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مقدمه
در صنعت طیور گوش��تی برای تأمین ان��رژی و پروتئین به طور عمده از ذرت و 
کنجاله س��ویا استفاده می شود. با توجه به اینکه عمده تولید این دو ماده خوراکی در 
قاره آمریکا اس��ت، بسیاری کشورها از جمله اروپا به دنبال جایگزینی دانه های غات 
دیگر به جای ذرت و کاهش مصرف کنجاله س��ویا هس��تند. از آنجا که کشور ما در 
منطقه ای قرار گرفته که عمده کشورهای همسایه ما تولیدکننده گندم و محصوالت 
جانبی آن و حتی برخی اقالم قابل جایگزینی با کنجاله سویا هستند، تالش در جهت 
جایگزین��ی علمی و اقتصادی این محصوالت با توجه به امکان تهاتر کاالیی امری 
ضروری اس��ت. لذا در این دستورالعمل به نحوه اس��تفاده از ضایعات بوجاری گندم 

پرداخته شده است. 
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ضایعات بوجاری گندم )گندم مرغی(
در طی فرآیند آسیاب گندم، حدود 70 تا 75 درصد دانه آرد شده و 25 
تا 30 درصد باقی مانده به عنوان فرآورده های فرعی گندم )ش��امل س��بوس، 
آرد دام��ی و ضایعات بوجاری که عمدتاً مصرف دامی دارند( تولید می ش��ود. 
دانه های گندم بعد از برداشت محصول، به منظور جدا کردن اجزای شکسته، 
ناخالصی ه��ا، کاه، گ��رد و خاک و بذور گیاهی بوجاری می ش��ود. نتیجه این 
فرآین��د تولید ح��دود 8 تا 12 درصد ضایعات بوجاری اس��ت که در صنعت 

تغذیه دام و طیور کاربرد دارد. 

استاندارد کیفی ضایعات بوجاری گندم
ضایع��ات بوجاری گندم باید دارای خصوصیات زیر باش��د: )1( داش��تن 
حداقل 35 درصد دانه کامل یا شکس��ته گن��دم، )2( میزان فیبر خام کمتر 
از 7 درصد، )3( میزان بذر علف های هرز، کاه، پوس��ته و گرد و غبار کمتر از 
از 3 درصد، )4( میزان س��ایر بذور گیاهی )مانند خردل وحش��ی و خانگی و 
کلزا( کمتر از از 3 درصد و )5( میزان بذر جو وحش��ی و یوالف کمتر از از 8 
باشد. ضایعات بوجاری گندم برای جایگزینی بخش قابل توجهی از غالت در 
جیره غذایی طیور قابل اس��تفاده بوده و می تواند هزینه های تولید را کاهش 
دهد. از آنجایی که این خوراک، محصول جانبی صنعت آس��یاب گندم است،  

با مصارف انسانی رقابت ندارد. 
گندم بوجاری بر اساس درصد فیبر به دو  درجه 1 و 2 تقسیم می شود. 
گندم بوجاری درجه یک حدود 7 درصد و ضایعات بوجاری درجه 2 بیش��تر 
از 9 درصد فیبر خام دارند. بیش از 80 درصد ضایعات از نوع درجه 1 است.  
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در این نوع ضایعات، عمده محصول شامل دانه گندم کامل، شکسته و ریز و 
بذور گیاهی مانند یوالف است؛ ولی در نوع دوم، بذور علف های هرز، خاک و 

کاه گندم بیشتر وجود دارد. 
ترکیب ضایعات بوجاری نش��ان دهنده ارزش غذایی آن اس��ت. خرده های 
گندم و دانه های ریز آن دارای ارزش غذایی معادل گندم است. بذر علف های 
هرز با توجه به دارا بودن مواد ضد تغذیه ای ممکن اس��ت اثر منفی اندکی بر 
عملکرد پرنده داشته باش��ند. اطالعاتی در مورد ارزش غذایی علف های هرز 
وج��ود ندارد، اما  به نظر می رس��د این دانه ها دارای ارزش غذایی مناس��بی 
باش��ند. دامنه درصد پروتئین خ��ام در ضایعات بوجاری گندم بین  12/2 تا 
14/8 درصد گزارش ش��ده اس��ت. نتایج پژوهش ها نشان داده که استفاده از 
ضایعات بوجاری گندم در جیره جوجه های گوش��تی تا سطح 45 درصد اثر 
منفی بر عملکرد پرندگان نداش��ته است. در پژوهش انجام گرفته در مؤسسه 
تحقیقات علوم دامی کشور نیز استفاده از این محصول در جیره های 5 تا 28 
روزگی تا س��طح 25 درصد و از سن 28 روزگی به بعد تا سطح 37/5 درصد 

کل جیره اثر منفی بر عملکرد جوجه های گوشتی نشان نداد.
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بر اساس توصیه  جداول استاندارد برزیل مصرف ضایعات بوجاری برای جیره 
آغازین جوجه های گوش��تی 20-10 درصد، دوره رش��د 25-12 درصد و برای 
مرغ های تخم گذار 30-15 درصد است. بر اساس تحقیق انجام شده در مؤسسه 
تحقیقات علوم دامی کش��ور میزان قابل توصیه در جیره های 28-5 روزگی 25 
درصد و از س��ن 28 روزگی به بعد تا 37/5 درصد اس��ت. نمونه جیره های مورد 

استفاده برای جوجه های گوشتی در جداول شماره 2 تا 4 آمده است.

ارزش غذایی ضایعات بوجاری گندم
اطالعات ارزش غذایی ضایعات بوجاری گندم بر اس��اس جدول استاندارد 

مواد خوراکی برزیل به شرح زیر است )جدول 1(.

جدول 1- ارزش غذایی ضایعات بوجاری گندم بر اساس جداول استاندارد مواد خوراکی برزیل

درصدماده مغذیدرصدماده مغذی

6/55فیبر خام88/17ماده خشک

13/61ADF8/85پروتئین خام

2/76خاکستر11/70پروتئین قابل هضم برای طیور

0/43پتاسیم2/11چربی

0/02سدیم1/26چربی قابل هضم

0/12کلسیم1/47اسید لینولئیک

0/43فسفر کل0/79اسید لینولنیک

0/14فسفر قابل دسترس0/38لیزین قابل هضم

0/15تریپتوفان قابل هضم0/18متیونین قابل هضم

0/52والین قابل هضم0/45متیونین+ سیستین قابل هضم

0/66آرژنین قابل هضم0/38ترئونین قابل هضم

0/43ایزولوسین قابل هضم0/81لوسین قابل هضم

2783انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(
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جدول 2- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه های گوشتی در دوره 5 تا 14 روزگی

1مكمل ویتامیني به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: ویتامین A، 11000 واحد بین المللی؛ ویتامین D3، 1800 واحد بین المللی؛ 

ویتامین 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؛ 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. 

2مكمل مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ سولفات 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.

اجزای تشکیل دهنده 
 )درصد(

درصد ضایعات بوجاری گندم در جیره

12/525صفر

48/16539/16530/165دانه ذرت )7/7 درصد پروتئین خام(

39/0036/3533/65کنجاله  سویا )40/6 درصد پروتئین خام( 

12/525-ضایعات بوجاری گندم )14 درصد پروتئین خام(

333گلوتن ذرت )51/6 درصد پروتئین خام(

3/103/353/55روغن سویا

1/201/101/10سنگ آهک 

1/851/901/97دی کلسیم فسفات

0/260/260/26نمک طعام

0/250/250/25بی کربنات سدیم

0/250/250/25مکمل ویتامینی1

0/250/250/25مکمل مواد معدنی2

0/270/270/27دی ال- متیونین

0/130/160/18ال- لیزین هیدروکلراید

0/100/100/10ال- ترئونین

-2/171/09بنتونیت

)FTU 10000(  0/0050/0050/005فیتاز

ترکیبات شیمیایي )محاسبه شده(

292029202920انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(

21/5021/5021/50پروتئین خام )درصد(

449043994300قیمت بدون هزینه پلت )تومان(
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اجزای تشکیل دهنده 
 )درصد(

درصد ضایعات بوجاری گندم در جیره

12/525صفر

52/81543/71534/715دانه ذرت )7/7 درصد پروتئین خام(

36/3033/5030/80کنجاله سویا )40/6 درصد پروتئین خام( 

12/525-ضایعات بوجاری گندم )14 درصد پروتئین خام(

1/501/501/50گلوتن ذرت )51/6 درصد پروتئین خام(

3/403/703/95روغن سویا

1/101/101/00سنگ آهک 

1/501/601/68دی کلسیم فسفات

0/250/250/25نمک طعام

0/250/250/25بی کربنات سدیم

0/250/250/25مکمل ویتامینی1

0/250/250/25مکمل مواد معدنی2

0/230/220/22دی ال- متیونین

0/070/100/13ال- لیزین هیدروکلراید

-2/081/06بنتونیت

)FTU 10000(  0/0050/0050/005فیتاز

ترکیبات شیمیایي )محاسبه شده(

298029802980انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(

19/6019/6019/60پروتئین خام )درصد(

422441224030قیمت بدون هزینه پلت )تومان(

جدول 3- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه های گوشتی در دوره 15 تا 28 روزگی

1مكمل ویتامیني به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: ویتامین A، 11000 واحد بین المللی؛ ویتامین D3، 1800 واحد بین المللی؛ 

ویتامین 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؛ 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. 

2مكمل مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ سولفات 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.



      

13 دستورالعمل استفاده از ضایعات بوجاری گندم در جیره جوجه های گوشتی آرین

جدول 4- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شمیایی جیره غذایی جوجه های گوشتی در دوره 29 تا 42 روزگی

1مكمل ویتامیني به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: ویتامین A، 11000 واحد بین المللی؛ ویتامین D3، 1800 واحد بین المللی؛ 

ویتامین 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؛ 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. 

2مكمل مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ سولفات 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.

اجزای تشکیل دهنده 
 )درصد(

درصد ضایعات بوجاری گندم در جیره

12/52537/5صفر

55/31546/31537/31527/315دانه ذرت )7/7 درصد پروتئین خام(

35/2032/5029/8027/10کنجاله سویا )40/6 درصد پروتئین خام( 

12/52537/5-ضایعات بوجاری گندم )14 درصد پروتئین خام(

3/754/004/204/50روغن سویا

0/980/930/850/80سنگ آهک 

1/251/351/401/45دی کلسیم فسفات

0/250/250/250/25نمک طعام

0/250/250/250/25بی کربنات سدیم

0/250/250/250/25مکمل ویتامینی1

0/250/250/250/25مکمل مواد معدنی2

0/210/210/210/21دی ال- متیونین

0/020/040/07-ال- لیزین هیدروکلراید

0/050/050/050/05ال- ترئونین

-2/241/120/13بنتونیت

)FTU 10000(  0/0050/0050/0050/005فیتاز

ترکیبات شیمیایي )محاسبه شده(

3010301030102980انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(

18/5018/5018/5018/50پروتئین خام )درصد(

4058396538653776قیمت بدون هزینه پلت )تومان(
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ن�کات کلی�دی در اس�تفاده از ضایع�ات بوجاری گن�دم در جیره 
جوجه های گوشتی آرین

1( پ��س از تهیه ضایعات بوجاری گندم ابتدا نمونه گیری دقیق انجام ش��ده 
و نمونه جهت انجام آزمایش های آنالیز تقریبی ش��امل: فیبر خام، خاکس��تر، 
ماده خشک، و درصد پروتئین خام ارسال شود. قابل ذکر است که محصوالت 
ضایع��ات بوجاری درجه یک باید دارای حداقل 14 درصد پروتئین خام بوده 

و فیبر آن کمتر از 7 درصد باشد.
بعد از آنالیز ش��یمیایی محصول با استفاده از فرمول های زیر انرژی قابل   )2

متابولیسم )AMEn( جهت جیره نویسی مورد استفاده قرار گیرد:
AMEn = 3926 - )181× درصد فیبر خام(
AMEn =  3985 - )205× درصد فیبر خام(
AMEn = )40/1× درصد فیبر ×165/39( - )درصد خاکستر ×40/1(- )درصد ماده خشک(

بر اساس منابع، انرژی ضایعات بوجاری درجه 1 در حدود 2600 تا 2750 
کیلوکالری در کیلوگرم است.

با توجه به فس��فر فیتاتی باالی ضایعات بوجاری گندم اس��تفاده از آنزیم   )3
فیتاز در تمام سطوح مصرف توصیه می شود.

در صورت اس��تفاده از س��طوح باالی 25 درصد ضایعات بوجاری گندم،   )4
افزودن مولتی آنزیم ح��اوی آرابینوزایالناز ضروری بوده و می تواند در بهبود 

شرایط دستگاه گوارش و عملکرد مؤثر باشد.
با توجه به ماهیت ضایعات بوجاری گندم استفاده از آن در جیره می تواند   )5

سبب کاهش بروز ناهنجاری فرسایش سنگدان شود.
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