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بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی بر 

 گذارتخم یهامرغتولیدی  یهاشاخص

     وحید جزی1، شهاب بیشهسری 2 و مجید طغیانی3

 17/03/1400تاریخ پذیرش:                                                                                         12/12/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

زیستی بر ترکیب شیمیایی کنجاله کنجد و همچنین جایگزینی سطوح  آوریعملبررسی اثرات  منظوربهاین مطالعه 

انجام شد.  گذارتخم هایمرغدر  مرغتخمشده با کنجاله سویا بر عملکرد و صفات کیفی  آوریعملاله کنجد مختلف کنج

 5تیمار آزمایشی با  5در قالب طرح کامالً تصادفی به  W-36الین -های گذارتخمقطعه مرغ  250در این مطالعه، تعداد 

زیستی کنجاله کنجد سبب کاهش  آوریعملج نشان داد که نتایقطعه مرغ اختصاص داده شد.  10تکرار و در هر تکرار 

(. درصد P<05/0شد ) اسیدالکتیکمولد  هایباکتریمیزان اسید فایتیک و فیبر خام و افزایش سطح پروتئین خام و جمعیت 

درصد  50و  25حاوی سطوح  هایجیرهشاهد و  جیرهبا  شدهتغذیه گذارتخم هایمرغدر  مرغتخمو توده  مرغتخم تولید

کمتر بود  هاگروهبیشتر ولی ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با سایر  داریمعنی طوربهشده  آوریعملکنجاله کنجد 

(05/0>P جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کنجد .)بهبود مقاومت و ضخامت پوسته  سویا موجبشده با کنجاله  آوریعمل

صفات کیفی پوسته بر عملکرد و شده  آوریعملکنجاله کنجد ثرات مثبت با توجه به ا ین،بنابرا(. P<05/0شد ) مرغتخم

 برنامهدر  یاکنجاله سو یبرا یمناسب یگزینجا عنوانبه فراسودمند منبع پروتئینی یناز ا توانمی گذارتخم هایمرغتخم

 بهره برد. گذارتخم هایمرغ ایتغذیه
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 مقدمه

اهداف اقتصادی کشورهای جهان  ترینمهمدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی یکی از 

گذشته و همچنین در حال حاضر درگیر  هایسال. کشور ایران با توجه به اینکه در طی باشدمی

اقتصادی بوده است باید از  ایهتحریمفشارهای اقتصادی از طرف کشورهای دیگر در قالب 

دستیابی به رشد  هایایدهاقدام کند. یکی از  هاتحریمآن  هایزیانراهکار جدیدی برای جبران 

و توسعه اقتصادی در این حالت استفاده از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی برای 

 هاتحریمله با آن کشورهایی که حق واردات و صادرات ندارند یک راهکار مؤثر برای مقاب

در تحقق اقتصاد مقاومتی و  مهمیاست که نقش  هاییبخش. صنعت کشاورزی یکی از باشدمی

 (.18 ؛1396و همکاران،  ئیاننبینیز تأمین امنیت غذایی جامعه دارد )

صنعت کشاورزی  هایبخش ترینبزرگیکی از  عنوانبهدر این میان صنعت پرورش طیور 

 انکاریغیرقابل( نقش مرغتخموالت پروتئینی حیوانی )نظیر گوشت و است که با تولید محص

، پرورش طیور را به فعالیت راهبردی و امرکه این  بر عهده داردی در زنجیرة غذایی انسان

، صنعت طیور کشور در حال حالبااین تولیدات طیوری را به کاالی اساسی تبدیل کرده است.

کنجاله  ویژهبهوارداتی بودن بخش اعظم اقالم خوراکی ال و قیمت بانظیر  هاییچالشحاضر، با 

این نهاده دامی و همراه بودن آن با به واردات  یروزافزون وابستگ یشافزاسویا مواجه است که 

 نهادهبانکی، قیمت نهایی ناشی از مصرف این  هایتحریممسائلی نظیر نوسانات نرخ ارز و 

ذا در صورت عدم ارائه راهکارهایی جهت کاهش ضریب دامی را تحت تأثیر قرار داده است. ل

دامی وارداتی، ممکن است شاهد یک معضل جدی در صنعت دام و  هاینهادهوابستگی به 

 یشبه سبب افزا یراخ یهاماه یططیور و نیز تأمین امنیت غذایی جامعه باشیم. متأسفانه، در 

استمرار این  درنتیجهکه  شدهمتضرر تولیدکنندگان این صنعت شدیداً  ی دامی،هانهاده یمتق
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خواهیم بود. بنابراین، با توجه  یدچرخه تولفعاالن این صنعت از از  شاهد خروج بسیاری روند

تأمین امنیت غذایی کشور،  در صنعت طیور و نقش این صنعت در روپیشبه مشکالت 

این  یبستگوا موجب کاهشراهکارها  باید با ارائه گذارانسیاستو  متخصصینمحققین، 

جلوگیری  منظوربه، روازاین .شوند یمتحر یطدر شرا ویژهبه نهاده دامی ینبه واردات اصنعت 

داخلی، شناسایی منابع بومی  هایپتانسیلو  هاظرفیتاز  گیریبهرهاز خروج ارز از کشور و 

 .(18؛ 1396و همکاران،  ئیاننبی) باشدمیجایگزین الزامی 

محققین علوم  موردتوجهاخیر بیشتر  هایسالکه در طی  باشدمیکنجد یک دانه روغنی 

است. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب ایران برای کاشت کنجد  قرارگرفته پروریدامزراعی و 

اخیر سطح زیر کشت این دانه روغنی در  هایسالروغنی، طی  هایدانهو نیاز به خودکفایی در 

آن جهت  کشیروغنداشته است که عالوه بر  ایظهمالحقابلمناطق مختلف کشور افزایش 

منبع پروتئینی در خوراک دام و طیور  عنوانبه توانمیمصارف انسانی، از پسماندهای آن 

دارای پروفایل اسیدهای آمینه  شودمیاستفاده نمود. این پسماندها که اصطالحاً کنجاله اطالق 

متیونین آن نسبت به کنجاله سویا به ترتیب کمتر و مشابه با کنجاله سویا بوده اما میزان لیزین و 

خام (. از سویی دیگر، استفاده از کنجاله کنجد 287؛ 2020، 1کنعانی و همکاران) باشدمیبیشتر 

تانن و نظیر  ایتغذیه ضد طیور به دلیل داشتن ترکیبات ازجمله ایمعدهتک حیوانات  هدر تغذی

میزان باالی اسید زیرا  .(455-453؛ 2000، 2مکاران)فاران و ه باشدمیمحدود اسید فایتیک 

دو ظرفیتی و مواد  هایکاتیونفایتیک موجود در کنجاله کنجد توانایی ایجاد کیالت پایدار با 

که قابلیت دسترسی مواد مغذی و  کندمیمغذی جیره را داشته و ترکیبات غیرقابل جذب تولید 

که  دهدمیمطالعات نشان  (.287؛ 2020کاران، )کنعانی و هم دهدمیکاهش  شدتبهمعدنی را 
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 شودمی گذارتخمتغذیه کنجاله کنجد خام سبب کاهش عملکرد رشد در طیور گوشتی و 

 (.287؛ 2020، کنعانی و همکاران، 273؛ 2006، 1)یاموچی و همکاران

 هایحاللمختلفی از قبیل استخراج با  هایروشتا با  اندکردهمحققین تالش  ترپیش

پروتئینی را کاهش و  هایکنجالهدر  ایتغذیه ضدمیزان ترکیبات  دهی حرارتمیایی و شی

عالوه بر تأثیر سوء بر ارزش  گهگاه هاروشرا افزایش دهند، اما این  هاآنکیفیت غذایی 

کنجاله دارای معایبی نیز بوده است. برای مثال، در روش استخراج به کمک حالل،  ایتغذیه

بالقوه ممکن است برای سالمت حیوانات مضر باشد.  طوربهل از کنجاله عدم حذف کامل حال

برخی از  فراهمیزیستدر برخی موارد سبب کاهش قابلیت  دهی حرارتهمچنین، روش 

 آوریعملروش  کارگیریبه. اخیراً، گرددمیخصوصاً لیزین توسط واکنش میالرد  هااسیدآمینه

پسماندهای کشاورزی و  ایتغذیهو بهبود ارزش  یاتغذیه ضدزیستی برای کاهش ترکیبات 

 آوریعمل. روش (2؛ 2019، 2)سوگی هارتو و همکاران مدنظر است ازپیشبیشصنعتی 

 هایگونه) هامیکروارگانیسم و با استفاده از هوازیبیدر شرایط  است که ایپو زیستی فرآیندی

 ضدزیستی بر کاهش ترکیبات  وریآعمل. اثرات مثبت گیردمیقارچی و یا باکتریایی( صورت 

ه چیانگ و پروتئینی گیاهی نظیر گلوکوزینوالت و اسید فایتیک در مطالع هایکنجاله ایتغذیه

همچنین، محققین نشان دادند  (.265؛ 2010، 3)چیانگ و همکاراناست  شده گزارشهمکاران 

)هو و  ، کلزا(565؛ 2012، 4)سان و همکاران دانهپنبهمواد خوراکی نظیر  آوریعملکه 

به کمک  (216؛ 2016، 6)آلشلمانی و همکارانو ضایعات هسته خرما  (182؛ 2016، 5همکاران

قارچی و یا باکتریایی موجب افزایش محتوای پروتئین خام و کاهش محتوای فیبر  هایگونه
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شده، این  آوریعمل. عالوه بر بهبود ارزش غذایی مواد خوراکی شودمیخام و چربی خام 

 اسیدالکتیک تولیدکننده هایباکتریمفید نظیر  هایباکتریحاوی مقادیر زیادی  هاخوراکقبیل 

 در حفظ و تأمین بهداشت و سالمت دستگاه گوارش میزبان مفید باشد تواندمیکه  باشندمی

شده به روش  یآورعمل یهاکنجاله، با توجه به اینکه روینازا(. 175؛ 2009، 1)نیبا و همکاران

، در بردارنده برخی ترکیبات فراسودمند )نظیر شانییغذاخمیر زیستی، عالوه بر بهبود ارزش ت

لفظ  توانیم، باشندیم( با اثرات سالمت بخش هاآن هاییتمتابولپروبیوتیکی و  هاییباکتر

این نوع از  مورداستفاده، مطالعات در حالبااین نسبت داد. هاآنرا به  "فراسودمند خوراک"

بر عملکرد  هاآنو اثرات  باشدمی( محدود گذارتخم هایمرغ ویژهبهطیور ) تغذیهدر  هاراکخو

شده به  یآورعملاستفاده از کنجاله سویای  مطالعه. برای مثال، در یک باشدمیرشد متناقض 

)فنگ و  شد هاآنگوشتی موجب بهبود عملکرد رشد  هایجوجه تغذیهدر  روش تخمیر

درصد  15دیگر نشان شده است که جایگزینی  ایمطالعهدر مقابل در  (.235؛ 2007، 2همکاران

با کنجاله سویای خام سبب کاهش عملکرد شده به روش تخمیر  یآورعملکنجاله سویای 

 (.173؛ 2012، 3)زو و همکاران شودمیرشد 

ندگان گزاف بر تولیدکن هایهزینه، با توجه به واردات کنجاله سویا و تحمیل طورکلیبه

داخلی، شرایط اقلیمی مناسب کشور برای کاشت کنجد و محدود بودن گزارشات در این 

امکان جایگزینی اثرات  ایمنطقهبومی و  هایظرفیتاز  گیریبهرهزمینه، ما را بر آن داشت تا با 

 هایمرغجایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی را در جیره غذایی 

و ارزیابی قرار دهیم. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی امکان  موردمطالعه ارگذتخم

زیستی و  آوریعملروغنی کنجد به روش  هایدانهتولید محصول فراسودمند از پسماند 
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و اهداف  باشدمی گذارتخم هایمرغدر تغذیه  آلایدهمنبع پروتئینی  عنوانبهاستفاده از آن 

 :باشدمیرد زیر فرعی آن شامل موا

بر ارزش  مختلف( هایمیکروارگانیسمزیستی )با استفاده از  آوریعمل یرتأث یبررس .1

 کنجاله کنجد. ییغذا

در  یابا کنجاله سو (فراسودمندشده ) آوریعملکنجاله کنجد  یگزینیامکان جا بررسی .2

 .گذارتخم هایمرغ یرهج

و  عملکردبر  (فراسودمند)شده  آوریعملسطوح مختلف کنجاله کنجد  یرتأث سنجش .3

 .گذارتخم هایمرغدر  مرغتخم یفیو ک یکم یاتخصوص

 اصلی و بنیادی این پژوهش: سؤال

روغنی کنجد امکان تولید محصول فراسودمند را برای  هایدانهزیستی پسماند  آوریعملآیا 

 ؟نمایدمیفراهم  گذارتخم هایمرغ ویژهبهتهیه خوراک طیور 

 پژوهش: فرعی این سؤاالت

ارزش یری بر تأث مختلف( هایمیکروارگانیسمزیستی )با استفاده از  آوریعملآیا  .1

 دارد؟ کنجاله کنجد ییغذا

در  یابا کنجاله سو (فراسودمندشده ) آوریعملکنجاله کنجد  یگزینیامکان جاآیا  .2

 وجود دارد؟ گذارتخم هایمرغ یرهج

و عملکرد بر یری تأث (اسودمندفرشده ) آوریعملسطوح مختلف کنجاله کنجد  آیا .3

 دارد؟ گذارتخم هایمرغدر  مرغتخم یفیو ک یکم یاتخصوص

 

 شناسیروش

آزمایشگاهی و میدانی  صورتبهکه  باشدمینوعی مطالعه علمی کاربردی  حاضر پژوهش

بررسی امکان تولید  منظوربهانجام شد.  98( در تابستان گذارتخم)در مزرعه پرورش مرغ 
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زیستی، از  آوریعملروغنی کنجد به روش  هایدانهاسودمند از پسماند محصول فر

( و PTCC1058) الکتوباسیلوس پالنتاروم(، PTCC1156) باسیلوس سابتیلیس هایباکتری

از مرکز  هامیکروارانیسماین  که ( استفاده شدPTCC1643) الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 سازیفعالعلمی و صنعتی ایران تهیه شدند.  هایپژوهشکلکسیون باکتری و قارچ سازمان 

نوترینت آگار و ام.آر.اس آگار  هایمحیطبه ترتیب در  هاالکتوباسیلوس و سابتیلیس باسیلوس

ساعت در  24به مدت  هامیکروارگانیسمدر شرایط استریل و زیر هود انجام شد. پس از تلقیح، 

آغازگر  هایکشت، سازیفعالپس از  .نددر گرمخانه قرار داده شد گرادسانتیدرجه  37دمای 

 گرادسانتیدرجه  37با استفاده از محیط ام.آر.اس براث طی انکوباسیون در دمای  هاباکتری

)حاوی با ترکیب آب مقطر و کشت آغازگر  2به  1با نسبت  کنجدسپس کنجاله تهیه شد. 

روز در  25یژه به مدت درون مخازن ومخلوط و ( لیترمیلیواحد تشکیل کلنی در  510حداقل 

 آوریعمل، محصول آوریعملپایان دوره در شد.  گذاری گرمخانه گرادسانتیدرجه  30دمای 

 اسید فایتیک میزان. گردیدخشک  گرادسانتیدرجه  50روز در دمای  سهشده به مدت 

با اسید  هانمونه گیریعصارهشده از طریق  آوریعملخام و کنجاله کنجد  هاینمونه

-)گارسیا شد گیریاندازه همکاراناستپا و -گارسیا روش یدریک و سولفات سدیم طبقکلر

 هاینمونه، چربی خام و پروتئین خام در خام فیبر. محتوای (217؛ 1999، 1استپا و همکاران

پیشنهادی انجمن شیمیدانان تجزیه، تعیین  روششده مطابق  آوریعملخام و کنجاله کنجد 

شده به  آوریعملخام و  هاینمونهدر  pHو میزان  اسیدالکتیکمولد  ایهباکتریگردید. شمار 

 pH Meterمتر دیجیتال ) pHترتیب با استفاده از محیط کشت اختصاصی )ام.آر.اس آگار( و 

CG 804, Schott Gerate, Germany )(. 268؛ 2010)چیانگ و همکاران، شد  گیریاندازه

و  اسیدالکتیکمولد  هایباکتریبی خام، فیبر خام، شمار اسید فایتیک، پروتئین خام، چر میزان

 
1 Garcı́a-Estepa 
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 افزارنرمو با استفاده از  t آزمون شده بر مبنای آوریعملخام و  کنجددر کنجاله  pHمیزان 

SAS ( 1/9نسخه )شدند آنالیز. 

شده )فراسودمند(  آوریعملبررسی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کنجد  منظوربه

 هایمرغدر  مرغتخمعملکرد و صفات کیفی  هایشاخصبر  آرژانتینییای با کنجاله سو

در قالب طرح کامالً تصادفی با  W-36الین -های گذارتخمقطعه مرغ  250، از تعداد گذارتخم

 12قطعه مرغ در هر تکرار استفاده شد. این آزمایش به مدت  10تکرار و  5تیمار آزمایشی،  5

احتیاجات غذایی راهنمای مرغ  هایتوصیهآزمایشی بر اساس  هایجیرههفته انجام شد. 

تنظیم گردید  UFFDA افزارنرم( و به کمک W-36الین -لگهورن سفید )سویه های گذارتخم

 25-( جیره ذرت2کنجاله سویا )شاهد(، -( جیره ذرت1آزمایشی شامل  هایجیره(. 1)جدول 

درصد کنجاله کنجد  50-( جیره ذرت3ا، درصد کنجاله کنجد فراسودمند جایگزین کنجاله سوی

درصد کنجاله کنجد فراسودمند جایگزین  75-( جیره ذرت4فراسودمند جایگزین کنجاله سویا، 

درصد کنجاله کنجد فراسودمند جایگزین کنجاله سویا  100-( جیره ذرت5کنجاله سویا و 

شی یکسان بود. آزمای هایگروهبودند. در طول دوره پرورش، شرایط محیطی برای تمامی 

 هامرغساعت تاریکی اجرا شد و تمامی  8ساعت روشنایی و  16 صورتبهبرنامه نوری 

آزاد به آب و خوراک دسترسی داشتند. سایر نکات مربوط به دوره پرورش، مطابق  صورتبه

 انجام شد. W-36الین -پیشنهادات سویه های

 
 هاآنکیب مواد مغذی درصد( و تر برحسبآزمایشی ) هاییرهجترکیب  :1جدول 

  شاهد کنجاله کنجد فراسودمند

 مواد خوراکی )%( 25% 50% 75% 100%

 ذرت 93/57 25/58 59/58 93/58 27/59

 کنجاله سویا 60/22 95/16 30/11 65/5 -
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 کنجاله کنجد فراسودمند - 51/5 01/11 51/16 01/22

 سوس گندم 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5

 روغن آفتابگردان 43/2 36/2 30/2 24/2 17/2

 کربنات کلسیم 92/8 74/8 55/8 36/8 17/8

 فسفات کلسیمدی 99/1 96/1 93/1 90/1 88/1

 نمک 38/0 38/0 39/0 39/0 39/0

 1 ویتامینیمکمل  25/0 25/0 25/0 25/0 25/0

 2 معدنیمکمل  25/0 25/0 25/0 25/0 25/0

 متیونین 18/0 15/0 11/0 18/0 10/0

 لیزین 05/0 16/0 26/0 36/0 47/0

 ترئونین 02/0 04/0 06/0 05/0 04/0

 شدهمحاسبهترکیب مواد غذایی 

انرژی قابل متابولیسم ظاهری  2750 2750 2750 2750 2750

(Kcal/kg) 

 پروتئین خام )%( 90/14 90/14 90/14 90/14 90/14

 کلسیم )%( 89/3 89/3 89/3 89/3 89/3

 )%( دسترسقابلفسفر  42/0 42/0 42/0 42/0 42/0

 لیزین )%( 70/0 70/0 70/0 70/0 70/0

 متیونین )%( 39/0 39/0 39/0 39/0 39/0

 اسیدهای آمینه گوگرددار )%( 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0

المللی واحد بین A ،2500ویتامین  المللیبینواحد  10000موارد زیر است:  کنندهتأمینلوگرم مکمل ویتامینی کی( هر 1

 3B ،2ویتامین  گرممیلی 2B ،8ویتامین  گرممیلی 1B، 4ویتامین  گرممیلی E ،2/2ویتامین  المللیبینواحد  3D ،10ویتامین 

و کولین کلراید  2Hویتامین  گرممیلی 12B ،15/0ویتامین میکروگرم  9B ،15ویتامین  گرممیلی 6B ،56/0ویتامین  گرممیلی

 .گرممیلی 200

 5گرم روی، میلی 60آهن،  گرممیلی 50منگنز،  گرممیلی 80ر است: یمواد ز کنندهتأمین یمل معدنکلوگرم از مکی( هر 2

 .کولین کلراید گرممیلی 200و  سلنیوم گرممیلی 1/0، گرمیدمیلی 1مس،  گرممیلی

 

، آوریجمعتولیدی روزانه  هایمرغتخمتولیدی و عملکردی،  هایشاخصبرای ارزیابی 

از حاصل  مرغتخممحاسبه گردید. درصد تولید  ایهفته طوربه هاآنوزین و میانگین وزن ت

 به 100 درضربتولیدی هر واحد آزمایشی در هفته بر روز مرغ،  هایمرغتخمتقسیم تعداد کل 
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در میانگین وزن  مرغتخمدرصد تولید  ضربحاصلتولیدی از  مرغتخمآمد. میزان توده  دست

واحد آزمایشی محاسبه شد. همچنین، ضریب تبدیل خوراک از حاصل تقسیم  هر مرغتخم

 مرغتخمبررسی صفات کیفی  منظوربهتولیدی تعیین گردید.  مرغتخم تودهمصرف خوراک بر 

)در طی سه روز  مرغتخمتصادفی سه عدد  طوربهدر پایان هر دوره آزمایشی از هر تکرار 

با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  هامرغتخمسال شدند. متوالی( انتخاب و به آزمایشگاه ار

تعیین مقاومت پوسته از دستگاه دیجیتالی مقاومت سنج  منظوربهگرم توزین شدند.  01/0

(Ogawa Seiki Co., LTD. OSK 13473 R, Japan با حساسیت )مترسانتیکیلوگرم بر  01/0 

قسمت استوایی بین دو صفحه موازی دستگاه  از هامرغتخممربع استفاده شد. در این روش 

 هامرغتخمکه پوسته  ایلحظهو در  شدمیوارد  مرغتخمو نیرو از طریق آن به  قرارگرفته

 هاآنشکسته شده و پوسته  هامرغتخم ازآنپس. شدمینیروی وارده ثبت  شدمیشکسته 

گرم توزین  01/0ل با دقت ساعت در دمای اتاق خشک شد با ترازوی دیجیتا 48که  بعدازاین

به همراه غشای  هامرغتخماز سه مقطع سر، ته و وسط  هامرغتخمگردید. ضخامت پوسته 

 ,Ogawa Seiki Co., LTD. OSK 13469زیرین آن با استفاده از دستگاه ضخامت سنج )

Japan )مرغتخمضخامت پوسته هر  عنوانبهشد و میانگین این مقادیر محاسبه و  گیریاندازه 

 ,.Ogawa Seiki Co) پایهسهثبت گردید. جهت تعیین ارتفاع سفیده غلیظ از یک میکرومتر 

LTD. OSK 13471, Japan مخصوص استفاده شد و پس از تعیین ارتفاع سفیده، واحد هاو )

 طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

)0/371/7 W -HU = 100 log (H + 7/57  

با واحد  مرغتخموزن  Wو  مترمیلیرتفاع سفیده با واحد ا Hواحد هاو،  HUدر این فرمول، 

و مطابقت  هارنگشاخص رنگ زرده از روش مقایسه چشمی  گیریاندازه. برای باشدمیگرم 

امتیازدهی شرکت  هایکارتاستاندارد، استفاده شد. در این روش از  هاینمونهبا  هاآندادن 
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Roche  .افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبه هایدادهاستفاده شد SAS  ( و با رویه 1/9)نسخه

GLM  درصد مقایسه شدند. 5با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال  هامیانگینتجزیه و 

 

 هاافتهی

 عنوانبه توانمیکه از آن  شودمیکنجد حاصل  هایدانه کشیروغنکنجاله کنجد پس از 

خوراک دام و طیور استفاده نمود. اما استفاده از این  منبع پروتئینی جایگزین کنجاله سویا در

 ضد طیور به دلیل داشتن ترکیبات ازجمله ایمعدهتک حیوانات  تغذیهمنبع پروتئینی بومی در 

جهت کاهش  آوریعملنوین  هایروش. یکی از باشدمیمحدود نظیر اسید فایتیک  ایتغذیه

د خوراکی، استفاده از فرآیند تخمیر زیستی به و بهبود ارزش غذایی موا ایتغذیه ضدترکیبات 

زیستی را  آوریعمل. در مطالعه حاضر، ما اثرات باشدمیباکتریایی و قارچی  هایگونهکمک 

 هاآنکه نتایج  ایمدادهقرار  موردبررسیبر ترکیب شیمیایی و خصوصیات فیزیکی کنجاله کنجد 

زیستی کنجاله کنجد با  آوریعمل، است. در شرایط آزمایش حاضر شدهارائه 2در جدول 

الکتوباسیلوس و  الکتوباسیلوس پالنتاروم، باسیلوس سابتیلیس هایباکتریاستفاده از 

و اسید فایتیک، فیبر خام و چربی خام و  pHبه طور مؤثری سبب کاهش میزان  اسیدوفیلوس

اله کنجد شد در کنج اسیدالکتیکمولد  هایباکتریافزایش محتوای پروتئین خام و جمعیت 

(05/0>P بنابراین، با توجه به این نتایج .)باسیلوس  هایباکتریبیان نمود که استفاده از  توانمی

روز برای  25به مدت  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسو  الکتوباسیلوس پالنتاروم، سابتیلیس

پروتئین  مؤثری سبب بهبود کیفی )نظیر اسید فایتیک( و کمی )نظیر افزایش طوربه آوریعمل

 .شودمی( ارزش غذایی کنجاله کنجد اسیدالکتیکمولد  هایباکتریخام و تعداد 
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 زیستی بر ترکیبات شیمیایی کنجاله کنجد یآورعملنتایج تأثیر  :2جدول 
 آوریعملکنجاله کنجد  کنجاله کنجد خام 

 شده

 خطای معیار

pH a58/5 b01/4 07/0 

01log ) اسیدالکتیکمولد  هایباکتری

cfu/g) 

b27/5 a25/13 85/0 

 b34/39 a05/42 22/0 پروتئین خام )%(

 a72/10 b84/6 13/0 فیبر خام )%(

 a81/3 b97/1 45/0 چربی خام )%(

 a19/18 b08/3 18/1 (mg/gاسید فایتیک )
b-a  (<05/0) هستند داریمعنیبا حروف متفاوت دارای اختالف  هایمیانگیندر هر ردیفP. 

 

زیستی و از طرفی کمبود  آوریعملکنجاله کنجد پس از  ایتغذیهبه بهبود ارزش با توجه 

منبع پروتئینی وارداتی( در صنعت طیور کشور، ما در این مطالعه اثرات  ترینرایجکنجاله سویا )

شده )فراسودمند( با کنجاله سویا را در  آوریعملجایگزینی سطوح مختلف کنجاله کنجد 

. نتایج مربوط به اثرات جایگزینی قراردادیمو بررسی  موردمطالعه گذارتخم هایمرغتغذیه 

تولیدی و عملکردی  هایشاخصسطوح مختلف کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویا بر 

است. در  شدهگزارش 3هفتگی در جدول  51-46و  45-40در مقاطع سنی  گذارتخم هایمرغ

، درصد مرغتخمتولیدی )وزن  هایصشاخاز  یکهیچهفتگی،  45-40 سنیمرحله 

( و عملکردی )مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک( مرغتخمو وزن توده  گذاریتخم

. همچنین جایگزینی سطوح مختلف (P>05/0)تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت 

حله و مصرف خوراک در مر مرغتخمکنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویا تأثیری بر وزن 

 50و  25، در همین مرحله، جایگزینی حالبااین. (P<05/0)هفتگی نداشت  51-46سنی 

شد  مرغتخمدرصد کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویا سبب بهبود درصد تولید 
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(05/0>P) صفتی مهم و اقتصادی است که تحت تأثیر درصد تولید  مرغتخم. وزن توده

 51-46. این شاخص در مرحله سنی گیردمییدی قرار تول هایمرغتخمو وزن  مرغتخم

درصد کنجاله کنجد فراسودمند  50و  25حاوی  هایجیرهبا  شدهتغذیههفتگی، در پرندگان 

حاوی  هایجیرهبا جیره شاهد و  شدهتغذیه. پرندگان (P<05/0)بهبود یافت  داریمعنی طوربه

ب تبدیل خوراک را نسبت به سایر درصد کنجاله کنجد فراسودمند کمترین ضری 50و  25

. در مقابل، باالترین ضریب تبدیل خوراک و کمترین درصد تولید (P<05/0)داشتند  هاگروه

 100و  75حاوی  هایجیره کنندهدریافت گذارتخم هایمرغبه  مرغتخمو وزن توده  مرغتخم

 .(P<05/0)درصد کنجاله کنجد فراسودمند تعلق داشت 

با سطوح مختلف کنجاله  شدهتغذیه گذارتخم هایمرغدر  مرغتخم نتایج صفات کیفی

است.  شدهارائه 4هفتگی در جدول  51-46و  45-40کنجد فراسودمند در مقاطع سنی 

جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویا موجب بهبود ضخامت 

با  گذارتخم هایمرغ هتغذی. (P<05/0)هفتگی شد  51-46در مرحله سنی  مرغتخمپوسته 

مقاومت  دارمعنیحاوی سطوح مختلف کنجاله کنجد فراسودمند سبب افزایش  هایجیره

، نتایج حاضر حالبااین. (P<05/0)هفتگی شد  51-46و  45-40در مراحل سنی  مرغتخم

از مراحل سنی تأثیری بر واحد هاو، ارتفاع آلبومین  یکهیچنشان داد که تیمارهای آزمایشی در 

از تأثیر تیمارهای  آمدهدستبهبنابراین با توجه به نتایج  (.P>05/0و رنگ زرده نداشتند )

اذعان  توانمی مرغتخمعملکردی و تولیدی و خصوصیات کیفی  هایشاخصآزمایشی بر 

هیچ اثر سوئی بر  تنهانها کنجاله سویا درصد کنجاله کنجد فراسودمند ب 50داشت که جایگزینی 

تولیدی و برخی صفات کیفی  هایشاخصندارد بلکه سبب بهبود  گذارتخم هایمرغعملکرد 

 .شودمیتولیدی  هایمرغتخم
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 گذارتخم یهامرغعملکردی  یهاشاخصنتایج تأثیر سطوح مختلف کنجاله کنجد فراسودمند بر  :3جدول 

 

 

 ابیپارامترهای مورد ارزی

 

 شاهد

  کنجاله کنجد فراسودمند

خطای  100% 75% 50% 25% 

 معیار

       )گرم( مرغتخموزن 

 70/0 08/59 37/59 29/60 64/60 96/60 45-40هفته 

 68/0 74/60 05/61 85/61 53/62 27/62 51-46هفته 

       )درصد( مرغتخمتولید 

 79/0 72/84 93/85 01/87 45/87 20/86 45-40هفته 

 a15/89 a09/90 a78/89 b02/87 b31/86 54/0 51-46هفته 

       تولیدی )گرم( مرغتخمتوده 

 72/0 07/50 03/51 46/52 00/53 54/52 45-40هفته 

 a51/55 a33/56 a52/55 b12/53 b43/52 66/0 51-46هفته 

       مصرف خوراک )گرم(

 16/2 14/121 46/120 42/119 86/118 62/118 45-40هفته 

 57/1 52/127 60/127 92/126 98/128 34/124 51-46هفته 

       ضریب تبدیل غذایی

 03/0 35/2 32/2 25/2 24/2 28/2 45-40هفته 

 b25/2 b29/2 b27/2 a39/2 a43/2 02/0 51-46هفته 
b-a  دارمعنیبا حروف متفاوت دارای اختالف  هایمیانگیندر هر ردیف ( 05/0هستند>P.) 
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 تولیدی یهامرغتخمنتایج تأثیر سطوح مختلف کنجاله کنجد فراسودمند بر خصوصیات کیفی  :4جدول 

 

 

 پارامترهای مورد ارزیابی

 

 شاهد

  کنجاله کنجد فراسودمند

 خطای معیار 100% 75% 50% 25% 

       واحد هاو

 09/2 10/74 73/74 07/76 22/77 50/74 45-40هفته 

 67/1 09/76 37/76 91/80 49/79 38/78 51-46هفته 

       (mmارتفاع آلبومین )

 28/0 67/5 79/5 96/5 09/6 74/5 45-40هفته 

 22/0 04/6 10/6 73/6 55/6 37/6 51-46هفته 

       رنگ زرده

 18/0 60/5 40/5 40/5 20/5 30/5 45-40هفته 

 20/0 40/5 70/5 30/5 70/5 50/5 51-46هفته 

       (mm) ضخامت پوسته

 03/0 57/0 50/0 53/0 48/0 35/0 45-40هفته 

 b39/0 a51/0 a62/0 a69/0 a63/0 03/0 51-46هفته 

       (2kg/cmمقاومت پوسته )

 b72/2 a45/3 a21/3 a39/3 a52/3 16/0 45-40هفته 

 b04/3 a59/3 a67/3 a73/3 a78/3 18/0 51-46هفته 
b-a  دارمعنیروف متفاوت دارای اختالف با ح هایمیانگیندر هر ردیف ( 05/0هستند>P.) 
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 گیرینتیجه

کنجاله  یآورعملروز انکوباسیون،  25نشان داد که پس از  هایافتهدر پژوهش حاضر، 

سبب  باسیلوس سابتیلیسو  الکتوباسیلوس پالنتاروم، الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسکنجد با 

شد. در طی این فرآیند،  اسیدالکتیکمولد  هاییباکترو افزایش جمعیت  pHکاهش مقدار 

با مصرف اکسیژن محیط سبب فراهم شدن شرایط زیستی مطلوب  باسیلوس سابتیلیسباکتری 

شد. از  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسو  الکتوباسیلوس پالنتاروم هوازیبی هایباکتریبرای 

نظیر سابتیلیسین و  هاییتابولیتمبا افزایش تولید  باسیلوس سابتیلیس هایباکتریسوی دیگر، 

مولد  هایباکتریکاتاالز باعث اختصاصی شدن شرایط محیطی برای رشد و زیست 

افزایش تولید  درنتیجهو  اسیدالکتیکمولد  هایباکتریشد. با افزایش تعداد  اسیدالکتیک

عات محصول افت چشمگیری یافت. محققین در مطال pH(، اسیدالکتیک ویژهبهاسیدهای آلی )

 هایمیکروارگانیسمذرت با  هایدانهتخمیر( زیستی ) یآورعملقبلی نیز اظهار داشتند که 

مضر  هایباکتریو  pHو نیز کاهش میزان  هاالکتوباسیلپروبیوتیکی سبب افزایش جمعیت 

، محصوالت حاصل از طورکلیبه. (100؛ 2016، 1)رنجیتکار و همکاران شودمی هافرمکلینظیر 

 اسیدالکتیکپروبیوتیکی،  هایباکترییند، حاوی مقادیر زیادی ترکیبات فراسودمند نظیر این فرآ

که در بهبود سالمت دستگاه گوارش میزبان نقش مهمی را ایفا  باشندمیو سایر اسیدهای آلی 

 .کنندمی

 ،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسزیستی کنجاله کنجد به کمک  یآورعملدر مطالعه حاضر، 

سبب کاهش محتوای اسید فایتیک، فیبر خام،  باسیلوس سابتیلیس ولوس پالنتاروم الکتوباسی

نشان دادند که  ایمطالعهدر  پژوهشگران چربی خام و افزایش سطح پروتئین خام کنجاله شد.

 یخام و محتوا بریکاهش ف سبب پالنتاروم لوسیالکتوباسکنجاله کنجد با زیستی  یآورعمل

 
1 Ranjitkar 
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 زانیخام به م نیپروتئ کهدرحالی، شودمی( درصد 7/16و درصد  9/48 بی)به ترت فایتیک دیاس

با  کلزا تخمیر، بیترت نیبه هم (.400؛ 2016، 1و همکاران آلود)درصد افزایش یافت  2/26

خام از  نیپروتئ شیسبب افزا سیانتروکوکوس فکالو  سیلیوتی دایکاند ،سیلیسوبت لوسیباس

خام ممکن  نیپروتئ شیافزا. (184؛ 2016همکاران،  )هو و شددرصد  63/44به درصد  11/42

در طول  هاآنزیمی و ترشح کروبیم نیپروتئ دیتول، ماده خشک یکاهش محتوادلیل است به 

شده ممکن  یآورعملدر محصول  هامیکروارگانیسم تعداد شیافزاباشد.  یآورعملدوره 

 نیپروتئ از یکروبیم ومسیب %63حدود  رای، زنیز گردد خام نیسطح پروتئ شیافزا سبباست 

سنتز  کیتیپروتئول هایآنزیم ن،ی. عالوه بر ا(565؛ 2012)سان و همکاران،  شودمی لیتشک

آزاد شود  نهیآم یدهایو اس دهایپپت شیممکن است منجر به افزا هامیکروارگانیسمشده توسط 

 سیلیسابت لوسیباساز کنجاله کتان با استفاده  یستیز یآورعمل .(185؛ 2016)هو و همکاران، 

نیز خام  یچرب زانیکاهش م .(566؛ 2012)سان و همکاران، کاهش داد  نیز خام را یچرب زانیم

به  دهایپیل نیباشد، بنابرا باسیلوس هایسویهتوسط  پازیل دیتول ییتوانا لیممکن است به دل

و اسید  خام بریکاهش ف .(566؛ 2012)سان و همکاران،  شوندمی هیتجز ترکوچکذرات 

 دی( تولو فیتاز سلولز، سلولز ی)همو فیتات  بریف کنندهتجزیه هایآنزیمبه  توانمیرا فایتیک 

همچنین، محققان  .(185؛ 2016)هو و همکاران،  نسبت داد هامیکروارگانیسمشده توسط 

یتات با کاتالیز نمودن ف الکتوباسیلوس پالنتارومگزارش کردند که آنزیم فیتاز سنتز شده توسط 

 دهدمیمیزان اسید فایتیک را کاهش  درنتیجهکه  شودمیباعث تولید اورتوفسفات معدنی 

توسط  تولیدشده. از سویی دیگر، اسیدهای آلی (83؛ 2008، 2)پالسیس و همکاران

نامحلول اسید فایتیک منجر  هایکمپلکسمحلول از  هایکمپلکس، با ایجاد هامیکروارگانیسم

 
1 Olude 
2 Palacios 
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، این درنتیجه (.485؛ 1998، 1)گیبسون و همکاران شوندمیمعدنی  به افزایش جذب مواد

و  هاکاتیوناز  یاریدر دسترس بودن بس ک،یتیفا دیاس هیکه تجز شدهاثبات خوبیبهموضوع 

 .(2؛ 2014، 2)وست دهدمی شیکنجاله کنجد را افزا غذاییارزش  درنتیجه

، وزن مرغتخمتولید  هایشاخص بر داریمعنیدر آزمایش حاضر، تیمارهای آزمایشی اثر 

هفتگی  51تا  46و ضریب تبدیل غذایی در مرحله سنی  گذاریتخم، درصد مرغتخم ایتوده

تولیدی و بهترین ضریب  هایمرغتخم ایتوده، باالترین درصد تولید و وزن کهطوریبهداشت. 

له کنجد درصد کنجا 50و  25حاوی سطوح  هایجیرهشاهد و  جیرهتبدیل غذایی به 

شده در  یآورعمل، با افزایش سطح کنجاله کنجد حالبااینشده اختصاص داشت.  یآورعمل

تولیدی و عملکردی پرندگان در مقایسه با  هایشاخصدرصد(،  100درصد تا  75جیره )از 

آزمایشی کاهش یافت. این امر ممکن است در ارتباط با افزایش فیبر خام و  هایگروهسایر 

باشد که موجب کاهش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی  هاجیرهد فایتیک در این محتوای اسی

مصرف  ازجملهعملکردی  هایشاخصی با بررس ه کنعانی و همکاراندر مطالع. گرددمی

با  نشده آوریعمل کنجاله کنجد ینیگزیسطح جا ترینمناسب ،ییغذا لیتبد بیخوراک و ضر

(. 279؛ 2010)کنعانی و همکاران،  شد شنهادیدرصد پ 10سطح  یی،غذا جیرهدر  ایکنجاله سو

 هایمرغتخم تیفیک بر اثر سوئی همچنین این محققین اظهار داشتند که این سطح پیشنهادی

 یگوشت هایجوجهدیگر، پژوهشگران نیز نشان دادند که  ایمطالعهدر  .تولیدی نداشت

)گروه حاوی کنجاله  گروه شاهد، نسبت به خام نجدککنجاله  یحاو هایجیرهبا  شدهتغذیه

 تاتیاگزاالت و ف شیاظهار داشتند که افزا پژوهشگران نی. اداشتند یمترکوزن  شیافزا سویا(

 بگذارد منفی ریتأث یوشتگ هایجوجهوزن  برافزایش تواندمیکنجاله کنجد  یحاو هایجیرهدر 

 
1 Gibson 
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ش عملکرد پرندگان همچنین، برخی دیگر از محققین دلیل کاه .(455-455؛ 2000)فاران، 

بیان کردند که اسید فایتیک با اختالل در استفاده از  گونهاینبا کنجاله کنجد خام را  شدهتغذیه

مواد معدنی )نظیر کلسیم، منیزیم و روی( و مواد مغذی )نظیر کربوهیدرات و پروتئین( و نیز 

، 1ی و همکارانیاموچ) شودسبب کاهش عملکرد تولیدی  تواندمیهضمی  هایآنزیمعملکرد 

(. عالوه بر این، کم بودن ضریب هضم پروتئین کنجاله کنجد خام نسبت به کنجاله 273؛ 2006

 باشندمیاز دیگر عوامل کاهش عملکرد رشد  خامکنجاله کنجد سویا و افزایش فیبر خام 

بسیار  هاییافته. با توجه به بررسی مطالعات پیشین، (273؛ 2006)یاموچی و همکاران، 

شده به روش تخمیر زیستی در  یآورعمل روغنی هایکنجاله کارگیریبهودی در زمینه محد

، در این قسمت به بحث و بررسی اثرات سایر محصوالت حالبااینتغذیه طیور وجود دارد. 

و  25حاصل از جایگزینی  هاییافته. در مطالعه حاضر، پردازیممیفراسودمند در تغذیه طیور 

تولیدی و عملکردی  هایشاخصجد فراسودمند با کنجاله سویا بر درصد کنجاله کن 50

اثرات مثبتی را نشان داد و حتی سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک در این  گذارتخم هایمرغ

 هایخوراک هیکه تغذ انددادهآزمایشی شد. مطالعات قبلی نشان  هایگروهنسبت سایر  هاگروه

نسبت به گروه شاهد زیستی  شده به روش تخمیر یورآعمل تخم پنبهدرصد کنجاله  8 یحاو

. این (987؛ 2013)سان و همکاران،  شودمی گوشتی هایجوجهعملکرد رشد سبب بهبود 

و  ایتغذیه ضدمحققین دلیل بهبود عملکرد رشد پرندگان را به کاهش و یا حذف ترکیبات 

به نتایج حاصل از این آزمایش با توجه  طورکلیبهخوراک نسبت دادند.  ایتغذیهارتقاء ارزش 

 گذارتخم هایمرغو بررسی مطالعات قبل، دو دلیل برای توضیح بهبود صفات عملکردی 

بیان نمود. اولین دلیل در ارتباط با بهبود شرایط  توانمیبا کنجاله کنجد فراسودمند  شدهتغذیه

شده به  یآورعمل . با توجه به اینکه محصوالتباشدمیاکولوژی دستگاه گوارش پرندگان 

 
1 Yamauchi 
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، باشندمیو اسیدهای آلی  اسیدالکتیکمولد  هایباکتریروش زیستی حاوی مقادیر زیادی از 

که  شودمیمختلف دستگاه گوارش  هایقسمتسبب اسیدی شدن  هاخوراکتغذیة این نوع 

نظیر  مفید هایباکتریجمعیت  رشد و تکثیرآن شرایط محیطی مطلوبی را برای  تبعبه

که این  (3-2؛ 2019، 1)سوگی هارتو و همکاران کندمیایجاد  اسیدالکتیکمولد  هایباکتری

در بهبود  هابیوتیکپریو  هاپروبیوتیکخوراکی نظیر  هایافزودنیعمل بسیار شبیه به نقش 

به بهبود ارزش کیفی  توانمی. دلیل دوم را باشدمیسالمت و کارآیی دستگاه گوارش پرندگان 

 ایتغذیهاز طریق افزایش قابلیت هضم مواد مغذی و همچنین کاهش عوامل ضد کنجاله کنجد 

؛ 2019، 2االگونجو و همکاران) نسبت داد آوریعملآن نظیر اسید فایتیک در طی دوره 

2409). 

حاوی سطوح مختلف کنجاله  هایخوراکبا  گذارتخم هایمرغ در آزمایش حاضر، تغذیه

تولیدی شد.  هایمرغتخممقاومت و ضخامت  دارمعنی شده باعث افزایش آوریعملکنجد 

 هایخوراک فردمنحصربهبه ویژگی  توانمیرا  مرغتخمافزایش مقاومت و ضخامت پوسته 

 هایباکتریسرشار از  هاخوراککه قبالً ذکر شد، این  طورهمانفراسودمند نسبت داد. 

با فراهم نمودن شرایط مساعد برای  پایین بوده که در محیط دستگاه گوارش pHپروبیوتیکی با 

دستگاه  pHسبب تولید اسیدهای آلی و متعاقباً کاهش  اسیدالکتیکمولد  هایباکتریرشد 

روده باعث افزایش جذب کلسیم و فسفر )این دو  pH. در همین حال، افت شوندمیگوارش 

، 3فتاح و همکارانلا)عبد شودمیدارند( از روده  مرغتخمعنصر نقش بسزایی در تشکیل پوسته 

با  گذارتخمخوراک مرغان  سازی مکملهمچنین، محققین گزارش کردند که (. 220؛ 2008
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و افزایش جذب کلسیم و فسفر موجب بهبود مقاومت پوسته  pHبوتیرات از طریق کاهش 

 (.162؛ 2007)سنگر و همکاران،  شودمی مرغتخم

زیستی رویکردی جدید را برای  یآورعمل بیان نمود که توانمینتایج این مطالعه  اساس بر

. دهدمیمحققین و فعاالن صنعت طیور قرار  رویپیشکنجاله کنجد  ایتغذیهارتقاء ارزش 

درصد پروتئین جیره، عملکردی  50همچنین، استفاده از کنجاله کنجد فراسودمند تا سطح 

بر این، تغذیه سطوح مختلف مشابه با گروه شاهد )کنجاله سویای وارداتی( را نشان داد. عالوه 

تولیدی شد.  هایمرغتخمکنجاله کنجد فراسودمند سبب بهبود ضخامت و مقاومت پوسته 

اقتصادی را در راستای مهم و ویژه  راهبرددو  توانمی الذکرفوقبنابراین، با توجه به نتایج 

 توانمیزیستی  آوریعملاینکه، با استفاده از روش  خودکفایی کشور مدنظر قرار داد. نخست

بهینه و مؤثرتر در تغذیه طیور استفاده نمود و باعث رفع  طوربهاز پسماندهای پروتئینی گیاهی 

تأمین خوراک شد. دوم، عالوه بر دستیابی به  ٔ  درزمینهبرخی از مشکالت اخیر صنعت طیور 

ی از به ترکیبی غن توانمیغذایی افزوده برای تهیه خوراک،  با ارزشمحصول پروتئینی 

نقش  تواندمیکه  یافتدستنیز  اسیدالکتیکمولد  هایباکتری ازجملهسودمند  هایباکتری

را در راستای بهبود عملکرد  بیوتیکپریو  پروبیوتیک، بیوتیکآنتیخوراکی از قبیل  هایمکمل

 هایافزودنینماید که این امر نیز عالوه بر کاهش نیاز به واردات  ءو سالمت طیور ایفا

است که در  ذکرشایان گردد. بیوتیکآنتیسبب تولید محصوالت عاری از  تواندمی الذکرفوق

صورت توجه به کشت این دانه روغنی در سطح وسیع )با توجه به سازگاری آن با شرایط 

با بهبود ارزش غذایی  توانمیاقلیمی کشور( عالوه بر استفاده از روغن جهت مصارف انسانی، 

دامی و طیوری  مصارفبه کشورهای متقاضی جهت  یادشده آوریعملکنجاله کنجد تحت 

 عرضه داشت و از این طریق برای کشور درآمد ارزی داشت.
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 پیشنهادها

تأمین کنجاله سویا  ٔ  درزمینهبا توجه به مشکالت اخیر صنعت پرورش طیور کشور 

نجد فراسودمند بر سالمت کنجاله کاستفاده از منبع پروتئینی وارداتی( و نتایج مثبت  ترینرایج)

زیستی جهت استفاده بیشتر از این  آوریعملتکنیک  کارگیریبه، گذارتخم هایمرغو عملکرد 

. عالوه بر این، با توجه به شودمیپیشنهاد  گذارتخم هایمرغپروتئینی در تهیه خوراک منبع 

 که: شودمینتایج این مطالعه پیشنهاد 

دیگر پسماندهای پروتئینی  اییهتغذمفید بر ارزش  یهایکروارگانیسممتأثیر سایر  •

 قرار گیرد. موردمطالعهگیاهی و حیوانی 

شده به روش زیستی بر عملکرد پرندگان در مواجه با  یآورعمل یهاخوراکتأثیر  •

 مورد ارزیابی قرار بگیرد. محیطی مانند گرمایی و میکروبی یهاتنش

عملکردی و  یهاشاخصیستی بر شده به روش ز یآورعمل یهاخوراکتأثیر  •

 تولیدی سایر طیور بررسی شود.
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