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  اهمیت موضوع
دهندگان و  پرورشهاي گزاف بر  تحمیل هزینهسبب   از جمله کنجاله سویا خوراك طیوراقالم مختلفت داوار

کشت و )  استان گلستانویژه در به(هاي مختلف ایران  در بخشکلزا گیاه  .شود افزایش قیمت گوشت طیور می
ها،  کننده مصرف کنجاله کلزا از جمله گلوکوزینوالتن، با رفع و یا کاهش عوامل محدودبنابرای. شود گیري می روغن

در صورت وقوع این امر، نیاز به واردات کنجاله . کننده بخش پروتئینی خوراك طیور باشد تواند تأمین این کنجاله می
   .هاي هزینه پرورش و قیمت گوشت طیور گردد  ممکن است باعث کاهشیابد و سویا و خروج ارز از کشور کاهش می

 

  )شرح مساله(مقدمه 
 قیمـت  ، امادشو می فادهاست خوراك طیور صنعت خوب در پروتئین گیاهیمنبع   یکعنوان به عموماً کنجاله سویا

 ترغیـب   بـراي کنجالـه سـویا   جـایگزین منابع پروتئینـی  به یافتن   راگاندهند پرورشمحققین و  آن، عدم وفورباال و 
 درصد پروتئین خام بوده و منبع پروتئینی مناسـبی بـراي تغذیـه حیوانـات             38 تا   34کنجاله کلزا داراي    . کرده است 

 .کنـد  حـدود مـی  م )ویـژه طیـور   بـه  (حیوانات جوان آن را براي استفاده از هاگلوکوزینوالت ، وجودحال این با. باشد می
. کننـد  یناز موجود در کلزا هیدرولیز شده و طیف وسـیعی از ترکیبـات را آزاد مـی   زیرواآنزیم م ها توسط گلوکوزینوالت

. شـوند  ها هستند که سبب کاهش مصرف خوراك، کـاهش رشـد و بـروز گـواتر مـی             ایزوتیوسیانات ،ترین ترکیب  شایع
   . مورد توجه قرار استکنجاله کلزا در ها گلوکوزینوالت اي کاهشبر  مؤثرروشی عنوان بهمیکروبی  تخمیر اخیراً،

  ها ترین یافته مهم
باسـیلوس  ،  الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس   کشت مخلوط مایع حاوي      کیلوگرم از    2/1له کلزا   کنجاهر کیلوگرم   در   ◄

  هـاي اسـید الکتیکـی    ، بـاکتري pHمقـدار   روز تخمیـر  25 تخمیـر شـد و پـس از        آسـپرژیلوس نـایجر    و   سابتیلیس
)log10 CFU/g (ها و گلوکوزینوالت)97/3 بـه  07/5 ترتیـب از  جاله کلزاي خام بهدر کن) میکرومول در گرم کنجاله، 

   . در کنجاله کلزاي تخمیري رسید93/3 به 21/12، 55/13به  44/5

استفاده از کنجاله کلزاي تخمیري در مقایسه با کنجاله کلزاي خام در جیره غذایی سبب بهبود عملکـرد رشـد و      ◄
   .هاي گوشتی شد خصوصیات الشه جوجه

دان و  هاي اسید الکتیکی در چینه     ایش جمعیت باکتري  هاي حاوي کنجاله کلزاي تخمیري سبب افز        جیره تغذیه ◄
   .دهاي گوشتی ش ها در ایلئوم جوجه فرم کلیجمعیت کاهش 
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
توجهی سبب کاهش  طور قابل هز تکنیک تخمیر میکروبی بنتایج این آزمایش نشان داد که استفاده ا

که باالترین  با وجود این). 1جدول (کنجاله کلزاي خام شد ها در کنجاله کلزاي تخمیري در مقایسه با  گلوکوزینوالت
 اما افزایش وزن و ،مشاهده شد) کنجاله سویا% 100( شاهد تیمار بهترین ضریب تبدیل خوراك در افزایش وزن و

هاي گوشتی با افزایش سطح کنجاله کلزاي تخمیري نسبت به کنجاله کلزاي خام در  ضریب تبدیل خوراك جوجه
ها در  فرم دان و کلی هاي اسید الکتیکی در چینه  جمعیت باکتري،3طبق جدول ). 2جدول ( بهبود یافت جیره غذایی
 و ترتیب بیشتر ها به یر گروه کنجاله کلزاي تخمیري در مقایسه با ساهاي حاوي  جیرههاي تغذیه شده با ایلئوم جوجه

   .کمتر بود
  

  . ها در کنجاله کلزا گلوکوزینوالتتأثیر تخمیر میکروبی بر  نیانگیم سهیمقا -1 جدول
Pr > |t|   مقدارt فراسنجه تیمار  میانگین خطاي استاندارد 

    کلزاي تخمیري  93/3 0418/0    
  ها گلوکوزینوالت  کلزاي خام  21/12 0088/0    

     کلزاي خام-کلزاي تخمیري -28/8 0427/0 -97/193 0001/0<
  

  .  روزگی42هاي گوشتی در  رشد جوجه تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد -2جدول 
 تیمارها

 شاهد   )ت(و تخمیري ) خ(کلزاي خام 

  ت%100  ت%66+خ%33  ت%33+خ%66  خ100%
  معیار خطا

  a27/2248  c25/1796  c96/1820  b88/2077  b69/2092  02/40  )گرم(افزایش وزن 
  a81/4339  b32/4273  b53/4293  a94/4363  a86/4355  89/8  )گرم(مصرف خوراك 

  c93/1  a37/2  a35/2  b10/2  b08/2  04/0 ضریب تبدیل خوراك
a-c05/0(دار هستند  هاي با حروف متفاوت داراي اختالف معنی  در هر ردیف میانگین<P .(  
  

  .  روزگی42هاي گوشتی در سن   دستگاه گوارش جوجه)log10 CFU/g (تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت میکروبی -3جدول 
 تیمارها

 شاهد   )ت(و تخمیري ) خ(کلزاي خام 

  ت%100  ت%66+خ%33  ت%33+خ%66  خ100%
  معیار خطا

  دان چینه
  b77/7  c51/7  ab89/7  a96/7  a02/8  04/0 هاي اسید الکتیکیباکتري

  ایلئوم
  b06/4  a21/4  c87/3  c80/3  c76/3  04/0 ها فرم کلی

a-c05/0(دار هستند  اختالف معنیهاي با حروف متفاوت داراي   در هر ردیف میانگین<P .(  


