنزيم% ٢٥+ كلزا% ٧٥ ي جيره حاو‐٨تيمار     سويا بدون آنزيم% ٢٥+ كلزا% ٧٥ ي جيره حاو‐٧تيمار 
  كلزا با آنزيم% ١٠٠ ي جيره حاو‐١٠مار تي      كلزا بدون آنزيم% ١٠٠ ي جيره حاو‐٩تيمار 



 ۳۳  ... کنجاله سويا با کنجاله کلزا با و بدون استفاده از آنزيم بر يتاثير جايگزين: نوبخت و همکاران  

  ) روزگي٤٩ تا ٤٢( تركيب جيره هاي پاياني ‐٣جدول 
  ۱۰ تيمار  ۹تيمار  ۸ تيمار  ۷ تيمار  ۶ تيمار  ۵ تيمار  ۴ تيمار  ۳ تيمار  ۲ تيمار  ۱ تيمار  يماده غذاي

  ٥/٦٦  ٥/٦٦  ٥/٦٧  ٥/٦٧  ٧/٦٨  ٧/٦٨  ٧٠  ٧٠  ٧/٧٠  ٧/٧٠  (%)ذرت 
  ‐  ‐  ٧  ٧  ١/١٣  ١/١٣  ١/١٩  ١/١٩  ٣/٢٥  ٣/٢٥  %)٤٢(کنجاله سويا
  ١/٢٨  ١/٢٨  ١/٢١  ١/٢١  ١/١٤  ١/١٤  ٠٥/٧  ٠٥/٧  ‐  ‐  %)٧/٣٧(کنجاله کلزا 

  ٢/٢  ٢/٢  ٨/١  ٨/١  ٤/١  ٤/١  ١/١  ١/١  ١  ١  (%)روغن  
  ٨/٠  ٨/٠  ٩/٠  ٩/٠  ٩/٠  ٩/٠  ١  ١  ١  ١  (%) کلسيم فسفاتيد

  ١  ١  ١/١  ١/١  ١٥/١  ١٥/١  ١٥/١  ١٥/١  ٣/١  ٣/١  (%)صدف  
  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠  (%)نمک  
  ٠٦/٠  ٠٦/٠  ٠٤/٠  ٠٤/٠  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  (%)ليزين  

  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٠ (%)مکمل ريز مغذي 
  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  ٤٠٠  ‐  (ppm) آنزيم 

  ٨/٣٠٠٥  ٨/٣٠٠٥  ٧٥/٣٠٠٢  ٧٥/٣٠٠٢  ٢/٣٠٠٤  ٢/٣٠٠٤  ٧٥/٣٠١٤  ٧٥/٣٠١٤ ٧/٣٠٢٧  ٧/٣٠٢٧  انرژي متابوليسمي
  ٨٧/١٦  ٨٧/١٦  ٨٣/١٦  ٨٣/١٦  ٨٦/١٦  ٨٦/١٦  ٨٤/١٦  ٨٤/١٦  ٨٧/١٦  ٨٧/١٦ (%)پروتئين خام  

  
 اثرات سطح جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کلزا و ‐۴جدول 

استفاده از آنزيم بر وزن نهايي بدن و اضافه وزن جوجه هاي 
  )بر حسب گرم(گوشتي در مراحل مختلف آزمايش 

  ۶‐ ۴۹  ۴۲‐ ۴۹  ۲۱‐ ۴۲  ۶‐ ۲۱  ح جايگزينيسط
۰  b۲/۴۶۷  ۳/۱۳۲۴  ۱/۴۷۸  ۶/۲۳۴۲  
۲۵  a۰/۴۸۵  ۲/۱۳۳۷  ۴/۵۵۸  ۱/۲۴۵۴  
۵۰  bc۵/۴۶۲  ۲/۱۳۵۹  ۶/۵۵۷  ۱/۲۴۵۱  
۷۵  c۴/۴۴۹  ۳/۱۳۵۲  ۸/۵۵۷  ۴/۲۴۳۴  
۱۰۰  d۸/۴۲۴  ۴/۱۳۳۴  ۱/۵۰۲  ۲/۲۳۳۴  
SEM  ۴۵/۴  ۲۷/۲۹  ۱۴/۳۱  ۸۵/۳۸  
         آنزيم
۰  b۳/۴۵۳  ۶/۱۳۵۲  ۵/۵۴۴  ۰/۲۴۲۳  
۴۰۰  a۳/۴۶۲  ۴/۱۳۳۰  ۳/۵۱۷  ۷/۲۳۸۳ 
SEM  ۸۱/۲  ۵۱/۱۸  ۶۹/۱۹  ۵۷/۲۴  

دار  هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون با يکديگر اختالف معنيميانگين
  )>۰۵/۰P. (دارند

  
 اثرات سطح جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کلزا و ‐۵جدول 

استفاده از آنزيم بر مصرف خوراک جوجه هاي گوشتي  در 
  )بر حسب گرم(ل مختلف آزمايش مراح
  ۶‐ ۴۹  ۴۲‐ ۴۹  ۲۱‐ ۴۲  ۶‐ ۲۱  سطح جايگزيني

۰  a۲/۷۵۹  a۲/۲۸۵۲  ab۲/۱۲۹۴  ۹/۴۹۰۵  
۲۵  a۷/۷۶۱  ab۷/۲۷۲۱ ab۱/۱۳۳۷  ۵/۴۸۲۰  
۵۰  a۵/۷۴۸  ab۱/۲۷۲۵ a۱/۱۳۷۳  ۷/۴۸۴۶  
۷۵  b۸/۷۰۰  ab۲/۲۷۰۶ a۷/۱۳۶۸  ۸/۴۷۷۵  
۱۰۰  b۴/۷۲۱  b۷/۲۶۰۰  b۷/۱۲۲۶  ۵/۴۵۴۸  

SEM  ۴۵/۸  ۷۴/۶۴  ۰۵/۳۶  ۶۸/۸۶  
          آنزيم
۰  ۶/۷۳۶  ۵/۲۷۰۵  ۰/۱۳۴۷  ۰/۴۷۹۳  
۴۰۰  ۱/۷۴۰  ۰/۲۷۳۳  ۶/۱۲۹۲  ۰/۴۷۶۶ 

SEM  ۳۴/۵  ۹۴/۴۰  ۸۰/۲۲  ۸۲/۵۴ 
دار  هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون با يکديگر اختالف معنيميانگين
  ).>۰۵/۰P. (دارند

 اثرات سطح جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کلزا و ‐۶جدول
جوجه هاي گوشتي در  ه از آنزيم برضريب تبديل خوراکاستفاد

  دوره هاي مختلف آزمايش
  ۶‐ ۴۹  ۴۲‐ ۴۹  ۲۱‐ ۴۲  ۶‐ ۲۱  سطح جايگزيني

۰ ab۶۱/۱ ۱۷/۲  a ۷۶/۲  ۱۵/۲  a 
۲۵  b۵۶/۱ ۰۵/۲  b ۴۳/۲  ۰۳/۲  b 
۵۰  ab۶۳/۱  ۰۰/۲  b ۴۷/۲  ۰۱/۲  b 
۷۵  b۵۶/۱ ۰۳/۲ b ۴۶/۲  ۰۱/۲  b 
۱۰۰  a۷۰/۱ ۹۵/۱ b ۵۱/۲  ۰۳/۲  b 

SEM  ۰۳/۰ ۰۳/۰  ۱۲/۰  ۰۳/۰  
         آنزيم
۰  ۶۳/۱ ۰۱/۲  ۵۰/۲  ۰۳/۲  
۴۰۰  ۶۰/۱ ۰۶/۲  ۵۶/۲  ۰۶/۲  

SEM  ۰۱/۰ ۰۳/۰  ۰۷/۰  ۰۲/۰  
دار  ميانگين هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون با يکديگر اختالف معني

  ).>۰۵/۰P. (دارند
  

سطح جايگزيني کنجاله کلزا به اصلي  اثرات ۷جدول 
اده از آنزيم را بر اجزاي الشه جاي کنجاله سويا و استف

اثرات همانطور که در جدول مشخص است  .دهدنشان مي
بازدهي الشه و وزن نسبي  آنزيم براي  وسطح جايگزيني

جايگزيني  سطوح باالي ،با اين وجود .ها معني دار نبودران
دار سويا موجب كاهش معنيجاي کنجاله ه کنجاله کلزا ب

)۰۵/۰P<( چربي حفره مقدار ذخيره وزن نسبي سينه و 
وزن نسبي كبد را افزايش ، حالين همدر و  گرديدشکمي 

   ).>۰۵/۰P(داد 
كنجاله در اثر جايگزيني دار بازدهي سينه كاهش معني

 گزارش (Zokaeinia, 2004)هاي ديگر در آزمايشكلزا 
 قابليت دسترسي پائين اسيدآمينه ليزين در .شده است
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اين مسئله عنوان ت احتمالي توان علرا ميكنجاله كلزا 
 ليزين براي ساخت عضله سينه بسيار ضروري است. نمود

(Zokaeinia, 2004).  
جگر در اثر جايگزيني نسبي وزن دار افزايش معني

 توان به وجودميرا در جيره  كلزا  كنجالهسطوح باالي
نتايج مشابهي . نسبت داددر كنجاله كلزا  گلوكوزينوالت ها

   ديگر گزارش گرديده استپژوهشگرانتوسط 
(Pearson et al., 1989; Zokaeinia, 2004; Giffiths et 

al., 1980).  
هش ميزان ذخيره چربي حفره شكمي در اثر کا

كلزا توسط پژوهشگران ديگر گزارش كنجاله استفاده از 
 دليل اين كاهش را مي .(Olomu et al., 1975)شده است 

نوالت ها در كنجاله كلزا توان به توليدات حاصل از گلوكوزي
  .(Karujewa et al., 1990) نسبت داد

  
 اثرات سطح جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کلزا و ‐۷ جدول

اجزاي مختلف الشه جوجه هاي  استفاده از آنزيم بر درصد نسبي
   روزگي۴۹گوشتي در 

 سطح جايگزيني
 بازدهي الشه

(%)  
بازدهي 

(%)سينه 
  بازدهي

(%)ها  ران
 نسبيوزن

 (%)کبد 
چربي حفره 

 (%)شکمي 
۰  ۰/۶۴  ۴۳/۳۵ ª ۰۳/۳۰  ۱۳/۳  b۳۶/۳ ª 
۲۵  ۸/۶۴  ۷۶/۳۴ ª ۶۸/۲۹  ۳۵/۳ ab۴۶/۲ b 
۵۰  ۸/۶۳  ۲۲/۳۴ b ۰۵/۳۵  ۴۲/۳ ab۴۰/۲ b 
۷۵  ۲/۶۴  ۴۳/۳۲  b ۷۹/۳۰  ۴۵/۳ ª۶۱/۲ b 
۱۰۰  ۴/۶۴  ۴۸/۳۵ ª ۸۱/۲۹  ۴۸/۳ ª۹۱/۲ ab 

SEM  ۴/۶ ۶۶/۰  ۸/۹  ۰۹/۰  ۲/۰  
        آنزيم
۰  ۲/۶۴  ۹۹/۳۴ ª ۹۹/۳۸ ª ۴۰/۳ ª۷۱/۲ ª 
۴۰۰  ۳/۶۴  ۹۳/۳۳ ª ۴۴/۳۰ ª ۲۹/۳ ª۷۸/۲ ª 

SEM  ۴۱/۰  ۲/۶  ۰۶/۰  ۱۴/۰  
دار هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون با يکديگر اختالف معنيميانگين
  ).>۰۵/۰P. (دارند

  
تاثير سطح جايگزيني و استفاده از آنزيم بر غلظت 

). ۸جدول (ود دار نبهاي تيروئيد معنيپالسمايي هورمون
دهد كه محتواي گلوكوزينوالتي كنجاله اين نتايج نشان مي

كامال )  ميكرومول در كيلوگرم۳۰(كلزاي مورد استفاده 
ها در محصوالت تجزيه گلوكوزينوالت. پايين بوده است

بدن اثرات گواترزايي داشته و فعاليت ترشحي غده تيروئيد 
  .(Tripathi & Mishra, 2007)را تحت تاثير قرار مي دهند 

  
  اثرات سطح جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کلزا و ‐۸جدول 

هورمون هاي تيروئيد و هزينه  استفاده از آنزيم بر غلظت 
  خوراك به ازاي هر كيلوگرم اضافه وزن

سطح 
 جايگزيني

T3   
 ) ليترينانوگرم در ميل(

 روزگي ۴۲   روزگي۲۱

T4   
)  ليتريميکروگرم در ميل(

  روزگي ۴۲    روزگي۲۱

هزينه 
 ٭خوراک

  )ريال(
۰  ۵۰/۲۶۲  ۸۳/۱۸۲ ۹۸۳/۰  ۱۳۳/۱ a۷۳/۵۳۰۰ 
۲۵  ۳۳/۲۸۰  ۱۶۵  ۱/۱  ۰۱۶/۱  b۶/۴۹۴۰  
۵۰  ۸۳/۲۴۵  ۳۳/۱۷۴  ۰۳۳/۱  ۱۰۰/۱  b۵۵/۴۸۶۰ 
۷۵  ۸۳/۲۶۳  ۱۷/۱۸۰  ۰۱۶/۱  ۰۳۳/۱ C۱۶۷/۴۶۱۰
۱۰۰  ۶۷/۲۵۹  ۵۰/۱۶۸  ۹۶۶/۰  ۰۱۶۶/۱  C۷۵/۴۴۷۰ 
SEM  ۶۷/۱۶ ۵۹/۱۳  ۰۶/۰ ۰۶/۰  ۱۵/۶۰  
          آنزيم
۰  ۸۰/۲۶۱ ۸۰/۱۷۶  ۹۸۶/۰  b ۹۸۶/۰ ª۹۷/۴۸۰۰  
۴۰۰  ۰۷/۲۶۳  ۵۳/۱۷۱  ۰۵۳۳/۰ a ۱۳۳/۱  ª۳۴/۴۸۷۰  
SEM  ۵۴/۱۰ ۵۹/۸ ۰۴/۰ ۰۴/۰ ۸۹/۳۰ 
 هر کيلوگرم اضافه وزن بدن در طول آزمايش يهزينه خوراک به ازا ٭

  .بيان شده است
تالف هاي با حروف غيرمشابه در هر ستون با يکديگر اخميانگين
  ).>۰۵/۰P. (دار دارند معني

  
 نشان دادکه اقتصادي ترين سطح آماري داده هاتجزيه 

 جايگزيني کنجاله کلزا به جاي سويا، جايگزيني پاياپاي
هزينه خوراك به ازاي . )۸جدول  (باشدمي)  درصد۱۰۰(

توليد هر كيلوگرم وزن زنده با افزايش درصد كنجاله در 
% ۱۰۰  سطح،قتصاديبه لحاظ ا. جيره كاهش يافت

ي در جيره  كلزا بهترين سطح جايگزين كنجالهجايگزيني
  .غذايي جوجه هاي گوشتي بود

ه لدهد كه كنجا نتايج اين تحقيق نشان مي،در مجموع
 كلزا به طور كامل قابل جايگزيني در جيره غذايي

  .   هاي گوشتي مي باشد جوجه
  

  يسپاسگزار
 يريز و برنامهاز دانشگاه شهرکرد و سازمان مديريت

 ي ماليهابه خاطر حمايت ياستان چهارمحال و بختيار
  . شودي مياين تحقيق قدردان
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