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  چکیده

سن   در جوجه گوشتی320 کلزا کم گلوکوسینوالت آزمایشی با استفاده از به منظور بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله

اي  قطعه10 قفس چهارو هر دسته در اي تقسیم  دستهرچهادو گروه به ها  جوجه. انجام شد گرم111 با میانگین وزن گییک هفت

. وسیله کنجاله کلزا جایگزین شده ب دو گروهو جیره  یکگروه جیره   درصد پروتئین کنجاله سویا45 و 30 ترتیبه ب.توزیع شدند

پی  واحد سافیزیم جی600 + ز واحد فیتا500و  800پی  واحد آنزیم سافیزیم جی600 واحد آنزیم فیتاز، 500د آنزیم، مقدار صفر واح

ها بر ضریب تبدیل خوراك  نشان داد اثر متقابل سطوح کنجاله کلزا و آنزیم نتایج. دسته از هر دو گروه اضافه شدچهاربه جیره  800

سته  به دتبدیل متعلق) 8/1( ضریب وتئین سویا با کنجاله کلزا بهترین جایگزینی پر درصد30در سطح  .دار بودمعنیو افزایش وزن 

  .بیشتر بود) 03/2(از دسته مخلوط آنزیمی ) 43/2(جایگزینی ضریب تبدیل دسته بدون آنزیم  درصد 45 در سطح .بدون آنزیم بود

 درصد پروتئین از کنجاله کلزاي بدون آنزیم بوده 45مربوط به تیمار )  گرم30/42( افزایش وزن میزانترین  دوره پایینطورکلی،به

 درصد پروتئین جیره استفاده نمود و در صورت افزودن آنزیم به جیره 30توان از کنجاله کلزا براي تأمین  داد که می نتایج نشان.است

   . درصد با کنجاله کلزا تأمین نمود45تا پروتئین جیره را توان می

  کنجاله کلزا تاز،یف عملکرد، ،800پی سافیزیم جی هاي گوشتی،جوجه :کلیدي کلمات
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  قدمهم                                 

، لید در طیور گوشتیهاي تومروزه براي کاهش هزینها

 جیره لهوسیه پروتئین تأمین شده ب بخشی ازجایگزین نمودن

 کنجاله.  استتر مورد توجه قرار گرفته و ارزاندبا منابع جدی

تر نسبت به سایر منابع به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان کلزا

 انند و منابع حیوانی م)ویژه کنجاله سویابه(پروتئینی گیاهی 

با . توان در خوراك دام و طیور استفاده نمودپودر ماهی را می

هاي  جوجهملکرد کنجاله سویا ع همراهمصرف کنجاله کلزا

ارزش  باک غذاي  یکنجاله کلزا). 8(شود  می بهترگوشتی

 ، باتوجه به شرایط آب و هوایی، نوع و روش فرآورياست و

 حاوي  کلزا کنجاله.)9( درصد پروتئین است 44 تا 35حاوي 

  مواد کهاست گلوکوسینوالت  از جملهايمواد ضدتغذیه

 و داردغده تیروئید اثرات مخربی بر  ،حاصل از هیدرولیز آن

 و کاهش رشد  خونيهاي تیروئیدمنجر به کاهش هورمون

 رقم(کانوال مثل  اصالح شده امروزه با کاشت ارقام. شوندمی

 به دست آمدهه  در کنجاله بتنوال میزان گلوکوسی)صفر دو

 در گرم ماده خشک بدون  میکرومول30(کمتر از نصف 

له کلزا در مقایسه با کنجا.)5  و1( افته استیل تقلی) چربی

ژي ل پایین بودن انردلیه کنجاله سویا پروتئین کمتري دارد و ب

وجود مقادیر زیاد خاطر ه متابولیسمی و انرژي قابل هضم ب

محلول مثل نااي نشاستهساکاریدهاي غیر الیاف خام و پلی

 اما تر بودهزایی آن پایین انرژيها، سلولز و غیره، قابلیتپکتین

از ) مفسفر و کلسی( و مواد معدنی Bهاي گروه  تامین ویاز نظر

 درصد کل 70 تا 60 حدود .)1( تر استکنجاله سویا غنی

فسفر موجود در کنجاله کلزا به اسید فایتیک اتصال دارد که 

. ندطیور به علت نداشتن آنزیم فیتاز قادر به استفاده از آن نیست

ه عناصر معدنی  اسید فایتیک عامل اصلی اتصال ب،عالوه بر آن

و ) روي، کلسیم، منیزیم، آهن و غیره( ضروري مؤثر بر رشد

است و قابلیت دسترسی این ) نشاسته و پروتئین(مواد مغذي 

 .عناصر رابطه عکس با مقدار اسید فایتیک کنجاله کلزا دارد

 درصد 45 تا 20آنزیم فیتاز، اسید فایتیک را تجزیه و موجب 

 و جذب منیزیم، روي، شدهیتاته بهبود در استفاده از فسفر ف

  . )13  و7( دهدرا افزایش می  آهنمس،

 سلولز و ها، نمثل پکتیاي  نشاستهرساکاریدهاي غی پلی

ر زیادي  با جذب مقدا در روده در کلزاي موجوددهاآمیلوئی

 ویسکوزیته محتویات گوارشی ش غلظت وآب موجب افزای

عبور  موجب کاهش سرعت افزایش ویسکوزیته .شوندمی

  دیگر،از طرف. دشو و کاهش مصرف خوراك مییمواد هضم

واره اي در ساختمان دی نشاستهرساکاریدهاي غی شتر پلیبی

انرژي و قابل د و مواد غذایی پرنشوافت میلولی گیاهی یس

 نشاسته در داخل سلول قرار چربی ون،استفاده نظیر پروتئی

هاي اریدساک پلین در صورت عدم هضم بنابرای.نداگرفته

مواد مغذي داخل ها،واره سلول در دیمحلولاي غیرغیرنشاسته

آنزیم  .)8(شود وان خارج میها عمالً از دسترس حیسلول

اي از یک فرآورده بسیار فشردهکه  800پی م جیسافیزی

 باعث اي،نشاستهرساکاریدهاي غی پلیبا اثر بر  استسلوالز

 غذي درون سلولیواره سلولی و آزادسازي مواد مهضم دی

هاي ساکاریدته ناشی از پلییسکوزاین آنزیم وی. شودمی

  در اثر و کاهش داده در دستگاه گوارشاي رانشاستهغیر

را ها جوجه عملکرد ش هضم و جذب مواد مغذيایافز

 اثر دو بررسی ،قیتحقانجام این از  هدف. دهدافزایش می

پی  جیمیز سافیتاز،یهاي فم آنزی استفاده از با کنجاله کلزاسطح

 و  خونفسفر کلسیم و ، بر عملکرد و مخلوط آنها،800

  .هاي گوشتی استجه جوهصفات الش

  

  هامواد و روش

دانشکده علوم  مرغداري  واحدش دراین آزمای

متوسط . انجام شد 1386 سالدر دانشگاه گیالن کشاورزي، 

و  متر، داراي آب -10ا ارتفاع ایستگاه مزبور از سطح دری

 8/15ن منطقه ي مرطوب و متوسط درجه حرارت در ایهوا

مخلوط  (روزه گوشتیکهاي ی جوجه. استسلسیوسدرجه 

رکت سهامی  از ش)A.A.Plus( از سویه آربور اکرز )نر و ماده

 گرم 6/44 ن وزنیمیانگید رود با کشاورزي و دامپروري سفی

 ک هفته به صورت جمعی باها به مدت یجوجه. ه شدتهی

 10کشی شده و وزنو در روز هفتم  تغذیه دانه پیشرجی

  توزیع و قفس32 گرم در 111 ن وزنقطعه جوجه با میانگی

  .ه شدندهاي آزمایشی تغذیرهبا جی

  سویاکنجاله  ذرت و شاملهاي گوشتی جوجههجیره پای

 درصد در دوره آغازین و 33 به میزان  سویاکنجالهاز   کهبود
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در این  .شداستفاده  ههاي پایره جیدر در دوره رشد  درصد25

  ن پروتئین نمودن بخشی ازمنظور جایگزیه ب ،شآزمای

استفاده شد و با نوالت وسیکم گلوکي  کلزاکنجاله ، ازهارهجی

 درصد پروتئین جیره پایه) 2a (45و ) 1a (30ن نمودن جایگزی

 و 46/11ب  آغازین با پروتئین کنجاله کلزا، به ترتیدر دوره

آغازین به کار رفت و کنجاله کلزا در جیره درصد 19/17

 03/13 و 68/8 ز تکرار وهمین روند در تهیه جیره رشد نی

انرژي .  مصرف شددرصد کنجاله کلزا در جیره رشد

و ) کیلوکالري بر کیلوگرم ماده خشک 2880(سمی متابولی

 NRC هتر از توصی درصد پایین10ها یکسان و پروتئین جیره

 اساس آن متعادل شداز برورد نیر مواد مغذي متنظیم و سای

 2a و 1aره طور هفتگی از هر یک از این دو جیه سپس ب.)11(

 قسمت مساوي چهار به و هر یکه به مقدار کافی برداشت

ه ها و مخلوط آنها بم از آنزیاساس طرح آزمایش بر.دشم تقسی

 هايره در قالب جیرهر یک از این دو جی هطور مساوي براي

  ،)2b(تاز  واحد آنزیم فی2 - 500 ،)1b (بدون آنزیم - 1

 - 4 و) 3b (800پی م جیسافیزیم  واحد آنزی600 - 3

800پی م جی واحد سافیزی600 +  واحد فیتاز500مخلوط 

)4b (استفاده شد )1ول جد.(  

 30هاي غذایی براساس سطوح پس از آماده نمودن جیره

اي هر کیلوگرم جیره  درصد پروتئین کنجاله کلزا، بر45و 

 Aspergillusناتافوس، از( گرم آنزیم فیتاز 5/0آزمایشی 

niger کمپانی ،BASF(  800پی  گرم آنزیم سافیزیم جی6/0و 

و مخلوط ) ، لزافر فرانسهTricoderma longibrachiatumاز (

وزن شد و با دقت به )  گرم± 01/0(آنها، با ترازوي دقیق 

ها به وراك روزانه، وزن جوجهمصرف خ .ها اضافه شدجیره

گیري شد و ضریب تبدیل و افزایش وزن هطور هفتگی انداز

  .اساس روز مرغ محاسبه شد بر

  )42 و 21روزهاي (هاي آغازین و رشد در انتهاي دوره

  قفس یک قطعه جوجه با وزن نزدیک به میانگین از هر

 دوهاي هر قفس به طور تصادفی انتخاب شد و مقدار جوجه

گیري کلسیم و فسفر گرفته لیتر خون از آنها براي اندازهیمیل

هاي میزان کلسیم و فسفر موجود در سرم حاصل از نمونه. شد

هاي شرکت زیست سنجی و با استفاده از کیتبه روش رنگ

    ).3(گیري شد شیمی اندازه

 از هر واحد آزمایشی یک قطعه جوجه با ،در پایان دوره

 انتخاب و بعد از سه ساعت گرسنگی وزن نزدیک به میانگین

گذاري پا و ثبت وزن زنده، ذبح و پرکنی شدند و وزن و شماره

، چربی حفره بطنی، ران، سینه، )الشه بدون امعاء و احشا(الشه 

گیري  گرم اندازه1/0کبد، سنگدان، با ترازوي دیجیتال با دقت 

  .شدند و وزن نسبی آنها محاسبه گردید

 افزار آماريآزمایش با استفاده از نرمهاي حاصل از داده

SAS  15 ( تجزیه شدندزیربراي مدل آماري(:  

Yijl = µ + Ai + Bj + ABij + eijl  

1(  

 میانگین µمقدار هر مشاهده شامل Yijlدر این مدل، 

 ABij ها،اثر آنزیم Bj، )کنجاله کلزا(A از i اثر سطح Aiجامعه،

 A خطاي آزمایش و eijlها، آنزیم×کنجاله کلزاAاثر متقابل

میانگین . وسیله کلزا بوده استه اثر سطح پروتئین تأمین شده ب

هاي تیمارهاي آزمایشی با استفاده از آزمون توکی با داده

  . یکدیگر مقایسه شدند

  

  نتایج

نتایج مربوط به اثر متقابل سطوح پروتئین تأمین شده از 

هاي گوشتی در عملکرد جوجهها برکنجاله کلزا و آنزیم

اثرات اصلی سطوح پروتئین .  نشان داده شده است)2 (جدول

هاي پرورش ها در دورهتأمین شده از کنجاله کلزا و آنزیم

اثري بر مصرف خوراك روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب 

)  روزگی21 تا هفت(در دوره آغازین . تبدیل خوراك نداشت

 از کنجاله کلزا و ترکیب اثر متقابل سطوح پروتئین تأمین شده

، افزایش وزن روزانه و مصرف خوراك روزانهها اثري بر آنزیم

  .ضریب تبدیل خوراك نداشت

 تنها ضریب تبدیل ،) روزگی42 تا 21(در دوره رشد 

خوراك تحت تأثیر اثر متقابل سطوح پروتئین تأمین شده از 

  مارکه تیطوري به،ها قرار گرفتا و ترکیب آنزیمکنجاله کلز

1b1a )30 درصد پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا بدون 

را داشت که از ) 80/1(بهترین ضریب تبدیل خوراك ) آنزیم

دار اختالف معنی) 4b2aبه استثناي (نظر آماري با سایر تیمارها 

  ).>05/0P(داشت 
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  شدهاي آغازین و رهاي آزمایشی دوره اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره- 1جدول 

  هاي پرورش دوره

  دوره آغازین

  ) روزگی21 تا 7(

  دوره رشد

  ) روزگی42 تا 21(

   کنجاله کلزاسطح

1a)  درصد پروتئین30تأمین   

  )به وسیله کنجاله کلزا

2a)  درصد پروتئین45تأمین   

  )به وسیله کنجاله کلزا

1a)  درصد پروتئین30تأمین   

  )به وسیله کنجاله کلزا

2a)  تئین درصد پرو45تأمین  

  )به وسیله کنجاله کلزا

/ درصد اجزاي خوراك  

تیمارها 
1

  

1b  2b  3b  4b  1b  2b  3b  4b  1b  2b  3b  4b  1b  2b  3b  4b  

  31/67  31/67  31/67  31/67  28/67  28/67  28/67  28/67  18/57  18/57  18/57  18/57  46/58  46/58  46/58  46/58  ذرت

  75/13  75/13  75/13  75/13  15/17  15/17  15/17  15/17  15/18  15/18  15/18  15/18  10/23  10/23  10/23  10/23  کنجاله سویا

  03/13  03/13  03/13  03/13  68/8  68/8  68/8  68/8  19/17  19/17  19/17  19/17  46/11  46/11  46/11  46/11  کنجاله کلزا

  78/1  78/1  78/1  78/1  60/1  60/1  60/1  60/1  06/2  06/2  06/2  06/2  91/1  91/1  91/1  91/1  پودر ماهی

  0  0  0  0  0  0  0  0  95/1  95/1  95/1  95/1  49/1  49/1  49/1  49/1  وغنر

  39/0  39/0  39/0  39/0  61/1  61/1  61/1  61/1  0  0  0  0  0  0  0  0  سبوس گندم

  80/1  80/1  80/1  80/1  71/1  71/1  71/1  71/1  08/1  08/1  08/1  08/1  14/1  14/1  14/1  14/1  پودر صدف

  72/0  72/0  72/0  72/0  75/0  75/0  75/0  75/0  08/1  08/1  08/1  08/1  13/1  13/1  13/1  13/1  کلسیم فسفاتدي

مکمل ویتامین 
2

  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  

مکمل مواد معدنی 
3

  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  

  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  22/0  نمک

  0  0  0  0  0  0  0  0  09/0  09/0  09/0  09/0  09/0  09/0  09/0  09/0  دي ال متیونین

  05/0  0  05/0  0  05/0  0  05/0  0  05/0  0  05/0  0  05/0  0  05/0  0  فیتاز

  06/0  06/0  0  0  06/0  06/0  0  0  06/0  06/0  0  0  06/0  06/0  0  0  سافیزیم

                                (%)ها یمیایی جیرهترکیب ش

  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  2880  انرژي متابولیسمی

  18  18  18  18  18  18  18  18  7/20  7/20  7/20  7/20  7/20  7/20  7/20  7/20  پروتئین

  53/1  53/1  53/1  53/1  55/1  55/1  55/1  55/1  33/1  33/1  33/1  33/1  38/1  38/1  38/1  38/1  لینولیک اسید

  76/3  76/3  76/3  76/3  76/3  76/3  76/3  76/3  61/4  61/4  61/4  61/4  29/4  29/4  29/4  29/4  الیاف خام

  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  81/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  کلسیم

  31/0  31/0  31/0  31/0  31/0  31/0  31/0  31/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  فسفر قابل دسترس

  17/0  17/0  17/0  17/0  17/0  17/0  17/0  17/0  18/0  18/0  18/0  18/0  18/0  18/0  18/0  18/0  کلرین

  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  سدیم

  89/0  89/0  89/0  89/0  89/0  89/0  89/0  89/0  07/1  07/1  07/1  07/1  09/1  09/1  09/1  09/1  لیزین

  34/0  34/0  34/0  34/0  34/0  34/0  34/0  34/0  45/0  45/0  45/0  45/0  45/0  45/0  45/0  45/0  متیونین

1 - 1b) بدون آنزیم( ،2b) 500واحد آنزیم فیتاز ( ،3b) 600واحد آنزیم سافیزیم (4  وb) مخلوط دو آنزیم(  

 گرم، مس 11%) 77اکسید روي ( گرم، روي 25%) 20سولفات آهن ( گرم، آهن 16%) 62اکسید منگنز (منگنز : د معدنی حاوي هر کیلوگرم موا- 2

   گرم2%) 1( سلنیوم  گرم و16/0%) 62کلسیم یدات ( گرم، ید 4%) 25سولفات مس (

 گرم، 98 (%1 (2B گرم، ویتامین %18/0) 5/98 (1Bیتامین  گرم، و8/1)  بر گرمIU  واحدA ) 500000 هر کیلوگرم مواد ویتامینی حاوي ویتامین- 3

 6/3)  بر گرمIU واحد 500 (Eویتامین  گرم، 4/0)  بر گرمIU  واحد500000 (3D گرم و ویتامین %15/0) 1 (12B گرم، ویتامین %3/0) 6B) 5/98ویتامین 

 گرم2 (%5/0 (2H ویتامین  و گرم%3) 99 (5B گرم، ویتامین %125/0) 80 (9B گرم، ویتامین %4/0) 3K) 50گرم، ویتامین 
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ها بر میانگین مصرف خوراك روزانه، افزایش وزن   کلزا و آنزیمسطوح پروتئین تأمین شده از کنجاله متقابل  اثر- 2جدول 

  هاي پرورش در دوره گوشتیهاي جوجهخوراك و ضریب تبدیل روزانه

  

) روزگی42 تا 7(کل دوره                 ) روزگی42 تا 21(دوره رشد           ) روزگی21 تا 7(دوره آغازین         هادوره

ها یمارت
1
  ب تبدیلضری    فزایش وزنا    خوراكمصرف    تبدیلضریبفزایش وزن  ا خوراك  مصرف    مصرف خوراك  افزایش وزن  ضریب تبدیل   

1b1a      51/5680/2997/1      37/116     94/64      
c 

80/1      72/78      
a

 37/47    
b
 82/1   

2b1a    01/5741/2704/2      17/132     19/61      
ab 

16/2    92/93      
ab

 30/44      
ab

 09/2   

3b1a    27/5635/2502/2      13/132     25/59      
ab
 23/2     78/98      

ab
 71/43      

a
 26/2   

4b1a      38/5526/2896/1      07/145     24/66      
ab
 19/2       28/98      

a
 25/47       

ab
َ08/2   

1b2a      43/5748/2734/2      65/145     94/59       
a

43/2    33/94      
b

 30/42       
a

 29/2   

2b2a      09/5799/2706/2      45/138     00/65      
ab
 13/2       16/97      

a
 49/46      

a
 12/2   

3b2a     62/5950/2625/2      35/135     28/62      
ab
 31/2     21/101     

a
 39/45      

a
 28/2   

4b2a      42/5774/2905/2      87/143     35/67      
bc

 03/2       90/96      
a

 94/47      
b
 04/2   

SEM      822/011/1104/0      169/0      49/1         116/0      311/0         59/2    081/0  

a-c - 05/0(دار است تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنیp<.(  

1  - 1b1a )30 کنجاله کلزا بدون آنزیمین تأمین شده ازئدرصد پروت (، 2b1a) 30 واحد آنزیم 500+  درصد پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا 

+ کنجاله کلزا  درصد پروتئین تأمین از 30 (4b1a، )واحد آنزیم سافیزیم 600+ کنجاله کلزا  درصد پروتئین تأمین شده از 30 (3b1a، )فیتاز

 500+ کنجاله کلزا  درصد پروتئین تأمین شده از 45 (2b2a، )آنزیم کنجاله کلزا بدون درصد پروتئین تأمین شده از 45 (1b2a، )هامآنزی مخلوط

ز  درصد پروتئین تأمین شده ا45 (4b2a  و) واحد آنزیم سافیزیم600+  درصد پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا 45 (3b2a، )واحد آنزیم فیتاز

  )هامخلوط آنزیم+ کلزا کنجاله 

  

 اثر متقابل سطوح ،) روزگی42 تا هفت(در کل دوره 

ها اثري در پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا و آنزیم

افزایش وزن روزانه . مقدار مصرف خوراك روزانه نداشت

و ضریب تبدیل خوراك در کل دوره تحت تأثیر اثر 

ها  کلزا و آنزیممتقابل سطوح پروتئین تأمین شده از کنجاله

ترین مقدار که پایینطوري، به)>05/0P(قرار گرفت 

و باالترین ضریب تبدیل ) 30/42(افزایش وزن روزانه 

 45 (1b2aدر کل دوره مربوط به تیمار  )29/2(خوراك 

) درصد پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا بدون آنزیم

جاله کلزا تر پروتئین کناستفاده از سطح پایین. مشاهده شد

 درصد پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا همراه و 30(

   درصد45اي برابر با سطح ، افزایش وزن زنده)بدون آنزیم

  

پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا همراه با آنزیم ایجاد 

نمود و تفاوت بین میانگین افزایش وزن زنده روزانه 

روتئین تأمین  درصد پ1b2a )45ها به غیر از تیمار تیمار

  .دار نبودمعنی) شده از کنجاله کلزا بدون آنزیم

  کلسیم و فسفر اثر ترکیب آنزیمی برنتایج مربوط به

. نشان داده شده است )3(جدول   درها جوجهخونسرم 

 21هاي گوشتی در میزان کلسیم و فسفر سرم خون جوجه

  روزگی تحت تأثیر سطوح42روزگی و کلسیم در 

قرار  و اثر متقابل آنها  کنجاله کلزاتئین تأمین شده ازپرو

  رافسفر سرم خونها وط آنزیم استفاده از مخل ونگرفت

 داري افزایش داد به طور معنی روزگی42در سن 

)01/0P<( ) 3جدول(.   
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  لزا بر کلسیماصلی ترکیب آنزیمی در جیره غذایی حاوي دو سطح پروتئین تأمین شده از کنجاله ک اثر - 3 ولجد

)mg/dl(هاي گوشتی و فسفر سرم خون جوجه

  

   روزگی42                  روزگی 21                                   )روز( جوجه سن

ها نزیمآ
1

  فسفر        کلسیم        فسفر         کلسیم                    پارامترهاي خون/ 

    1b(                   13/10       95/3      61/9( بدون آنزیم
a

 94/3   

        2b(                    35/10       19/4        73/9( فیتاز
a

 94/3   

        3b(                        32/10       36/4        70/9(سافیزیم 
a

 18/4   

  4b(              76/10       12/4        64/9(مخلوط 
b

 88/4   

SEM                                66/0        207/0       332/0       247/0  

a-b - 01/0 (دار استف غیرمشابه معنیتفاوت ارقام در هر ستون با حروP< .(  

1
 

-
  

  ) واحد600 + 500(و مخلوط دو آنزیم )  واحد600(، سافیزیم ) واحد500(بدون آنزیم، فیتاز 

  

 )4(هاي گوشتی در جدول  الشه جوجهينتایج اجزا

جز وزن ه الشه بيیک از اجزاهیچ. نشان داده شده است

نجاله کلزا نسبی چربی حفره بطنی تحت تأثیر سطوح ک

 30قرار نگرفت و با افزایش سطح پروتئین کنجاله کلزا از 

 درصد، چربی حفره بطنی نیز افزایش یافت و به 45به 

ها بر وزن نسبی اثر آنزیم). >05/0P( درصد رسید 42/3

که وزن نسبی الشه هنگام طوري به،دار بودالشه معنی

نزیم استفاده از مخلوط دو آنزیم نسبت به زمانی که آ

  ).>05/0P(التر بود ا ب،شوداستفاده می

  

  هاي گوشتی جوجه الشهي اجزاوزن نسبی  بازده الشه وها بر کنجاله کلزا و آنزیم پروتئین تأمین شده ازسطوحاصلی  اثر - 4جدول 

  

  (%)ه  الشياجزا

الشهبازده                             
1      

   سنگدانوزن   کبدوزن     ران وزن       سینهوزن     بطنی چربیوزن

 کنجاله کلزاپروتئین تأمین شده از  سطوح

 )1a( درصد پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا 30
a

 38/78      67/2      31/28     12/28     72/2    05/2  

   )2a( درصد پروتئین تأمین شده از کنجاله کلزا 45
a

 12/79       42/3      82/27     05/27     64/2    13/2

 هاآنزیم
1

                      )1b (بدون آنزیم
b
 63/76      84/2      60/26     35/29     62/229/2  

                            )2b(فیتاز 
ab 

34/78      19/3      61/28     73/27     42/2    02/2  

                        )3b( سافیزیم
ab

 85/77      19/3      08/28      22/29  98/202/2  

                        )4b(مخلوط 
a

 18/82      96/2      76/28     12/28     73/2    04/2  

SEM                            51/11   841/0   69/4  73/2    91/2      139/0  

  نسبت وزن الشه به وزن زنده - 1

a-b  - 01/0 (دار استتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنیP<.(  

  ) واحد600 + 500( دو آنزیم  و مخلوط) واحد600(، سافیزیم ) واحد500(بدون آنزیم، فیتاز  -  1

64
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  بحث

هاي  مصرف خوراك روزانه جوجهنشان داد کهنتایج 

 کنجاله  پروتئین تأمین شده ازتحت تأثیر سطوحگوشتی 

  نتایج بااین.  و اثرات متقابل آنها قرار نگرفتهانزیمکلزا، آ

 و 25    نی جایگزیبه ترتیب سطوح محققینی که يهایافته

کنجاله کلزا با  درصد 25 ،20، 15  و35و  9/28، 38

گلوکوسینوالت کم در جیره غذایی طیور استفاده نمودند، 

 استفاده شده در این  کلزاکنجاله .)9 و 7(مطابقت دارد 

 دست آمده وه ب) دو صفر( اصالح شده تحقیق از بذر

اي در آن تا حد زیادي کاهش یافته ترکیبات ضدتغذیه

نجاله کلزا بر مصرف خوراك  عدم تأثیر سطوح ک.است

 مربوط به تأمین پروتئین روزانه در این تحقیق احتماالً

و هم از ) پودر ماهی(جیره هم از طریق منابع حیوانی 

  .بوده است) سویا و کلزا(منابع گیاهی 

 با افزایش  کهاستشان داده نتایج دیگر تحقیقات ن

 ی غذای در جیره) درصد30 و 15صفر، (  کلزاکنجالهسطح 

مصرف خوراك در  موجب کاهش هاي گوشتیجوجه

 به دلیل االًکاهش مصرف خوراك احتم این و شودمی

  استهاي غذاییها در جیره گلوکوسینوالتافزایش مقدار

 ممکن است عوامل متعددي از جمله عالوهه ب ).6(

وضعیت فیزیکی و شیمیایی غذا در میزان مصرف آن در 

تحقیقات نشان داد ). 14  و6(د نطیور دخالت داشته باش

 ،هاي حاوي کلزا در جیرهوراك علت کاهش مصرف خکه

ن و آرژنین و همچنین عدم یزیتضاد بین دو اسیدآمینه ل

 سطح باالي  وجود به دلیل استآنیون  -  کاتیونتعادل

  .)10 (ت کلزا اسکنجاله در گوگرد و فسفر

 تأمین شده از پروتئین  درصد30 استفاده از سطح

 کلزا با گلوکوسینوالت کم و کاهش اثرات منفی هکنجال

 دلیل عدم تفاوت در ،گوگرد معدنی در دستگاه گوارش

که ها بوده است، اما زمانین زنده روزانه جوجهافزایش وز

  تأمین شده از) درصد45 ( پروتئینسطح بیشتري از

 کلزا در جیره غذایی طیور استفاده شود، موجب کنجاله

 جیره  و آرژنینهاي آمینه لیزیناسیدبرهم خوردن تعادل 

 به  نسبت این دو اسیدآمینهکه درصورتی.گرددمیغذایی 

ها باعث  افزایش یابد، آرژیناز موجود در کلیه2/1بیش از 

تین و اوره تبدیل شود و اورنیشود که آرژنین به می

  هاي آمینه ضروري افزایشنتیجه مقدار دفع اسیددر

همچنین وجود . )16(شود رج می خا دسترسیابد و ازمی

شود که حیوان  کلزا موجب میکنجاله تانن در  درصدسه

براي دفع آن از اسیدآمینه آرژنین استفاده نماید که اثر این 

 موجب کاهش رشد کمبود را تشدید نموده و بدین ترتیب

هاي آمینه لیزین و  نسبت اسید).14 (شودها میجوجه

ش در  شده در این آزمایآرژنین در جیره غذایی مصرف

 . بود82/0 و 84/0ترتیب ه هاي آغازین و رشد بدوره

هاي آمینه لیزین و آرژنین در  نسبت مناسب اسید،نبنابرای

هاي مصرف شده آنزیم  مفیدی به همراه اثراتذایره غجی

  .)14( ها شدموجب رشد جوجه

 درصد 30ها جیره نتایج نشان داد که وقتی جوجه

 ،ن شده از کنجاله کلزا را مصرف کردندپروتئین تأمی

افزایش وزن در کل دوره تحت تأثیر افزودن آنزیم قرار 

ها و مخلوط آنها سبب بهبود  افزودن آنزیماما ،نگرفت

مطالعات نشان داده است . افزایش وزن در کل دوره شد

که استفاده از آنزیم فیتاز در جیره غذایی موجب آزاد شدن 

ضمن استفاده بهینه از کلسیم براي فسفر فیتاته شده و 

  اتصال عنصر گوگرد جیرهافزایش وزن زنده، مانع 

ها مانند هیدرولیز گلوکوسینوالتو گوگرد حاصل از 

 نات، تیوسیا)Isothiocyanate (ایزوتیوسیانات

)Thiocyanate ( تیون - 2و اکسازولیدن) Oxazolidin-2-

thion (شودبه کلسیم موجود در غذا می )عالوه بر  ).10

   با اثر بر800پی  وجود آنزیم سافیزیم جی،آن

ها موجب اي دیواره سلولستهنشاهاي غیرساکاریدپلی

 شده و اثر منفی الیاف را بر مواد درون سلولیسازي آزاد

 دهد و بدین ترتیبانرژي قابل سوخت و ساز کاهش می

هاي  جیره باهاي گوشتی جوجهموجب بهبود در رشد

. )2(شود  کلزا میکنجاله  پروتئیني ازبیشترحاوي سطوح 

پی هاي فیتاز و سافیزیم جیبروز آثار مثبت افزودن آنزیم

 درصد پروتئین 45 در زمان استفاده از جیره حاوي 800

 مربوط به حذف عوامل تأمین شده از کنجاله کلزا احتماالً

ها وسیله آنزیمه محدودکننده موجود در کنجاله کلزا ب

وسیله ه  جایگزین کردن پروتئین جیره ب،براینبنا. است
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1391، بهار و تابستان 1ماره ، ش14مجله تولیدات دامی، دوره 

 درصد نیازي به استفاده از آنزیم فیتاز و 30کلزا تا حد 

  . ندارد800پی سافیزیم جی

ل نشان داد بررسی نتایج در خصوص ضریب تبدی

  کنجاله پروتئین تأمین شده ازدرصد 1b1a) 30 جیره که

 درصد 45 (4b2aداري با جیره اختالف معنی) بدون آنزیم

در ) ها و مخلوط آنزیمکنجاله کلزا پروتئین تأمین شده از

 بیانگر این تواندمیاین امر ). 2جدول (کل دوره نداشت 

 600 واحد آنزیم فیتاز و 500مطلب باشد که با مصرف 

 کنجاله ، امکان افزایش800ی پی افیزیم جواحد آنزیم س

 بدون درصد 45تا به میزان براي تأمین پروتئین بیشتر کلزا 

، وجود اي وارد شود لطمه خوراكاینکه به ضریب تبدیل

که به ترتیب با محققین دیگر  هاياین نتایج با یافته. دارد

) سلهمی(کربوهیدراز و بتاماناناز افزودن فیتاز و مولتی

هاي گوشتی را بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه

ه اثر  کدیگرانبا نتایج اما  ،اند، مطابقت داردبخشیده

   وهاي زایالناز، بتاگلوکونازآنزیم حاوي آنزیممولتی

 و  نموده کنجاله کلزا بررسیرا بر سطوحسلوالز همی

 مشاهده ضریب تبدیل خوراكداري در تفاوت معنی

  .)6 و 4، 3 (، مغایرت داردنکردند

افزودن مخلوط دو آنزیم باعث  ،در این آزمایش

 آنزیم رتأثی  به دلیلاحتماالً  که شدیش فسفر سرم خوناافز

طرفی استفاده از آنزیم   از.است اسید فایتیک بر فیتاز

هاي ساکارید که بر روي پلی800پی سافیزیم جی

 موجب ،اي از جمله دیواره سلولی مؤثر استنشاستهغیر

دار درون سلولی از جمله ترکیبات فسفرآزاد شدن مواد 

ده از  استفاهاي انجام شدهاساس بررسیبر .شده است

 گوشتی میزان فسفر هايآنزیم فیتاز در جیره غذایی جوجه

دهد که با نتایج این تحقیق  را افزایش میآلی سرمغیر

  .)14  و12( مطابقت دارد

ها یک از آنزیمدر این تحقیق نشان داده شد که هیچ

  نقشی در افزایش غلظت فسفر سرم خونبه تنهایی

وشی بین آنها مک اثر ه در کنار هم و دراما ،نداشت

  شد روزگی42 در  غلظت فسفر سرمموجب افزایش

)05/0P<(.  

جمله   در کنجاله کلزا ازبات مختلفوجود ترکی

هم هراي بتواند عامل مهمی بره میتانن و غی تات،فی

خوردن هم هجه بخوردن تعادل مواد مغذي جیره و درنتی

سم تابولیر متعادل نسبت انرژي به پروتئین و تغییر مسی

شتر چربی در حفره تجمع بی دلیل  احتماالًواد مغذيم

 مبنی بر افزایش گزارشاتی .باشد در این آزمایش میبطنی

 ، وجود در اثر افزایش سطح کنجاله کلزا بطنیچربی حفره

  ).5( دارد

   باالترین بازده الشه هنگام استفاده،در این آزمایش

  فیتات و. ها در جیره حاصل شداز ترکیب آنزیم

 داريطور معنیه توانند باي مینشاستهرهاي غیدساکاریپلی

 .ش دهندایور افزدفع نیتروژن و سایر مواد مغذي را در طی

ن داد که فیتات یک  نشایشگاه آزمایقاتهمچنین تحقی

 با الز است وآمیت آلفارقابتی قوي براي فعالیربازدارنده غی

بب  س،هاي هیدرولیزکننده در بدنم از فعالیت آنزیممانعت

ت قابلی  وشود می با منشاء داخلی مواد مغذيافزایش دفع

 از جذب تئین را در روده کاهش داده و مانعهضم پرو

. )12  و4( شود میه جهت ساخت عضلههاي آمیناسید

ازده الشه در ش ب افزایها موجبماستفاده از مخلوط آنزی

.انتهاي دوره شد

حداکثر تا که  فتجه گرچنین نتیتوان می ،کلیطوربه

هاي گوشتی را به وسیله جوجهره  درصد پروتئین جی30

را با  درصد آن45 بدون آنزیم و تا پروتئین کنجاله کلزا و

 ، نمودیم تأمین همراه با مخلوط دو آنز کنجاله کلزاپروتئین

هاي جوجهدر عملکرد داري کاهش معنینکه بدون ای

  .جاد شودگوشتی ای

  

  تشکر و قدردانی

اداره خدمات  از مسئولین محترمه وسیلبدین

   .گرددقدردانی می  دانشگاه گیالنپژوهشی
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Abstract

The effect of replacement of soybean meal protein with low glucosinolate rapeseed meal

was investigated in an experiment with 320 one-week old broilers with an average live weight 

of 111 g. Chicks divided into two groups and each further subdivided into four subgroups. To 

each subgroup, four cages of 10 chicks per cage allocated. 30 and 45 percent of soybean meal 

protein of the diet of group (1) and group (2) replaced with rapeseed meal respectively. Levels 

of enzyme were zero, 500 units of phytase, 600 units Safizym GP 800 and a mixture of 500 

units of phytase and 600 units of Safizym GP 800 added to the diets. Results showed that the

interactions of levels of rapeseed meal and enzymes on the feed conversion and live weight 

gain were significant. In 30 percent replacement level, the best feed conversion (1.8) were 

belong to diets with no enzyme and in 45 percent of replacement, the feed conversion of diets 

with no enzyme (2.43) were higher than the diets with mixture of enzyme (2.03). The lowest 

values of live weight gain in the total period (42.30 g) was belonged to 45 percent 

replacement of rapeseed meal without enzyme. Overall result shown that the rapeseed meal 

can be used to provide 30 percent of the diet protein but in the case of adding enzyme to the 

diet, up to 45 percent of protein can be provided by the rapeseed meal.
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