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منابع پروتئین گیاهی در تغذیه طیور
بــدن جانــوران و انســان و بافتهایــی مثــل ماهیچــه هــا ، بافتهــای پیونــدی ، کــوالژن ، 
پوســت ، مــو ، ســم ، پرهــا ، ناخنها و قســمتهای شــاخی منقــار در پرنــدگان  از  پروتئین 
ــا  ــیار ب ــه بس ــا ک ــا و گلوبولینه ــون آلبومینه ــون همچ ــات خ ــد . ترکیب ــده ان ــكیل ش تش
اهمیــت هســتند و در رشــد و ســامت بــدن نقــش دارنــد نیــز از پروتئیــن تشــكیل شــده 
انــد.  ترکیباتــی کــه پروتئینهــای را میســازند )اســید هــای امینــه( بایســتی توســط غــذا 
بــه بــدن جانــدار برســد و در غیــر اینصــورت رشــد و تولیــد انجــام نخواهــد شــد. منابــع 
پروتئینــی در جیــره غذایــی طیــور شــامل منابــع پروتئیــن حیوانــی و منابــع پروتئیــن 

گیاهــی مــی باشــد. 
در ایــن نوشــتار تمرکــز اصلــی بــر منابــع پروتئیــن گیاهــی و بخصــوص کنجالــه کلــزا 
ــه هــای روغنــی  مــی باشــد. یكــی از مهمتریــن منابــع پروتئیــن گیاهــی باقیمانــده دان
اســت کــه بعــد از عملیــات اســتخراج روغــن از دانــه بــر جــای میمانــد. ایــن باقیمانــده هــا 
ــه ســویا و  ــا اهمیــت میتــوان از دان ــه هــای روغنــی ب ــه مینامنــد. از جملــه دان را کنجال
دانــه کلــزا )کانــوال( نــام بــرد. ســویا بــه دلیــل در بــر داشــتن مــواد ضــد تغذیــه ای کمتــر 
در اولویــت مــی باشــد ولــی در کشــور مــا امــكان کشــت وســیع آن وجــود نــدارد و لزومــًا 

بایســتی از خــارج وارد شــود.

 
دانه سویا و کنجاله سویا پلت شده
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ــا  ــد ام ــی باش ــتری م ــه ای بیش ــد تغذی ــواد ض ــه دارای م ــد ک ــر چن ــزا ه ــاه کل ــا گی  ام
ــور  ــه دام و طی ــه آن در تغذی ــود و از کنجال ــت نم ــیعی کش ــطح وس ــوان آن را درس میت
اســتفاده نمــود. البتــه امــروزه بــه مــدد تحقیقــات علمــی گســترده انواعــی از گیــاه کلــزا 
ــی  ــول و پایین ــل قب ــطح قاب ــه ای از س ــد تغذی ــواد ض ــاظ م ــه لح ــه ب ــد ک ــده ان ــد آم پدی

ــند. ــی باش ــوردار م برخ
دانــه هــای روغنــی دیگــری هــم وجــود دارنــد ماننــد دانــه آفتــاب گــردان ، گلرنــگ و 
پنبــه دانــه،  ولــی کنجالــه آنهــا ارزش آنچنانــی در تغذیــه مــرغ نــدارد و در مقایســه بــا 

کنجالــه ســویا و کلــزا بســیار پاییــن تــر مــی باشــند.
بــا توجــه بــه اصــل خــود کفایــی و کاهــش واردات روغــن نباتــی )بخــش اعظــم روغــن 
ــور  ــاط کش ــر نق ــاه در اکث ــن گی ــه ای ــن ک ــه ای ــر ب ــود( و نظ ــور وارد می ش ــی در کش مصرف
ــال  ــول از س ــن محص ــت ای ــر کش ــطح زی ــت س ــت دول ــا حمای ــد و ب ــت می باش ــل کش قاب
ــه طــوری کــه در ســال زراعــی 79-78 بــه 1724  ــه افزایــش بــوده، ب 77 بــه ســرعت روب

هكتــار رســید.
روغــن کلــزا از دانــه کلــزا )شــلغم روغنــی ( کــه دارای 44-38 درصــد روغــن اســت بــه 
روش پــرس حلزونــی و ســپس حــال هگــزان اســتخراج مــی شــود. کانــوال نــوع اصــاح 
ــه  ــش یافت ــت کاه ــمی اس ــان س ــرای انس ــه ب ــیک آن ک ــید اروس ــه اس ــت ک ــده کلزاس ش
اســت. ارزش تغذیــه ای کانــوال بــه ســبب مقــدار اســید اولئیــک بــاالی آن )حــدود 60 
درصــد( مــی باشــد بــه طــوری کــه کانــوال بعــد از روغــن زیتــون باالتریــن میــزان اولئیــک 
را در بیــن روغــن هــای مرســوم دارد و همچنیــن ماننــد روغــن ســویا تنهــا منبــع روغنــی 

اســت کــه مقــدار قابــل توجهــی اســید آلفــا لینولنیــک دارد. 
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دانه کلزا و کنجاله کلزا

آشنایی با گیاه کلزا
محصــول کلــزا یكــی ازمهــم تریــن گیاهــان زراعــی اســت کــه از دانــه آن جهــت تولیــد 
ــو )Brasicaceae( ، یــك ســاله  ــواده شــب ب ــزا گیاهــی از خان روغــن اســتفاده می شــود. کل
ــول  ــن محص ــر ای ــه اخی ــد. در ده ــی باش ــوال م ــزا کان ــر کل ــام دیگ ــت. ن ــن اس و دگرگش
روغنــی از نظــر متوســط عملكــرد روغــن جهانــی از رتبــه پنجــم بــه رتبــه ســوم صعــود 
کــرده اســت کــه کشــورهای اروپائــی و کانــادا و چیــن و هنــد قســمت اعظــم روغــن خــود 
را از آن تهیــه می کننــد. بــه دلیــل وجــود گونــه هایــی بــا خصوصیــات متفــاوت ، امــكان 
کشــت آن در شــرایط ســرد ، گــرم و معتــدل دنیــا وجــود دارد. یكــی از خصوصیــات کلــزا 
داشــتن تیــپ هــای بهــاره و زمســتانه میباشــد. مبــداء آن کشــورهای آســیای میانــه و 
اروپــا اســت. در ایــران اســتان گلســتان یكــی از اســتان هــای مهــم کشــت ایــن محصــول 

مــی باشــد. و از ســال 1372 ایــن 
گیــاه در کشــور کشــت مــی شــود.  
بارندگــی  دارای  کــه  درمناطقــی 
باشـــــد  مــی  میلیمتــر   300-350
می تــوان بــه صــورت دیــم اقــدام بــه 
کشــت ایــن محصــول نمــود. درحــال 
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حاضــر کلــزا یكــی از گیاهانــی اســت کــه درتنــاوب بــا گنــدم و جــو می توانــد بــه عنــوان 
ــود.   ــت ش ــادی کش ــزه اقتص ــول پائی ــك محص ی

ــه  ــت دان ــرد وکیفی ــر عملك ــده ای ب ــر عم ــت تأثی ــوه ی برداش ــان و نح ــاب زم    انتخ
کلــزا دارد. از آنجــا کــه کلیــه دانــه هــای یــك بوتــه کلــزا همزمــان نمــی رســند، برداشــت 
زود هنــگام ســبب مــی شــود مقــدار زیــادی از  دانــه هــا نــارس برداشــت شــوند. در ایــن 
وضعیــت میــزان کلروفیــل و اســیدهای چــرب آزاد در دانــه زیــاد بــوده وکیفیــت روغــن 

کاهــش مــی یابــد. 
   رســیدگی فیزیولوژیــك کلــزا هنگامــی رخ مــی دهــد کــه ســاقه اصلــی و شــاخه هــای 
فرعــی بــه رنــگ کاهــی در آمــده، میــوه هــا زرد قهــوه ای شــده و دانــه هــا در درون میــوه 
بــه رنــگ قهــوه ای تیــره و یــا ســیاه دیــده شــوند. اغلــب در ایــن مرحلــه از رشــد، بــرگ هــا 
ــه  زرد شــده و ریــزش خواهنــد کــرد. زمــان برداشــت در کشــت هــای پاییــزه نســبت ب
ــد از  ــا 90 روز بع ــاره 85 ت ــای به ــت ه ــا 240 روز و در کش ــد، 140 ت ــل تولی ــم و مح رق
ــه  ــن ب ــی روغ ــیدگی فیزیولوژیك ــس از رس ــه روز پ ــا س ــد. دو ت ــی باش ــت م ــخ کاش تاری
باالتریــن میــزان خــود مــی رســد. رســیدگی میــوه هــا در بوتــه، بــه علــت طوالنــی بــودن 
دوره گلدهــی همزمــان نخواهــد بــود. رســیدن میــوه هــا، ابتــدا در گل آذین ســاقه اصلی 

صــورت مــی پذیــرد. زیــرا  نخســتین گل هــا در ایــن محــل آشــكار شــده انــد. 
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محصــول کلــزا عــاوه بــر تامیــن بخــش مهمــی از مــواد اولیــه مــورد نیــاز کارخانه هــای 
روغنی کشــی از لحــاظ اصــاح ســاختمان خــاك در تنــاوب زراعــی نیــز نقشــی اساســی 
ــی در  ــه خودکفای ــل ب ــدف نی ــا ه ــجم ب ــدت و منس ــد م ــزی بلن ــه ری ــزوم برنام دارد.  ل
تولیــد روغــن هــای خوراکــی غیــر قابــل انــكار خواهــد بــود. چندیســت کــه گیــاه کلــزا بــه 
عنــوان یــک گیــاه مناســب روغنــی بــرای کشــت در شــرایط آب و هوایــی کشــور مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه شــرایط دمــا و رطوبــت، کاشــت پاییــزه ایــن گیــاه 

در اغلــب نقــاط کشــور بــه راحتــی امــكان پذیــر اســت.
 

کنجاله کلزا
ــوده  ــار ب ــون هكت ــر 26/8 میلی ــا براب ــزا در دنی ــت کل ــر کش ــطح زی ــال 2000 س درس
ــر  ــاف در ب ــط غ ــای آن توس ــوده و دانه ه ــگ ب ــای زرد رن ــزا دارای گله ــاه کل ــت. گی اس
ــر  ــی مت ــر 2-1 میل ــه قط ــرد ب ــك و گ ــه کوچ ــدد دان ــاف 9 ع ــر غ ــود. در ه ــه می ش گرفت
وجــود دارد. بــا فــرآوری ایــن دانه هــا، روغــن کلــزا بدســت می آیــد. همانطوریكــه 
گفتــه شــد روغــن کلــزا پــس از روغــن ســویا و پنبــه دانــه، مقــام ســوم تولیــد جهانــی را 

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
ــد  ــط 35 درص ــور متوس ــه ط ــزا ب ــه کل ــی دان ــن کش ــات روغ ــل از عملی ــه حاص کنجال
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پروتئیــن دارد کــه بــه میــزان وســیعی می توانــد بــه عنــوان مكمــل پروتئینــی در تغذیــه 
دام وطیــور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. همچنیــن مقــدا کمــی روغــن در کنجالــه باقــی 
ــی  ــرژی زای ــزا داررا ارزش ان ــه کل ــل کنجال ــن دلی ــه همی ــد( و ب ــر از 1 درص میماند)کمت
ــی  ــت ول ــبی اس ــیار مناس ــه بس ــید آمین ــب اس ــزا دارای ترکی ــه کل ــت. کنجال ــی اس خوب
ــزان  ــت دارد . می ــن محدودی ــزان لیزی ــی در می ــی گیاه ــع پروتئین ــر مناب ــد دیگ همانن
چربــی موجــود در کنجالــه کلــزا بــا توجــه بــه واریتــه آن متفــاوت اســت جیــره خوراکــی 
مــرغ در بــر گیرنــده  غــات مختلــف ) بــرای تامیــن انــرژی ( ،کنجالــه دانــه هــای رو غنــی 
ــرای تامیــن امــاح و  ــی و ویتامینــه ) ب ــرای تامیــن پروتئیــن ( و مكمــل هــای معدن ) ب
ویتامیــن هــا ( و برخــی افزودنــی هــای دیگر)اســیدهای امینــه مصنوعــی ، رنگدانــه هــا 

، کوکسیدیواســتاتها ، آنتــی بیوتیــك هــا و…( مــی باشــد . 
یكــی از جنبــه هــای مــورد نظــر  متخصصیــن تغذیــه طیــور در خصــوص اســتفاده از 
ــه  ــه ای  ) Anti-nutrient( در اینگون ــد تغذی ــواد ض ــئله م ــی  مس ــای روغن ــه ه ــه دان کنجال
خوراکهــا مــی باشــد. ایــن مــواد  پروتئینهــا ، گلیكوزیدهــا یــا آلكالوئیدهایــی  مــی باشــند 
ــی  ــائی های ــد و نارس ــش  رش ــث کاه ــتند و باع ــه ای هس ــوء تغذی ــرات س ــه  دارای اث ک
ــن مــواد ضــد  ــه ی ای ــد . از جمل ماننــد عــوارض اکســیداتیو و عــوارض عصبــی میگردن
ــوالت  ــز ین ــویا  ، گلوک ــه س ــن  در دان ــین و لكتی ــی تریپس ــه آنت ــوان ب ــه ای  میت تغذی
ــی  ــود . برخ ــاره نم ــه  اش ــم پنب ــیپول در  تخ ــن و گاس ــك ، تان ــید فیتی ــوال  و  اس در  کان
اقدامــات ماننــد انــواع روشــهای فــرآوری  و یــا اصــاح ژنتیكــی  بــه منظــور کاهــش ایــن  

ــرده مــی شــوند . ــه کار ب مــواد ضــد تغذیــه ای  ب
حــرارت دادن باعــث کاهــش آنتــی تریپســین موجــود در دانــه ســویای خــام میگــردد  
ــه تخــم پنبــه را  ــم  فیتــاز  اســید فیتیــك موجــود در کنجال ــا اینكــه اســتفاده از آنزی و ی
کاهــش مــی دهــد و فســفر موجــود را قابــل دســترس مینمایــد. اصــاح ژنتیكــی منــداب 
واریتــه تــازه ای  بوجــود آورده اســت کــه از ایــن نظــر حائــز اهمیــت اســت و کانــوال نــام 
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دارد .  در کشــور مــا ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر جیــره هــای غذایــی مــرغ عمدتا 
بــر اســاس اقــام ذرت و ســویا تهیــه میگــردد کــه وارداتــی مــی باشــند و از طــرف دیگــر 
در تغذیــه امــروزی ، اســتفاده از اقــام جدیــدو جایگزیــن و اســتفاده از افزودنــی هــای 
مختلــف از جملــه افقهــای مــورد توجــه متخصصیــن تغذیــه طیــور مــی باشــد.هدف از 
ارائــه مقالــه حاضــر بررســی یافتــه هــای موجــود در زمینــه اســتفاده از کنجالــه کانــوال 
)منــداب یــا کلــزا ( در جیــره غذایــی مــرغ  بعنــوان جایگزینــی مناســب بــرای ســویا کــه 

وارداتــی اســت  مــی باشــد
ترکیبات ضد تغذیه ای کلزا

کلــزا و منــداب  از یــك ریشــه مــی باشــند و لــی ترکیبــات شــیمیایی آنهــا بــا همدیگــر 
تفــاوت دارد. در حقیقــت کلــزا  یــک نــوع منــداب اســتكه بــا روشــهای ژنتیكــی اصــاح 
ــادی از  ــای زی ــه ه ــد.و واریت ــش یاب ــود در آن کاه ــواد موج ــی م ــزان برخ ــا می ــده ت ش
کانــوال هــم اکنــون در دســت اســت و تحقیقــات در بدســت آوردن واریتــه هــای جدیــد 
ــر  ــه اخی ــزا در دو ده ــرغ ،کل ــره م ــی جی ــام پروتئین ــن اق ــه دارد .در بی ــاکان ادام کم
بســیار مــورد توجــه بــوده و در خصــوص اســتفاده از آن در تغذیــه دام و طیــور تحقیقــات 
وســیعی صــورت گرفتــه اســت. یكــی از مهمتریــن مناطــق کشــت کانــوال کشــور کانــادا  
ــق  ــوص مناط ــی مخص ــد گیاه ــی باش ــداب م ــی از من ــوع خاص ــه ن ــد.کانوال ک ــی باش م
ــردد و  ــی گ ــتخراج م ــا ل اس ــاری و ح ــهای فش ــا روش ــد.روغن آن ب ــی باش ــوب م مرط
باقــی مانــده آن کنجالــه کانــوال نامیــده مــی شــود کــه حــاوی پروتئیــن خــام باالیی اســت  
و  قابــل اســتفاده در تغذیــه طیــور مــی باشــد. از آنجائیكــه کنجالــه کانــوال  فیبــر باالیــی 
ــذار  ــور تخمگ ــه طی ــا در تغذی ــد و عمدت ــی باش ــی م ــرژی پائین ــان ( دارای ان دارد )زای
ــا کانــوال باعــث کاهــش عملكــرد  مــورد اســتفاده دارد. و  جایگزیــن نمــودن کل ســویا ب
طیــور گوشــتی میگــردد. در حــال حاضــر کشــت کانــوال در کشــورهایی ماننــد اســترالیا و 

پاکســتان و کشــورهای اروپایــی بــه ســرعت رو بــه افزایــش اســت.
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ترکیبات عمده ضد تغذیه ای کنجاله کلزا :
1- فیتات : 

اســید فیتیــک یكــی از ترکیبــات ضــد تغذیــه ای موجــود در کنجالــه کلــزا مــی باشــد 
وبــا توجــه بــه خاصیــت شــدید الكتــرون خواهــی بــه شــدت بــا پروتئیــن هــا و امــاح ) 
کاتیــون هــا ( بــه ویــژه روی ترکیــب مــی شــوند کــه بدیــن ترتیــب قابلیــت جــذب امــاح 
و پروتئیــن هــا را کــه در ارزش غذایــی کنجالــه ضــروری هســتند کاهــش مــی دهــد . کــه 
بــا اســتفاده از روشــهای صحیــح تهیــه کنجالــه کلــزا مــی تــوان ایــن اثــر ضــد تغذیــه ای 

را کاهــش داد .
2- اسید فنلیک و تانن ها :

مقــدار ایــن ترکیبــات در کلــزا تقریبــا30 برابــر کنجالــه ســویا اســت وجــود ایــن 
ترکیبــات باعــث طعــم تنــد و رنــگ تیــره کنجالــه مــی شــود . فنــل هــا و فــرآورده هــای 
اکســیده آنهــا بــا اســید هــای آمینــه ضــروری و آنزیمهــا ترکیــب شــده و قابلیــت جــذب 

پروتئیــن هــا را کاهــش مــی دهــد .
3- گلوکوزینولیت ها :

تأثیــرات ضــد تغذیــه ای گلوکوزرینولیــت هــا و ترکیبات ناشــی از تغییــر ) مثاهیدرولیز (  
آنهــا عمدتــًا شــامل اثــرات توکســیک ، ایجــاد گواتــر بــا جلوگیــری از ســنتزهورمون تیروئیــد 

و کاهــش قــدرت بــاروری و ایجــاد تغییــرات پاتولوژیــک در کبــد و غــده تیروئیــد اســت .
 ارزش غذایی ترکیبات موجود در کانوال 

جــدول 1 قابلیــت هضــم اســید هــای امینــه موجــود در کانــوال و مقایســه آن را با ســویا 
نشــان مــی دهــد کــه بــا توجــه بــه آن مشــاهده میگــردد عمدتــا کانــوال در وضعیــت فقیــر 
تــری از ایــن لحــاظ قــرار دارد لــذا مكمــل نمــودن جیــره بــا لیزیــن و متیونیــن میتوانــد 
در افزایــش ارزش غذایــی کانــوال موثــر باشــد. مــواد ضــد تغذیــه ای موجــود درکنجالــه 
کانــوال شــامل گلوکوزینــوالت ،اســید اروســیك ، تانــن ،گویتریــن ، تیوســیانیت ، نیتریــل 
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،ســیناپین و متیــل سیســتین سولفواکســاید باعــث  میشــود کــه ایــن مــواد باعــث کاهش 
ضریــب هضمــی ، ممانعــت از جــذب یــد توســط تیروئیــد ، افزایــش انــدازه کبــد و کلیــه ، 

طعــم ماهــی در تخــم مــرغ و ضایعــات اکســیداتیو و همولیتیــك مــی گردنــد .  

جدول 1: مقایسه قابلیت هضم برخی اسید های امینه ضروری در کانوال و سویا

در کانــوال یــا منــداب اصــاح شــده میــزان اســید اروســیك 2% از کل اســیدهای چــرب 
ــن  ــه ای ــد . ک ــی باش ــرم م ــول در گ ــو م ــر از 30 نان ــوالت آن کمت ــوده و گلوکوزین ــه ب دان
مقــدار از وضعیــت مســموم کننــده موجــود در منــداب بســیار فاصلــه دارد. گلوکزینوالت 
موجــود در کانــوال و منــداب از مهمتریــن مــواد ضــد تغذیــه ای موجــود در آن مــی باشــد 
.جــدول 2  تاثیــر ایــن مــاده را در پیدایــش خونریزیهــای کبــدی کــه منجــر بــه تلفــات در 
گلــه هــای مــرغ تخمگــذار را نشــان مــی دهــد. بــا افزایــش ســطح گلوکــز اینــوالت میــزان 
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خونریزیهــای کبــدی، وزن تیروئیــد افزایــش و نهایتًا تلفــات افزایش می یابــد. کاهش میزان 
گلوکزینــوالت موجــود در کانــوال باعــث افزایش انــرژی متابولیســمی کانوال نیز میگــردد .

جدول 2: تاثیر افزایش گلوکز اینوالت جیره بر وزن تیروئید، تلفات و تولید تخم مرغ
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خصوصیات تغذیه ای کلزا
همانطوریكــه قبــا اشــاره شــد انــرژی کانــوال و کنجالــه منــداب نســبت بــه ســویا پائین 
تــر اســت و ایــن از جملــه نكاتــی اســتكه بایــد در جیــره نویســی بــه آن توجــه نمــود در 
ــود.  ــی ش ــده م ــته دی ــدون پوس ــته و ب ــا پوس ــداب ب ــمی  من ــرژی متابولیس ــدول 3 ان ج
ــا  ــده و  ب ــری ش ــته گی ــداب پوس ــرژی کل من ــود ان ــده میش ــدول دی ــه در ج همانطوریك
پوســته تقریبــا برابــر اســت ولــی انــرژی آزاد شــده آنهــا در بــدن ) انــرژی قابــل ســوخت 
و ســاز( بســیار متفــاوت اســت.  نســبت پوســته بــه وزن دانــه در  کانــوال یــا منــداب در 
ــن  ــوال دارای تان ــته کان ــر ( و پوس ــدودا دو براب ــت ) ح ــیار باالس ــویا بس ــا س ــه ب مقایس
ــب  ــن ترتی ــده و بدی ــی ش ــاز گوارش ــای پروتئ ــدن آنزیزمه ــه ش ــث بلوک ــه باع ــد ک میباش
باعــث کاهــش رشــد میگــردد. کنجالــه تولیــد شــده از دانــه هــای پوســته گیــری شــده 
بــه مراتــب ارزشــمند تــر مــی باشــند ولــی پوســته گیــری رونــد کاری را تحــت تاثیــر قــرار 

میدهــد .
جدول 3 : انرژی موجود در دانه منداب ) با پوسته و بدون پوسته ( در مرغ  تخمگذار

10% کانــوال درجیــره  مــرغ تخمگذارباعــث کاهــش انــدازه تخــم مــرغ میگــردد کــه ایــن 
موضــوع بــه کاهــش انــرژی دریافتــی مرتبــط اســت همینطــور کاهــش مصــرف خــوراك 
و وقــوع خونریزیهــای کبــدی بــا تغذیــه کانــوال ارتبــاط دارد.از آنجائیكــه  قابلیــت هضــم 
ــا اســیدهای  ــوال کمتــر از ســویا اســت مكمــل نمــودن جیــره ب اســیدهای امینــه در کان
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امینــه متیونیــن ، لیزیــن و سیســتئین ایــن اثــرات را کاهــش میدهــد. در مــرغ گوشــتی 
کانــوال در ســطح باالتــری مصــرف مــی گــردد زیــرا آثــار مــرگ و میــر مشــاهده شــده در 
ــا  ــود و عمدت ــی ش ــده نم ــتی دی ــرغ گوش ــدی در م ــزی کب ــد خونری ــذار مانن ــرغ تخمگ م

مشــكات پــا ناشــی از کانــوال وجــود دارد ) ماننــد دیســكوندرو پازیــا (.
 نشــان داده شــده اســت کــه مشــكات پــا در ارتبــاط بــا ســطح ســولفور خــون مــی باشــد 
ــث  ــت( باع ــوالت اس ــزای گلوکوزین ــی از اج ــولفور یك ــره ) س ــاد در جی ــولفور زی ــرا س زی
ــطح  ــش س ــال افزای ــن ح ــردد .در ای ــی گ ــیم م ــذب کلس ــی و ج ــت دسترس ــش قابلی کاه
کلســیم تــا حــدی مشــكل را بــر طــرف مــی کند ولی ســطح بــاالی کلســیم در جیــره کاهش 
مصــرف خــوراك را ســبب مــی گردیــد. مطالعــات بعــدی نشــان داد کــه کانــوال باعــث بــر 
هــم خــوردن تعــادل عناصــر بــدن )کاتیــون و آنیــون( بــدن  میگــردد  زیــرا ســطح پتاســیم 
در کانــوال  )1/2 % ( و در مقایســه بــا ســویا  )1/4 % ( پائیــن تــر بــود و در ایــن حــال اســتفاده 
از ترکیبــی کــه حــاوی پتاســیم باشــد ) مانندبیكربنــات پتاســیم( در جیــره مشــكل تعــادل 

عناصــر و نهایتــا مشــكات پــا ناشــی از آن را  بــر طــرف مــی کنــد.
ــای  ــته ه ــه پوس ــت ک ــتی اس ــای گوش ــرآوری مرغه ــان ف ــوال در زم ــر کان ــكل دیگ مش
ســیاه کانــوال باعــث پارگــی دســتگاه گــوارش و فــرو رفتــن بــدرون الشــه میگرددکــه باعــث 
کاهــش کیفیــت الشــه میشــود . لــذا بــرای حــل ایــن معضــل در هفتــه آخــر دوره پــرورش 
کانــوال از جیــره مرغهــا حــذف مــی گــردد . پوســته گیــری از کانــوال قبــل از روغــن کشــی 
ارزش تغذیــه ای و انــرژی زایــی  کنجالــه آنــرا بمراتــب افزایــش مــی دهــد. اســتفاده از 
آنزیــم هایــی ماننــد فیتــاز و پكتینــاز باعــث افزایــش ضریــب هضمــی پلــی ســاکاریدهای 

غیــر نشاســته ای محلــول ) NSP (، الیگوســاکاریدها و فیتــات در کانــوال مــی گــردد.
فــرآوری کنجالــه منــداب یــا کانــوال بــا بیكربنــات ســدیم و بیكربنــات آمونیــم باعــث 
ــوال در جوجــه هــای گوشــتی  میشــود کــه تفــاوت معنــی داری بیــن تغذیــه ســویا و کان
حاصــل نشــود کــه حالتــی مطلــوب اســت. کنجالــه کانــوال بــه عنــوان یــك منبــع 
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پروتئینــی میتوانــد مــورد نظــر قــرار بگیــرد .البتــه هــر ســاله در کشــورهایی ماننــد کانادا 
ــد  ــواد ض ــزان م ــه می ــد ک ــای جدی ــه ه ــوژی واریت ــای بیوتكنول ــتفاده از تكنیكه ــا اس ب
ــد تولیــد و عرضــه میگــردد . ولیكــن   تغدیــه ای )خصوصــا گلوکزینــوالت( کمتــری دارن
ــا ســویا  قابــل رقابــت نیســت . اگــر چنانچــه کشــت  کانــوال از لحــاظ تغذیــه ای هنــوز ب
ایــن محصــول  در کشــور مــا دارای مزیــت نســبی اســت   میتــوان بــروی آن تاکیــد نمــود 
البتــه بایســتی یــادآور شــد کــه تحقیقــات در خصــوص نحــوه فراینــد ســازی  محصــول 
ــای  ــه ه ــد واریت ــور تولی ــه منظ ــوژی ب ــهای بیوتكنول ــتفاده از روش ــوال و اس ــه کان کنجال
ــذا الزم  ــوال در کشــور مــا مــی باشــد .ل جدیــد مكمــل ایــن مزیــت نســبی در کشــت کان
اســت  متخصصیــن زراعــت ،  علــوم دامــی و بیوتكنولوژیســتها در خصــوص پایــه ریــزی   
یــك  طــرح کان بــرای کشــت کانــوال وارد عمــل شــوند .چــرا کــه تولیــد و کشــت واریتــه  
مطلــوب  ایــن محصــول در کشــور بجــای  ســویا از لحــاظ کاهــش واردات و خودکفایــی 

اقتصــادی حائــز اهمیــت مــی باشــد.
کنجاله کلزا در تغذیه مرغ:

مطالعــات جدیــد  نشــان مــی دهــد کــه حداکثــر10% کنجالــه کلــزا اصــاح شــده ) کانــوال ( 
کــه مقادیــر گلوکوزینــوالت آن پاییــن اســت مــی توانــد بــه عنــوان مكمــل پروتئینــی در 
جیــره مرغــان تخمگــذار بــا تخــم مــرغ پوســته ســفید بــدون اثــرات ســوء مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد. کنجالــه کلــزا حــاوی 8/1 ـ 6/0 % ســیناپین اســت کــه در بــدن مرغــان 
ــوی  ــث ب ــن( باع ــل آمی ــری متی ــر )ت ــاده ای دیگ ــه م ــدن ب ــل ش ــد از تبدی ــذار بع تخمگ
ماهــی در تخــم مــرغ میگــردد. البتــه بــدن مــرغ بــا اســتفاده از آنزیــم هــا ایــن مــاده را 
تــا حــدی تجزیــه و خنثــی میكنــد. مرغــان تخمگــذار پوســته قهــوه ای آنزیــم کمتــری 
ــر  ــه مرغــان تخمگــذار پوســته ســفید تولیــد مــی کننــد و در بــدن آنهــا مقادی نســبت ب
زیــادی تــری از متیــل آمیــن باقــی میمانــد. و در درون زرده قــرار مــی گیــرد و موجــب 
طعــم ماهــی در تخــم مــرغ مــی شــود. بنابرایــن متخصصیــن تغذیــه حداکثــر 5% کنجالــه 
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کلــزا اصــاح شــده)کانوال( را بــه عنــوان مكمــل پروتئینــی در جیــره مرغــان تخمگــذار 
پوســته قهــوه ای توصیــه مــی کننــد.

مزرعه کلزا

در تغذیــه جوجــه هــای گوشــتی چنانچــه اســید امینــه لیزیــن مــورد اســتفاده قــرار 
ــر عملكــرد  ــد تــا 20 درصــد جیــره بــدون اثــر منفــی ب ــه کلــزا نیــز مــی توان گیــرد کنجال
جوجــه هــای گوشــتی جایگزیــن کنجالــه ســویا شــود و مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. تــا 
همیــن حــد هــم میتــوان هزینــه هــر کیلــو جیــره مــرغ را کاهــش داد کــه در ســطح کان 

باعــث کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــول میشــود.


