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 چکیده 

هزار تن  868هزار تن است که فقط  188میزان ه در داخل کشور در حال حاضر ساالنه بمصرفی منابع پروتئینی گیاهی 

هینه و استفاده ب، در داخل کشور های روغنیهای دانه. با توجه به کمبود شدید کنجالهشوددر داخل کشور تولید می

كلی است. لذا رفع چنین مش الزم و حیاتی ثیر در بازده اقتصادیأمواد مغذی و ت هدر رفتنمطلوب برای جلوگیری از 

 تنظیممك آن مینه( منابع پروتئینی دارد که با کآنیاز به شناخت دقیق کمیت و کیفیت مواد مغذی )پروتئین و اسیدهای 

 ییدرصد هزینه غذا 08-98علمی حدود  هایواهد بود. از طرفی بر اساس گزارشخعملی های خوراکی متوازن جیره

توان از اتالف هزینه نویسی میهضم در جیرهآمینه قابلهایگیری اسیدکارهمینه است که با بآطیور متعلق به اسیدهای 

آلی است که ماده دیگری ترین مادهپروتئین مهمترین ماده حیاتی و پر ارزش .کردجلوگیری زیست و آلودگی محیط 

-آمینه در تغذیه طیور استفاده میعنوان منابع تأمین کننده اسیدهایها اغلب بهکرد. پروتئینتوان جایگزین آن را نمی

ای در در سطح گسترده و ،سویا در بین منابع پروتئین گیاهی دارای بهترین کیفیت پروتئین استاحتماالً کنجالهشوند. 

ای طیور با مقدار پروتئین و اسیدهایپروتئین و اسید آمینهگیرد. مقایسه نیازهای بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می

بی است. ای بسیار مناسکه کنجاله سویا دارای پروتئین زیاد و ساختار اسید آمینه ،دهدآمینه کنجاله سویا نشان می

 فراهمیدرصد، میانگین قابلیت هضم حقیقی و زیست  3/11قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه کنجاله سویا میانگین 

 باشد.درصد می 5/15و  5/18لیزین آن به ترتیب 

گیری و درصد( بوده که به مقدار پوسته 55تا  01کنجاله آفتابگردان دارای مقدار پروتئین نسبتاً مناسبی و متغیری )

ه جهانی النطبق گزارش سازمان فائو، تولید سا ولی مقدار لیزین آن نسبت به سویا کمتر است. ،الیاف خام بستگی دارد

ردان های کلزا و آفتابگمیلیون تن است و متعاقباً  تولید جهانی کنجاله 3/05میلیون تن و دانه آفتابگردان  6/99دانه کلزا 

درصد  888های انجام شده نشان داد که جایگزینی میلیون تن است. نتایج آزمایش 1/88و   8/88به ترتیب در حدود 

ی بر ای ها بدون هیچگونه تأثیر منفمعدها به جای کنجاله سویا را در جیره تكکنجاله آفتابگردان یا کنجالة کلز

عملكرد،  امكان پذیر است. لذا با توجه به اینكه، قسمت عمده کنجاله سویای مصرفی در تغذیه طیور وارداتی است، 

 تواند جایگزین مناسبی باشد.های کلزا و آفتابگردان میکنجاله

سبت به کنجاله ن و بیشترپروتئینی با کیفیت باالیی قابلیت هضم درصد و دارای  91پروتئین تقریباً کنجاله کلزا با مقدار 

زین کمتر ولی دارای لی ؛سویا برخوردار است. ازلحاظ اسید آمینه ضروری به خوبی با کنجاله سویا قابل مقایسه است

در ایران  باشد.درصد( می 15و متیونین بیشتری است. اسیدهای آمینه کنجاله کلزا دارای قابلیت هضم مناسبی )تقریباً 

تا  8950سال پیش به طور مؤثری آغاز شد. ارقامی که از سال  98کشت کلزا و انتخاب ارقام مناسب کلزا از حدود 

دتاً شامل اورو، بلیندا، اورینت ریجنت، رافائل، گلوبال و تاور بودند که به دلیل مناسب در ایران کشت شدند عم 8958

صفر )کانوال( با ارقام جدید جایگزین شدند. از  0نبودن کیفیت آنها و عدم تطابق با ارقام جدید کلزای اصالح شده 



 08به ترتیب  8918الی  8988دانه از سال  نقطه نظر مقدار تولید دانه کلزا در کشور سطح زیر کشت و میزان تولید این

 5/8برابر افزایش داشته است. پس از تحقیقات انجام شده میزان اسید آروسیك در روغن کلزای ایرانی به حدود  06و 

میكرومول در گرم رسیده که با آخرین  88درصد و میانگین گلوکوزینوالت در دانه کلزای ایرانی به حدود 

جهت  8986مطابقت دارد. با انجام تحقیقات مداوم سه رقم زرگل، طالیه و استقالل در سال استانداردهای جهانی 

کشت معرفی شدند از آن زمان تاکنون ارقام اصالح شده دو صفر از جمله کالورت، اوکاپس و طالیه به صورت 

نظر سازگاری با شرایط  به صورت بهاره کشت می شوند. زراعت دانه کلزا از 588زمستانه و پی اف، آپشن و هایوال 

زراعی ایران، کوتاه بودن مدت رشد، امكان چندین کاشت و برداشت در سال، مناسب بودن برای تناوب کشت با 

تن در هكتار(  6غالت و کنترل آفات آن، کشت دیمی، نیاز آبی کم، ظرفیت مطلوب تولید آن )گاهی به بیش از 

 دارای مزایایی است. 

 
 


