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 خالصه
 

کنجاله کلزا داراي پروتئيني با کيفيت باالست بنابراين ممکن است به عنوان جايگزيني براي کنجاله سويا در                   

لف کنجاله کلزا   در اين تحقيق تاثير جيره هاي غذايي حاوي سطوح مخت          .  جيره مرغ هاي مادر گوشتي مفيد باشد      

.  هفتگي مورد مطالعه قرار گرفت     ٥٩ تا   ٤٧با و بدون آنزيم بر توان توليدي مرغان مادر گوشتي لوهمن از سن                

 درصد با و بدون آنزيم تجاري گريندآزيم در يک طرح           ٣٠ و   ٢٠،  ١٠براي اين منظورکنجاله کلزا در سطوح صفر،      

له سويا گرديد و اثرات آن بر درصد توليد تخم مرغ به               جايگزين کنجا  ٢×٤کامالً تصادفي با روش فاکتوريل       

ازاي تعداد مرغ موجود، ميانگين وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز، درصد تخم مرغ                      

هاي قابل جوجه كشي بازاي مرغ موجود، درصد جوجه درآوري بازاي كل تخم مرغ هاي چيده شده در دستگاه،                   

و مقدار خوراک مصرفي مورد بررسي و       )   T4وT3( بي نطفه، غلظت هورمونهاي تيروئيدي       درصد تخم مرغهاي  

با توجه به داده هاي حاصله تاثير جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلف کنجاله کلزا بر                   .  مقايسه قرار گرفت  

به ازاي هر مرغ    درصد توليد تخم مرغ به ازاي تعداد مرغ موجود، ميانگين وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدي                   

 درصد کاهش معني داري را      ٣٠در روز و درصد تخم مرغ قابل جوجه كشي بازاي مرغ موجود، تنها در سطح                 

  درصد تاثير نامطلوبي بر صفات فوق نداشت         ٢٠نسبت به گروه شاهد داشت و مصرف کنجاله کلزا تا سطح               
)٠٥/٠<p  .(                دستگاه و درصد تخم مرغهاي      درصد جوجه درآوري بازاي كل تخم مرغ هاي چيده شده در

 غلظت هورمونهاي تيروئيدي  ).  P<٠٥/٠(بي نطفه به طور معني داري تحت تاثير سطح کنجاله کلزا قرار نگرفت              
)T3وT4   (      درصد با گروه شاهد نشان دادند         ٣٠ و   ٢٠کاهش معني داري را بين سطوح )٠٥/٠p<  .(  اثر متقابل

استفاده از آنزيم در هيچ     ).  P<٠٥/٠(ندازه گيري شده معني دار نبود     کنجاله کلزا در هيچ کدام از صفات ا       ×  آنزيم  

کدام از صفات اثر معني داري نشان نداد اما از نظر عددي باعث افزايش ميانگين وزن تخم مرغ توليدي و گرم                        

 ٢٠تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز گرديد نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که به کار بردن                          

درصد کنجاله کلزا مي تواند در جيره گله هاي مادر گوشتي بدون اثرات نامطلوب معني داري مورد استفاده قرار                    

 .گيرد
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 مقدمه
گياه کلزا متعلق به مناطق معتدل است و در مناطق معتدل            

هاي  با توجه به تنوع گونه      .  کند سردسير به خوبي رشد مي      و  

موجود براي اين گياه نژادهايي از کلزا وجود دارند که مي توانند            
اصوالً کشت  .  ندندر آب و هواي مرطوب تا نسبتا خشک رشد ک          

کلزا نسبت به محصوالت ديگر مانند گندم و جو پاييزه به آب               
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ايستي در توان خاص     کمتري احتياج دارد که دليل آنرا را ب           
گياهان اين خانواده براي استفاده نهايي از رطوبت موجود و نيز            
سيستم ريشه بندي پر حجم جستجو کرد به طوري که در                 

 ميلي متر بارندگي براي حداکثر توليد دانه در کلزا            ۷۰مجموع  
از طرفي راندمان مصرف آب در سويا           ).  ۲(مطلوب مي باشد   

همچنين از نظر مقاومت در مقابل       ).  ۱(پائينتر از کلزا مي باشد     
با توجه به   .  خاکهاي شور  کلزا داراي مقاومت بيشتري مي باشد        

اينکه در اکثر قريب به اتفاق اراضي ايران عامل تعين کننده                
زراعت را آب تشکيل مي دهد مي توان کلزا را در تناوب کشت با 

ن گندم و جو پاييزه کشت کرد و از کنجاله بدست آمده از روغ              
 ). ۲(کشي دانه هاي آن در تغذيه حيوانات مزرعه اي استفاده کرد

 ميالدي رواج   ۵۰استفاده از کنجاله کلزا در تغذيه دام از دهه        
 متخصصين اصالح   ۶۰با اين وجود در ابتداي دهه         .  پيدا کرد 

نباتات عالوه بر نگراني در مورد اسيد اروسيک کلزا دريافتند که            
تغذيه حيوانات مزرعه اي به دليل مزه       استفاده از اين کنجاله در      

بر .  تند و ماده ضد تغذيه اي گليکوزينوالت محدوديت دارد             
اساس تحقيقات قبلي با توجه به مواد ضد تغذيه اي موجود در              
کنجاله کلزا همانند گلوکوزينوالت، اسيد اروسيک، تانن، اسيد          
فايتيک و سيناپين مقدار مصرف آن در جيره جوجه هاي                 

درصد و در جيره مرغان تخم گذار صفر درصد توصيه            ۵گوشتي  
 ). ۱۳(شده است

 هر چند کنجاله کلزا به عنوان منبع پروتئيني مناسبي براي          
اما ).  ۱۷(تغذيه حيوانات بويژه در تغذيه طيور شناخته شده است        

ارزش کلزا با توجه به اين حقيقت که پروتئين آن داراي قابليت             
يکي از ).  ۸(اشد؛ کاهش يافته است   هضم پائين تري از سويا مي ب      

 درصد  ۱۰انواع گليکوپروتئينهاي غني از هيدروکسي پرولين که        
از کل پروتئين کلزا را تشکيل داده است قابليت هضم بسيار               
پائيني دارد که علت آن ناشي از پيوندهاي محکمي مي باشد که            

عالوه بر اين فيتات و پلي        .  با ديواره سلولي برقرار کرده است       
موجود در کلزا باعث       )  NSP(١اي اکاريدهاي غير نشاسته    س

کاهش قابليت هضم مواد مغذي ديگر مانند چربيها و عناصر              
 ).۸(معدني مي گردند

                                                                                    
1 . Non-starch Polysaccharides 

در سالهاي اخير استفاده از آنزيمها به دليل استفاده                 
اقتصادي از مواد خوراکي غير از ذرت و سويا در تغذيه طيور و               

نيسم عمل آنزيمهاي مختلف    همچنين به دليل شناخت بهتر مکا     
در شرايط کنوني استفاده از      ).  ۵(مورد توجه قرار گرفته است      

آنزيم تنها به صرف اينکه اجازه مي دهد مواد خوراکي ارزانتري            
در جيره استفاده شود مورد نظر نمي باشد، بلکه مهمترين امتياز           
. استفاده از آنزيم انعطاف پذيري در انتخاب مواد اوليه مي باشد           

در اين ميان کنجاله کلزا به عنوان يکي از انتخابهاي مناسب               
 .براي جايگزيني کنجاله سويا در مواقع لزوم پذيرفته شده است

 
 ها مواد و روش

 قطعه مرغ مادر      ۱۴۴اين تحقيق در فصل زمستان روي        
خصوصيات جيره غذايي و      .  گوشتي سويه لوهمن انجام شد       

مشخصات در طول دوره    شرايط پرورش اعم از نور، دما و ساير           
آزمايش ).  ۳(آزمايش مطابق راهنماي مديريت لوهمن تامين شد      

.  انجام شد  ۲×۴بصورت طرح کامالًً تصادفي و به روش فاکتوريل         
، ۱۰صفر،  (عوامل مورد مطالعه شامل چهار سطح کنجاله کلزا           

صفر و  (و دو سطح آنزيم تجاري گريندآزيم       )   درصد ۳۰ و   ۲۰
هر تيمار داراي سه تکرار بود که       .  ودندب)   گرم در تن جيره    ۱۷۰

 قطعه مرغ همراه با يک خروس به طور کامالً              ۶به هر تکرار     
 ۱۵×۱۰×۸/۲ابعاد آشيانه آزمايش  .  تصادفي اختصاص داده شد    

به منظور  .   واحد آزمايشي قرار داشت      ۲۴متر بود که در آن        
سازگاري مرغان مادر با جيره هاي آزمايشي يک دوره هفت روزه         

تغذيه اين جيره ها در گروه هاي مربوطه در نظر گرفته             جهت  
شد که پس از آن مرغان هر گروه آزمايشي وزن کشي شده و                

رکورد .  آزمايش همراه با رکورد گيري هاي مورد نظر آغاز شد           
 ۱۲ هفتگي و به مدت      ۴۷برداري از گروه هاي آزمايشي از سن         

 . هفته انجام شد
ا استفاده از نرم افزار      تنظيم جيره هاي غذايي آزمايشي ب       

2UFFDA          انجام گرفت و کنجاله سوياي موجود در جيره پايه با
۱۷۰ درصد کنجاله کلزا بدون آنزيم و يا          ۳۰ و   ۲۰،  ۱۰سطوح  

) ٤بتازايالناز+٣بتا گلوکاناز (گرم در تن آنزيم تجاري گريندآزيم         
                                                                                    

2 . User-friendly feed formulation done agine 
3 . Beta glucanase 
4 . Beta xylanase 
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 آورده شده   ۱ترکيب جيره هاي غذايي در جدول       .  جايگزين شد 
 .است

 به  درصد توليد تخم مرغ   رد مطالعه در اين تحقيق      صفات مو 
 گرم ، ميانگين وزن تخم مرغ توليدي،١ازاي تعداد مرغ هاي زنده

 درصد تخم مرغ قابل     ،٢تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز        
 به ازاي کل تخم مرغ هاي        درصد جوجه درآوري    جوجه کشي، 

 غلظت  و تخم مرغ هاي بي نطفه    ، درصد   چيده شده در دستگاه   
و مقدار خوراك مصرفي        (3T3,4T4)هورمون هاي تيروئيدي   

براي بدست آوردن پالسماي مورد نياز جهت اندازه گيري         .  بودند
هورمون هاي تيروئيدي در مرغ هاي مادر با استفاده از سرنگ             
هاي پنج ميلي ليتري در هر تکرار از سه قطعه مرغ پيش از                 

دوره آزمايش به ميزان    دادن جيره هاي آزمايشي و در پايان هر          
غلظت .  سه ميلي ليتر خون از سياهرگ بال جمع آوري شد             

با روش ) ايتاليا(هورمون هاي تيروئيدي با استفاده از کيت راديم       
  جمع آوري شده   اطالعات).  ۱۸(راديو ايمنواسي اندازه گيري شد    

پس از تصحيح براي مرغهاي تلف شده در هر واحد آزمايشي با             
 . مورد تجزيه قرار گرفتندSAS آمارينرم افزار 

 :تجزيه و تحليل آماري
مجموعه داده هاي جمع آوري شده به صورت آزمايش               
فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي  مورد تجزيه و تحليل               

 . آماري قرار گرفت
ijijijjiijk XABBAY εβµ +++++= )( 

 اثر iA ميانگين کل،µ ارزش هر مشاهده،ijkYدر اين مدل
 اثر متقابل   )(ijAB اثر فاکتور آنزيم،    jBفاکتور کنجاله کلزا،  

 خطاي  ijkε اثر فاکتور کواريت و      ijXβکنجاله کلزا و آنزيم،    
 . باشدآزمايشي در هر مشاهده مي

 
 نتايج و بحث
.  گزارش شده است   ۳ و   ۲نتايج حاصل از آزمايش در جدول       

مقدار کنجاله کلزا و آنزيم به عنوان اثرات اصلي در آزمايش مورد 
                                                                                    

1 . Hen Day 
2 . Egg Mass 
3 . Thriiodothyronine 
4 . Thetraiodothyronine 

اثر آنزيم و همچنين اثر متقابل         .  تجزيه آماري قرار گرفتند     
  .بر صفات اندازه گيري شده معني دار نبود) آنزيم×کلزا(کنجاله 

 ۳۰اله کلزا بر درصد توليد تخم مرغ در سطح              تاثير کنج 
. )p>۰۵/۰(درصد با گروه هاي ديگر کاهش معني داري داشت          

کنجاله کلزا  %  ۳۰کاهش درصد توليد در مرغهاي مادر در سطح         
مي تواند به دليل وجود سطوح پايين گلوکوزينوالت موجود در            

از طرفي دو دليل ديگر براي کاهش درصد توليد تخم           .  آن باشد 
تغذيه کنجاله کلزا را مي      مرغ در مرغهاي مادر در سطوح باالي       

توان پائين بودن قابليت هضم پروتئين و تنزل قابليت دسترسي           
 ).۱۰( درصد کنجاله کلزا بيان کرد۳۰انرژي جيره با مصرف 

عدم تاثير معني دار آنزيم بر درصد توليد تخم مرغ احتماالً            
هاي ترشح کننده آنزيم در     به دليل تکامل دستگاه گوارش و اندام      

و کالسن و   )  ۱۹۹۰(روتر و همکاران  ).  ۵(مرغهاي بالغ مي باشد   
نيز تاثير چنداني در افزودن آنزيم به جيره              )  ۱۹۹۱(کمبل

 .مرغهاي بالغ گزارش نکردند
در استفاده از آنزيم، باالترين درصد توليد تخم مرغ مربوط            

به گروه بدون   به گروه آنزيم دار و کمترين درصد توليد مربوط            
اما اختالف معني داري بين تيمار آنزيم دار و بدون            .  آنزيم بود 

به کار بردن آنزيم در جيره هاي       ).  P<۰۵/۰(آنزيم مشاهده نشد  
 درصد کنجاله کلزا هر چند اثر          ۳۰ و    ۲۰،  ۱۰حاوي سطوح    

 هفته دوره   ۱۲معني داري را بر درصد توليد تخم مرغ در طي             
عددي باعث بهبود درصد توليد تخم      آزمايش نداشت ولي از نظر      

مرغ گرديد که مي تواند ناشي از افزايش قابليت هضم پروتئينها            
و باال رفتن قابليت دسترسي انرژي در هنگام استفاده از آنزيم              

 .باشد
با افزايش سطح مصرف کنجاله کلزا ميانگين وزن تخم مرغ           

 درصد  ۳۰توليدي رو به کاهش نهاد به طوري که در سطح                
 اله کلزا اختالف معني داري را با گروه شاهد نشان داد                کنج

)۰۵/۰<p  (           که مي تواند به دليل کاهش اندازه زرده باشد که در
هر چند  .  اثر کاهش قابليت دسترسي انرژي جيره بروز مي کند         

کاهش اندازه تخم مرغ را به کاهش       )  ۲۱(که برخي از گزارشات     
تحقيق هيچگونه  مصرف خوراک مربوط دانسته اند اما در اين            

کاهشي در مقدار خوراک مصرفي با مصرف سطوح مختلف               
 ).۲۰(کنجاله کلزا مشاهده نشد
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هر چند که استفاده از آنزيم هاي کربوهيدراز مي تواند با              
افزايش قابليت هضم ديواره سلولي کنجاله کلزا موجب افزايش           
قابليت هضم اسيدهاي آمينه و افزايش قابليت دسترسي انرژي           

 گردد، با اين وجود آنزيم به کار رفته در اين تحقيق                 در آن 
احتماالً به دليل سن زياد گله اثر معني داري را در افزايش وزن              

 ).۷(تخم مرغ نشان نداده است
گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز با افزايش                 

مقدار گرم تخم مرغ توليدي . سطح کنجاله کلزا کاهش نشان داد
رغ در روز تحت تاثير وزن تخم مرغ و درصد توليد            به ازاي هر م   

در )  p>۰۵/۰(تخم مرغ قرار دارد به طوري که کاهش معني دار           
 درصد کنجاله کلزا در مقايسه با        ۳۰اين صفت با مصرف سطح       

شاهد مي تواند به علت کاهش درصد توليد و کاهش ميانگين              
اثير همانطور که ذکر شد به علت ت      .  وزن تخم مرغ توليدي باشد    

مثبت آنزيم بر درصد توليد تخم مرغ و ميانگين وزن تخم مرغ              
توليدي و به علت وابستگي گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر               

به اين دو صفت، تاثير مثبت غيرمعني داري نيز در           روز  مرغ در   
استفاده از آنزيم برگرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز             

 ).P<۰۵/۰(مشاهده شد
 

 )٪( کنجاله کلزا  موجود در جيره هاي حاوي سطوح مختلفمغذي مواد مقدار  ترکيب جيره غذايي و ‐١جدول      
کنجاله کلزا% ۳۰جيره حاوي   اجزاي  جيره شاهد بدون کنجاله کلزا کنجاله کلزا% ۱۰جيره حاوي  کنجاله کلزا% ۲۰جيره حاوي 

 
۷۱/۵۶ 
۶۴/۲ 
۳۰ 
۰۱/۶ 
۲۰/۱ 
۲۷/۰ 
۶۵/۲ 
۲۵/۰ 
۲۵/۰ 
۰۲/۰ 
۰۷/۱۶۶ 

 
 
 
۲۷۵۰ 
۱۵ 
۲۱/۶ 
۸۰/۲ 
۳۵/۰ 
۷۲/۰ 
۳۲/۰ 
۶۶/۰ 
۶۱/۰ 

 
۳۸/۶۰ 
۴۲/۹ 
۲۰ 
۱۲/۶ 
۲۶/۱ 
۲۹/۰ 
۹۹/۱ 
۲۵/۰ 
۲۵/۰ 
۰۴/۰ 
۸۷/۱۷۰ 

 
 
 
۲۷۵۰ 
۱۵ 
۵۰/۵ 
۸۰/۲ 
۳۵/۰ 
۷۳/۰ 
۳۲/۰ 
۶۳/۰ 
۵۹/۰ 

 
۰۵/۶۴ 
۱۹/۱۶ 
۱۰ 
۲۵/۶ 
۳۲/۱ 
۳۱/۰ 
۳۲/۱ 
۲۵/۰ 
۲۵/۰ 
۰۶/۰ 
۶۷/۱۷۵ 

 
 
 
۲۷۵۰ 
۱۵ 
۷۹/۴ 
۸۰/۲ 
۳۵/۰ 
۷۴/۰ 
۳۲/۰ 
۶۰/۰ 
۵۷/۰ 

 
۷۳/۶۷ 
۹۶/۲۲ 
۰ 
۳۶/۶ 
۳۸/۱ 
۳۳/۰ 
۶۶/۰ 
۲۵/۰ 
۲۵/۰ 
۰۸/۰ 
۵۹/۱۸۰ 

 
 
 
۲۷۵۰ 
۱۵ 
۰۷/۴ 
۸۰/۲ 
۳۵/۰ 
۷۵/۰ 
۳۲/۰ 
۵۱/۰ 
۵۵/۰ 

  خوراكيوادم
 %ذرت

 %کنجاله سويا
 %کنجاله کلزا

 %صدفپودر
 %فسفات دي كلسيم
 % طعامنمك

 %روغن سويا
 % معدنيمكمل
 % ويتامينيمكمل

 %ميتونين
 )نتوما(قيمت 

 مواد مغذي
 قابل سوخت و ساز انرژي

 )کيلوکالري/کيلوگرم(
 %پروتئين
 %الياف خام
 %کلسيم

 %فسفر قابل جذب
 %ليزين
 %متيونين

 سيستين+متيونين
 %ترئونين



 ...تاثير سطوح مختلف كنجاله كلزا با و بدون أنزيم بر توان توليدي : شيخ احمدي و همكاران

 

٢٣٧

 . مقايسه ميانگين هاي مربوط به صفات اندازه گيري شده در کل آزمايش‐٢جدول
 صفات

درصد تخم مرغهاي قابل 
 جوجه کشي

گرم تخم مرغ توليدي به 
 ازاي هر مرغ در روز

متوسط وزن 
 تخم مرغ

درصد توليد تخم مرغ به ازاي 
   تعداد مرغ هاي زنده

a۵۸/۷۴ 
۳۳/۳± 

a۶۳/۴۴ 
۳۳/۲± 

a۱۱/۶۵ 
۰۴/۱± 

a۵۷/۶۰ 
۰۰/۳± 

کنجاله ۰%
  کلزا

ab۹۰/۷۲ 
۳۱/۳± 

ab۴۳/۴۲ 
۳۱/۲± 

ab۴۳/۶۳ 
۰۶/۱± 

a۷۷/۶۰ 
۹۸/۲± 

کنجاله ۱۰%
 کلزا

اثر سطوح کنجاله 
 کلزا

ab۶۹/۷۱ 
۳۲/۳± 

ab۰۶/۳۸ 
۳۲/۳± 

ab۴۳/۶۱ 
۰۱/۱± 

a۱۳/۵۹ 
۰۰/۳± 

کنجاله ۲۰%
  کلزا

b۹۰/۶۸ 
۳۴/۳± 

b۰۹/۳۶ 
۳۴/۳± 

b۳۰/۶۰ 
۹۳/۰± 

b۱۲/۵۵ 
۰۲/۳± 

کنجاله ۳۰%
  کلزا

۱۸/۷۵ 
۳۹/۲± 

۶۱/۳۹ 
۳۹/۲± 

۳۳/۶۲ 
۷۲/۰± 

۶۶/۵۷ 
۱۴/۲± 

بدون آنزيم  اثر آنزيم

۵۳/۷۴ 
۳۹/۲± 

۸۳/۴۰ 
۳۹/۲± 

۸۰/۶۲ 
۷۴/۰± 

۱۳/۶۰ 
۱۴/۲± 

 آنزيم دار

 صفات

غلظت پالسمايي هورمون 
(ng/ml)تري يدوتيرونين

غلظت پالسمايي هورمون 
 (ng/ml)تيروکسين

درصد تخم 
 مرغهاي بي
 نطفه

درصد جوجه درآوري به ازاي کل 
تخم مرغهاي چيده شده در 

 دستگاه
  

a ۸۳/۲ 
۱۰/۰± 

a ۵۳/۸ 
۳۷/۰± 

۳۸/۱۴ 
۰۲/۲± 

۳۵/۸۲ 
۰۸/۲± 

کنجاله ۰%
  کلزا

ab ۳۲/۲ 
۱۰/۰± 

a ۸۶/۷ 
۳۷/۰± 

۷۸/۱۴ 
۰۴/۲± 

۹۸/۸۱ 
۱۴/۲± 

کنجاله ۱۰%
 کلزا

اثر سطوح کنجاله 
 کلزا

b ۰۹/۲ 
۱۰/۰± 

b ۱۲/۷ 
۳۶/۰± 

۰۳/۱۵ 
۰۷/۲± 

۶۲/۸۱ 
۱۱/۲± 

کنجاله ۲۰%
  کلزا

b ۷۴/۱ 
۱۰/۰± 

b ۹۵/۶ 
۳۶/۰± 

۲۲/۱۵ 
۱۰/۲± 

۳۳/۸۱ 
۱۳/۲± 

کنجاله ۳۰%
  کلزا

۲۴/۲ 
۰۷/۰± 

۶۰/۷ 
۲۶/۰± 

۷۴/۱۴ 
۰۱/۱± 

۹۲/۸۱ 
۲۴/۱± 

بدون آنزيم  اثر آنزيم

۲۵/۲ 
۰۸/۰± 

۲۸/۷ 
۲۶/۰± 

۹۶/۱۴ 
۰۲/۱± 

۷۲/۸۱ 
۲۳/۱± 

  آنزيم دار

a-b  ۰۵/۰(مربوط به هر اثر نشان دهنده اختالف معني دار مي باشد حروف غير مشابه در هر ستون<p .( ميانگين ها به همراه انحراف اشتباه (SE) 
 .بيان شده اند
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 مقايسه ميانگين هاي مربوط به غلظت هورمون هاي تيروئيدي ‐٣جدول
 

ng/ml)(غلظت پالسمايي هورمون تري يدوتيرونين (ng/ml)غلظت پالسمايي هورمون تيروکسين   

 دوره دوره
   اول دوم سوم اول دوم سوم

۱۷/۲ a 
۳۸/۰± 

۴۶/۲ a 
۱۴/۰± 

۸۶/۳ a 
۱۵/۰± 

۹۳/۶ a 
۳۱/۰± 

۲۰/۸ a 
۵/۰± 

۴۶/۱۰ a 
۰۰/۳± 

۰۴/۲ ab 
۳۷/۰± 

۲۷/۲ ab 
۱۴/۰± 

۶۶/۲ b 
۱۲/۰± 

۲۶/۶ a 
۳۱/۰± 

۵۴/۷ a 
۶۷/۰± 

۸۰/۹ a 
۹۸/۲± 

۸۹/۱ ab 
۳۷/۰± 

۹۸/۱ b 
۱۴/۰± 

۴۲/۲ bc 
۱۲/۰± 

۶۷/۵ b 
۳۱/۰± 

۹۴/۶ bc 
۵/۰± 

۷۵/۸ bc 
۰۰/۳± 

b ۵۵/۱ 
۳۷/۰±

 
b ۶۶/۱ 

۱۴/۰±
 

c ۰۲/۲ 
۱۲/۰± 

b۵۸/۵ 
۳۱/۰± 

c۸۹/۵ 
۵/۰± 

c۸۹/۷ 
۰۲/۳± 

 کنجاله کلزا۰%
 کنجاله کلزا۱۰%
 کنجاله کلزا۲۰%
 کنجاله کلزا۳۰%

 
 
 

اثر سطوح 
کنجاله کلزا

 

۸۹/۱ 
۲۳/۰±

 ۱۰/۲ 
۰۹/۰±

 ۷۳/۲ 
۰۹/۰± 

۳۱/۶ 
۲۲/۰± 

۰۹/۷ 
۳۵/۰± 

۴۱/۹ 
۱۴/۲± 

۹۳/۱ 
۲۶/۰±

 ۰۹/۲ 
۰۹/۰±

 ۷۵/۲ 
۰۸/۰± 

۹۱/۵ 
۲۲/۰± 

۹۰/۶ 
۳۵/۰± 

۰۳/۹ 
۱۴/۲± 

 بدون آنزيم
 آنزيم دار

 
اثر آنزيم

 

b‐ a۰۵/۰( حروف غير مشابه در هر ستون مربوط به هر اثر نشان دهنده اختالف معني دار مي باشد<p .(ميانگين ها به همراه انحراف 
 .بيان شده اند(SE)  اشتباه 

 
کاهش معني داري از نظر درصد تخم مرغ هاي            همچنين  

 درصد کنجاله کلزا را     ۳۰قابل جوجه کشي در گروهي که سطح        
بر .    )>٠۵/٠p(دريافت کرده بودند با گروه شاهد مالحظه شد         

اساس توصيه راهنماي پرورش مرغ مادر لوهمن تخم مرغ هايي           
 گرم  ۷۰ تا   ۵۰قابل جوجه کشي مي باشند که در دامنه وزني            

کاهش درصد تخم مرغ هاي قابل جوجه          .   داشته باشند   قرار
کشي ناشي از کاهش وزن تخم مرغ هاي توليدي مي                     

کاهش معني دار درصد تخم مرغهاي قابل جوجه کشي در          .باشد
 درصد کنجاله مي تواند ناشي از افزايش تعداد تخم             ۳۰سطح  

مرغهاي آلوده به مدفوع نيز باشد که از اثرات منفي وجود                  
.  در کنجاله کلزا نسبت به کنجاله سويا باشد            NSPترکيبات  

افزايش آلودگي تخم مرغها را با        )  ۱۹۹۶(اسميتس و آنيسون     
مصرف سطوح باالي پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي، گزارش           

 .کردند
در كل دوره تفاوت       درصد جوجه درآوري       در مقايسه     

   بين سطوح مختلف کنجاله کلزا مشاهده نشد               معني داري
)٠۵/٠>P(  .              نتايج اين تحقيق در مورد اثر سطوح مختلف

 )۱۹۸۹(کنجاله کلزا بر درصد جوجه درآوري با نتايج کيسکينن         
 . مطابقت دارد

درصد بي نطفگي تحت تاثير سطح مصرف کنجاله کلزا قرار           
، سطوح بااليي از       )۱۹۸۴(پايک و روبلي    ).  P<۰۵/۰(نگرفت

ي تغذيه شده با تيوسيانات و ايزوتيوسيانات را در پالسماي مرغها
کنجاله کلزاي با گلوکوزينوالت باال مشاهده       %  ۲۰ و   ۱۰سطوح  
اين ترکيبات در خون مرغهاي تغذيه شده با کنجاله کلزا          .  کردند

چهار تا پنج برابر بيشتر از پرندگان تغذيه شده با کنجاله سويا              
احتماالً کاهش درصد جوجه درآوري مي تواند به علت              .  بود

با توجه به   .  ين ترکيبات در خون  مرغ ها باشد       وجود مقادير کم ا   
نتايج اين تحقيق و کارهاي انجام شده مي توان گفت که با                 
اصالح ژنتيکي کنجاله کلزا مقدار مواد ضد تغذيه اي آن تا حدي            
کاهش يافته که اثر معني داري بر باروري مرغ هاي مادر نداشته            

 .است
 بين  ني داري تفاوت مع  غلظت هورمون تيروکسين  در مقايسه   

 درصد کنجاله کلزا با گروههاي ديگر مشاهده          ۳۰ و ۲۰سطوح  
به طوري که با افزايش سطح مصرف کنجاله کلزا         )  p>۰۵/۰(شد
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. غلظت تيروکسين پالسما نيز روندي کاهشي را نشان مي دهد           
تاثير مصرف کنجاله کلزا بر غلظت هورمون تري يدوتيرونين در           

نتايج ).    p>۰۵/۰(دار بود  با گروه شاهد معني       ۳۰ و ۲۰سطوح  
 اين تحقيق با نتايج بدست آمده توسط روتکيوکيز و همکاران            

 . مطابقت دارد) ۱۹۹۵(و بائو و همکاران) ۱۹۹۳(
 درصد کنجاله کلزا باعث     ۱۰به نظر مي رسد دادن بيشتر از        

کاهش توليد هورمون هاي تيروئيدي شده است و بيشتر از اين            
هد اختالف معني داري را بروز       سطح نتوانسته است با جيره شا      

از طرف ديگر نرخ کاهش هورمون هاي تيروئيدي پالسما با  .  دهد
 . افزايش سطح کنجاله کلزا روندي کاهشي دارد

پروتئين    ابتدا   تيروييدي   هاي هورمون   براي ساخت   
هاي اکسيد کننده        شود؛ آنزيم    تايروگلوبولين ساخته مي      

حاصل از تجزيه      اگزازوليدين تيون و ساير ترکيبات               
گلوکوزينوالت باعث مصرف يد موجود در تيروئيد مي گردند و از           
برداشت يد موجود بوسيله تايروگلوبولين با واسطه آنزيم                
پراکسيداز جلوگيري خواهند کرد و از اين طريق مي توانند               

 ).۱۲(باعث کاهش توليد هورمون هاي تيروئيدي گردند
لزا مقدار درصد     با افزايش مدت زمان مصرف کنجاله ک          

اختالف معني دار بين غلظت پالسمايي هورمون هاي تيروئيدي         

در جيره هاي حاوي کنجاله کلزا با گروه شاهد به طور تدريجي             
رو به کاهش نهاد که مي تواند ناشي از اثر بازخورد منفي کاهش             
غلظت اين هورمون ها بر هيپوتاالموس و افزايش ترشح هورمون          

که موجب افزايش بعدي ترشح هورمون        محرک تيروئيد باشد     
 ).۳جدول شماره (هاي تيروئيدي مي گردد 

در طول کل دوره اجراي اين آزمايش هيچگونه کاهش               
اثر مزه و    .مصرف خوراک در هيچ کدام از تکرارها مشاهده نشد         

بوي خوراک مصرفي براي طيور نسبت به ديگر رده هاي                  
سهاي بويايي و   حيوانات اهلي کم اهميت تر مي باشد زيرا ح           

 اند چشايي در پرندگان نسبت به ديگر گونه ها کمتر توسعه يافته          
عالوه براين کاهش سطح گلوکوزينوالت هاي موجود در           ).  ٩(

کنجاله کلزاي اصالح شده نيز مي تواند در عدم کاهش مصرف             
 .خوراک دخالت داشته باشد

 
 سپاسگزاري

روغني از مسئولين محترم شرکت کشت و توسعه دانه هاي           
بخصوص جناب آقاي مهندس اکبر سبقتي و مهندس خليلي            
مدير عامل و قائم مقام مدير عامل براي تامين قسمتي از                  

 .هاي مالي اين طرح قدرداني مي شود هزينه
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