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اثر سطوح مختلف کود مرغی عملآوریشده بر مصرف خوراک ،قابلیت هضم،
عملکرد و متابولیتهای شکمبه و خون برههای نر مغانی
ایوب عزیزی شترخفت ،1حسن فضائلی ،*2نادر پاپی 3و جواد رضائی

4

 1و  .4دانشآموخته کارشناسی ارشد و استادیار تغذیة دام ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 2و  .3استاد و پژوهشگر ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،کرج
(تاریخ دریافت - 1333/2/14 :تاریخ تصویب)1333/8/11 :

چکیده
این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و نه تکرار روی  33رأس برة نر مغانی انجام
گرفت که در آن چهار جیرة غذایی حاوی سطوح صفر (شاهد) 14 ،1 ،و  21درصد کود مرغی
فراوریشده ،آزمایش شد .نتایج نشان داد که مصرف سطوح مختلف کود مرغی درجیره ،بر مصرف
اختیاری خوراک و افزایش وزن برهها در طول دورة آزمایش اثری نداشت ( .)P <5/50با افزایش کود
مرغی در جیره قابلیت هضم مادة خشک و  NDFبهطور خطی کاهش یافت ( ،)P<5/50ولی قابلیت
هضم مادة آلی و پروتئین خام تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت ( .)P <5/50با گنجاندن کود
مرغی در جیرة غذایی ،غلظت استات در شکمبه به طور خطی کاهش یافت ،اما غلظت آمونیاک
افزایش نشان داد ( ،)P<5/50در حالیکه غلظت پروپیونات ،بوتیرات ،والرات ،ایزووالرات ونسبت
استات به پروپیونات تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت ( .)P <5/50نیتروژن اورهای خون با
افزایش کود مرغی در جیره بهطور خطی افزایش یافت ،اما غلظت سایر متابولیتهای خون تحت تأثیر
جیرههای آزمایشی قرار نگرفت ( .)P <5/50در مجموع ،مصرف کود مرغی در جیرة برههای مغانی تا سطح
 21درصد ،بر مصرف مواد مغذی و عملکرد رشد اثری نداشت ولی قابلیت هضم مادة خشک و  NDFو
غلظت استات شکمبه را کاهش داد .با افزایش سطح کود مرغی در جیره ،هزینة خوراک به ازای هر واحد
افزایش وزن زندة برهها ،بهطور خطی کاهش یافت ( .)P<5/50بهطور کلی میتوان نتیجهگیری کرد که
مصرف کود مرغی عملآوریشده تا  21درصد جیرة غذایی برة پرواری امکانپذیر است.
واژههای کلیدی :برة مغانی ،عملکرد ،قابلیت هضم ،کود مرغی ،متابولیت.
مقدمه
کود مرغی 3از فراوردههای جانبی مرغداری محسوب
میشود که حاوی مواد مغذی زیادی است و قابلیت استفاده
درتغذیة نشخوارکنندگان را دارد .ارزش غذایی کود مرغی
تحت تأثیر عواملی مانند مواد استفادهشده در بستر پرورش،
نوع جیرة غذایی مصرفشده و مدیریت تغذیه در واحدهای
مرغداری و نیز روش فراوری کود بهدستآمده قرار میگیرد
* تلفن53399693154 :

( .)Fazaeli et al., 2013b; Wang & Goetsch, 1998مقدار
پروتئین خام کود مرغی نسبتاً زیاد است ،به نحوی که تا
 92درصد در مادة خشک نیز گزارش شده است ( Obeidat
 .)et al., 2011پروتئین خام کود جوجة گوشتی در ایران
نیز  91/5درصد ( )Azizi-Shotorkhoft et al., 2012در
مادة خشک گزارش شده است .با توجه به اینکه پروتئین
گرانترین مادة مغذی در جیرة غذایی محسوب میشود،
E-mail: hfazaeli@gmail.com
1. Broiler Litter
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کود مرغی را میتوان به عنوان مکملی پروتئینی به جای
بخشی از منابع پروتئینی متداول در جیرة غذایی
نشخوارکنندگان مصرف کرد .ازدیگر مزایای تغذیهای این
فراوردة فرعی غنیبودن ازمواد معدنی قابل دسترس برای
دام است ( .)Jordaan, 2004در آزمایشی که & Hopkins
 (2001) Pooreاجرا کردند ،مقدار کلسیم و فسفر کود
جوجة گوشتی به ترتیب  95/2و  36/3گرم در کیلوگرم
مادة خشک بهدست آمد که بیشتر از سطوح پیشنهادشده
در جیرههای غذایی گاو گوشتی و گوسفند است .همچنین،
استفادة صحیح از کود مرغی در تغذیة دام آلودگیهای
زیستمحیطی را کاهش میدهد و راهی مناسب برای
مدیریت بهینة استفاده از این فراوردة فرعی محسوب
میشود ( .)Rankins et al., 2002مهمترین محدودیت
استفاده از کود مرغی درجیرة غذایی حیوانات ،احتمال
وجود پاتوژنهای بیماریزا در آن است .بنابراین فراوری
کود مرغی با هدف حذف عوامل بیماریزا ،بهبود شرایط
نگهداری و ویژگیهای حمل و نقل و نیز بهبود
خوشخوراکی آن جهت مصرف در تغذیة دام امری ضروری
محسوب میشود ( Fontenot, 2000; Negesse et al.,
 .)2007بر اساس گزارش پژوهشگران ( Jackson et al.,
 )2006; Ranking et al., 2002استفاده از کود مرغی در
جیرة غذایی نشخوارکنندگان بر مقدار مصرف اختیاری و
قابلیت هضم خوراک اثری نداشته و عملکرد دامهای
پرواری تغذیهشده با جیرههای حاوی کود مرغی را در
مقایسه با جیرة شاهد تحت تأثیر قرار نداده است .در ایران
مطالعات محدودی دربارة اثر استفاده از کود مرغی درجیرة
غذایی نشخوارکنندگان انجام گرفته است ،اما نظر به رویکرد
دامداران به استفاده از این فراوردة فرعی درتغذیة دام ،در
این زمینه به اطالعات جامعتری نیاز است .بنابراین ،تحقیق
حاضر به منظور بررسی اثرسطوح مختلف کود مرغی
فراوریشده بر مصرف مواد مغذی ،عملکرد رشد ،قابلیت
هضم ،فراسنجههای شکمبه و متابولیتهای خون برههای
نر مغانی انجام گرفت.
مواد و روش
کود مرغی استفادهشده

کود مرغی از یک سالن مرغداری گوشتی (پرورش به
روش بستر بر روی خردهچوب) در حومة سبزوار تهیه و

به کارگاه عملآوری که درهمان محدوده احداث گردیده
است ،منتقل شد .پرورش جوجه در مرغداری مزبور در
کف سالن بود که از پوشال چوب بهعنوان بستر استفاده
شده بود .فرایند عملآوری کود با فرایند حرارتی
غیرمستقیم (توسط فشار بخار آب) در دیگهای
مخصوص در حرارت  24-54درجة سانتیگراد به مدت
 15دقیقه اجرا و محصول به مؤسسة تحقیقات علوم
دامی کشور (محل انجام آزمایش) حمل شد.
حیوانات ،جیرههای آزمایشی و نمونهگیری

آزمایش روی  16رأس برة نر مغانی  314±34روزه با وزن
زنده  13/5±1/9کیلوگرم در قالب طرح کامالً تصادفی
متعادل با چهار جیره (تیمار) و نه بره (تکرار) در هر تیمار
صورت گرفت که چهار جیرة آزمایشی شامل جیرة شاهد
(بدون کود مرغی) و جیرههای حاوی  35 ،2و  93درصد
کود مرغی (بر حسب مادة خشک) بود .جیرهها بر اساس
جدولهای احتیاجات غذایی  )3354( NRCتنظیم شدند و
از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام مشابه بودند.
مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی در
جدول  3ارائه شده است.
پیش از شروع آزمایش برهها پشمچینی شده و در
قفسهای انفرادی به ابعاد  3/3×3/9و به ارتفاع  3متر
توزیع شدند .آزمایش  33روز ( 34روز عادتپذیری به
قفسها و جیرهها و  55روز آزمایش اصلی) به طول
انجامید که طی آن برهها هر دو هفته یک بار صبح ناشتا
توزین انفرادی شدند .جیرههای آزمایشی که به صورت
پلتهایی به قطر  3/4و طول  9/4سانتیمتر تهیه شده
بود ،سه بار در روز ( 5صبح 5 ،عصر و  5عصر) و تا حد
اشتها ) (Keskin et al., 2010به دامها تغذیه شد و آب
تمیز نیز همواره درآبشخور برهها قرار داشت.
جهت سهولت درجمعآوری مدفوع و محاسبة قابلیت
هضم مواد مغذی ،در شصتمین روز دورة آزمایش ،چهار
بره از هر تیمار به قفسهای متابولیکی منتقل شدند .بعد
از سپریشدن یک دورة دهروزه به عنوان عادتپذیری،
هر روز قبل از خوراکدهی وعدة صبح کل مدفوع روزانة
هر حیوان به مدت یک هفته به صورت انفرادی جمع شد
و پس از توزین و ثبت وزن مدفوع روزانه ،یک نمونة
 355گرمی از هر کدام گرفته و برای تجزیة شیمیایی به

عزیزی شترخفت و همکاران :اثر سطوح مختلف کود مرغی عملآوریشده بر ...

فریزر با دمای  -95درجة سانتیگراد منتقل شد .پس از
این مدت برهها دوباره به گروههای خود برگردانده شدند
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وآزمایش پرواربندی تا  33روز ادامه یافت که طی آن
برهها هر سه هفته یک بار توزین انفرادی شدند.

جدول  .3درصد اقالم ،ترکیب شیمیایی (درصد بر حسب مادة خشک) و انرژی قابل متابولیسم
(مگاژول در کیلوگرم مادة خشک) جیرههای آزمایشی
جیرهها (درصدکود مرغی در مادة خشک جیره)
شاهد
اقالم خوراکی
یونجه
کاه گندم
سبوس گندم
جو
ذرت
گندم
تفالة چغندر
کنجالة سویا
کود مرغی فراوریشده
اوره
بیکربنات سدیم
سنگ آهک
مکمل مواد معدنی-ویتامینی 3
نمک
ترکیب شیمیایی ()%
مادة خشک
پروتئین خام
9

NDF

1

ADF

لیگنین
کلسیم
فسفر
انرژی قابل متابولیسم (مگاژول در کیلوگرم)

34
2/91
34/2
96
2
31/4
35
5
5/93
5/93
5/53
5/94
5/94
35/2
31/6
11/6
36/1
1/96
5/45
5/53
35/6

2
35
2/94
33
95
2/4
31/4
5
9/94
2
5/94
5/15
5/54
5/94
5/94
33
31/6
11/3
34/3
1/44
5/44
5/59
35/6

35
35
6/59
2/4
95/4
2/4
35/4
4
3/4
35
5/51
5/15
5/94
5/94
5/94
33/5
31/6
15
34/5
1/53
5/49
5/51
35/6

93
39
6/4
1/4
92
35
34
5
93
5/15
5/95
5/94
5/94
33/4
31/6
11/3
35/2
5/39
5/41
5/55
35/6

 .3هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی-ویتامینی حاوی  33/9میلیگرم منگنز 45 ،میلیگرم آهن 55/2 ،میلیگرم روی 35 ،میلیگرم
مس 5/9 ،میلیگرم سلنیوم 3555 ،واحد بینالمللی ویتامین  9555 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  Dو  35واحد بینالمللی ویتامین E
بود .9 .دیوارة سلولی فاقد خاکستر .1 .دیوارة سلولی منهای همیسلولز فاقد خاکستر.

در مدتی که برهها در قفسهای متابولیکی قرار
داشتند ،نمونههای شیرابة شکمبه از طریق لولة مری (1
ساعت پس از خوراکدهی وعدة صبح) گرفته شد و
بالفاصله  pHهر نمونه تعیین شد .شیرابة شکمبه توسط
چهار الیه پارچة متقال صاف و به دو بخش تقسیم شد.
بخش اول حاوی  4میلیلیتر شیرابه بود که با 3
میلیلیتر اسید کلریدریک  5/9نرمال مخلوط شد و
جهت اندازهگیری غلظت آمونیاک در شیرابة شکمبه تا

روز آنالیز در دمای  -95درجة سانتیگراد نگهداری شد.
بخش دیگر جهت اندازهگیری اسیدهای چرب فرار
شکمبه با نسبت  5به  3با محلول اسید اورتوفسفریک
 95درصد مخلوط و در فریزر نگهداری شد .همزمان
نمونههای خون توسط لولههای ونوجکت حاوی هپارین
از برهها گرفته شد و پس از سانتریفیوژ (با دور )3455
به مدت  34دقیقه ،پالسما جدا گردید ( Keithly et al.,
 )2011و در دمای  -95درجة سانتیگراد نگهداری شد.
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تجزیة شیمیایی نمونهها

نمونههای کود مرغی ،جیرة غذایی ،پسماندة خوراک و
مدفوع به مدت  55ساعت در دمای  65درجة سانتیگراد
آون خشک شد و سپس توسط آسیاب مجهز به الک 3
میلیمتری آسیاب شدند .مقادیر مادة خشک ،خاکستر
خام ،نیتروژن ،چربی خام و  ADFبر اساس روشهای
استاندارد ،تجزیة آزمایشگاهی شدند (.)AOAC, 1990
مقدار نیتروژن غیرپروتئینی ( )NPNبر اساس روش
تعیین پروتئین حقیقی با استفاده ازتانگستیک اسید به
عنوان عامل رسوبدهنده و کسر پروتئین حقیقی از
پروتئین کل (خام) تعیین شد (.)Licitra et al., 1996
مقدار  NDFو لیگنین به ترتیب طبق روشهای Van
 (1991) Soest et al.و & (1981) Van Soest Robertson
تعیین شد .انرژی قابل متابولیسم کود مرغی بر اساس
فرمول  3محاسبه شد (:)McDonald et al., 2002
= )ME (MJ/kg DM
()3
digestible OM (g/g DM)×5/4(MJ/kg DOM)×5/55
مقدار ) digestible OM (g/g DMکود مرغی نیز بر
اساس یافتههای  (2013a) Fazaeli et al.در نظر گرفته شد.
قابلیت هضم مواد مغذی در جیرههای آزمایشی از
اختالف مقدار مادة مغذی خوردهشده با مقدار مادة
مغذی دفعشده از طریق مدفوع به دست آمد ( Givens
 .)et al., 2000غلظت آمونیاک شکمبه با استفاده از
روش فنل -هیپوکلریت تعیین شد ( & Broderick
 .)Kang, 1980غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمبه
توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی و با استفاده از اسید
اتیل -بوتیرات بهعنوان استاندارد داخلی 3اندازهگیری شد
( .)Stewart & Duncan, 1985غلظت متابولیتهای
پالسما توسط کیتهای شیمیایی شرکت پارس آزمون
اندازهگیری شد.
تجزیة آماری و مدل طرح آزمایشی
از نرمافزار (2001) SAS

دادههای بهدستآمده با استفاده
نسخة  ،3/3رویة  GLMو در قالب طرح کامالً تصادفی
متعادل با مدل آماری زیر تجزیة واریانس شدند:
Yij= µ + Ti + eij
()9

1. Internal Standard

 :Yijمقدار عددی هر مشاهده :µ ،میانگین هر صفت،
 :Tiاثر تیمار (کود مرغی) و  :eijخطای آزمایشی است.
وزن اولیة برهها بهعنوان متغیر کوواریت در نظر گرفته
شد و اثرات خطی و غیرخطی کود مرغی در جیرههای
آزمایشی با استفاده از مقایسة اورتوگونال (متعامد)
محاسبه شد .مقایسة میانگینها با استفاده از آزمون
چنددامنهای دانکن و در سطح معناداری  4درصد
ارزیابی شد.
نتایج و بحث
مقدار مادة خشک کود مرغی فراوریشده  31درصد،
مقادیر خاکستر خام ،پروتئین خام ،چربی خام،2NDF ،
 ،1ADFو لیگنین آن به ترتیب برابر،9/95 ،91/5 ،35/5 ،
 2/4 ،35/4 ،14/1درصد در مادة خشک و نیتروژن
غیرپروتئینی ( 5)NPNآن  54درصد از کل پروتئین خام و
انرژی قابل متابولیسم  3/1مگاژول در کیلوگرم مادة خشک
برآورد شد .یافتههای حاضر از نظر پروتئین خام ،خاکستر
خام و چربی خام با نتایج  (2013a) Fazaeli et al.همخوانی
دارد ،اما دیوارة سلولی در این پژوهش کمتر از گزارش
مزبور است که دلیل آن را میتوان به نسبت پوشال چوب
مصرفشده در کف سالنهای مرغداری مربوط دانست.
مقدار فیبر نامحلول در شویندة خنثی در کود مرغی کامالً
متغیر است و تحت تأثیر عواملی مانند نوع مواد بستر ،تعداد
دورة پرورش قبل از برداشت و نوع فراوری قرار دارد
(.)Goetsch & Aiken, 2000
مصرف مواد مغذی ،قابلیت هضم و عملکرد برهها

نتایج مربوط به مصرف مواد مغذی ،قابلیت هضم و
عملکرد رشد در جدول  9ارائه شده است .کاربرد سطوح
مختلف کود مرغی عملآوریشده در جیرههای آزمایشی
بر مصرف مادة خشک ،مادة آلی ،پروتئین خام NDF ،و
 ADFتأثیری نداشت ( .)P<5/54مطابق با این نتایج،
 (2011) Obeidat et al.گزارش کردند که افزایش نسبت
کود مرغی تا  95درصد مادة خشک در جیرة برههای
پرواری بر مصرف مادة خشک ،مادة آلی ،پروتئین خام،
 NDFو  ADFاثری نداشته است.
)2. Neutral Detergent Fiber (NDF
)3. Acid Detergent Fiber (ADF
)4. Non Protein Nitrogen (NPN
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جدول  .9اثر جیرههای آزمایشی بر خوراک مصرفی ،قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد برههای تحت آزمایش
جیرهها (درصد کود مرغی در جیره)
شاهد
مواد مغذی مصرفی (گرم در روز)
مادة خشک
مادة آلی
پروتئین خام
9
NDF
1
ADF
قابلیت هضم (درصد)
مادة خشک
مادة آلی
پروتئین خام
NDF
عملکرد برهها
وزن اولیه (کیلوگرم)
وزن نهایی (کیلوگرم)
کل افزایش وزن (کیلوگرم)
افزایش وزن روزانه (گرم)
ضریب تبدیل غذایی
5
هزینة هر واحد تولید
5
درآمد ناخالص حاصل از هر واحد افزایش وزن

3255
3631
919
429
929
a

25
23
55/4
25/5a

2

3255
3622
959
655
953
a

22
22/6
23
a
63

35

3435
3559
936
455
955
a

22
25
23/6
65/5a

15/3
13/2
15/2
45/5
45/3
43/1
33/3
35/4
95/4
963/5 965/3 926/3
6/65ab 6/99ab 4/31b
32461b 93545a 95362a
42512 a 41445c 45511 b

93

3255
3426
913
422
945
b

21
24
26/5
64/9b

Contrast
3
P-value SEM

42/5
41/5
2/5
33/5
3/3

5/32
5/39
5/36
5/35
5/53

L

5/56
5/99
5/46
5/43
5/33

شاهد با سایر
Q
جیرهها
5/22
5/22
5/25
5/35
5/39

5/56
5/45
5/52
5/35
5/33

3/55
3/49
3/91
5/55

5/59
5/99
5/35
5/53

5/53
5/31
5/35
5/53

5/95
5/55
5/51
5/53

5/51
5/39
5/39
5/53

19/2
5/23
41/9
5/55
95/4
33/9 941/6
5/13
6/23a
655 32345b
3915 42556 a

5/12
5/95
5/92
5/53
5/55
5/53

5/56
5/45
5/94
5/53
5/55
5/53

5/55
5/12
5/33
5/64
5/33
5/55

5/32
5/49
5/55
5/53
5/53
5/53

 .3اشتباه معیار کل میانگینها .9 .دیوارة سلولی فاقد خاکستر .1 .دیوارة سلولی منهای همیسلولز فاقد خاکستر .5 .اعداد بر حسب ریال است .L .اثر خطی سطوح
مختلف کود مرغی .Q .اثر غیر خطی سطوح مختلف کود مرغی .حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة اختالف معنادار در سطح  4درصد است.

کاربرد کود مرغی (برای تأمین صفر 95 ،و  55درصد
پروتئین خام جیره) در جیرة بزغالههای پرواری نیز
سبب تغییر در دریافت روزانة مواد مغذی در دامها نشد
( .)Jackson et al., 2006افزودن کود مرغی بهعنوان
مکمل پروتئینی به جای کنجالة سویا در جیرة گاو
گوشتی نیز بر مصرف مادة خشک اثری نداشت ( Rossi
.)et al., 1998
در پژوهشی  (2007) Negesse et al.دریافتند که
تغذیة جیرههای حاوی کود مرغی (تا سطح  55درصد
مادة خشک) در مقایسه با جیرة شاهد برمصرف مواد
مغذی اثری نداشته است .بر خالف نتایج آزمایش حاضر،
در مطالعة  (2009) Elemam et al.که برههای پرواری
با جیرههای حاوی صفر 15 ،34 ،و  54درصد کود مرغی
تغذیه شدند ،با افزایش نسبت کود مرغی درجیره ،مادة
خشک مصرفی نیز افزایش نشان داده است.
با افزایش کود مرغی در جیره قابلیت هضم مادة خشک

و  NDFبهطورخطی کاهش یافت ( ،)P<5/54ولی قابلیت
هضم مادة آلی و پروتئین خام تحت تأثیر جیره قرار نگرفت
( .)P<5/54کاهش قابلیت هضم در پی افزایش کود مرغی
در جیره ،احتماالً به علت محتوای لیگنین بیشتر و نیز
خاکستر نسبتاً زیاد در کود مرغی بوده که سبب افزایش
غلظت مواد مزبور در جیرههای حاوی کود مرغی و اثر
محدودکنندگی آنها بر هضم بوده است (جدول  .)3نبود
تغییر در قابلیت هضم پروتئین نیز به ماهیت پروتئین کود
مرغی مربوط میشود؛ چرا که نسبت پروتئین موجود در
بخش ( ADFغیر قابل هضم) در کود جوجة گوشتی کم
(حدود  6درصد از کل پروتئین خام) است ( Fazaeli et al.,
 .)2013bکاهش قابلیت هضم جیرة غذایی با مصرف کود
مرغی توسط دیگران نیز مشاهده شده است .در آزمایشی
که روی برة پرواری انجام شد ،با مصرف کود مرغی در جیره
( 95درصد) ،قابلیت هضم کل مواد مغذی کاهش یافت که
مشابه با نتایج آزمایش حاضر است ( Obeidat et al.,
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در جدول  1نشان داده شده است pH .شکمبه تحت
تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت ( ،)P>5/54اما با
افزایش کود مرغی در جیره ،غلظت آمونیاک شکمبه
بهطور خطی افزایش یافت ( .)P<5/54به جز غلظت
استات که با افزایش کود مرغی در جیره کاهش خطی
یافت ( ،)P<5/54جیرههای آزمایشی بر غلظت سایر
اسیدهای چرب فرار شکمبه (پروپیونات ،بوتیرات،
ایزووالرات ،والرات و نسبت استات به بوتیرات) تأثیری
نداشت ( .)P>5/54افزایش غلظت آمونیاک شکمبه با
افزایش کود مرغی در جیره ،احتماالً به خاطر وجود
محتوای  NPNبیشتر کود مرغی در جیرههای مذکور
بوده است .نتایج مشابهی توسط (2009) Elemam et al.
با تغذیة جیرههای حاوی سطوح مختلف کود مرغی در
برة پرواری گزارش شده است .به عالوه ،در آزمایش
 ،(1996) Mabjeesh et al.غلظت آمونیاک شکمبه در
گاوهای شیری تغذیهشده با جیرة حاوی کود مرغی
افزایش یافت .غلظت استات شکمبه با افزایش سطح کود
مرغی در جیره احتماالً به دلیل کاهش قابلیت هضم
 NDFدر این جیرهها بوده است (جدول .)9

 .)2011مصرف جیرة حاوی کود مرغی پلتشده در تغذیة
بزغالههای پرواری نیز در مقایسه با جیرة شاهد سبب
کاهش قابلیت هضم مادة خشک شد ( Jackson et al.,
.)2006
افزودن سطوح مختلف کود مرغی در جیرههای
آزمایشی اثر معناداری بر افزایش وزن زنده و وزن نهایی
برههای تحت آزمایش نداشت ( )P>5/54اما با افزایش
سطح کود مرغی در جیره ،هزینة مصرفی به ازای هر
واحد تولید بهطور خطی کاهش یافت ( .)P<5/54مطابق
با نتایج این آزمایش ،سطوح مختلف کود مرغی تا سطح
 95درصد جیرة برههای پرواری نژاد آواسی ،بر وزن
نهایی و کل افزایش وزن تأثیری نداشته است ( Obeidat
 .)et al., 2011هرچند  (2009) Elemam et al.گزارش
کردند که برههای تغذیهشده با جیرة حاوی  54درصد
کود مرغی ،وزن نهایی و کل افزایش وزن بیشتری در
مقایسه با جیرة شاهد نشان دادهاند.
متابولیت شکمبه و خون

نتایج مربوط به پارامترهای شکمبه و متابولیتهای خون

جدول  .1اثر جیرههای آزمایشی بر پارامترهای شکمبه و متابولیتهای خون در برههای تحت آزمایش
جیرهها (درصد کود مرغی در جیره)
93
35
2
شاهد

SEM

3

P-value

Contrast
L

Q

شاهد با سایر جیرهها

پارامترهای شکمبه
6/15
pH
35/1b
آمونیاک (میلیگرم در دسیلیتر)
اسیدهای چرب فرار (میلیمول در لیتر)
355/35
کل اسیدها چرب فرار
45/5a
استات
92/4
پروپیونات
31/4
بوتیرات
9/34
ایزووالرات
9/43
والرات
3/36
نسبت استات به پروپیونات
متابولیتهای خون
6/63
پروتئین تام (گرم در دسیلیتر)
5/52
آلبومین (گرم در دسیلیتر)
61/5
گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)
1/55b
( 9BUNمیلیگرم در دسیلیتر)
3/55
کراتینین (میلیگرم در دسیلیتر)

6/55
35/6b

6/54
33/1ab

6/43
31/5a

5/55
5/25

5/43
5/54

5/59
5/59

5/54
5/94

5/39
5/35

35/15
43/6ab
96/5
35/3
9/43
9/53
3/35

36/35
41/1ab
94/3
31/5
9/32
1/53
9/33

34/52
55/9b
96/2
34/4
9/46
9/43
3/26

3/55
3/5
3/5
3/12
5/12
5/33
5/32

5/35
5/53
5/62
5/69
5/21
5/94
5/55

/565
5/54
5/42
5/52
5/69
5/52
5/61

5/45
5/43
5/14
5/55
5/36
5/53
5/95

5/35
5/35
5/13
5/55
5/43
5/16
5/32

6/49
5/16
65/3
1/13ab
3/15

6/52
5/63
63/1
1/53a
3/93

6/55
5/65
69/5
1/65a
3/64

5/95
5/11
1/2
5/33
5/35

5/35
5/25
5/55
5/54
5/99

5/55
5/55
5/25
5/59
5/55

5/52
5/55
5/13
5/59
5/35

5/43
5/51
5/41
5/59
5/29

 .3اشتباه معیار کل میانگینها .9 ،نیتروژن اورهای خون .L ،اثر خطی تغذیة سطوح مختلف کود مرغی .Q ،اثر غیرخطی تغذیة سطوح مختلف کود مرغی ،مقادیر
پارامترهای شکمبه و خون مربوط به نمونهگیری در زمان  1ساعت پس از خوراکدهی وعدة صبح میباشد .حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة اختالف
معنادار در سطح  4درصد است.
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( بین غلظت آمونیاک شیرابة2013a) Fazaeli et al. زیرا
 در گوسفند همبستگی مثبت راBUN شکمبه و غلظت
Mabjeesh et  مشابه چنین روندی توسط.گزارش کردند
( در گاو شیری تغذیهشده با کود مرغی گزارش1996) al.
( نتایج مشابهی را1994) Rude et al. ، همچنین.شده است
.در آزمایش روی گوسفند گزارش کردند
نتیجهگیری

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که استفاده از کود مرغی
، درصد مادة خشک جیرة برههای نر مغانی93 تا سطح
،تأثیری بر مصرف مواد مغذی و عملکرد رشد نداشت
ولی هزینة مصرفی به ازای هر واحد افزایش وزن را
 مصرف کود مرغی در جیره باعث کاهش.کاهش داد
 اما غلظت،قابلیت هضم و غلظت استات شکمبه شد
.آمونیاک شکمبه و نیتروژن اورهای خون را افزایش داد
سپاسگزاری
از مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور برای تأمین
. تشکر و قدردانی میگردد،هزینههای مالی این طرح

بر اساس گزارش دیگر پژوهشگران نیز تغذیة کود
مرغی میتواند نسبت اسیدهای چرب فرار در شکمبه
Mavimbela et ( بهویژه استات و پروپیونات را تغییر دهد
( روی2011) Obeidat et al.  در آزمایش.)al., 2000
 مشخص شد که تغذیة برهها با،برههای پرواری آواسی
 محتوای چربی الشه را در،جیرههای حاوی کود مرغی
مقایسه با جیرة شاهد کاهش داد که آن را به کاهش
 هرچند.تولید استات در این جیرهها مربوط دانستند
( با تغذیة جیرههای حاوی کود2007) Negesse et al.
 غلظت استات و نسبت استات به پروپیونات بیشتر،مرغی
و غلظت پروپیونات کمتری را در مقایسه با جیرة بدون
.کود مرغی گزارش کردند
3
) که باBUN( به جز غلظت نیتروژن اورهای خون
افزایش کود مرغی در جیره بهطور خطی افزایش یافت
 جیرههای آزمایشی بر غلظت سایر،)P<5/54(
 گلوکز و، آلبومین،متابولیتهای خون شامل پروتئین تام
 باBUN  افزایش غلظت.)P>5/54( کراتینین اثری نداشتند
 با روند تغییرات غلظت،افزایش سطح کود مرغی در جیره
،) هماهنگ بوده است1 آمونیاک شیرابة شکمبه (جدول
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