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مقدمه
به طور معمول حدود 90 درصد مواد خوراکی جیره طیور را دانه ذرت و کنجاله سویا 
تشکیل می دهند که هزینه های بیش تری نسبت به سایر منابع داخلی دارند. بنابراین برای 
دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی و تأمین مواد خوراکی و به ویژه منابع پروتئین و انرژی 
ارزان باید از منابع خوراکی جدید و غیرمعمول داخلی استفاده کرد. ازاین  رو بهتر است از 
بقایای بوجاری گندم و کنجاله کلزا به عنوان جایگزین ذرت در تغذیه جوجه های گوشتی 
استفاده کرد. هرچند، فراموش نکنید که طیور و به خصوص جوجه های گوشتی در تولید 
آنزیم های مؤثر برای هضم فیبر محدودیت دارند و دیواره سلولی دانه غالت به صورت 
نوعی سد فیزیکی در برابر آنزیم های داخلی عمل می کند و بهره وری نشاسته و پروتئین 
محصورشده داخل سلولی را کاهش می دهد. ازآنجایی که میزان زیادی از ضایعات بوجاری 
درجه یک گندم در کشور تولید می شود و دسترسی به کنجاله کلزا نیز آسان است، قیمت 

آن  ها در مقایسه با دانه ذرت و کنجاله سویا ارزان تر است. 
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اقالم خوراکی مصرفی در تغذیه طیور

۱- منابع گیاهی 
شامل ذرت، گندم، جو، برنج، سبوس ها، کنجاله سویا، یوالف، کنجاله آفتاب گردان و... )شکل 1(.

۲-  منابع حیوانی 
شامل پودر ماهی، پودر گوشت، پودر ضایعات کشتارگاهی، فراورده های شیر، پودر استخوان

۳- منابع معدنی
شامل نمک طعام، سنگ های آهکی و مکمل های معدنی

۴- دیگر افزودنی ها 
شامل اسیدهای آمینه، پرو و پری بیوتیک  ها، آنتی  بیوتیک  ها، رنگ دانه ها و... .

 

شکل 1- نمونه  ای از اقالم خوراکی مصرفی در تغذیه طیور
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بقایای بوجاری گندم
دانه گندم در تمام نقاط دنیا و ایران برای مصارف انسانی کشت می  شود که در زمان 
تمیزکردن و جداسازی حدود 8 تا 12 درصد آن به ضایعات بوجاری تبدیل می شود. این 
ضایعات شامل افت مفید و غیرمفید است. افت مفید شامل دانه سالم، چروکیده، شکسته 
 گندم و سایر غالت است که از الک های 2 میلی متری عبور کرده اند و افت غیرمفید شامل 
مواد خارجی نظیر بذر علف های هرز، کاه و کلش گندم، سنگ و ریگ است. افت مفید شامل 
80 درصد کل ضایعات بوجاری گندم است که در بازار به بقایای درجه یک بوجاری گندم 
از بقایای  معروف است )شکل های 2 و 3(. در جدول 1 اجزای تشکیل دهنده 21 نمونه 
بوجاری تولیدی بین سال های 1970 تا 1976 بررسی شده است. بقایای بوجاری از نظر 
اسیدهای آمینه غنی تر از گندم است و مصرف آن تا 62 درصد بخش غالت جیره تا سن 

6 هفتگی، تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد جوجه های گوشتی ندارد. 

جدول 1- اجزای تشکیل دهنده 21 نمونه از بقایای بوجاری تولیدی بین سال های 1970 تا 1976

نوع اجزا
گندم های 
چروکیده 
و شکسته

گندم 
سیاه 
وحشی

یوالف 
وحشی

تخم 
منداب

تلخه 
گاوی

بذر فلفل 
آبی

ذرات ریز 
گرد و خاک

7717/31/291/130/760/921/6میزان
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شکل 2- نمایی از کارخانه بوجاری گندم

 

شکل 3-  نمونه بقایای بوجاری گندم
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فراوری بقایای بوجاری گندم
مصرف گندم و بقایای بوجاری به جای ذرت در تغذیه طیور به دو دلیل محدودیت دارد. 
اول،   انرژی آن ها نسبت به ذرت و دیگری، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای کم تر است که مانع 
دسترسی کامل پرنده به کل انرژی موجود در آن می  شود. پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای 
که بخش عمده کربوهیدرات دیواره سلولی غالت را تشکیل می دهند، اثرات ضدتغذیه  ای 
دارند. این ترکیبات با کاهش سرعت عبور غذا، افزایش رشد میکروبی و افزایش دفع آب، 
باعث کاهش بازدهی هضم و جذب مواد مغذی می شوند. دوم، این ترکیبات باعث 
افزایش ویسکوزیته مواد هضمی ژژنوم و موجب کاهش هضم و جذب نشاسته و پروتئین 
و چربی می شوند و در مجموع استفاده از مواد مغذی مختلف را کاهش می دهند. این 
امر باعث کاهش عملکرد می شود و اندازه دستگاه گوارش را افزایش می  دهد. استفاده 
 از آنزیم هایی همچون بتاگلوکاناز و زایالناز در جیره  های غذایی حاوی جو و گندم سبب 
تخریب پلی ساکارید های ساختمانی آن ها می شود و بر استفاده از سطوح مواد مغذی 
موجود در آن ها می افزاید. همچنین آنزیم ویسکوزیته را کاهش و قابلیت هضم موادمغذی را 
افزایش می  دهد. کاربرد مولتی  آنزیم های حاوی زایالناز و بتاگلوکاناز در جیره های غذایی 
که بر پایه غالت هستند، عملکرد پرنده را بهبود می بخشند و هضم مواد مغذی را 
تسهیل می کنند )شکل 4(. استفاده از آنزیم در جیره های غذایی بر پایه جو و گندم 
در تغذیه جوجه های گوشتی و جوجه خروس های لگهورن باعث بهبود عملکرد و کاهش 

وزن نسبی روده کوچک و لوزالمعده می شود. 
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شکل 4- مولتی آنزیم مصرفی در فراوری بقایای بوجاری گندم

راهکارهای کاهش اثرات ترکیبات ضدتغذیه ای کنجاله
 کلزا و گندم

برای استفاده بهینه از بقایای بوجاری گندم در تغذیه جوجه  های گوشتی باید راهکارهایی 
برای کاهش اثرات ترکیبات ضدتغذیه ای آن ها ارائه شوند. مناسب ترین راه حل استفاده 
از آنزیم های سنتیک حاوی زایالناز و بتاگلوکاناز به منظور فراوری و بهبود ارزش غذایی 
به سرعت  دانه روغنی کلزا  کشت  و  توسعه  اخیر  سال های  طی  این،  بر  عالوه  آن هاست. 
روبه رشد بوده است که به تبع آن، همراه با تولید دانه روغنی کلزا، بر تولید کنجاله آن نیز 
افزوده شده است. این کنجاله منبع پروتئینی مناسبی است که 36 تا 38 درصد پروتئین 
از اسیدهای آمینه برای جوجه  های گوشتی به شمار می رود.  الگوی مناسبی   خام دارد و 
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کنجاله کلزا همانند سایر کنجاله دانه های روغنی دارای تعدادی عوامل ضدتغذیه ای از 
قبیل گلوکوزینوالت  ها، سیناپین، تانن و فیبر و فیتات است که باعث کاهش بازدهی انرژی 
روش های مختلفی  با  امروزه  می شود.  در جوجه های گوشتی  آن  مصرف  محدودیت  و 
واریته های اصالح  شده کلزا )دو صفر و سه صفر(  فیزیکی و شیمیایی،  فراوری  نظیر 
و افزودن مکمل آنزیمی می توان اثرات مضر مواد ضدتغذیه ای کنجاله کلزا بر عملکرد 
نوع  از  غیرنشاسته ای  پلی ساکاریدهای  هضم  رساند.  حداقل  به  را  جوجه های گوشتی 
محلول در آب موجود در ضایعات بوجاری گندم برای طیور بسیار کم و حدود 12 درصد 
افزایش  و  میکروبی  رشد  افزایش  غذا،  عبور  سرعت  کاهش  با  ترکیبات  این  است. 
دفع آب، موجب کاهش بازدهی هضم و جذب مواد مغذی می شوند. ولی افزودن 100 
تا 150 میلی گرم مولتی آنزیم به هر کیلوگرم جیره باعث تسهیل هضم مواد مغذی این 
جیره ها می شود. در شرایط کنونی به نظر می رسد استفاده از آنزیم های سنتیک عالوه بر 
ایجاد امکان استفاده از مواد خوراکی ارزان تر در جیره  های غذایی، باعث انعطاف پذیری 

بیش تر در انتخاب مواد اولیه در تنظیم جیره های غذایی جوجه  های گوشتی می شوند.

کلزا 
طیف  دارای  و  است  معتدل  مناطق  در  مهم  دانه روغنی  گیاهان  از  یکی  کلزا 
دارای  اینکه  به علت  کلزا  روغن  )شکل 5(.  است  اقلیمی  سازگاری  از  وسیعی  نسبتاً 
اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول است، از کیفیت تغذیه ای زیادی برخوردار 
است. بین ارقام روغن کلزا و در شرایط مختلف تنوع بسیاری در ترکیب اسیدهای چرب 
آن مشاهده می شود. برخی انواع کلزا که در گروه کانوال قرار دارند، کم تر از 30 میکرومول 
گلوکوزینوالت در هر گرم کنجاله دارند و روغن دانه آن ها مقدار زیادی اسیدهای چرب 
غیراشباع و حدود 2 درصد یا کم تر اسید اروسیک دارد و روغن آن ها به صورت خوراکی 
مصرف می شود. دانه کلزا دارای 25 تا 55 درصد روغن، 18 تا 24 درصد پروتئین و 
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12 تا 20 درصد پوست است. رقم اصالح شده کلزا، که امروزه کانوال خوانده می شود، از 
مقدار کم تری اروسیک اسید و گلوکوزینوالت برخوردار است و به علت محتوای کم تر 
مواد ضدتغذیه  ای آن نسبت به رقم غیراصالح شده یا همان کلزا، برای مصرف انسان و 

تک معده ای  ها مناسب تر است.

 

شکل 5- نمایی از مزرعه کشت کلزا

کنجاله کلزا و اهمیت فراوری آن
منابع پروتئین گیاهی مصرفی ایران درحال حاضر ساالنه حدود 800 هزار تن است 
که فقط 160 هزار تن آن در داخل کشور تولید می شود. به سبب کمبود شدید کنجاله 
 دانه های روغنی در داخل کشور، استفاده بهینه و مطلوب برای جلوگیری از هدررفت 



کاربردبقایایبوجاریگندموکنجالهکانوالیفراوریشده...
17

مواد مغذی و افزایش بازده اقتصادی امری حیاتی است. بنابراین، رفع چنین مشکلی 
مستلزم شناسایی دقیق کمیت و کیفیت مواد مغذی )پروتئین و اسیدهای آمینه( و 
با کمک آن تنظیم جیره های خوراکی متوازن عملی است.  منابع پروتئینی است که 
از طرفی، بر اساس گزارش های علمی، حدود 20 تا 30 درصد هزینه خوراک طیور متعلق 
جیره نویسی  در  قابل  هضم  آمینه  اسیدهای  به کارگیری  با  که  است  اسیدهای آمینه  به 
از  بیش  استفاده  همچنین  کرد.  جلوگیری  محیط  آلودگی  و  هزینه  اتالف  از  می توان 
حد نیاز اسیدهای آمینه در جیره طیور باعث می شود توازن جیره غذایی بر هم بخورد، 
هزینه خوراک افزایش یابد، سود حاصل کم  شود و از طرفی عوارض متابولیکی مانند 
ضایعات ماهیچه ای )تاول های سینه و سوختگی در قسمت مفصل زانو( را در پی دارد. در 
شرایط فعلی که هزینه خوراک در پرورش طیور نسبتاً زیاد و سود آن اندک است، تالش های 
بسیاری می شود تا جلوی استفاده بیش ازحد از مواد مغذی )حداقل مواد مغذی گران قیمت( 
وارداتی  طیور  تغذیه  در  مصرفی  سویای  کنجاله  عمده  قسمت  ازآنجایی که  گرفته شود. 
است، کنجاله های کلزا می تواند جایگزین مناسبی در این زمینه باشد. اسیدهای آمینه 
کنجاله کلزا دارای قابلیت  هضم مناسبی است )تقریباً 85 درصد(. کنجاله آفتاب گردان دارای 
مقدار پروتئین نسبتاً مناسب و متغیری است )28 تا 45 درصد( که به مقدار پوسته گیری و 

الیاف خام بستگی دارد؛ ولی مقدار لیزین آن نسبت به سویا کم تر است )شکل 6(. 
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شکل 6- کنجاله کلزای مصرفی در تغذیه طیور

کنجاله کلزا منبع پروتئینی مناسبی برای تغذیه حیوانات و به ویژه طیور است؛ اما 
مصرف آن در جیره غذایی به دلیل دشواری هضم آن کاهش یافته است. یکی از انواع 
گلیکوپروتئین های غنی از هیدروکسی پرولین که 10 درصد از کل پروتئین کلزا را 
تشکیل می دهد، قابلیت هضم بسیار پایینی دارد. علت آن هم پیوندهای محکمی است 
که با دیواره سلولی برقرار می کند. عالوه بر این، فیتات و پلی ساکارید های غیرنشاسته ای 
موجود در کلزا باعث کاهش هضم مواد مغذی دیگر مانند چربی ها و عناصر معدنی 
زیادی  مقادیر  حاوی  باکیفیت  خوراکی  ماده  نوعی  به عنوان  کلزا  کنجاله  می شوند. 
اسید آمینه ضروری و فسفر به شکل اسید فایتیک است. ازاین رو غذای پروتئینی مطلوبی 
و  تک معده ای  حیوانات  جیره  در  آن  از  استفاده  ولی  می شود؛  محسوب  تغذیه دام  در 
و  فنلی  )ترکیبات  ضدتغذیه ای  مواد  و  فیبر  زیرا  است،  محدود  طیور  به خصوص 
گلوکوزینوالت موجود در آن( زیادی دارد. این کنجاله دارای 8 درصد لیگنین باند شده با 
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پلی فنول ها، 13 تا 16 درصد پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای و 4 تا 6 درصد سلولز است. 
 پژوهش ها نشان می دهند استفاده از آنزیم در جیره غذایی حاوی کنجاله کلزا سبب بهبود
هضم کل پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای، پلی ساکاریدهای محلول و الیگوساکاریدها می شود.

مطالعات نشان داده است که جایگزینی 25 درصد از کنجاله سویای جیره با کنجاله کلزا 
باعت بهبود عملکرد و ویژگی الشه در جوجه های گوشتی می شود؛ ولی جایگزینی کامل 
کنجاله سویا با کنجاله کلزا باعث کاهش ترشح هورمون تیروکسین در خون می شود. 
عوامل ضدتغذیه ای موجود در کنجاله کلزا در هضم، جذب و بهره گیری از مواد مغذی 
اختالل ایجاد می کنند و بنابراین بر رشد حیوان اثر نامطلوبی دارند که ناشی از نبود 
آنزیم های مناسب در دستگاه گوارش است. برای کاهش تأثیرات عوامل ضدتغذیه ای 
کنجاله کلزا از روش های مختلفی استفاده می شود که از مهم ترین آن ها می توان به 
 روش های فیزیکی، شیمیایی و فراوری آنزیمی اشاره کرد )شکل 7(. همچنین استفاده از

مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره های حاوی کنجاله کلزا آثار منفی دیواره های سلولی و 
غذایی،  تبدیل  وزن، کاهش ضریب  افزایش  به  را کاهش می دهد. همچنین  فیتات 
افزایش قابلیت هضم انرژی و پروتئین و نیز کاهش اثرات منفی عوامل ضد تغذیه ای بر 
عملکرد کبد، قلب، دستگاه گوارش و هورمون های تیروئیدی منجر می شود. مصرف 
20 درصد کنجاله کلزا در جیره غذایی تأثیرات زیان  باری بر هضم ظاهری پروتئین خام 
و عصاره عاری از ازت جیره غذایی در جوجه های گوشتی ندارد. اما با افزایش مصرف آن 
در جیره غذایی جوجه های گوشتی، هضم ظاهری پروتئین خام و عصاره عاری از ازت 
جیره کاهش می یابد. از کنجاله کانوال تا 25 درصد جیره غذایی می توان بدون اثرات 

مضر بر عملکرد در جوجه  های گوشتی استفاده کرد )شکل 8(.

 



کاربردبقایایبوجاریگندموکنجالهکانوالیفراوریشده...
20

 

شکل 7- روش فیزیکی فراوری کلزا

شکل 8- تغذیه جوجه های گوشتی با جیره های حاوی کنجاله کلزا و بقایای بوجاری گندم 
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ارزش غذایی بقایای بوجاری گندم و کنجاله کانوال
ترکیبات شیمیایی و اجزای تشکیل دهنده بقایای بوجاری گندم تولیدی و کنجاله کلزا 

به شرح جداول 2 و 3 است.

جدول 2- نوع و درصد ترکیبات تشکیل دهنده بقایای بوجاری درجه یک گندم 

اجزای 
دانه گندم دانه گندم سالمتشکیل دهنده

شکسته
 بذر

علف های هرز

مواد زائد 
)کاه، کلش و 
سنگ ریزه(

ضایعات بوجاری 
17/33743/335/33درجه یک گندم

 جدول 3- ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم ظاهری و تصحیح شده
 برای نیتروژن در بقایای بوجاری درجه یک گندم و کنجاله کلزا

ترکیب
 اقالم 
خوراکی

انرژی قابل 
متابولیسم 

ظاهری 
)کیلوکالری/

کیلوگرم(

انرژی 
قابل متابولیسم 

ظاهری 
تصحیح شده بر 
اساس نیتروژن 

)کیلوکالری/
کیلوگرم(

رطوبت 
)درصد(

پروتئین 
خام 

)درصد(

چربی 
خام 

)درصد(

فیبرخام
)درصد(

بقایای 
بوجاری 

درجه یک 
گندم

330733959/0312/060/703/02

کنجاله 
کلزا

--7/6537/600/656/70
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دستورالعمل فنی و کاربردی
جایگزینی ذرت و کنجاله سویای جیره پایه در مرحله رشد )11 تا 35 روزگی( و 
پایانی )36 تا 42 روزگی( سویه راس 308 به میزان 50 درصد وزنی با بقایای بوجاری 
درجه یک گندم و کنجاله کلزا  به همراه 500 گرم مولتی آنزیم در تن جیره در تغذیه 

جوجه های گوشتی در واحدهای صنعتی قابل توصیه است )شکل 9(.

شکل 9- مصرف جیره های حاوی کنجاله کلزا و بقایای بوجاری گندم در دوره رشد جوجه های گوشتی
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یادداشت
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یادداشت






