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INTRODUCTION During the past decades, rapeseed production, including canola varieties, 13 

has surpassed peanut, sunflower, and even cottonseed in production, and ranks second among 14 
oilseed crops worldwide. Due to its drought endurance, canola may be the preferable grain 15 
for cultivation in several locations of Iran. Canola seed (CS) is an economic feed ingredient 16 
containing well-balanced protein (19 to 22%) and a high oil content, up to 45% in some 17 

cases. Apart from the oil content of CS, its concentration of dietary fiber, glucosinolates, and 18 
tannins are of concern. Canola has less glucosinolates and erucic acid than rapeseed. It, 19 
resulting in a higher level of vital nutrients and higher nutrient density. The nutrient 20 
composition and presence of anti-nutritional factors in CS may also affect its quality and 21 

feeding value for poultry. However, the presence of some glucosinolates, erucic acid, and 22 
other undesirable compounds such as phytates, polyphenols, and soluble non-starch 23 

polysaccharides (NSPs) may reduce nutrient digestibility and performance of the chickens. 24 
Heat process affects the rate of protein denaturation, starch gelatinization, digestive enzymes 25 

accessibility, bacterial counts and toxin degradation of feed. On the other hand, starch 26 
gelatinization by heat processing may increase amylase effects to break the chains of amylose 27 

and amylopectin, which in turn increases the digestibility of less digestible carbohydrates, 28 
improves metabolizable energy and digestibility of amino acids in beans, soybeans, peas and 29 
canola. Some concerns have been raised about the inclusion levels of CS in broiler diets. This 30 

experiment was carried out to investigate the effect of processing method on apparent 31 
metabolizable energy (AME), apparent metabolizable energy corrected for nitrogen (AMEn), 32 
apparent dry matter digestibility (ADMD), and apparent nutrients digestibility (AND) of CS 33 

(Nafis variety) in broiler chickens. 34 
 MATERIALS AND METHODS This study was designed to determine the AND, and 35 

AMEn value of crud and heat processed CS. The CS used in this research was of the Nafis 36 

variety, which was sourced from the Astan Quds Razavi farm, Mashhad, Iran. The obtained 37 

CS sample was divided to three equal subsamples. One part was unprocessed, second part 38 
was micronized; one hour before processing CS was moistened by 20% of the weight, and 39 
then placed in a single layer on a vibrating conveyor belt under the infrared emission source 40 

at a speed of 6.25 cm/s until the surface temperature of the grain should reach 130○C, and 41 
third part super-conditioned under humidity of 16% and temperature of 75-85○C for 3-4 42 

minutes. A total of 48, day-old Ross 308 male broiler chicks was obtained from a commercial 43 
hatchery. Chicks were reared and housed in battery brooders in a room. From day one to 10 44 
and 11 to 15, chicks had ad libitum access to conventional corn-soybean meal starter and 45 

grower diets, respectively, to meet the nutrient specification of the strain as recommended by 46 
Ross 308 manual. A common corn-soybean meal diet was formulated to serve as the 47 

reference diet to meet or exceed the nutrient requirements of broiler chicks as described for 48 

the Ross 308. The CS samples (row, micronized, and super-conditioning) were incorporated 49 
into the reference diet at a 40% inclusion rate (60% reference diet and 40% CS). The 50 
digestion trial included a 4-day preliminary period in 16–19d of age, followed by 4 days of 51 
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recorded total feed consumption and excreta collection. The feed was provided ad libitum 1 
during the preliminary and the collection period. During the collection period (20-23d of age) 2 
total feed intake was measured, and excreta from each cage were collected twice a day, 3 
pooled, and kept frozen at -20oC until subsequent analyses. The excreta samples were oven-4 
dried at 60○C for 72 hours to determine dry matter content. The dried excreta and diet 5 

samples were ground through 20 mesh screens, and nutrient content was determined 6 
according to AOAC (2000). The gross energy of the dried excreta and diet samples was 7 
measured with Bomb-calorimeter (Model 1266, PARR). The apparent nutrients digestibility, 8 
AME and AMEn of the reference and test diets were determined. Accordingly, apparent 9 
nutrients digestibility, AME and AMEn of the CS was calculated 10 

as:11 

12 
”.  13 
RESULTS AND DISCUSSION The average of dry matter, crude protein, ether extract, 14 
fiber, ash, and gross energy for CS were 96.20, 17.70, 46.60, 6.00, 4.11%, and 7137 kcal/kg, 15 
respectively. The apparent digestibility of dry matter, crude protein, crude fat and AMEn for 16 

raw CS in broiler chickens were 54.28±1.19%, 69.42±1.13%, 77.1±1.32%, and 4673±268 17 
kcal/kg of dry matter. Processing of canola by micronization and super-conditioning method 18 
numerically increased the dry matter content of CS by 2.46% and 0.88%, respectively. Crude 19 
fat and crude protein content also changed with a similar trend to dry matter content. The 20 

effect of canola processing on AME and AMEn in broilers was not significantly (P> 0.05). 21 
Micronizing process of CS increased ADMD and AMEn values of 7.47% and 117 kcal/kg 22 

than non-processed seed, respectively. Super-conditioning process was less effective than 23 

micronization on improving CS nutrient digestibility and AMEn values. 24 

CONCLUSION The outcomes of the present study showed that spit non-significant effect of 25 
heat processing on energy value and nutrients digestibility of CS (Nafis variety) that might be 26 

due to better tolerance of chickens fed recent varieties of CS. However, the change in 27 
nutrients digestibility and AMEn values of CS with processing by super- conditioning method 28 
was poor, a trend of improving nutrient digestibility and AMEn values were seen in micronize 29 

process. More research is needed to clarify the response of the chickens when CS in the raw, 30 
micronized or conditioned forms. 31 
 32 

Keywords: Apparent metabolizable energy, canola seed, heat processing, broiler chickens. 33 
 34 
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 12 چکیده

 13ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام و انرریی اابر     پذیریگوارشبر حرارتی اثر فرآوری  بررسی منظور به این مطالعه

 14گوشرتی   خررو  جوجره اطعره   ۸۴استفاده از تعداد با دانه کلزا  (nAME)برای ازت  شدهحیتصحظاهری  ساز و سوخت

 15 ۱۰) مرجر  ورد آزمایش با بخشی از جیره مکی اخوربه روش جایگزینی ماده ، روزگی 1۱-23( در سن 3۰۴سویه را  )

 16انجام شد. دفعی فضوالت رکورد ک  خوراک مصرفی و و وری شده( آدرصد دانه کلزا خام یا فر ۸۰+ مرج  درصد جیره 

 17 2ترررار و   ۱، ینگتیمار شام  دانه کلزای خرام، میررونرایز و سوپرکاندیشرن    3آزمایش در االب طرح کامالً تصادفی با 

 18دانره   nAMEو  ، پروتئین خام، چربری خرام  ماده خشکظاهری میزان اابلیت هضم انجام شد. هر تررار اطعه پرنده در 

 19کیلوکرالری در   ۸۱۷3±2۱۴درصد و  ۷۷/۷۷±32/1درصد،  ۸2/۱۱±13/1درصد،  2۴/۴۸±1۱/1خام به ترتیب  یکلزا

 20مراده خشرک،    ( بر اابلیت هضمسوپرکاندیشنینگکلزا )میررونایز و آمد. اثر فرآوری دانه  به دستکیلوگرم ماده خشک 

 21فررآوری حرارتری   ؛ یشآزمرا  یرن به دست آمده از ا یجبر اسا  نتا. نبوددار آن معنی nAMEپروتئین خام، چربی خام و 

 22 یبرا یشتریب قاتیتحقاثری بر بهبود اابلیت هضم مواد مغذی و انریی ااب  سوخت و ساز دانه کلزا رام نفیس نداشت. 

 23هرای  در جوجره کلرزا   دانره رتی بر گوارش پذیری مواد مغذی و انریی ااب  سوخت و سراز  اثر فرآوری حراروشن شدن 

 24 است. ازیمورد نگوشتی 

 25 

 26 های گوشتی، دانه کلزا، فرآوری حرارتیانریی ااب  سوخت و ساز ظاهری، جوجه :کلیدی کلمات

 27 

 28 مهمقد

 29 ین،(؛ بنابرا1۴) گیردمی بر در را یدتول هایینهدرصد ک  هز ۷۴تا  ۱۴ ینمعموالً ب یورط محصوالت یدخوراک تول نهیهز

 30 منراب  . کننرد یمر  یرور ط یرره ج یبررا  یفیرت و باک ینههز مواد کم جایگزینی یبه بررس یشتریتوجه ب یهمتخصصان تغذ

 31 یورخوراک ط ینهدرصد ک  هز ۴/33حدود  کههستند  یورط جیرهدر  ینپروتئ کنندهینتأم یاصل بخش یاهیگ ینیپروتئ

 32 روننری  شرلغم  گونره ، اصرالح شرده   براال  ینبرا سرطح پرروتئ    یدانره روننر   یرک  کلزا(. ۸۱) دهدیم  یرا تشر یتجار

(Rapeseed )33 ۴۴از  یشبر  ،اسرت  خام پروتئین درصد 22و  خام یدرصد چرب ۸۰-۴۴ حاوی تقریباً کلزا دانه(. ۴۴) است 

 34 ی تشر 1۴:1 یکاولئ یدآن را اس درصد ۱۰مقدار  یناز ا دهند،یم ی تشر یکربن 1۴چرب  هایاسید را آن چربیدرصد 

 35 اسریدهای  و تریپتوفان ترئونین، لیزین، مانند ضروری آمینه یدهایفراوان اس مقدار محتوای کلزا دانه. (۸۴و  3) دهدیم

 36 هرای جیره در پروتئین و انریی ینتأم برای مناسب خوراکی منب عنوان  به تواندمی ین(. بنابرا۴2) است دارگوگرد آمینه
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 1 تروان یمر  یاکلرزا و سرو   کام  دانه از استفاده با است، داده نشان مختلف تحقیقات نتایج(. ۸۴شود ) مطرح طیور متراکم

 2 ،(۸۴) یگوشرت  هرای بوالمرون  ،(1۰) یگوشرت  هرای جوجه یهباال را در تغذ یو مواد مغذ یانری سطحبا  یعمل هاییرهج

 3 یره ( ته21) ید( و نشخوارکنندگان پر تول۸3 و ۸1،3۱) یدپر تول گذارتخم مرنان ،(12) یپروار هایخوک ،(13شترمرغ )

 4 کرد. 

 5 شرود مری عملررد رشد  کاهش باعث خوک و گوشتی هایجوجه تغذیه در خام کلزای دانهشده است استفاده از  گزارش

 6 نوادهخرا  یاهران در گ یکلر  طوربه در دانه کلزا و  ایتغذیه ضد ترکیبات ینترمهم یکاروس یدو اس ینوالتگلوکوز. (1۰)

 7 کننرده  ایجراد  مرواد  ها،فنولپلی ها،فیتات شام   کلزا دانه در موجود دیگر نامطلوب ترکیبات برخی. (11) است یرابراس

 8 کلی طور به(. 3۱و  33، 31) است شناختهنا ایضدتغذیه عوام  سایر و هضمیرااب ن هایکربوهیدرات تلخی، و بد بوی

 9 سراختار دادن  ییرتغ و آنزیمی یهامهارکننده کردن نیرفعال با را هاینپروتئ هضم اابلیت یمواد خوراک یحرارت فرآوری

 10 ییرر هضرم نشاسرته را برا تغ    یرت اابل، همچنین (1۸) هاآنزیم اثر برای جدیدی هایمران ایجادباعث ، پروتئین یمولرول

 11با  یمواد خوراک یبر رورتی حرا یاعمال فرآور باگزارش کردند  محققین. دهدمی بهبود( ۸۰و ۷آن ) یستالیساختمان کر

 12(. ۴۰)فرراهم نمرود   طیرور   جیرره تهیه  برای را خوراکی مواد نوع این از استفاده امران توانمی باال گلوکوزینوالتمقدار 

 13، کنرد یمر  یرفعالرا ن یناززیروم آنزیم، بلره شودمی کلزا در( 1۷)ها ینوالتکاهش گلوکوز باعثنه تنها  یحرارت یفرآور

 14 2-، اگزازولیدین(isothiocyanateایزوتیوسیانات ) یحاو یسم یهایترا به متابول ینوالتادر است گلوکوزا یبترک این

 15 یناز بر  یبررا  حرارتی فرآوری یداثرات مف. (22کند ) یدرولیز( هnitriles) هایتری و ن (oxazolidine-2-thioneتیون )

 16های مرورد اسرتفاده در   دانه آمینه هاییدهضم اس اابلیت ااب  سوخت و ساز و یو بهبود انری یایهبردن عوام  ضد تغذ

 17(. 3۷ و 33، 2۱، 2۴, 1۰، ۸اسرت )   شرده  ییرد مطالعرات مختلرف تأ   درو کلرزا   ی، نخرودفرنگ یا، سویالوبتغذیه همچون 

 18 (.۴۰) شودمی هاموش غذیهت درکلزا  یخوراکخوش یشباعث افزا یحرارت فرآوریشده است  گزارش همچنین

 19مرحلره   یرن کره در ا  شود،یانجام م یاب  از عبور دان از دا یشنینگکاند یندفرآ یورخوراک دام و ط یدا تولهکارخانه در

 20 یبلور ین،پروتئ یمولرول ساختار، بر کاندیشنینگ(. ۷) شودمی انجام فشار حرارت، رطوبت و یرخوراک تحت تأث یفرآور

 21 یرترأث  خروراکی موجرود در مرواد    یارارچ  سرموم و  هرا یباکتر تخریببه نشاسته،  گوارشی هایآنزیم دسترسی ،نشاسته

 22 یالزآمر  یمتوسط آنز یلوپرتینو آم یلوزآم هاییرهشرسته شدن زنج تسهی باعث  یشنینگکاند فرآیند (.۸۰و۷) گذاردیم

 23 هرا ینساختار سروم پرروتئ   یشنینگکاند یندفرآ طی. یابدیم یشافزا یدراتهضم کربوه یتاابلآن  یجهدرنت که شود،می

 24 یرا  و خوراک اجزای فرآوری است داده نشانمختلف  یقات(. تحق۸۰و 1) یابدمی یشها افزاهضم آن یتو اابل یریافتهیتغ

 25 و، 3۴، 3۸، ۷، 2) شودمی گوشتی هایجوجه در رشد عملررد هایشاخص بهبود باعث کاندیشنینگ روش به جیره ک 

 26، جرذب  شرود مری  یرد ارمرز تول تشعش  مادون یررومی،ن میعناصر س یا یریسرام هاییکاش یرو شعله تابانیدن با (.۸۰

 27 ینرد فرآ یرن (. ا2۱ و 23) شرود یشدن نشاسته م ینهو متعااب آن یالت ی سر یداخل یشها باعث گرماتوسط دانه تشعش 

 28 جیرره  ییبهبود ارزش نذا باعث میررونایزخوراک به روش  یشده است، فرآور گزارش. شودیم یدهکردن نام یررونایزم

 29 نخود میررونایز با شده گزارش دیگر آزمایش در. شودیم (1۱) گوشتی یها( و جوجه۸۷ و 2۱در حال رشد ) یهاخوک

 30آزمرایش بره منظرور     ایرن توجه به مطالب فرو،،   با. (2۸) است هیافت بهبوددر حال رشد  هایوجهج در آن نذایی ارزش

 31ااب  سوخت و  یو انری یمغذ مواد ظاهریهضم  یتل( بر اابسوپرکاندیشنینگو  یررونایز)م یحرارت یاثر فرآور یبررس

 32 .شد انجام گوشتی هایجوجه در کلزا دانه( nAME) ازت برای شدهیحتصح یساز ظاهر

 33 

 34 هاروش و مواد

 35 آزمایش مورد کلزا دانه نمونه تهیه
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 1وی به مقدار الزم کلزا استفاده شده در این طرح پژوهشی از نوع رام نفیس بود که از مزرعه نمونه آستان اد  رضدانه 

 2میررونایز روش به دوم فرآوری حرارتی اسمت ، . یک اسمت آن بدون فرآوریشدتهیه و به سه اسمت مساوی تقسیم 

 3 دام خوراک شرکتدر ) سوپرکاندیشنینگاسمت سوم فرآوری حرارتی به روش ( و مشهد یفردوس وردانهآفرشرکت در )

 4شرد. بره ایرن    یز کردن از دستگاه میررونایزر سرامیری گازی استفاده . برای میرروناشد ی(رضو خراسان دردانه وریط و

 5هرا بره صرورت    شرد و سرپس دانره    رطروب وزن ماده مدرصد  2۰به میزان یک ساعت اب  از فرآوری، دانه کلزا منظور 

 6 کره  یزمانتا ند گرفتمتر بر ثانیه ارار سانتی 2۴/۱با سرعت  ارمزمادونروی نوار نقاله ارتعاشی زیر منب  انتشار  هیالکی

 7درصد و حرارت  1۱ رطوبتسوپرکاندیشنینگ . در فرآوری حرارتی (2۴) دبرسگراد درجه سانتی 13۰دمای سطح دانه به 

 8 (. ۴3) دایقه روی دانه کلزا اعمال شد 3-۸گراد به مدت درجه سانتی ۴۴-۷۴

 9 پرندگان، جایگاه و شرایط پرورش

 10 یرهج با یروزگ 1۴تا سن  هاجوجه. شد تهیه 3۰۴ را  روزهیک یخرو  گوشت جوجهاطعه  12۰زمایش تعداد آدر این 

 11افرس   2۸ ینب یتصادف طوربهاطعه از پرندگان انتخاب و  ۸۴تعداد  یروزگ 1۱. در سن یافتند پرورش یرسان یطو شرا

 12 ۸۰ طرول  مترر  یسرانت  3۰ دارای متابولیریافس  هرشدند.  توزی ( یریمتابول افسهر  در)دو اطعه جوجه  یری،متابول

 13 ییکشرو  ینیو سر  یدسرت  ینراودان  خوریدان ،خودکار پستانری خوریآببه  ومتر ارتفاع  یسانت ۸۴ و عمقمتر  یسانت

 14 فضوالت مجهز بود.  یآورمخصوص جم  یزهگالوان

 15 آزمایشی تیمارهای

 16دانه کلزا به روش جایگزینی ماده خوراکی مورد آزمایش با بخشی  nAMEو مواد مغذی پذیری در این آزمایش گوارش

 17 یاجرات مرجر  برر اسرا  احت    یرهج(. ۴۱و  1۴ت دفعی انجام شد )از جیره مرج  و رکورد ک  خوراک مصرفی و فضوال

 18افزار کمک نرم به( 32) یمواد خوراک آنالیز و( ۴) 2۰1۱سال    3۰۴را   یشده توسط راهنما یهتوص یگوشت یهاجوجه

 19رصرد  د ۱۰با جیره مرج  ) سوپرکاندیشنینگیا دانه کلزای خام، میررونایز با مخلوط  شد. یمتنظ UFFDA یسینو یرهج

 20آزمایش در االب طرح کامالً  .(1)جدول  جیره آزمایش تهیه شد 3 درصد ماده خوراکی مورد آزمایش( ۸۰جیره مرج  + 

 21 اطعه پرنده در هر تررار انجام شد. 2تررار و  ۱جیره مرج (،  1جیره آزمایش+  3تیمار ) ۸تصادفی با 

 22 
 23 زمایشیهای آجیره مغذی مواد ترکیب و دهندهی تشر یاجزا -1 جدول

Table 1- The ingredient and nutrient composition of experimental diets 24 
 Nutrient composition / ترکیب مواد مغذی 

 

 Ingredient composition / اجزای تشری  دهنده 
 جیره آزمایش1
Test diet1 

 جیره مرج 
Reference 

diet 

 مواد مغذی
Nutrient  

 جیره آزمایش1
Test diet1 

 جیره مرج 
Reference 

diet 

یخوراکااالم   

Ingredients 
3 2 1 3 2 1 

- - - 3100 

ااب   انریی
وسازسوخت  

ME, kcal/kg 

 

40.00 40.00 40.00 0.00 
 دانه کلزا
Canola seed 

5561 5651 5555 4500 
خام  انریی  

GE, kcal/kg 
 

30.90 30.90 30.90 51.50 
 ذرت
Corn 

19.92 20.06 19.98 21.50 
خام پروتئین   

CP, % 
 

ایسو کنجاله 38.50 23.10 23.10 23.10  

Soybean meal 

23.87 23.78 23.50 8.09 
 چربی خام

Crude Fat, % 

 
یاهیگ رونن 6.16 3.70 3.70 3.70  

Vegetable oil 

- - - 0.87 
 کلسیم
Ca, % 

 

0.91 0.91 0.91 1.51 
اتدی کلسیم فسف  

Di-calcium 
phosphate 

- - - 0.43 
  دسترااب  فسفر

Available P, % 
 

آهکسنگ 1.11 0.67 0.67 0.67  

Limestone 

- - - 0.20 
 سدیم

Na, % 
 

 نمک طعام 0.44 0.26 0.26 0.26
Common salt 

مهضمتیونین ااب  0.47 - - -  مرم  ویتامینه2 0.25 0.15 0.15 0.15  
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Digestible Met, 

% 
Vitamin- premix2 

- - - 0.87 

 تینیسس +یونینمت
هضمااب   

Digestible Met + 
Cyc, % 

 

0.15 0.15 0.15 0.25 
 مرم  معدنی3
Mineral- Premix3 

- - - 1.15 

هضملیزین ااب   

Digestible Lys, 

% 

 

ال میتیونین-دی 0.24 0.14 0.14 0.14  

DL-Methionine 

- - - 0.77 
مهضااب  ترئونین  

Digestible Thr, 
% 

 

0.02 0.02 0.02 0.04 
ال لیزین-دی  

L-lysine-HCl 

 .   نددرصد جیره مرج  حاص  شد ۱۰+  ینگسوپر کاندیشنیا درصد دانه کلزای خام، میررونایز  ۸۰به ترتیب از مخلوط  3و  2، 1های آزمایش جیره 1

 گررم میلری  ۴3/1 ؛K3گرم ویتامین میلی ۴؛ Eویتامین  ؛گرمیلیم 3۱ ؛ 3D المللی ویتامینواحد بین 1۴۰۰؛ Aالمللی ویتامین واحد بین 11۰۰۰هر کیلوگرم جیره حاوی  2
گررم اسرید   میلری  1گرم بیروتین؛  میلی ۰3/۰ ؛ گرم پیریدوکسینمیلی ۴3/1 ؛گرم نیاسینمیلی ۸/3۰؛ گرم اسید پانتوتنیکمیلی 2۸/12؛ گرم ریبوفالوینمیلی ۴/۷ ؛تیامین
 گرم اتوکسی کوئین.میلی 12۴/۰، م کولین کلرایدگرمیلی 11۰۰ ؛مینکوباالگرم سیانومیلی ۱/1فولیک؛ 

 گررم آهرن  میلری  2۴۰، (مرس -مرس )سرولفات  گررم  میلی 2۰(، منگنز-منگنز )سولفاتگرم میلی 1۱۰(، روی-سولفاتروی )گرم میلی ۴/۴۸هر کیلوگرم جیره حاوی ،  3
 .باشدمییم( )سلنیت سدگرم سلنیوم میلی 2/۰و  د )یدات کلسیم(گرم یمیلی ۱/1، )سولفات آهن(

1Test diets 1, 2, and 3 were prepared from a mixture of 60% reference diet + 40% crude, micronized or super-conditioning canola seed, 

respectively. 
2Vitamin permix Supplied the following, per kilogram of diet: vitamin A, 11000 IU; vitamin D3, 1800 IU; vitamin E, 36 mg; vitamin K3, 5 

mg; thiamine, 1.53 mg; riboflavin, 7.5 mg; panthotenic acid, 12.24 mg; niacin, 30.4 mg; pyridoxine, 1.53 mg; biotin, 0.03 mg;  folic acid, 1 

mg; cyanocobalamin, 1.6 mg; choline chloride, 1100 mg; etoxycoin, 0.125 mg; 
3Mineral permix Supplied the following per kilogram of diet: Zn(Zn-sulfate), 84.5 mg; Mn (Mn-sulfate), 160 mg; Cu (Cu-sulfate), 20 mg; 

Fe (Fe-sulfate), 250 mg; I  (calcum iodate), 1.6 mg; Se (Sodum selenite), 0.2 mg. 

 1 

 2 برداری رکورد

 3( بره  1۱-1۱روز اول ) ۸تغذیه شردندکه   جیره مرج ( 1جیره آزمایش+ 3) آزمایشی هایجیره با روز ۴ مدت به هاجوجه

 4نظر گرفته شد.  در فضوالت ی( به عنوان دوره رکورد خوراک و جم  آور2۰-23روز بعد ) ۸منظور دوره عادت پذیری و 

 5 آوری جمر   مخصروص  هرای سرینی ( ۴۸) نرذا  از محرومیرت  سراعت  12 اعمال از پس ،فضوالت یدر دوره جم  آور

 6 و شردند  تغذیه آزمایشی هایجیره با آزاد صورت به کام  روز 3 مدت به هاجوجه. گرفتند ارار هاافس زیر در فضوالت

 7 یهاجوجه یمصرف یرهبرداشته شدند. مقدار ج فضوالت یجم  آور هایسینی نذا از محرومیت ساعت 12 اعمال از پس

 8 ۱۰شد. فضوالت دفعی داخ  آون در دمای  یینداده شده تع یرهمانده از ج یباا یرهبا کسر ج یشروز آزما 3هر افس در 

 9جدا نمودن فلس، پر و سایر ضرایعات   ازساعت ارار داده شدند تا کامالً خشک شوند. پس  ۷2به مدت  گرادیسانتدرجه 

 10 (.۴۱د )ش یینک  فضوالت دف  شده هر افس تع وزناحتمالی، 

 11 شیمیایی تجزیه

 12و  سوپرکاندیشرنینگ  ) فررآوری  بدون و با کلزا دانه هاینمونه( ازت خام، چربی خاکستر، خشک، ماده) شیمیایی ترکیب

 13(. ۴) ندشد تعیینAOAC (2۰۰۰ ) یشنهادیپ هایروش مطابقو فضوالت  آزمایش هایجیره ،مرج  جیره ،(یررونایزم

 14 هانمونه خشک، ماده یینتع برایو همگن شدند.  یابضوالت مربوط به هر افس آسف ک خوراک و  نمونهمنظور  ینا به

 15ترا درجره    یراتوردسر داخر   سرپس  ، ساعت ارار داده شد ۸۴به مدت  گرادسانتی درجه ۱۰ دمای در آون دستگاه داخ 

 16وسرط دسرتگاه   و ازت ت دستیخام توسط دستگاه سوکسله  ی. چربیدگرد یینسرد و ماده خشک آن تع یشگاهحرارت آزما

 17 ازو فضروالت   یشآزمرا  هاییرهج ،مرج  جیره کلزا، دانه هاینمونه  خام انریی تعیین برای. شد تعیینکجلدال اتومات 

 18 .شد استفاده( Model, PARR 1261) یمتربمب کالر

 19 محاسبات

 20های ه مرج  و جیرهدر جیرخام(  یخام و چرب ینپروتئ ی،)ماده خشک، خاکستر، ماده آل یمواد مغذ یهضم ظاهر اابلیت

 21رابطره   های آزمایش از طریق( جیره مرج  و جیرهAMEانریی ااب  سوخت و ساز ظاهری )، 1آزمایش از طریق رابطه 
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 1 اابلیرت . ندهای آزمایش محاسبه شرد در جیره مرج  و جیره nAMEمقدار  تصحیح تعادل ازتبا  3از طریق رابطه و  2

 2 کلزا دانهبرای  nAMEو  AME، خام( یخام و چرب ینپروتئ ی،، ماده آل)ماده خشک، خاکستر یمواد مغذ یهضم ظاهر

 3 (.۴۱و  1۴به دست آمد ) ۸از طریق رابطه  یزامیررون و سوپرکاندیشنینگ، خام

 4               ( 1 رابطه

 5 (             2رابطه 

 6 (             3رابطه 

 7      (        ۸رابطه 

 8 ها:ین رابطهدر ا

 9درصررد جیررره  ۱۰مخلرروط ) و یررا جیررره آزمررایشمرجرر  = اابلیررت هضررم ظرراهری مررواد مغررذی جیررره   

 10= مقرردار مصررو خرروراک،   FI خروراک،  یمغرذ  همرراد نلظرت  Nƒ ،(سوپرکاندیشرنینگ دانرره کلرزا خرام، میررونررایز،   درصرد   ۸۰مرجر  +  

Ne =و  تفضرروال یمرراد مغررذ نلظررتEX 11= انررریی اابرر  سرروخت و سرراز   ی،= مقرردار فضرروالت دفعرر 

 12دانرره کلررزا خررام،  درصررد  ۸۰درصررد جیررره مرجرر  +   ۱۰مخلرروط )آزمررایش  و یررا جیرررهمرجرر  ظرراهری )کیلوکررالری در گرررم( جیررره  

 13= الت، = انررریی خررام فضررو   = انررریی خررام خرروراک،     ،(میررونررایز، سوپرکاندیشررنینگ 

 14 ۱۰مخلرروط ) آزمایشرری و یررا جیرررهمرجرر  جیررره  در گرررم( یلوکررالریازت )ک یبرررا شرردهیحتصررح یاابرر  سرروخت و سرراز ظرراهر یانررری

 15 یررزان= مNe )گرررم(،  یازت مصرررف یررزان= مNi  ،(دانرره کلررزا خررام، میررونررایز، سوپرکاندیشررنینگدرصررد  ۸۰درصررد جیررره مرجرر  + 

 16 ظرراهری/اابرر  سرروخت و سرراز  یانررری /مغررذی مررواد ظرراهری هضررم اابلیررت= برره )گرررم(،  یازت دفعرر

 17  .(خام، میررونایز، سوپرکاندیشنینگ) کلزادانه  ازت برای شدهیحتصحظاهری  انریی ااب  سوخت و ساز

 18 

 19 آنالیز آماری

 20( روش مدل 2۰۰3) 1/۱ رایشوی SASافزاربا استفاده از نرم یاالب طرح کامالً تصادف یش درآزماآمده از  به دستنتایج 

 21( >P ۰۴/۰) یسرطح احتمرال   در یوکتر برا آزمرون    مربوطه هاییانگینشدند. م ی و تحل یهتجز (GLM) یخط یعموم

 22 .بود( ۱) رابطه شرح به آماری طرح ریاضی مدل. شدند مقایسه

 Xij 23            (۱ رابطه

 24 .باشندمی مشاهده هر در آزمایش خطای= ، یمار= اثر ت ک ،   گینیان= مµ= مقدار صفت مورد نظر،  Xijرابطه  ینا در

 25 

 26 بحث و نتایج

 27 کلزا دانه یمیاییش ترکیب

 28ماده  میانگین .است شده زارشگ 2در جدول  حاضر مورد استفاده در مطالعه یسدانه کلزا رام نف نمونه یمیاییش ترکیب

 29، 2۰/۱۱ کلزای مورد مطالعه به ترتیبدانه برای نمونه و انریی خام  خاکستر، فیبر خامچربی خام، پروتئین خام، خشک، 

 30کلرزای  دانره   دست آمد. ترکیب شیمیایی نمونره هبکیلوکالری در کیلوگرم  ۷13۷و  درصد 11/۸، ۰۰/۱ ،۷۰/1۷، ۱۰/۸۱

 31(. ۸3 و 3۱ ،32، 1۱، ۱) دباشر یمر  ینمحققر  یراعداد گزارش شرده توسرط سرا    مورد آزمایش در این مطالعه در محدوده

 32 میرزان  بره  ترتیرب  به کلزا دانه در خشک ماده افزایش باعث سوپرکاندیشنینگ  و میررونایز روش به کلزا دانه فرآوری

 33-به نتایج با مطابق. ندبود خشک ماده مشابه روند با تغییر دارای نیز خام پروتئین و خام چربی. شد درصد ۴۴/۰ و ۸۱/2

 34 و 2۱، 23، 1۱) شرود یمر  هاآن یبدر ترک ییرباعث تغ هادانه میررونایز که است شده گزارش یشآزما این از آمده دست

 35 و خرام  پرروتئین  رطوبرت،  کراهش  بره  نجرر م ذرت و جو دانه( یررونایز)م فرآوری که کردن گزارش محققین این. (3۴

 36 .شودیم یچرب یشبرعرس باعث افزا

 37 
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 1 (نفیس رام)کلزا  دانه یمیاییش ترکیب -2 جدول
Table 2- Chemical composition of canola seed (Nafis varity) 2 

ینگ سوپرکاندیشن  
Super-conditioning 

 میررونایز
Micronized 

 خام
Crude 

 ماده مغذی
Nutrient 

97.08 98.66 96.20 
  خشک ماده

Dry matter, % 

7152 7377 7137 
 انریی خام
Gross energy, kcal/kg 

17.54 17.89 17.70 
خام پروتئین  

Crud protein, % 

47.53 47.32 46.60 
 چربی
Ether extract, % 

خام فیبر 6.00 6.15 6.05  
Crude fiber, % 

 کلسیم 0.66 0.68 0.67
Calcium, % 

0.33 0.34 0.33 
 فسفر
Phosphorous, % 

 خاکستر 4.11 4.81 3.86
Ash, % 

 3 

 4 کلزا دانه مغذی مواد هضم قابلیت

 5 هرای جوجره  درکلرزا   دانره و خاکسرتر   یخام، مواد آلر  ینهضم ماده خشک، پروتئ یتبر اابل یاثر فرآورمربوط به  نتایج

 6و خاکستر دانه کلزا  یخام، مواد آل یخام، چرب ینهضم ماده خشک، پروتئ یتگزارش شده است. اابل 3در جدول  یگوشت

 7 شرده  میررونایز کلزای دانه در خام چربی و خشک ماده هضم اابلیت میانگین(. <۰۴/۰Pواا  نشد ) یفرآور یرتأثتحت 

 8 اابلیرت  خرام  کلزا دانه در کهیآمد. درحال به دستدرصد بر اسا  ماده خشک  ۴۷/۴۰±۴3/1، ۷۴/۱1±۸۴/1 ترتیب به

 9 بره  شرده ینگ کاندیشرن  سروپر  کلزای دانه در و ۷۷/۷۷±32/1، 2۴/۴۸±1۱/1 ترتیب به خام چربی و خشک ماده هضم

 10دانره کلرزا بره روش     فررآوری  اگرچره  ،شرود یمر مشراهده   یجنترا  ی. با بررسر بود ۷۱/۷۴±۴3/1، 23/۴3±1۱/1 ترتیب

 11دانه کلزا  فرآوری با یول نداشتکلزا  دانه یمغذ موادهضم  اابلیتبر  داریمعنی تاثیر میررونایز یا و سوپرکاندیشنینگ 

 12درصرد   ۰1/3و  ۸۷/۷ یرزان مبره   یرب خام آن به ترت چربیهضم  اابلیتهضم ماده خشک و  یتاابل میررونایزبه روش 

 13 .است هیافت بهبود

 14 

 15 های گوشتیدر جوجه (نفیس رام)کلز  دانه یمغذ مواد یهضم ظاهر یتبر اابلحرارتی  یفرآور اثر -3 جدول
Table 3- Effect of heat processing on apparent nutrient digestibility of canola seed (Nafis variety) in broiler chicken 16 

 17 

، درصدظاهری ابلیت هضما  
Apparent digestebility, % 

  تیمار
Treatment 

خشک ماده  

Dry matter 
 ماده آلی

Organic matter 
 چربی

Crude fat 

 پروتئین خام
Crude protein 

 خاکستر

Ash 

 

54.28±1.19 56.00±1.17 77.77±1.32 69.42±1.13 22.13±1.53 
 خام
Crude 

61.75±1.45 62.67±1.43 80.78±1.53 69.33±1.39 26.98±1.39 
 میررونایز
Micronization 

53.23±1.19 54.53±1.17 78.79±1.53 65.98±1.39 25.51±1.39 
ینگ کاندیشن سوپر  

Super- conditioning 

داریمعنی احتمال سطح 0.465 0.270 0.963 0.237 0.225  
P-Value 

0.299 0.284 0.944 0.477 0.751 
ریفرآو با خام کانترست  

Crude Vs. Process 
 استاندارد است. یدهنده خطانشان ±جدول فو،  در



 

9 
 

 1 هضرم  اابلیرت  برر  دارییاثرر معنر   یحرارت یکه فرآور است شده گزارش یشآزما ینبه دست آمده از ا یجبا نتا مطابق

 2 حرارتی فرآوری اثر بررسی یشآزما درو گزارش فو،  یشآزما ینا یجمقاب  با نتا در(. ۴3) ندارند ذرت دانه خام پروتئین

 3 یحرارتر  فرآوری (.2۷) است هیافت بهبود مغذی مواد هضم اابلیت پختن با که شده داده نشان برنج و ذرت دانه روی بر

 4 یبررا  یمرواد مغرذ   یدسترسر  یتاابل یشو افزا آن محتوای یآزادساز ،گیاهی سلولی دیواره تخریب باعثممرن است 

 5 سروپر کلرزا بره روش    دانره  یفررآور  برا  یشآزمرا  یرن ا در(. 2۱) شودمیرش پرنده هضم و جذب در دستگاه گوا یندفرآ

 6 یرن بره دسرت آمرده از ا    یجاست. مطابق با نترا  یافته کاهش درصد ۱ میزان به خام پروتئین هضم اابلیتینگ کاندیشن

 7 شرایط برخی در مغذی مواد هضم اابلیت کاهش باعث است ممرن خوراک کردن پلت که است شده گزارش یش،آزما

 8به علت برروز   تواندیم ینو آرین یزینل ینهآم یدهایهضم  اس یتبا اابلدر رابطه  خصوصبهکاهش  این(. ۴1و  2) گردد

 9 یبرات ترک یجادو ا یپس رفت هاینشاسته تولید و اینیرنشاسته هایساکاریدیپل یبتخر ینباشد. همچن یالردواکنش م

 10 ینره آم یدو اس ینپروتئ یلئومیهضم ا یتشده است اابل گزارش(. 2) دباش دستر  ااب  انریی کاهشمقاوم به هضم و 

 11 (.  ۴۷) یابدیمکاهش  یطوالن زمانمدتبا  یحرارت یدر روش فرآور

 12 ازت دانه کلزا  یشده برا یحتصح یقابل سوخت و ساز ظاهر انرژی

 13ازت  یشرده بررا   یحتصرح  یااب  سوخت و ساز ظاهر یانری و( AME) ظاهریااب  سوخت و ساز  یانری تعیین نتایج

(nAME )14شرده   ارشگز ۸در جدول  یگوشت هایجوجه در( سوپرکاندیشنینگ-یررونایز)م شده فرآوری و خام زاکل دانه 

 15 ۸۱۷3 یگوشرت  هرای جوجه در نفیس رام خام کلزا دانه ازت برای شدهیحتصح یااب  سوخت و ساز ظاهر انرییاست. 

 16 ۱ یبررا   ۸۴۰1-۸۷۱1 ین؛محقق یرسا گزارشدر دامنه  یشآزما یناز ا ص حا نتایجبرآورد شد.  یلوگرمدر ک یلوکالریک

 17 گوشرتی  هرای جوجه درکلزا  دانه nAME ارزشماده خشک  یلوگرمدر ک یلوکالری( ک۱) ۸۱۱1(، 32) ۸۱2۰ ،(۴۱رام )

 18عوامر    ممرن اسرت بره  دانه کلزا تعیین شده در مطالعات مختلف  سوخت و سازااب   یانریتفاوت در ارزش  .دارد ارار

 19پاسر  متفراوت    ای،یره ضرد تغذ  یسطوح فاکتورهرا  ی،مواد مغذ یاتمحتو هوایی، و آب و یزراع یطشرا واریته،ازجمله 

 20 و یافتره  افرزایش  گروارش  دسرتگاه  از مغذی ماده عبور سرعت فیبر افزایش با(. ۸۱ و ۱)است  دهنسبت داده شپرندگان 

 21ااب  سوخت و ساز  ی(. انری۴۱) شودمی خوراکی ماده رییان ارزش و مغذی مواد هضم کاهش باعث فیبر ضعیف هضم

 22 نیرر  هایساکاریدپلی و هافیتات ها،)تانن مانند مضر هایکمپلرس برخی وجود یرتحت تأث یداًشد یمواد خوراک یظاهر

 23 نهمچنری  و هضرم  فرآیند طی گوارشی هایآنزیم یمواد موجب کاهش اثربخش ینا شود،می واا ( نامحلول اینشاسته

 24و  AME یرگزارش نمودنرد کره مقراد    یزن محققین(. 3۰) شوندمی جذب سطح با شده هضم مغذی مواد تما  کاهش

nAME 25 (. ۴۴) ردمثبت دا یخام همبستگ یچرب با و یمنف یهمبستگکلزا  دانه ینپروتئ یبا محتوا 

 26 
 27 های گوشتیدر جوجه (نفیس رام)ت دانه کلزا از یشده برا یحتصح یااب  سوخت و ساز ظاهر یبر انریحرارتی  فرآوریاثر  -۴ جدول

Table 4- Effect of heat processing on apparent metabolizable energy corrected for nitrogen of canola seed (Nafis variety) in broiler chicken 28 

 29 

(ماده خشک یلوکالری/کیلوگرمک)، ظاهری و سازی انریی ااب  سوخت  تیمار 
Treatment AME, kcal/kg DM AMEn, kcal/kg DM 

4926 4673 
 خام
Crude 

 میررونایز 4790 5089
Micronization 

نینگکاندیش 4705 4918  
Super-conditioning 

استاندارد خطای 104.77 102.68  
Standard error 

داریسطح احتمال معنی 0.512 0.313  

P-Value 



 

10 
 

 1 یرن به دست آمرده از ا  یج( نشد. نتا<۰۴/۰P) دارمعنی گوشتی هایا در جوجهدانه کلز nAMEو  AMEبر  یفرآور اثر

 2ااب   یبر انری یحرارت فرآوریاثر  یشآزما ین(. اگرچه در ا۴۱و  ۴3، ۸۸مطابقت دارد ) ینمحقق یربا گزارش سا یشآزما

 3در  یکالر یلوک 11۷ یزانه مدانه کلزا ب nAME یررونایزبه روش م یبا فرآور ینشد ول داریسوخت و ساز دانه کلزا معن

 4در  یررونرایز کلرزا م  دانره  nAME گرم ماده خشک یلودر ک یلوکالریک ۸۷۱۰) است یافته افزایش خشک ماده گرمیلوک

 5دانره  سوپرکاندیشرنینگ   یفرآور اعمالخام(.  یکلزا دانه nAMEگرم ماده خشک  یلودر ک یلوکالریک ۸۱۷3با  یسهمقا

 6ااب  سوخت و ساز دانه کلرزا بره    یانری یشکه باعث افزا یطورداشت به یکمتر یثربخشا یررونایزبا م یسهکلزا در مقا

 7هضم  یتو اابل یارزش انریبهبود بر  یحرارت یفرآور داریرمعنیاثر نماده خشک شد.  یلوگرمدر ک یلوکالریک 32 یزانم

 8خام ، بنابراین تحم  بهتر کلزای کلزایجدید اراام ای در کاهش عوام  ضد تغذیه ی به دل تواندمیکلزا دانه  یمواد مغذ

 9 .(۴۱) باشدگوشتی  یهاجوجهتوسط 

 10 دارای کلرزا  دانه برای شده برآورد nAMEو  AMEکه  شودیممشاهده  یشآزما ینبه دست آمده از ا یجتوجه به نتا با

 11 ۸۱۷3ن آ nAME وخشرک   مراده  یلروگرم کدر  یلوکرالری ک ۸۱2۱خام  یدانه کلزا AME) است ایتوجه ااب  تفاوت

 12حفظ بدن )رشد(  یبرا به صورت ترک ازتشد(. پرندگان در حال رشد عمدتاً  تعیینگرم ماده خشک  یلودر ک کیلوکالری

 13 ااب  انریی تعیین برای تعادلی آزمایشات در(. ۴۴دهد )یرا کاهش م یشده دف  انری یرهذخ ازتمقدار  ینا که، کنندیم

 14 برای حقیقی و ظاهری ساز و سوخت ااب  انریی مقادیر باشد، منفی یا و بتمث ازت ذخیره کهاین به بسته ساز و سوخت

 15 به که ازت گرم ازای به انریی کیلوکالری 22/۴) انریی مقدار محاسبه شام  تصحیح. شودمی تصحیح  ازت صفر تعادل

 16در  توانسرت می شدمی  دف و کاتابولیزه بود شده ابقاء که ازتی همه چنانچه اگر که است اضافی( یدفع اوریک اسید فرم

 17 یرین شده در تع مصروکه خوراک  شودیم یناناطم ینصفر ازت باعث ا یابقا یبرا یح(. تصح2۰فضوالت ظاهر شود )

 nAME 18نسبت به  باالتر AME مقدار(. 31) گیردمی ارار استفاده موردبدن  در یبه عنوان منب  انری تماماً یارزش انری

 19( مطابقرت  ۴۱و  ۸2، 3۴، ۱) ینمحققر  سایرگزارش  با یشآزما ینا در یگوشت هایوجهج دردانه کلزا  یشده برا برآورد

 20 باشرد مری  رشرد  حرال  در پرندگان بدن در ازتمثبت  ابقاء دلی  به یارزش انری کاهش اینشده است که  گزارشدارد. 

(3۴.) 21 

 22 

 23 کلی گیری نتیجه

 nAME 24ین خرام، چربری خرام و    پرروتئ ماده خشک، میزان اابلیت هضم  ؛یشآزماآمده از این  به دستنتایج با توجه به 

 25درصرد،   ۸2/۱۱±13/1درصرد،   2۴/۴۸±1۱/1 ترتیرب  بره  یگوشرت  هرای در جوجره  یسرارم نفر   خرام  کلرزا  دانه برای

 26)میررونرایز و  فررآوری حرارتری    آمرد.  به دستدر کیلوگرم ماده خشک کیلوکالری  ۸۱۷3±2۱۴درصد و  32/1±۷۷/۷۷

 27به نداشت.  (رام نفیس)بلیت هضم مواد مغذی و انریی ااب  سوخت و ساز دانه کلزا اثری بر بهبود ااسوپرکاندیشنینگ( 

 28 و یا فرآوری شرده  خام یهاکلزا به شر  به دانهگوشتی ها روشن شدن پاس  جوجه یبرا یشتریب یقاتتحقطور کلی، 

 29 است. یازمورد ن

 30 
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