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محمد صادق ملک پور ،*1علی باقرپور

(تاریخ دریافت  1031/8/03پذیرش)1031/13/7

چکیده
به منظور بررسی ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی و امکان استتااده از آن در تغذیته دا از بستتر پتنا وا تد
مرغداری در دو سن  02و  22روزگی نمونه برداری شد .نمونه ها از تما نقتا ستا ن برتور تفتادفی برداشتته و پت

از

خشک شدن در برابر نور خورشید و مخلو شدن برور یکنواخت و خرد شتدن بتا آستیاه بته آزمایشتغاه تغذیته ارستا
گردیدند .آنا یز شیمی ائی برای تعیین میزان ماده خشک ،پروتئینی خا  ،چربی خا  ،خاکستر خا  ،کلسیم ،فستار و نمتک
بوسیله دستغاههای اتوماتیک انجا شد .داده ها به کامپیوتر منتقل گردیده و میانغین و انحراف معیار داده هتا در محتی
 SASنسخه  10محاسبه گردید .میزان ماده خشک ،چربی خا  ،خاکستر خا  ،کلسیم و فسار مرابقت خوبی با داده های
دیغر محققین و جدو  NRCنشان دادند 1.اما میزان نمک قابل تأمل است و بنظر می رسد به د یل شرای آه و هتوائی
بسیار گر و مفرف آه فراوان و دفع مواد معدنی باال از جوجه ها باشد .با مقایسات انجا شده می تتوان بته ایتن نتیجته
رسید که ترکیبات شیمیائی بسیتر در سن  02روزگی برای تما عوامل مغذی به جز نمک برای تغذیته نشتخوارکنندگان
مناسب است.
و ترکیبات بستر در  02روزگی مرابقت بسیار خوبی برای تما عوامل مغذی با داده های محققین و جدو  NRCنشتان
می دهند .در آخر پیشنهاد می گردد این آزمایشها توس افراد دیغر در ففو و مختلف اندازه گیری گردد.
واژه های کلیدی :بستر جوجه های گوشتی ،نشخوارکنندگان ،تغذیه.

1و –2اعضای هیات علمی دانشغاه آزاد اسالمی وا د شوشتر
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مقدمه

وتیومکین 5طی مرا عات خود بر روی بستر طیور اعال

در ستتا  1318تجزیتته شتتیمیائی دقیت بستتتر طیتتور

کردند که استااده از  0-1کیلوگر بستر طیور در جیره

توس بها تاچاریا و فونت نت 2انجا گرفت و در نتیجته

گاوها غلظت آمونیتاش در شتیره شتکمبه را  0-5برابتر

این مشاهدات اعال گردید که بستر طیور اوی مقادیر

افزایش می دهتد کته ایتن نستبت بته شترای تخمیتر

قابل توجهی مواد مغذی ،بخفوص نیتروژن متی باشتد.

شکمبه در ا ت طبیعی اندازه گیری شتده استت(.)10

تمامی این مرا عات برای بررسی میزان مفرف انرژی و

در سا  2338پوررضا و همکاران اثتر افزودنتی هتا بتر

نیتروژن موجود در بستر جوجه هتای گوشتتی بوستیله

کیایت بستر طیور را بررسی نموده و اعال کردنتد کته

نشخوارکنندگان بوده است( .) 8به گزارش ا – سبان

0

استااده از زاج ساید و پادآمونیاش در بستر طیتور متی

و همکاران در ستا  ،1373آنتا یز شتیمیائی فضتوالت

تواند باعث کتاهش  ،PHافتزایش ازت و کتاهش فستار

طیور نشان داد که این مواد اوی مقادیر زیتادی متواد

محلتتتتو بستتتتتر گتتتتردد و از رشتتتتد و فعا یتتتتت

مغذی بخفوص نیتروژن می باشند .مقایسته تیمارهتای

میکروارگانیستتمهای بستتتتر جلتتتوگیری متتتی کنتتتد و

رارتی بفورت فضوالت اتو کالو شتده ،پختته شتده و

آزادسازی گاز آمونیاش در سا ن مرغداری را کاهش می

خشک شده در برابتر نتور خورشتید نشتان داداتتو کتال

دهد و همچنین موجتب کتاهش فستار محلتو در آه

وکتتردن فضتتوالت انتترژی تلتتف شتتده از طری ت ادرار و

بستری کته بته عنتوان کتود استتااده متی گتردد متی

فضوالت پخته شده ،انرژی تلف شده از طری متدفو را

شتتود( .)2در ستتا  2313ختتواجعلی اعتتال نمتتود کتته

افزایش می دهتد .امتا اختتالف معنتی داری در میتزان

کاهش طو مدت تغذیه با جیره پتیش دادن و افتزایش

نیتتروژن آنهتتا مشتتاهد نشتتد( .)1بتته گتتزارش هتتارمیر و

طو مدت تغذیه با جیتره پت

دادن ،میتزان رطوبتت،

مارتین 2در ستا  ،1383غلظتت آمونیتاش شتکمبه بتا

نیتروژن و  PHبستر را برور معنتی داری کتاهش متی

میزان فضوالت طیور تغذیه شده ارتبا مستقیم داشته

دهتتد(.)1در ستتا  2312کتته صتتا و و همکتتاران در دو

است .ا بته افزایش بیش از د آمونیاش آنرا از دسترس

مقایسه دیغر نکات جدیدی در استتااده از بستتر طیتور

میکرو ارگانیسم ها خارج کرده و از طری گردش ختون

گزارش نمودند در گزارش او اعال نمودند کته تغذیته

بتته کبتتد متتی رود( .)12در ستتا  ،1332ستتیالنیوکوف

میش های آبستن با فضتوالت طیتور بتر روی آبستتنی،
شیردهی و عملکرد آنها تغییتر نداشتته استت و در بتره

2

- Fontenot
- El- sabban
4
- Harmyer and Martene
3

- silanikov and tiomkin

5
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های از شیر گرفته از همان میش ها تتأثیر معنتی داری

است .اما وقتی خود بره ها با بستر طیور تغذیه شتدند ،

در وزن از شیرگیری ،اضافه وزن روزانه و راندمان غذائی

افزایش وزن بیشتری نسبت به بره های تغذیه شتده در

با دیغر بره ها که در مرتع تغذیه شده انتد دیتده نشتده
در تلیسه گاومیش هائی که با بستر طیور تغذیته شتده

گذاری نسبت به تلیسه هائی که با جیره معمو ی تغذیه

اند تأثیر معنی داری در افزایش وزن مشاهده نشتد ،امتا

شده اند ،گزارش گردید(1و.)7

چندین متورد افتزایش تعتداد تلقتیو و میتزان تخمتک

موادوروشها

ظرف و نمونه یادداشت گردید .سپ

ظترف وارد آون شتد و

نمونه های بستتر جوجته هتای گوشتتی از پتنا وا تد

به مدت  1ساعت رارت دید .پت

از ایتن متدت ظترف بته

مرغداری در شهرستان دزفو تهیه گردید .این نمونه هتا در

دسیکاتور انتقا یافت و پت

دو مقرع سنی  01و  22روزگی برداشته شدند .نمونه هتا در

نمونه خشک وزن گردید و درصد ماده خشک نمونته بدستت

روزهای مذکور از نقا مختلف سا ن برداشته شتد و پت

از

از سترد شتدن ،ظترف تاوی

آمد(2و .)5برای اندازه گیری پتروتئین ختا از روش کلتدا

مخلو شدن و یکنواخت شدن در برابر نور خورشید خشتک

استااده گردید و از دستغاه اتوماتیک کلدا آناالیزر استتااده

از خشک شدن ،نمونه ها ،بوسیله آسیاه خرد

شد .مقدار  3/5گر از نمونه مورد آزمایش با ترازوی ساس

گردیدند .پ

و بعد برور همغن مخلو گردیدند .از هر نمونه 533-1333

توزین و در و ه های مخفوص دستغاه ریختته شتد .ستپ

گر برای تجزیه شیمیائی بته آزمایشتغاه تغذیته دا ارستا

مقدار  7میلی یتر اسیدسو اوریک غلیظ و یک عتدد قترص

گردیدند.نمونه های جمع آوری شتده از بستتر جوجته هتای

کاتا یزور به آن اضافه شد و به مدت  1-1/5ستاعت بتر روی

گوشتی از نظر مقدار ماده خشک ،رطوبت ،پتروتئین ،چربتی،

اجاق هضم با دمای  233درجه سانتی گراد قرار گرفت .پت

خاکستتتتر ،کلستتتیم ،فستتتار و نمتتتک متتتورد تجزیتتته

از اتما عمل هضم و خنک شدن و ه ها ،آنها را در محاظته

قرارگرفتند.ظروفی که قبالً تمیز شده بودند،درآون بته متدت

مربو قرار داده و با بستن دره محاظه بفتورت اتوماتیتک،

 2ساعت با رارت  33درجه سانتی گراد قرار گرفتنتد .پت

دستغاه طب برنامه نفب شده ( 23میلی یتر آه مقرر03 ،

از خشک شدن کامل ،ظروف به کمک گیره هتای فلتزی بته

میلی یتر معرف03 ،میلی یتر سود و اسید کلریتدریک 3/1

داخل دستیکاتور منتقتل گردیتده و پت

از سترد شتدن بتا

نرما به میزان الز ) تیتراسیون نمونه ها را انجا داد و پت

ترازوی دقی با ساسیت یک ده هزار وزن شتدند .ستپ

از گذشتن  0-5دقیقه درصد پتروتئین نمونته مشتخی متی

 13-15گر از نمونه وزن و داختل ظترف ریختته شتد .وزن

گردیتتد(2و .)5بتترای انتتدازه گیتتری چربتتی ختتا از دستتتغاه
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سوکستله استتتااده شتد .ابتتتدا بتا ن سوکستتله بتا آه مقرتتر
شستشتتو داده شتتد ،پتت

از قتترار دادن در آون و ستتپ

کوره از قبل شستشو و خشک شد .ستپ

بته متدت 1-1/5

ساعت رارت دیده و در دسیکاتور خشتک و ستپ

تتوزین

دسیکاتور با ن به وزن ثابت رسانده شد .یک گر از نمونه ای

گردید .نمونه به داخل ظرف منتقتل و دوبتاره تتوزین انجتا

که از قبل خشک شده بود ،در داخل کاغذ صتافی پیچیتده و

شد .وزن کردن بتا استتااده از تترازوی دقیت بتا ساستیت

کتارتوش

ظرف بته داختل کتوره منتقتل

در ظرف مخفوص بنا کارتوش قرار گرفت .سپ

ها در قسمت استخراج کننده دستغاه قرار گرفتنتد .دو ستو
جم با ن سوکسله با ال اتر پر شد ،شتیر آه ستردکننده
باز گردیده تا باعث خنک شدن تبخیر شده و وارد استتخراج
کننده شود .سپ

 3/3331انجا گرفت .سپ

گردیده و به مدت  1ساعت در دمای  133درجه سانتی گراد
رارت دهتی متی شتد .ستپ
اسیکاتور انتقا یافت و پ

ظترف از کتوره ختارج و بته

از سرد شدن وزن گردید .سپ

به کمک دستغاه تقریر در خالء ال از

درصد خاکستر نمونه ها بدست آمد( .)1،2،2،5انتدازه گیتری

بتا ن

امالح با کمک دستغاه جذه اتمی انجا می گرفت مقدار -1

از

تل

چربی جدا شده تا جائی که با ن از جوش افتاد .ستپ
به منظور تبخیر باقیمانده ال درآون قرار گرفتت و پت

 3/5گر از نمونه در ظرف مخفوص دستغاه در تال

 2/5-0ستتاعت از آون ختتارج گردیتتد وچربتتی ختتا بدستتت

گردیده و در مدت چنتد دقیقته میتزان هتر کتدا از اصتالح

آمد(.)2،5،12،15برای اندازه گیری خاکستر ،ظرف مخفوص

بدست می آمد(.)2

نتایا وبحث
درصد ماده خشک نمونه های بستر جوجه های گوشتی

 22روزگی به ترتیب درجداو  1و 2ارائه شده اند(.)2

درسنین  02و  22روزگی به ترتیب درجداو  1و 2

میزان ماده خشک برای سن  02روزگی برور متوس

نشان داده شده است .درجدو  0میانغین ترکیبات

 32/18درصد می باشد که باالتر از جدو  NRCیعنی

شیمیایی بستر با همدیغر مقایسه شده اند مقایسه

 83درصد می باشد اختالف باالترین وپائین ترین میزان

میانغین ترکیبات شیمیایی بستر جوجه های گوشتی

ماده خشک دراین سن با میزان  NRCدود 0-5

در سنین  02و  22روزگی نشان می دهد که فق

درصد می باشد.میزان ماده خشک برای سن  22روزگی

پروتئین  ،خاکستر و کلسیم معنی دار هستند و بقیه

برور متوس

 30/038درصد می باشد که باالتر از

 NRCیعنی  83درصد می باشد .اختالف

اجزای بستر در هر دو سرو معنی دار نشده اند مقایسه

جدو

ترکیبات شیمیائی نمونه های جمع آوری شده بستر

باالترین وپائین ترین میزان ماده خشک دراین سن با

جوجه های گوشتی باجدو  NRCبرای سنین  02و

میزان  NRCدود  2-5درصد می باشد.اختالف 5
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درصد داده های بدست آمده با جدو  NRCبنظر می

شرای محیری ،آه وهوائی نسبت داد(1و .)2باتوجه به

رسد مربو به مدیریت سا ن ها ،نو بستر ،طو دوره

داده های جداو  1و  2می توان میزان چربی خا داده

آه وهوایی باشد(.)2

های بدست آمده را با چربی خا جدو  NRCمقایسه

مقایسه پروتئین خا نمونه ها درسن  02روزگی

کرد .طب

جدو  0میزان میانغین چربی خا نمونه

درجدو  1نشان می دهد که به استثناء نمونه  0بقیه

های بستر برای جوجه های  02روزه 2/238 ،درصد می

نمونه ها از جدو  NRCکمتر است ومیانغین نمونه

باشد باالترین میزان چربی خا  0/2و پائین ترین

ها دود  15/15درصد است که از  22/5درصد NRC

میزان  1/58درصد می باشد میانغین داده ها به جدو

پائینتر است .مقایسه پروتئین خا نمونه ها درسن 22

 NRCنزدیک است تی نمونه  1باالتر از جدو

پرورش ،شرای

محی

وشرای

NRC

روزگی درجدو  2نشان می دهد که تما نمونه ها از

 NRCاست واین مرابقت خوبی با جدو

نظر پروتئین خا از جدو  NRCباالترند واختالف

نشان می دهد( .)2برای نمونه های بستر در 22روزگی

بسیار باالست واین اختالف می تواند ناشی از افزایش

طب جدو  2میانغین چربی خا داده ها  2/71است

طو دوره تغذیه با پیش دان باشد که میزان پروتئین

که از نمونه های  02روزگی بیشتر و ی از جدو

دان می باشد به گزارش

 NRCکمتر است .باالترین میزان چربی خا نمونه()5

خواجعلی درسا  1082افزایش طو دوره تغذیه با

است که برابر  5/7درصد است وپائین ترین میزان 1/8

جیره پیش دان موجب افزایش نیتروژن بستر گردیده

درصد و متعل

به نمونه( )2است داده های هر دو

است .و می توان اختالف بین میزان پروتئین خا بستر

جدو درمقایسه با جدو  NRCمرلوه وقابل قبو

با جدو  NRCرا به مدیریت پرورش ،مدیریت تغذیه،

است .وبا گزارشات صا و وهمکاران درسا  2337و

مدیریت بستر ومیزان طو دوره پرورش ومهم تر از

مرابقت

پیش دان باالتر از جیره پ

همه میزان طو دوره تغذیه با پیش دان وپ

اوون

وهمکاران

درسا

2338

دان ونیز

خوبی نشان می دهد .اختالفات مشاهده شده را می

درجدو  1نمونه های( )2و( )0از  NRCپائین ترند

نسبت داد .با مراجعه

وبقیه نمونه ها از  NRCباالترند میانغین خاکسترخا

به جداو  1و  2می توان میزان خاکستر خا نمونه ها

برای جوجه های  02روزه برابر  20/8است که به جدو

توان به شرای

آه وهوا ومحی

دردو مقرع سنی را با جدو

 NRCمقایسه کرد.

 NRCیعنی  22درصد بسیار نزدیک است دراین

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال پنجم/شماره/8پاییز وزمستان6931
مقرع سنی میزان خاکستر خا داده ها با جدو
 NRCمرابقت خوبی نشان می دهند درجدو

بقیه نمونه ها باالتر ازیک است یعنی افزایش تا دودی
2

مشاهده می شود و ی درکل داده ها بین جدو  1و 2

نمونه ها  22روزه با  NRCمقایسه شده اند میانغین

مرابقت نزدیکی مشاهده می شود.درتما منابع مربو

داده ها دراین جدو  12/5است که بسیار کمتر از

به تغذیه دا وجدو  NRCمیزان نمک جیره 3.5

 NRCاست وهیچکدا از داده ها از  NRCباالتر

درصد اعال گردیده است یعنی میزان نمک درجیره

نیستند(.)2داده های جدو  1برای بستر در  02روزگی

مورد استااده دا نباید بیش از این د باشد وبا مقایسه

مرابقت خوبی با  NRCوگزارش صا و وهمکاران

دو جدو با جدو  NRCنشان می دهد که بستر در

 2337نشان می دهند(2و .)12مقایسه داده

 02روزگی داقل  3/12و داکثر  1/35است ومیانغین

درسا

های جدو

 1برای نمونه های  02روزه با جدو

آن  3/73است که از جدو

 NRCباالتر است.اما

 NRCنشان می دهد که میانغین داده ها تقریباً %53

درجدو  2مربو به سن  22روزگی میزان نمک بسیار

جدو  NRCاست وفق نمونه( )0میزان  1/05را دارد

باالست به جز نمونه های( )2و( )0بقیه نمونه ها بسیار

که از همه باالتر است ا بته چون درکشور ایران،

باالست ومیانغین داده ها  2/22است.افزایش میزان

ضایعات بستر برای کوددهی مزار استااده می شود

نمک عالوه بر شرای بستر وتغذیبه وضعیت متابو یسم

پائین بودن میزان فسار محلو بسیار مرلوه وقابل

مرغها بستغی دارد و مشکل باید درون خود جوجه ها

توجه کشاورزان است .داده های جدو  2برای سن 22

جستجو گردد .بهر ا نمک یک عامل محدود کننده

روز ومقایسه آن با  NRCنشان می دهد که باز

بسیار مهم درجیره دا

هاست.داده های صا و

میانغین داده ها  %53جدو  NRCاست یعنی می

وهمکاران درسا  2337میزان نمک بستر جوجه های

توان گات میزان فسار بستر افزایش نداشته وتا

اند

دودی ثابت مانده است ا بته به جز نمونه( )2و()2

گوشتی

را

3/22

اعال

نموده
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جدول :6مقایسه ترکیبات شیمیایی نمونه های جمع آوری شده بستر جوجه های گوشتی  02روزه با جدو  NRCدرسا 1332
نمونه

ماده خشک

پروتئین خا

چربی خا

خاکستر خا

کلسیم

فسار

نمک

NRC

83

22/5

0

22

0/11

1/78

3/51

1

32/32

12/12

0/2

02/70

8/1

3/30

3/12

2

32/32

12/35

1/58

3/12

1/35

3/81

3/88

0

30/37

27/01

2/12

10/51

2/5

1/05

3/32

2

35/20

11/32

2/12

03/10

8/2

3/17

1/35

5

32/77

11/20

1/8

00/31

3/2

3/83

3/33

X

32/18

15/15

2/238

20/812

1/10

3/30

3/731

جدول  -2مقایسه ترکیبات شیمیایی نمونه های جمع آوری شده بربستر جوجه های گوشتی  22روزه با جدو  NRCدرسا 1332
نمونه

ماده خشک

پروتئین خا

چربی خا

خاکستر خا

کلسیم

فسار

نمک

NRC

83

22/5

0

22

0/11

1/78

3/51

1

30/21

07/22

2/21

11/31

2/8

1/31

2/32

2

32/22

05/35

1/38

12/8

2/2

3/3

3/88

0

32/01

01/50

2/32

12/73

2/1

1/32

3/7

2

32/21

05/77

1/82

12/11

2

3/87

0/00

5

32/02

03/73

5/7

12/71

2/5

1/32

0/11

X

30/038

02/371

2/71

12/582

2/01

3/378

2/22

جدول  : 9مقایسه میانغین ترکیبات شیمیایی با آزمون t
ماده خشک

پروتئین خا

چربی خا

خاکستر

کلسیم

فسار

نمک

 02روزگی

32/18

15/15

2/238

20/812

1/10

3/30

3/731

 22روزگی

30/038

02/371

2/71

12/582

2/01

3/378

2/22

آزمون t

1/375

3/331

3/211

3/327

3/303

3/050

3/022
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نمودار -6مقایسه پروتئین بستر  02روزگی( )p1و  22روزگی(.)p2

70
60
50
p2

40

p1

30
20
10
0
5

4

3

2

1

نمودار  -2مقایسه خاکستر بستر  02روزگی( )a1و  22روزگی(.)a2

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

a2
a1

5

4

3

2

نمودار  -9مقایسه کلسیم بستر  02روزگی( )ca1و  22روزگی(.)ca2

1
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14
12
10
ca2

8

ca1

6
4
2
0
5

4

3

2

1
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