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 چکیده

نر مغانی انجام  ةرأس بر 33 یرار روکت نهمار و یبا چهار ت یامالً تصادفکن پژوهش در قالب طرح یا

درصد کود مرغی  21و  14، 1سطوح صفر )شاهد(،  یغذایی حاو ةریگرفت که در آن چهار ج

درجیره، بر مصرف  یود مرغک. نتایج نشان داد که مصرف سطوح مختلف شدآزمایش  ،شده یفراور

. با افزایش کود (P >50/5)اثری نداشت ش یآزما ةدر طول دور ها برهو افزایش وزن اختیاری خوراک 

(، ولی قابلیت >50/5P) طور خطی کاهش یافت به NDF خشک و ةمرغی در جیره قابلیت هضم ماد

با گنجاندن کود (. P >50/5) قرار نگرفتآزمایشی  های یرهجتأثیر آلی و پروتئین خام تحت  ةهضم ماد

اما غلظت آمونیاک یافت، ، غلظت استات در شکمبه به طور خطی کاهش ییغذا ةمرغی در جیر

زووالرات ونسبت یرات، والرات، ایونات، بوتیپروپکه غلظت (، در حالی>50/5P)افزایش نشان داد 

ای خون با  . نیتروژن اوره(P >50/5)آزمایشی قرار نگرفت  های جیرهونات تحت تأثیر یاستات به پروپ

های خون تحت تأثیر  طور خطی افزایش یافت، اما غلظت سایر متابولیت افزایش کود مرغی در جیره به

های مغانی تا سطح  . در مجموع، مصرف کود مرغی در جیرة بره(P >50/5)های آزمایشی قرار نگرفت  جیره

و  NDF درصد، بر مصرف مواد مغذی و عملکرد رشد اثری نداشت ولی قابلیت هضم مادة خشک و 21

با افزایش سطح کود مرغی در جیره، هزینة خوراک به ازای هر واحد غلظت استات شکمبه را کاهش داد. 

گیری کرد که  توان نتیجه طور کلی می . به(>50/5P) طور خطی کاهش یافت ، بهها برهافزایش وزن زندة 

 پذیر است. درصد جیرة غذایی برة پرواری امکان 21شده تا  آوری مصرف کود مرغی عمل

 

 ت.یمغانی، عملکرد، قابلیت هضم، کود مرغی، متابول ةبر های کلیدی: واژه
 

 مقدمه

محسوب  های جانبی مرغداری از فراورده 3کود مرغی

شود که حاوی مواد مغذی زیادی است و قابلیت استفاده  می

درتغذیة نشخوارکنندگان را دارد. ارزش غذایی کود مرغی 

شده در بستر پرورش،  تحت تأثیر عواملی مانند مواد استفاده

شده و مدیریت تغذیه در واحدهای  نوع جیرة غذایی مصرف

گیرد  قرار میآمده  دست مرغداری و نیز روش فراوری کود به

(Fazaeli et al., 2013b; Wang & Goetsch, 1998 مقدار .)

پروتئین خام کود مرغی نسبتاً زیاد است، به نحوی که تا 

 Obeidatدرصد در مادة خشک نیز گزارش شده است ) 92

et al., 2011 پروتئین خام کود جوجة گوشتی در ایران .)

( در Azizi-Shotorkhoft et al., 2012درصد ) 5/91نیز 

مادة خشک گزارش شده است. با توجه به اینکه پروتئین 

شود،  ترین مادة مغذی در جیرة غذایی محسوب می گران
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توان به عنوان مکملی پروتئینی به جای  کود مرغی را می

بخشی از منابع پروتئینی متداول در جیرة غذایی 

ای این  نشخوارکنندگان مصرف کرد. ازدیگر مزایای تغذیه

بودن ازمواد معدنی قابل دسترس برای  وردة فرعی غنیفرا

 & Hopkins(. در آزمایشی که Jordaan, 2004دام است )

Poore (2001)  اجرا کردند، مقدار کلسیم و فسفر کود

گرم در کیلوگرم  3/36و  2/95جوجة گوشتی به ترتیب 

دست آمد که بیشتر از سطوح پیشنهادشده  مادة خشک به

ی گاو گوشتی و گوسفند است. همچنین، های غذای در جیره

های  استفادة صحیح از کود مرغی در تغذیة دام آلودگی

دهد و راهی مناسب برای  محیطی را کاهش میزیست

مدیریت بهینة استفاده از این فراوردة فرعی محسوب 

ترین محدودیت  . مهم(Rankins et al., 2002)شود  می

یوانات، احتمال استفاده از کود مرغی درجیرة غذایی ح

زا در آن است. بنابراین فراوری  های بیماری وجود پاتوژن

زا، بهبود شرایط  کود مرغی با هدف حذف عوامل بیماری

های حمل و نقل و نیز بهبود  نگهداری و ویژگی

خوراکی آن جهت مصرف در تغذیة دام امری ضروری  خوش

 ,.Fontenot, 2000; Negesse et al)شود  محسوب می

 ,.Jackson et al. بر اساس گزارش پژوهشگران )(2007

2006; Ranking et al., 2002 استفاده از کود مرغی در )

جیرة غذایی نشخوارکنندگان بر مقدار مصرف اختیاری و 

های  قابلیت هضم خوراک اثری نداشته و عملکرد دام

های حاوی کود مرغی را در  شده با جیره پرواری تغذیه

در ایران  .هد تحت تأثیر قرار نداده استمقایسه با جیرة شا

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 

ق تری نیاز است. بنابراین، تحقی این زمینه به اطالعات جامع

حاضر به منظور بررسی اثرسطوح مختلف کود مرغی 

شده بر مصرف مواد مغذی، عملکرد رشد، قابلیت  فراوری

های  های خون بره های شکمبه و متابولیت هضم، فراسنجه

 نر مغانی انجام گرفت.

 

 مواد و روش
 شده کود مرغی استفاده

کود مرغی از یک سالن مرغداری گوشتی )پرورش به 

سبزوار تهیه و ة چوب( در حوم ی خردهروش بستر بر رو

که درهمان محدوده احداث گردیده    آوری به کارگاه عمل

مرغداری مزبور در  نتقل شد. پرورش جوجه درم ،است

عنوان بستر استفاده  کف سالن بود که از پوشال چوب به

یند حرارتی اآوری کود با فر شده بود. فرایند عمل

 های دیگدر  غیرمستقیم )توسط فشار بخار آب(

به مدت  گراد انتیس ةدرج 24-54مخصوص در حرارت 

تحقیقات علوم  ةو محصول به مؤسس جرادقیقه ا 15

 .شددامی کشور )محل انجام آزمایش( حمل 

 

 گیری نمونهآزمایشی و  های جیرهحیوانات، 

روزه با وزن  314±34رأس برة نر مغانی  16آزمایش روی 

طرح کامالً تصادفی  کیلوگرم در قالب 5/13±9/1زنده 

متعادل با چهار جیره )تیمار( و نه بره )تکرار( در هر تیمار 

یرة آزمایشی شامل جیرة شاهد جچهار صورت گرفت که 

درصد  93 و 35، 2های حاوی  یرهج)بدون کود مرغی( و 

ها بر اساس  یرهجکود مرغی )بر حسب مادة خشک( بود. 

یم شدند و تنظ NRC (3354) های احتیاجات غذایی جدول

از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام مشابه بودند. 

های آزمایشی در  یرهجمواد خوراکی و ترکیب شیمیایی 

 ارائه شده است. 3جدول 

شده و در  ینیچ پشم ها برهپیش از شروع آزمایش 

متر  3و به ارتفاع  3/3×9/3انفرادی به ابعاد  یها قفس

به  یریپذ عادتروز  34)روز  33توزیع شدند. آزمایش 

( به طول یروز آزمایش اصل 55و  ها یرهجو  ها قفس

هر دو هفته یک بار صبح ناشتا  ها برهانجامید که طی آن 

آزمایشی که به صورت  های یرهجتوزین انفرادی شدند. 

تهیه شده  متر یسانت 4/9و طول  4/3به قطر  ییها پلت

ر( و تا حد عص 5عصر و  5صبح،  5سه بار در روز ) ،بود

تغذیه شد و آب  ها دامبه  (Keskin et al., 2010) اشتها

 قرار داشت. ها برهتمیز نیز همواره درآبشخور 

قابلیت  ةمدفوع و محاسب یآور درجمعجهت سهولت 

 چهار ،آزمایش ةدورشصتمین روز هضم مواد مغذی، در 

متابولیکی منتقل شدند. بعد  یها قفسبره از هر تیمار به 

، یریپذ عادتروزه به عنوان  ده ةشدن یک دور از سپری

 ةصبح کل مدفوع روزان ةوعد یده خوراکهر روز قبل از 

 شدهفته به صورت انفرادی جمع  یکهر حیوان به مدت 

ة ن و ثبت وزن مدفوع روزانه، یک نمونیو پس از توز

شیمیایی به  ةگرمی از هر کدام گرفته و برای تجزی 355
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نتقل شد. پس از م گراد انتیس ةدرج -95فریزر با دمای 

خود برگردانده شدند  یها گروهبه  دوباره ها برهاین مدت 

ز ادامه یافت که طی آن ور 33وآزمایش پرواربندی تا 

 هر سه هفته یک بار توزین انفرادی شدند. ها بره

 
  . درصد اقالم، ترکیب شیمیایی )درصد بر حسب مادة خشک( و انرژی قابل متابولیسم3جدول 

 های آزمایشی یرهج )مگاژول در کیلوگرم مادة خشک(

 ها )درصدکود مرغی در مادة خشک جیره( یرهج 

 93 35 2 شاهد 

     اقالم خوراکی

 39 35 35 34 یونجه

 4/6 59/6 94/2 91/2 کاه گندم

 4/1 4/2 33 2/34 سبوس گندم

 92 4/95 95 96 جو

 35 4/2 4/2 2 ذرت

 34 4/35 4/31 4/31 گندم

 5 4 5 35 تفالة چغندر

 - 4/3 94/9 5 کنجالة سویا

 93 35 2 - شده کود مرغی فراوری

 - 51/5 94/5 93/5 اوره

 15/5 15/5 15/5 93/5 بیکربنات سدیم

 95/5 94/5 54/5 53/5 سنگ آهک

 94/5 94/5 94/5 94/5 3 یتامینیو-مکمل مواد معدنی

 94/5 94/5 94/5 94/5 نمک

     ترکیب شیمیایی )%(               

 4/33 5/33 33 2/35 مادة خشک

 6/31 6/31 6/31 6/31 پروتئین خام

NDF
9

 6/11 3/11 15 3/11 

ADF
1

 1/36 3/34 5/34 2/35 

 39/5 53/1 44/1 96/1 لیگنین

 41/5 49/5 44/5 45/5 کلسیم

 55/5 51/5 59/5 53/5 فسفر

 6/35 6/35 6/35 6/35 )مگاژول در کیلوگرم( انرژی قابل متابولیسم

گرم  یلیم 35گرم روی،  یلیم 2/55گرم آهن،  یلیم 45گرم منگنز،  یلیم 9/33ویتامینی حاوی -. هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی3

 Eالمللی ویتامین  ینبواحد  35و  Dالمللی ویتامین  ینبواحد  A ،9555المللی ویتامین  ینبواحد  3555گرم سلنیوم،  یلیم 9/5مس، 

 سلولز فاقد خاکستر. یهم. دیوارة سلولی منهای 1فاقد خاکستر.  . دیوارة سلولی9بود. 
 

متابولیکی قرار  یها قفسدر  ها برهدر مدتی که 

 1مری )ة شکمبه از طریق لول ةشیراب یها نمونهداشتند، 

صبح( گرفته شد و  ةوعد یده خوراکساعت پس از 

مبه توسط کش ةشیراب .شدهر نمونه تعیین  pHبالفاصله 

متقال صاف و به دو بخش تقسیم شد.  ةپارچ چهار الیه

 3شیرابه بود که با  لیتر یلیم 4بخش اول حاوی 

نرمال مخلوط شد و  9/5اسید کلریدریک  لیتر یلیم

شکمبه تا  ةغلظت آمونیاک در شیراب یریگ اندازهجهت 

نگهداری شد.  گراد انتیس ةدرج -95روز آنالیز در دمای 

های چرب فرار اسید یریگ اندازهبخش دیگر جهت 

با محلول اسید اورتوفسفریک  3به  5نسبت  شکمبه با

درصد مخلوط و در فریزر نگهداری شد. همزمان  95

حاوی هپارین  ونوجکت یها لولهخون توسط  یها نمونه

( 3455دور گرفته شد و پس از سانتریفیوژ )با  ها برهاز 

 ,.Keithly et al)دقیقه، پالسما جدا گردید  34به مدت 

 گراد نگهداری شد. درجة سانتی -95و در دمای  (2011
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 ها نمونهشیمیایی  ةتجزی

و  کخورا ماندة پسغذایی، ة کود مرغی، جیر های نمونه

 گراد انتیس ةدرج 65ساعت در دمای  55مدفوع به مدت 

 3آون خشک شد و سپس توسط آسیاب مجهز به الک 

خشک، خاکستر  ةمادآسیاب شدند. مقادیر  متری میلی

 های روشاساس  بر ADF م، نیتروژن، چربی خام وخا

 .(AOAC, 1990)استاندارد، تجزیة آزمایشگاهی شدند 

( بر اساس روش NPNنیتروژن غیرپروتئینی ) قدارم

با استفاده ازتانگستیک اسید به تعیین پروتئین حقیقی 

و کسر پروتئین حقیقی از  دهنده رسوبعنوان عامل 

. (Licitra et al., 1996ن شد )یین کل )خام( تعیپروتئ

 Van یها روشو لیگنین به ترتیب طبق  NDFمقدار 

Soest et al. (1991)  وRobertson & Van Soest (1981) 

انرژی قابل متابولیسم کود مرغی بر اساس  تعیین شد.

 (:McDonald et al., 2002) شدمحاسبه  3فرمول 

(3)                                      ME (MJ/kg DM) =  
55/5×(MJ/kg DOM)4/5×digestible OM (g/g DM) 

کود مرغی نیز بر   digestible OM (g/g DM)مقدار 

 در نظر گرفته شد. Fazaeli et al. (2013a)های  اساس یافته

آزمایشی از  های یرهجقابلیت هضم مواد مغذی در 

 ةشده با مقدار ماد خورده یمغذ ةاختالف مقدار ماد

 Givens) آمددست ه ده از طریق مدفوع بش دفع یمغذ

et al., 2000).  غلظت آمونیاک شکمبه با استفاده از

 & Broderick)د شهیپوکلریت تعیین  -روش فنل

Kang, 1980) غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمبه .

توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی و با استفاده از اسید 

شد  یریگ اندازه 3یعنوان استاندارد داخل بوتیرات به -اتیل

(Stewart & Duncan, 1985) های یتمتابول. غلظت 

شیمیایی شرکت پارس آزمون  های یتکپالسما توسط 

 شد. یریگ اندازه

 

 آماری و مدل طرح آزمایشی ةتجزی

 SAS (2001)افزار  نرمآمده با استفاده از  دست هب یها داده

تصادفی  کامالًو در قالب طرح  GLM ة، روی3/3 ةنسخ

 واریانس شدند: ةمتعادل با مدل آماری زیر تجزی

(9)                                             Yij= µ + Ti + eij  
 

                                                                                  
1. Internal Standard 

Yij ،مقدار عددی هر مشاهده :µ ،میانگین هر صفت :

Ti)و : اثر تیمار )کود مرغی eijاست : خطای آزمایشی. 

رفته عنوان متغیر کوواریت در نظر گ به ها بره ةوزن اولی

 های یرهجشد و اثرات خطی و غیرخطی کود مرغی در 

اورتوگونال )متعامد(  ةآزمایشی با استفاده از مقایس

با استفاده از آزمون  ها یانگینم ةمحاسبه شد. مقایس

درصد  4 داری امعندانکن و در سطح  یا دامنهچند

 .شد ارزیابی

 

 نتایج و بحث

رصد، د 31شده  مقدار مادة خشک کود مرغی فراوری

NDFمقادیر خاکستر خام، پروتئین خام، چربی خام، 
2 ،

ADF
، 95/9، 5/91، 5/35، و لیگنین آن به ترتیب برابر، 1

درصد در مادة خشک و نیتروژن  4/2، 4/35، 1/14

درصد از کل پروتئین خام و  54آن  5(NPN)غیرپروتئینی 

مگاژول در کیلوگرم مادة خشک  1/3 انرژی قابل متابولیسم

های حاضر از نظر پروتئین خام، خاکستر  شد. یافته برآورد

همخوانی  Fazaeli et al. (2013a)با نتایج  خام و چربی خام

دارد، اما دیوارة سلولی در این پژوهش کمتر از گزارش 

توان به نسبت پوشال چوب  مزبور است که دلیل آن را می

های مرغداری مربوط دانست.  شده در کف سالن مصرف

ر نامحلول در شویندة خنثی در کود مرغی کامالً مقدار فیب

متغیر است و تحت تأثیر عواملی مانند نوع مواد بستر، تعداد 

 دورة پرورش قبل از برداشت و نوع فراوری قرار دارد

(Goetsch & Aiken, 2000). 
 

 ها برهمصرف مواد مغذی، قابلیت هضم و عملکرد 

ضم و نتایج مربوط به مصرف مواد مغذی، قابلیت ه

اربرد سطوح کارائه شده است.  9عملکرد رشد در جدول 

آزمایشی  های جیرهشده در  یآور عمل یود مرغکمختلف 

 و NDFآلی، پروتئین خام،  ةخشک، ماد ة بر مصرف ماد

ADF  تأثیری نداشت(54/5P<). ،مطابق با این نتایج 

Obeidat et al. (2011)  گزارش کردند که افزایش نسبت

 های بره ةخشک در جیر ةماد درصد 95 کود مرغی تا

آلی، پروتئین خام،  ةخشک، ماد ةپرواری بر مصرف ماد

NDF  وADF .اثری نداشته است 
 

                                                                                  
2. Neutral Detergent Fiber (NDF) 

3. Acid Detergent Fiber (ADF) 

4. Non Protein Nitrogen (NPN) 
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 های تحت آزمایش های آزمایشی بر خوراک مصرفی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد بره . اثر جیره9جدول 

 ها )درصد کود مرغی در جیره( یرهج 

SEM3 P-value 

Contrast 

 L Q 93 35 2 شاهد 
 شاهد با سایر

 ها یرهج

   مواد مغذی مصرفی )گرم در روز(

 56/5 22/5 56/5 32/5 5/42 3255 3435 3255 3255 مادة خشک

 45/5 22/5 99/5 39/5 5/41 3426 3559 3622 3631 مادة آلی

 52/5 25/5 46/5 36/5 5/2 913 936 959 919 پروتئین خام

NDF
9

 429 655 455 422 5/33 35/5 43/5 35/5 35/5 

ADF
1

 929 953 955 945 3/3 53/5 33/5 39/5 33/5 

   قابلیت هضم )درصد(

25a مادة خشک
 22a

 22a
 21b

 55/3 59/5 53/5 95/5 51/5 

6/22 23 مادة آلی  25 24 49/3 99/5 31/5 55/5 39/5 

4/55 پروتئین خام  23 6/23  5/26  91/3 35/5 35/5 51/5 39/5 

NDF 5/25 a
 

a63 5/65 a
 9/64 b

 55/5 53/5 53/5 53/5 53/5 

 ها برهعملکرد 
       

 

  - - - - 2/19 3/15 2/13 2/15 وزن اولیه )کیلوگرم(

 32/5 55/5 56/5 12/5 23/5 9/41 5/45 3/45 1/43 وزن نهایی )کیلوگرم(

 49/5 12/5 45/5 95/5 55/5 4/95 3/33 4/35 4/95 کل افزایش وزن )کیلوگرم(

 55/5 33/5 94/5 92/5 9/33 6/941 5/963 3/965 3/926 افزایش وزن روزانه )گرم(

31/4 ضریب تبدیل غذایی b 99/6 ab 65/6 ab 23/6 a 13/5 53/5 53/5 64/5 53/5 

5هزینة هر واحد تولید
 95362a

 93545a
 32461b

 32345b
 655 55/5 55/5 33/5 53/5 

5افزایش وزن درآمد ناخالص حاصل از هر واحد 
 45511 b

 41445c
 42512 a

 42556 a
 3915 53/5 53/5 55/5 53/5 

. اثر خطی سطوح L. اعداد بر حسب ریال است. 5سلولز فاقد خاکستر.  . دیوارة سلولی منهای همی1. دیوارة سلولی فاقد خاکستر. 9ها.  یانگینم. اشتباه معیار کل 3

 درصد است. 4دار در سطح  امعندهندة اختالف  لف کود مرغی. حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان. اثر غیر خطی سطوح مختQمختلف کود مرغی. 
 

درصد  55و  95صفر،  تأمین ی)برا یود مرغکاربرد ک

ز ین یپروار های بزغاله ةریره( در جین خام جئیپروت

نشد  ها دام در مواد مغذی روزانةافت یر در درییسبب تغ

(Jackson et al., 2006)عنوان  . افزودن کود مرغی به

گاو  ةسویا در جیر ةمکمل پروتئینی به جای کنجال

 Rossi) خشک اثری نداشت ةماد ز بر مصرفیگوشتی ن

et al., 1998.) 

افتند که یدر Negesse et al.  (2007)یپژوهش در

درصد  55حاوی کود مرغی )تا سطح  های جیره ةتغذی

مصرف مواد شاهد بر ةخشک( در مقایسه با جیر ةماد

مغذی اثری نداشته است. بر خالف نتایج آزمایش حاضر، 

پرواری  های برهه ک Elemam et al. (2009) مطالعةدر 

درصد کود مرغی  54و  15، 34حاوی صفر،  های جیرهبا 

ة ره، مادیدرج یود مرغکش نسبت یه شدند، با افزایتغذ

 ش نشان داده است.یز افزاین یخشک مصرف

خشک جیره قابلیت هضم مادة  رغی دربا افزایش کود م

(، ولی قابلیت >54/5Pطورخطی کاهش یافت ) به NDF و

 جیره قرار نگرفت تأثیرهضم مادة آلی و پروتئین خام تحت 

(54/5P< کاهش قابلیت هضم در پی افزایش کود مرغی .)

در جیره، احتماالً به علت محتوای لیگنین بیشتر و نیز 

مرغی بوده که سبب افزایش  زیاد در کود نسبتاًخاکستر 

های حاوی کود مرغی و اثر  یرهجغلظت مواد مزبور در 

(. نبود 3بر هضم بوده است )جدول  ها آنمحدودکنندگی 

تغییر در قابلیت هضم پروتئین نیز به ماهیت پروتئین کود 

شود؛ چرا که نسبت پروتئین موجود در  یممرغی مربوط 

 کم ة گوشتی)غیر قابل هضم( در کود جوج ADFبخش 

 ,.Fazaeli et alدرصد از کل پروتئین خام( است ) 6)حدود 

2013b).  کاهش 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 

که  درصد(، قابلیت هضم کل مواد مغذی کاهش یافت 95)

 ,.Obeidat et alمشابه با نتایج آزمایش حاضر است )
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شده در تغذیة  (. مصرف جیرة حاوی کود مرغی پلت2011

ی پرواری نیز در مقایسه با جیرة شاهد سبب ها بزغاله

 ,.Jackson et al)کاهش قابلیت هضم مادة خشک شد 

2006). 

 های یرهجافزودن سطوح مختلف کود مرغی در  

داری بر افزایش وزن زنده و وزن نهایی ایشی اثر معناآزم

( اما با افزایش <54/5Pتحت آزمایش نداشت ) یها بره

مصرفی به ازای هر  ةهزین ،سطح کود مرغی در جیره

مطابق . (>54/5P) طور خطی کاهش یافت واحد تولید به

با نتایج این آزمایش، سطوح مختلف کود مرغی تا سطح 

بر وزن  ،اد آواسیپرواری نژ یها بره ةدرصد جیر 95

 Obeidatی نداشته است )تأثیرنهایی و کل افزایش وزن 

et al., 2011هرچند .) Elemam et al. (2009)  گزارش

درصد  54حاوی ة شده با جیر تغذیه های برهه ککردند 

کود مرغی، وزن نهایی و کل افزایش وزن بیشتری در 

 .اند دادهشاهد نشان  ةمقایسه با جیر

 

 به و خونت شکمیمتابول

 خون های متابولیتنتایج مربوط به پارامترهای شکمبه و 

 

شکمبه تحت  pHنشان داده شده است.  1در جدول 

اما با  (،<54/5P)آزمایشی قرار نگرفت  های جیرهتأثیر 

افزایش کود مرغی در جیره، غلظت آمونیاک شکمبه 

. به جز غلظت (>54/5P)طور خطی افزایش یافت  به

زایش کود مرغی در جیره کاهش خطی استات که با اف

آزمایشی بر غلظت سایر  های جیره (،>54/5P)یافت 

اسیدهای چرب فرار شکمبه )پروپیونات، بوتیرات، 

ایزووالرات، والرات و نسبت استات به بوتیرات( تأثیری 

. افزایش غلظت آمونیاک شکمبه با (<54/5P)نداشت 

ر وجود به خاطاحتماالً  ،افزایش کود مرغی در جیره

مذکور  های جیرهبیشتر کود مرغی در  NPNمحتوای 

 Elemam et al. (2009)بوده است. نتایج مشابهی توسط 

حاوی سطوح مختلف کود مرغی در  های جیره ةبا تغذی

پرواری گزارش شده است. به عالوه، در آزمایش ة بر

Mabjeesh et al. (1996) غلظت آمونیاک شکمبه در ،

حاوی کود مرغی  ةشده با جیر گاوهای شیری تغذیه

افزایش یافت. غلظت استات شکمبه با افزایش سطح کود 

به دلیل کاهش قابلیت هضم احتماالً مرغی در جیره 

NDF  (.9بوده است )جدول  ها جیرهدر این 

 های تحت آزمایش های خون در بره های آزمایشی بر پارامترهای شکمبه و متابولیت . اثر جیره1جدول 

  ا )درصد کود مرغی در جیره(ه یرهج 
P-value 

Contrast 

 ها یرهجشاهد با سایر  SEM3 L Q 93 35 2 شاهد 

  پارامترهای شکمبه

pH 15/6 55/6 54/6 43/6 55/5 43/5 59/5 54/5 39/5 
1/35 لیتر( یدسگرم در  یلیمآمونیاک ) b

 6/35 b
 1/33 ab

 5/31 a
 25/5 54/5 59/5 94/5 35/5 

  مول در لیتر( یلیمای چرب فرار )اسیده
35/355 کل اسیدها چرب فرار  15/35  35/36  52/34  55/3 35/5 565/ 45/5 35/5 

5/45 استات a
 6/43 ab

 1/41 ab
 9/55 b

 5/3 53/5 54/5 43/5 35/5 
 13/5 14/5 42/5 62/5 5/3 2/96 3/94 5/96 4/92 پروپیونات

 55/5 55/5 52/5 69/5 12/3 4/34 5/31 3/35 4/31 بوتیرات
 43/5 36/5 69/5 21/5 12/5 46/9 32/9 43/9 34/9 ایزووالرات

 16/5 53/5 52/5 94/5 33/5 43/9 53/1 53/9 43/9 والرات
 32/5 95/5 61/5 55/5 32/5 26/3 33/9 35/3 36/3 نسبت استات به پروپیونات

  های خون یتمتابول
 43/5 52/5 55/5 35/5 95/5 55/6 52/6 49/6 63/6 لیتر( یدسدر  گرمپروتئین تام )

 51/5 55/5 55/5 25/5 11/5 65/5 63/5 16/5 52/5 لیتر( یدسدر  گرمآلبومین )
5/61 لیتر( یدسگرم در  یلیمگلوکز )  3/65 1/63  5/69  2/1 55/5 25/5 13/5 41/5 
BUN9 (یدسگرم در  یلیم )55/1 لیتر b

 13/1 ab
 53/1 a

 65/1 a
 33/5 54/5 59/5 59/5 59/5 

 29/5 35/5 55/5 99/5 35/5 64/3 93/3 15/3 55/3 لیتر( یدسگرم در  یلیمکراتینین )
. اثر غیرخطی تغذیة سطوح مختلف کود مرغی، مقادیر Q. اثر خطی تغذیة سطوح مختلف کود مرغی، Lی خون، ا اوره. نیتروژن 9ها،  یانگینم. اشتباه معیار کل 3

دهندة اختالف  باشد. حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان یمی وعدة صبح ده خوراکساعت پس از  1یری در زمان گ هنمونپارامترهای شکمبه و خون مربوط به 
 درصد است. 4دار در سطح  امعن
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کود  ةز تغذییگر پژوهشگران نیبر اساس گزارش د

نسبت اسیدهای چرب فرار در شکمبه  تواند میمرغی 

 Mavimbela etدهد )ویژه استات و پروپیونات را تغییر  به

al., 2000) در آزمایش .Obeidat et al. (2011) یرو 

با  ها ة برهه تغذیکد شمشخص  ،پرواری آواسی های بره

محتوای چربی الشه را در  ،حاوی کود مرغی های جیره

ه آن را به کاهش کشاهد کاهش داد  ةمقایسه با جیر

مربوط دانستند. هرچند  ها جیرهتولید استات در این 

Negesse et al. (2007) حاوی کود  های جیره ةبا تغذی

غلظت استات و نسبت استات به پروپیونات بیشتر  ،مرغی

بدون  ةو غلظت پروپیونات کمتری را در مقایسه با جیر

 کود مرغی گزارش کردند.

که با  3(BUN)ای خون  به جز غلظت نیتروژن اوره

افت طور خطی افزایش ی افزایش کود مرغی در جیره به

(54/5P< ،)های آزمایشی بر غلظت سایر  جیره

های خون شامل پروتئین تام، آلبومین، گلوکز و  متابولیت

با  BUN. افزایش غلظت (<54/5P)کراتینین اثری نداشتند 

روند تغییرات غلظت  باافزایش سطح کود مرغی در جیره، 

بوده است،  هماهنگ( 1آمونیاک شیرابة شکمبه )جدول 

بین غلظت آمونیاک شیرابة  Fazaeli et al.  (2013a)زیرا 

در گوسفند همبستگی مثبت را  BUNشکمبه و غلظت 

 Mabjeesh etگزارش کردند. مشابه چنین روندی توسط 

al. (1996) شده با کود مرغی گزارش  در گاو شیری تغذیه

نتایج مشابهی را  Rude et al. (1994)شده است. همچنین، 

 زارش کردند.در آزمایش روی گوسفند گ

 

 گیری نتیجه

ه استفاده از کود مرغی کنتایج آزمایش حاضر نشان داد 

نر مغانی،  های بره ةخشک جیرة درصد ماد 93تا سطح 

 ،تأثیری بر مصرف مواد مغذی و عملکرد رشد نداشت

ش وزن را یبه ازای هر واحد افزا یمصرف ةولی هزین

کاهش داد. مصرف کود مرغی در جیره باعث کاهش 

اما غلظت  ،بلیت هضم و غلظت استات شکمبه شدقا

 خون را افزایش داد. یا تروژن اورهیآمونیاک شکمبه و ن
 

 سپاسگزاری

 تأمین برایتحقیقات علوم دامی کشور  ةاز مؤسس

 .گرددمی قدردانیتشکر و  ،مالی این طرح های هزینه
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