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مقدمه

امروزهاستفادهازمنابعخوراکیجدیددرتغذیهداموطيورکهعالوهبر
پاس��خگوییبهنيازتغذیهایحيوانباش��رایطاقليمیکشورسازگارباشند،
یکیازمهمترینمسائلپيشرویکشاورزیایراناست.ارزیابیمحصوالت
زراعیجدید،بهمنظوردس��تيابیبهمنابعگياهیدارایخصوصياتباارزش
مانندمقاومتبهخشکیوشوریاستکهباتوجهبهمحدودیتمنابعآبی

ایرانازاهميتزیادیبرخورداراست.

گیاه تاج خروس 
تاجخروس).Amaranthus spp(ازگياهانپهنبرگ،یکس��الهوگل
داربودهکهدارای60گونهمتفاوتاس��ت)ش��کل1(.گلهایاینگياهبه
رنگهایبنفش،قرمزوزرداس��ت.اینگياهبومیآمریکایجنوبیاس��تو
دربس��ياریمناط��قجفرافياییدنياقابليتکش��تدارد.درایراناینگياه
درس��الهایاخيرباهدفتغذیهداموطيورموردتوجهقرارگرفتهوهرچند
آماردقيقیازتوليدآندردس��ترسنيس��ت،اماس��طحزیرکشتآنرارو
بهگس��ترشاس��ت.درایران،اینگياهبانامتاجخروسیاآمارانتشناخته
میشود.توجهبهسياستهایکالنکشوردربارهانتخابوترویجمحصوالت
زراعیجدیدمقاومبهخشکیازیکسوومحدودیتمنابعخوراکیدرتغذیه
طيورازسویدیگر،لزومترویجکشتواستفادهازایندانهگياهیبهویژهدر

خوراکطيوررانشانمیدهد.
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دانهتاجخروسکوچکوعدس��یش��کلیب��وده)1/5-1ميلیمترقطر،
0/5س��انتیمترضخامت(وبهرنگهایزرد،س��فيدت��اصورتی،قهوهاییا
حتیس��ياه)تصویررویجلد(دیدهمیش��ود.تاجخ��روسگياهیباالگوی
رش��دمس��تقيماستکهبرایاس��تفادهازدانهوبرگکش��تمیشود.بذر
ای��نگي��اهدارایپروتئينیباارزشبيولوژیکیباالس��توارزشغذاییآن
درنتيج��هعملآوریباحرارتبهبودپيدامیکند.دانهتاجخروسیکدانه
مقاومبهکمآبیاستوپتانسيلخوبیبرایرشددرمناطقدچارمحدودیت
بارشدارد.پژوهشهانشاندادهکهنيازآبیبرایرشددانهتاجخروس،42
ت��ا47درصدنيازآب��یگندم،51تا62درصدني��ازذرتو79درصدنياز

کتاناست.

شکل 1- گیاه تاج خروس
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ارزش غذایی دانه تاج خروس
اطالعاتارزشغذاییدانهتاجخروس)Amaranthus hybridus(کهدر
ایرانبرایتغذیهجوجههایگوش��تیمورداس��تفادهقرارگرفته،بهشرحزیر

است)جدول1(.

مقداراسیدآمینه )درصد(مقدار فراسنجه

0/751ليزین90/08مادهخشک

0/212متيونين14/31پروتئينخام

0/363سيستئسن7/15عصارهاتری

0/482ترئونين59/91عصارهفاقدنيتروژن

1/051آرژنين4/50اليافخام

0/632ایزولوسين3/37خاکستر

0/723لوسين0/24کلسيم

0/632والين0/41فسفرقابلدسترس

0/261هيستيدین0/43اسيدفيتيک

0/553فنيلآالنين3112/2انرژیخام)کيلوکالریبرکيلوگرم(

928/سرین2722/9انرژیقابلمتابوليسم)کيلوکالریبرکيلوگرم(

0/510پرولين0/09تانن

1/110گليسين4/05بازدارندهتریپسين)واحدآنزیم(

جدول 1- ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی دانه تاج خروس

گي��اهتاجخروسهمچني��نمقادیرقابلتوجهیآه��ن،ویتامينCوبتا-
کاروتندارد.درس��ایرنقاطجهان،مقدارمادهخش��کدانهتاجخروسبين
90ت��ا94درصد،پروتئي��ن12/6تا18درصد،چربیخ��ام5تا8درصد،
پليس��اکارید60تا66درصد،اليافخام3تا5درصدخاکسترخام2تا3
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درصدوعصارهعاریازنيتروژن60تا65درصدگزارششدهاست.
براساسنتایجتحقيقاتانجامشدهدرمؤسسهتحقيقاتعلومدامیکشور،
استفادهازایندانهدرجيرهجوجههایگوشتی)پلتوآردی(تاسطح4تا
6درصدودرجيرهمرغهایتخمگذارتاسطح10درصدقابلتوصيهاست.
دراینتحقيقاتبرایآس��يابدانهتاجخروسازآس��يابچکش��یوتوری
س��ایز0/8استفادهشد.جيرههایمورداس��تفادهبرایجوجههایگوشتیو

مرغهایتخمگذاردرجداولشماره2تا4آمدهاست.
بهطورکلیدرجيرهجوجههایگوشتیپيشنهادمیشودبهازایهریک
درصداس��تفادهازدانهتاجخروسبهميزان0/87درصدازمقداردانهذرت
و0/14درصدازکنجالهسویادرجيرهکاستهشدهوحدود0/03درصدبر
ميزانروغنافزودهش��ود.درجيرهمرغهایتخمگذارپيش��نهادمیشودبه
ازایهریکدرصداستفادهازدانهتاجخروسبهميزان0/5درصدازمقدار

دانهذرتو0/2درصدازکنجالهسویادرجيرهکاستهشود.
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اجزای تشکیل دهنده  )درصد(
درصد دانه تاج خروس در  جیره

246صفر

56/0054/1052/4150/74دانهذرت

38/3538/2537/8037/50کنجالهسویا)44درصد(

1/451/561/701/72روغنسویا

0/002/004/006/00دانهتاجخروس

1/21/151/151/15سنگآهک

1/801/751/751/70دیکلسيمفسفات

0/210/210/210/21نمکطعام

0/250/250/250/25بیکربناتسدیم
0/250/250/250/25مکملویتامينی1

0/250/250/250/25مکملموادمعدنی2

0/220/220/220/22دیال-متيونين

0/020/010/010/01ال-ليزینهيدروکلراید

ترکيباتشيميایي)محاسبهشده(

2854285428572853انرژیقابلمتابوليسم)کيلوکالریدرکيلوگرم(

21/5021/5821/5421/56پروتئينخام)درصد(

0/970/940/940/94کلسيم)درصد(

0/450/450/460/45فسفرقابلدسترس)درصد(

0/170/160/170/17سدیم)درصد(

1/121/121/121/12ليزین)درصد(

0/860/860/860/87متيونين+سيستين)درصد(

262260257254توازنآنيون-کاتيونجيره)ميلیاکیواالندرکيلوگرم(

جدول 2- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه های گوشتی حاوی تاج خروس 
در دوره 1 تا 21 روزگی

 ،D3 11000 واح��د بین المللی؛ ویتامین ،A 1- مکم��ل ویتامین��ي به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذی��ل را تأمین نمود: ویتامین
1800 واح��د بین الملل��ی؛ ویتامین E، 36 میلی گرم؛ ویتامین K3، 5 میلی گرم؛ ویتامین B12، 1/6 میلی گرم؛ تیامین 1/53، میلی گرم؛ 
ریبوفالوی��ن، 7/5 میل��ی گرم؛ نیاس��ین 30، میلی گرم؛ پیریدوکس��ین، 1/53 میلی گرم، بیوتین، 0/03 میلی گرم؛ اس��ید فولیک، 1 

میلی گرم؛ اسید پانتوتنیک، 12/24 میلی گرم و اتوکسی کوئین، 0/125 میلی گرم. 
2- مکمل مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ س��ولفات روی، 84  میلی گرم؛ 

سولفات منگنز، 160 میلی گرم؛ ید، 1/6 میلی گرم؛ سولفات مس، 20 میلی گرم؛ سلنیوم، 0/2 میلی گرم و کبالت، 0/4 میلی گرم.
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اجزای تشکیل دهنده  )درصد(
درصد دانه تاج خروس در جیره

246صفر

61/0059/6057/7055/80دانهذرت

33/0032/4032/2032/00کنجالهسویا)44درصد(

2/252/252/352/45روغنسویا

0/002/004/006/00دانهتاجخروس

1/001/001/001/00سنگآهک

1/651/651/651/65دیکلسيمفسفات

0/210/210/210/21نمکطعام

0/250/250/250/25بیکربناتسدیم
0/250/250/250/25مکملویتامينی1

0/250/250/250/25مکملموادمعدنی2

0/140/140/140/14دیال-متيونين

ترکيباتشيميایي)درصد()محاسبهشده(

2971296829662964انرژیقابلمتابوليسم)کيلوکالریدرکيلوگرم(

19/4819/4019/4319/48پروتئينخام

0/850/850/850/86کلسيم

0/420/420/430/44فسفرقابلدسترس

0/170/170/170/17سدیم

0/980/970/980/98ليزین

0/730/730/730/74متيونين+سيستين

238234232229توازنآنيون-کاتيونجيره)ميلیاکیواالندرکيلوگرم(

جدول 3- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه های گوشتی حاوی تاج خروس 
در دوره 22 تا 42 روزگی

 ،D3 11000 واح��د بین المللی؛ ویتامین ،A 1- مکم��ل ویتامین��ي به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذی��ل را تأمین نمود: ویتامین
1800 واح��د بین المللی؛ ویتامی��ن E، 36 میلی گرم؛ ویتامین K3، 5 میلی گرم؛ ویتامین B12، 1/6 میلی گرم؛ تیامین 1/53، میلی گرم؛ 
ریبوفالوین، 7/5 میلی گرم؛ نیاسین 30، میلی گرم؛ پیریدوکسین، 1/53 میلی گرم، بیوتین، 0/03 میلی گرم؛ اسید فولیک، 1 میلی گرم؛ 

اسید پانتوتنیک، 12/24 میلی گرم و اتوکسی کوئین، 0/125 میلی گرم. 
2- مکمل مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ س��ولفات روی، 84  میلی گرم؛ 

سولفات منگنز، 160 میلی گرم؛ ید، 1/6 میلی گرم؛ سولفات مس، 20 میلی گرم؛ سلنیوم، 0/2 میلی گرم و کبالت، 0/4 میلی گرم.
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اجزای تشکیل دهنده  )درصد(
درصد دانه تاج خروس در جیره

10صفر

63/8560/05دانهذرت

43گندم

10-تاجخروس

1411کنجالهسویا)44درصد(

45کنجالهکلزا

52سبوسگندم

7/747/84صدف

0/650/50دیکلسيمفسفات
0/250/25مکملویتامينی1

0/250/25مکملموادمعدنی2

0/060/06دیال-متيونين

0/200/05نمکطعام

ترکيباتشيميایي)درصد()محاسبهشده(

29002900انرژیقابلمتابوليسم)کيلوکالریدرکيلوگرم(

1515پروتئينخام

1/001/00لينولئيکاسيد

4/374/37فيبرخام

3/253/25کلسيم

0/250/25فسفرقابلدسترس

0/580/58متيونين+سيستين

0/690/69ليزین

جدول 4- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی مرغ های تخم گذار حاوی تاج خروس در 
دوره 39 تا 50 هفتگی

 ،D3 11000 واح��د بین المللی؛ ویتامین ،A 1- مکم��ل ویتامین��ي به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذی��ل را تأمین نمود: ویتامین
1800 واح��د بین المللی؛ ویتامی��ن E، 36 میلی گرم؛ ویتامین K3، 5 میلی گرم؛ ویتامین B12، 1/6 میلی گرم؛ تیامین 1/53، میلی گرم؛ 
ریبوفالوین، 7/5 میلی گرم؛ نیاسین 30، میلی گرم؛ پیریدوکسین، 1/53 میلی گرم، بیوتین، 0/03 میلی گرم؛ اسید فولیک، 1 میلی گرم؛ 

اسید پانتوتنیک، 12/24 میلی گرم و اتوکسی کوئین، 0/125 میلی گرم. 
2- مکمل مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ س��ولفات روی، 84  میلی گرم؛ 

سولفات منگنز، 160 میلی گرم؛ ید، 1/6 میلی گرم؛ سولفات مس، 20 میلی گرم؛ سلنیوم، 0/2 میلی گرم و کبالت، 0/4 میلی گرم.
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نکات کلیدی در اس�تفاده از دانه تاج خروس در جیره جوجه های گوشتی و 
مرغ های تخم گذار

1(پ��سازتهي��هدان��هتاجخروسابت��دانمونهگي��ریدقيقانجامش��دهو
نمون��هجهتانجامآزمایشهایآناليزتقریبیش��امل:فيبرخام،خاکس��تر،
مادهخش��ک،ودرصدپروتئينخامارس��الش��ود.قابلذکراس��تکهدانه
تاجخ��روسبای��ددارایحداقل12درص��دپروتئينخامب��ودهوفيبرآن

کمتراز6درصدباشد.
2(براساسمنابع،انرژیقابلمتابوليسمدانهتاجخروسبستهبهواریتهگياه
واعم��الیاعدماعمالفرآیندحرارتیدردامنه2700تا3000کيلوکالری

درکيلوگرماست.
3(جيرهه��ایآردیحاویس��طوحباالیدانهتاجخ��روسخام)بيشاز5
درصد(ممکناستسطحقابلتوجهیازبازدارندهتریپسينوتاننراداشته
باشند.لذااعمالتيمارحرارتیمانندپلتیااکسترودکردندرکاهشسطح
موادضدمغذینقشبهسزاییداشتهوتوصيهمیشود.همچنيناستفادهاز
آس��يابهایغلتکی)roller mill(کارخانجاتآردبهجایآسيابچکشیو
یاآسيابpulverizer)موجوددرکارخانجاتتوليدخوراکاکسترود(جهت

بهترشدنفرآیندآسيابایندانهتوصيهمیشود.
4(افزودندانهتاجخروسبهجيرهدرکاهشس��طحکلسترولوLDLسرم
مؤثربودهومیتواندس��ببتوليدگوش��تمرغیاتخممرغباکلس��ترولیا

LDLکمترشود.
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