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   چكيده

عنوان مكملهاي پروتئيني رايج در تغذيه دام آزمايشي بر روي به) دانه، سويا و كلزاآفتابگردان، پنبه(مختلف   هاي روغنيدانه منظور مقايسه كنجالهبه
هاي ها يكي از كنجالهدر هر گروه از بره. شدندبندي شده و در باكسهاي انفرادي نگهداري گروه دسته 4ها در بره. راس بره نر نژاد زل انجام شد 24

نتايج . عنوان مكمل پروتئيني مورد استفاده قرار گرفتروزه به 60درصد جيره در يك دوره پرواري  10دانه و كلزا به اندازه سويا، آفتابگردان، پنبه
هاي اي كه برهگونههاي اعمال شده قرار گرفته بهتحت تاثير تيمار ها، وزن نهاييدار در وزن اوليه برهنشان داد كه عليرغم عدم وجود اختالف معني

). >05/0p(دار بود هاي سويا و كلزا داراي بيشترين ميزان افزايش وزن بودند كه اختالف ايندو تيمار با تيمارهاي ديگر معنيمصرف كننده كنجاله
بين ). >05/0p(داري بيشتر از تيمارهاي ديگر بود طور معنيه سويا و كلزا بههاي مصرف كننده كنجالميانگين اقزايش وزن روزانه نيز در  گروه
تيمارهاي كنجاله سويا و كلزا داراي بيشترين ميزان ). <05/0p(دانه و آفتابگردان اختالفي مشاهده نشد افزايش وزن روزانه تيمارهاي كنجاله پنبه

توان نتيجه با توجه به نتايج تحقيق حاضر مي). >05/0p(دار بود اي سويا و آفتابگردان معنيهضريب تبديل بودند و اختالف ايندو كنجاله با كنجاله
توان از اين دو كنجاله با توجه به وضعيت بازار و قيمت آنها هاي نژاد زل بوده و ميهاي كلزا و سويا داراي بيشترين بازده در برهگرفت كه كنجاله

  .استفاده نمود
 مكملهاي پروتئيني، پارامترهاي عملكردي، نژاد زل، تغذيه دام: كليديواژگان 

   مقدمه
اهميت بخش پروتئيني . آيدبرآورد صحيح پتانسيل خوراكهاي مورد استفاده در تغذيه دام گام مهمي در تامين احتياجات غذايي آنها به شمار مي

به عنوان منبع اصلي تامين  احتياجات (اي مورد استفاده در تغذيه دامههاي مورد استفاده براي تغذيه دام ضرورت بررسي اثر كنجالهدر جيره
كه با هدف مقايسه كنجاله سويا با كنجاله آفتابگردان انجام شد، نشان داد كه بين ) 2003(تيتحقيق تي). 1(دهدرا نشان مي) پروتئيني آنها

اين پژوهشگر ميزان افزايش وزن . داري وجود نداردروزانه اختالف معني تيمارهاي تغذيه شده با كنجاله سويا و آفتابگردان از نظر افزايش وزن
با توجه به كمبود . گرم در روز گزارش كرد 6/141گرم در روز و در تيمار كنجاله آفتابگردان را  8/155روزانه در تيمار كنجاله سويا را 

  . رسدنظر ميترين كنجاله انجام اين تحقيق ضروري بهناسبهاي روغني و انتخاب مهاي دانهاطالعات الزم در زمينه مقايسه كنجاله
  ها مواد و روش

ها پس از انتخاب و انجام بره. اين تحقيق در ايستگاه اصالح نژاد گوسفند شيرنگ وابسته به سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان انجام شد 
درصد  10هايي حاوي روزه مرحله اصلي آزمايش با جيره 14پذيري ادتآزمايشات پزشكي در باكسهاي انفرادي قرار گرفتند و پس از دروه ع

. گيري شدكشي بصورت ماهيانه انجام و مصرف خوراك بصورت روزانه اندازهوزن. دانه، سويا و كلزا شروع شدهاي آفتابگردان، پنبهاز كنجاله
براي آناليز دادها از . م مصرف خوراك به افزايش وزن بدست آمدهاي روغني از تقسيهاي دانهعنوان شاخصي از اثر كنجالهضريب تبديل به

  .استفاده شد) SAS)2000افزار  نرم MIXEDمشاهدات تكرار در زمان  و رويه 
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  نتايج و بحث
) كيلوگرم5/10(دهد كه ميانگين كل افزايش وزن در تيمار مصرف كننده كنجاله كلزا نتايج نشان مي. بيان شده است 1نتايج آزمايش در جدول 

ميانگين كل . دانه استداري بيشتر از تيمارهاي مصرف كننده كنجاله آفتابگردان و كنجاله پنبهبا اختالف معني) كيلوگرم 42/10(و كنجاله سويا 
ن روزانه در تيمارهايي اضافه وز. كيلوگرم بود 9كيلوگرم و  36/9ترتيب برابر دانه بهافزايش وزن گروه مصرف كننده كنجاله آفتابگردان و پنبه

اما با تيمارهاي حاوي ) <05/0p(بود اختالفي تداشت ) گرم در روز 6/173(و سوبا )  گرم در روز175(كه منبع پروتئين جيره آنها كنجاله كلزا 
). >05/0p(تالف داشتند گرم در روز بود اخ 150و  156دانه كه ميانگين افزايش وزن روزانه آنها به ترتيب  هاي آفتابگردان و پنبهكنجاله

كه تيمارهاي حاوي كنجاله كلزا و سويا داراي  روندي مشابه با افزايش وزن روزانه در مورد ضريب تبديل نيز وجود داشت بدين صورت
تابگردان كه دانه و آفهاي پنبهكننده كنجالههاي مصرفبودند، كه با ضريب تبديل بره) 94/7و  84/7به ترتيب (بهترين ميزان ضريب تبديل 

دانه و آفتابگردان اختالفي هاي پنبهبين ضريب تبديل كنجاله). >05/0p(دار داشت بود اختالف معني 58/8و  8/8ترتيب ضريب تبديل آنها به
پرواري  هايدر پژوهشي كه هدف آن جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله آفتابگردان در بره) 2003(ارشاد و همكاران ). <05/0p(مشاهده نشد 

گرو  185در گزارش آنها مقدار افزايش وزن روزانه تيمار حاوي كنجاله سويا . نژاد عربي بود، اختالفي بين تيمارهاي مختلف مشاهده نكردند
را ) 2003(علت اختالف نتايج تحقيق حاضر با تحقيق ارشاد و همكاران . گرم در روز بيان شد 159در روز و تيمار حاوي كنجاله آفتابگردان 

آزمايشي با هدف جايگزيني ) 1384(پور و همكاران رضايي. مي توان در باالتر بودن توان پرواري نژاد عربي در مقايسه با نژاد زل دانست
افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل گزارش شده توسط اين . هاي پرواري نژاد داالق انجام دادنددانه در برهكنجاله كلزا به جاي كنجاله پنبه

گرم در روز و  76/139دانه كننده كنجاله پنبههاي مصرفو در بره 52/9گرم در روز و  86/142هاي مصرف كننده كنجاله كلزا حققان در برهم
توان در اختالف توان پرواري نژادهاي مختلف و نژاد زل و نيز تفاوت در علت اختالف نتايج تحقيق حاضر با ساير تحقيقات را مي. بود 82/9

  .و رقم دانه روغني حتي اختالف در فرآيند استحصال كنجاله دانستنوع 
  ميانگين پارامترهاي مربوط به عملكرد در تيمارهاي مختلف - 1جدول 

 
 كنجاله كلزا كنجاله سويا دانهكنجاله پنبهكنجاله آفتابگردان 
87/16 وزن اوليه  ± 56/163/16 ± 53/18/16 ± 73/0  17/17 ± 86/0  
23/26 وزن نهايي b± 06/1  63/25 b± 98/022/27 a± 54/0  68/27 a± 69/0  
36/9ميانگين كل اضافه وزن b± 02/19b± 1/142/10 a± 98/0  5/10 a± 08/1  
±156b اقزايش وزن روزانه 82/4  150 b ± 54/36/173 a± 46/4  175a± 37/4  
58/8 ضريب تبديل  b± 72/08/8 b ± 76/094/7 a± 73/0  84/7  a± 82/0  

  .باشدمي% 5دار در سطح آماري دهنده وجود اختالف معنيحروف متفاوت در هر ستون نشان 

  گيري كلينتيجه
توان از اين هاي نژاد زل بوده و ميهاي كلزا و سويا داراي بيشترين بازده در برهتوان نتيجه گرفت كه كنجالهبا توجه به نتايج تحقيق حاضر مي

  .نموددو كنجاله با توجه به وضعيت بازار و قيمت آنها استفاده 
  منابع 

و اثرات آن بر سطوح هورمونهاي تيروئيد در  CNSPSبررسي خصوصيات پروتئيني كنجاله كانوال با مدل . 1385. ر.پور و، قورچي ت، حسني س، و قرباني، غرضايي - 1
  .، ويژه نامه علوم دام1شماره  13جلد. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي. هاي پرواري آتابايبره

2-Irshaid, R.H., Harb, M.Y., and Titi, H.H. 2003. Replacing soybean meal with sunflower seed meal in the ration of 
Awassi ewes and lambs. Journal of  Small Ruminant Research. 50: 109–116. 

  
3- Titi, H.H. 2003. Replacing soybean meal with sunflower meal with or without fibrolytic enzymes in fattening diets of 
goat kids. Journal of  Small Ruminant Research. 48: 45–50. 
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Abstract 
To evaluate and compare the effect of oil seed meals (sunflower, cottonseed, soybean and canola) as 
different protein supplements in anima nutrition test on 24 male lambs were watching. Lamb divided in 
four categories and packed in indiviual box. In each group, lambs fed One of soybean meal, sunflower 
mesl, cottonseed meal and canolameal 10 percent of ration size on a 60-day period fattened as a protein 
supplement was used. The results showed that the absence Lyrm significant differences in mean She is 
the initial weight, final weight influenced treatments were imposed to a way to go  consumer of soybean 
meal and rapeseed has increased most weight who were treated with different treatments Ayndv  other 
means was significant(p<0.05). Average daily gain also in group consumer of soybean meal and canola 
was significantly more than the other treatments (p<0.05). And daily weight gain between treatments 
cotton seed and sunflower meal was no differenc(p<0.05). Treatments of soybean meal and rapeseed had 
the highest rate of conversion ratio and difference Ayndv meal with soybean meal and sunflower  means 
was significant(p<0.05). According to the results of the study can conclude that  by canola meal and 
soybean yields in most watching the race go by  and can be given two meal market and their prices can be 
used. 

  


