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Effect of Different Levels of Energy and Vegetable Wastages on 

Production Index and Food Cost for Ostrich Broilers 
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 چکیده 

منظور بررسی اثر سطوح  پرورش شترمرغ در سراسر جهان به سرعت در حال توسعه است. این مطالعه به

بار در جیره بر شاخص تولید و هزینه خوراک شترمرغ پرواری صورت مختلف انرژی و ضایعات میادین تره

 4) 2×4توریل صورت فاکقطعه شترمرغ سه ماهه استفاده شد. آزمایش به 42منظور تعداد گرفت. بدین

بار( بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در هر تیمار به سطح ضایعات میادین تره 2سطح انرژی و 

کیلوکالری در کیلوگرم و چهار سطح  4022و  4022مدت دو ماه انجام شد. دو سطح انرژی شامل سطوح 

بار شامل شش نوع ات میادین ترهدرصد بود. ضایع 02و  42، 02، 2بار شامل سطوح ضایعات میادین تره

، 00، 00، 0/00های ضایعات سبزی جعفری، شاهی، اسفناج، تره، شنبلیله و ریحان به ترتیب به نسبت

شده و سپس با نرم  وارد  Excelدر نرم افزار آوری، ها پس از جمعدرصد بود. داده 4/4، و 50/4، 50/00

کیلوکالری  4022)سطح انرژی  4 شماره تیمار گرفت. مورد تجزیه و تحلیل قرار 40نسخه  SPSSافزار 

ترین شاخص و بیشترین هزینه خوراک از نظر عددی منجر به کمدرصد(  02در کیلوگرم، سطح ضایعات 

 گردید.تولید 

 

 هزینه خوراک. ،  شاخص تولید ،ضایعات سبزی  ،شترمرغ واژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

ههای سهالم و رسهاندن    پرورش شترمرغ در سراسر جهان به سرعت در حال توسعه بوده و محور اصلی موفقیت آن تولید جوجهه 

در ایران، در یک دههه اخیهر صهنعت     (.0051)حاجی بابایی و ایاز، باشد ها با حداقل هزینه به وزن کشتار میتعداد زیادی از آن

ی همراه بوده اسهت و مزارعهی کهه از دانهش فنهی پهایین در امهر پهرورش، طراحهی          های بسیارپرورش شترمرغ با فراز و نشیب

ناپهییری بهه   های مالی جبهران اند، تلفات و زیانها، تهیه خوراک مناسب و مدیریت دارای شرایط مناسبی برخوردار نبودهجایگاه

 ب( 0010الف؛ تأثیرنفس و همکاران،  0410)تآثیرنفس و همکاران، اند دنبال داشته

ها این است که پرورش آن در تمام شهرایط، از منهاطخ خشهک و بیابهانی گرفتهه تها       یکی از خصوصیات منحصر به فرد شترمرغ

ها، ها گیاهخواران طبیعی هستند که دانهشترمرغ (0012نژاد عطریان، )ابراهیمباشد های مرطوب و بارانی، امکان پییر میمحیط

سال طول  52تا  02و حدود (0050نیا، )اوحدیها را مورد استفاده قرار داده درختان و بوته هایبیر و گیاهان آبدار علفی و برگ

 (.0050)موسوی و غفوری، عمر دارند 

پهییری و داشهتن   عنوان منبع مطلهوب گوشهت، پوسهت، تخهم و پهر و مقاومهت و سهازش       توجه و حمایت از پرورش شترمرغ به

. (000)عبهدی،  ای از نیازهای امهروزی جامعهه بشهری را بهرآورده سهازد      تواند گوشههای برتر بهداشتی و اقتصادی آن میمزیت

گهیاری  میزان سهرمایه  (.0010)نظری، آیند شمار میهای دامپروری بهامروزه مزارع پرورش شترمرغ از جمله سودآورترین پروژه

ردسهر بسهیار انهدک و سهادگی پهرورش از      اولیه پایین، میزان اندک سرمایه جاری مهورد نیهاز، مقاومهت پرنهده، ریسهک کهم، د      

   (.0010)نیامنش، باشد خصوصیات بارز این صنعت می

ها یک نوع کار و رویارویی جدید برای متخصصان تغییهه در تمهام دنیها    ای مناسب برای شترمرغهای تغییهتهیه و تدارک برنامه

والسهیون غهیایی شهترمرغ انجهام شهده تها بتهوان        . در یک دهه اخیر تحقیقات زیادی در خصوص فرم(0050نیا، )اوحدیاست 

. این مطالعه به بررسهی تهاثیر سهطوح مختلهف انهرژی و      (0012)نیکخواه، ها را برطرف نمایند احتیاجات نگهداری و تولیدی آن

 پردازد.بار در جیره بر شاخص تولید و هزینه خوراک شترمرغ پرواری میضایعات میادین تره

 
 روش تحقیق 

ماه در مزرعه پرورش شترمرغ خصوصی  4به مدت شد و مطالعه قطعه شترمرغ سه ماهه استفاده  42جهت انجام آزمایش از 

  .ماهگی( 0ماهگی تا  0)از سن  به اجرا درآمد)حومه رشت(  گلنارنج

کشی، و ک و در مبدأ وزنآوری و بر اساس نوع آن تفکیهای بزرگی جمعبار روزانه در پالستیکنشده میادین ترهضایعات خشک

ضایعات شامل شش ضایعات نوع سبزی جعفری، شاهی، اسفناج، کن انتقال یافت. این سپس در همان روز به دستگاه خشک

 (.0)جدول  درصد بود 4/4، و 50/4، 50/00، 00، 00، 0/00های تره، شنبلیله و ریحان به ترتیب به نسبت

 
 1ده در تحقیقضایعات سبزی مورد استفا : نسبت1جدول 

 درصد )بر اساس وزن تر( ضایعات سبزی انواع

 0/00 4جعفری

 00 0شاهی

 00 2اسفناج

 50/00 0تره

                                                           

 بار در زمان اجرای مطالعه بوده است که از ابتدا تا انتهای پرورش این نسبت رعایت گردید.نسبت ضایعات سبزی بر اساس میزان دور ریز میادین تره 0 
2- Petroselinum crispum  
3 - Lepidium sativum 

4 - Spinacaia oleracea 
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 50/4 5شنبلیله

 4/4 0ریحان

 022 جمع کل

 022 از هر المللی تاسماهیان دریای خزر استفاده گردید.کن مؤسسه تحقیقات بینخشکدستگاه از به منظور خشک کردن، 

 .آمددست کیلوگرم ضایعات سبزی خشک به 002/02 ضایعات تر،کیلوگرم 

ها بود به طور آزاد و از یک چاه نیمه عمیخ با گرفت. آبی که در اختیار جوجهروزانه دو وعده خوراک و آب در هر پن قرار می

دانخوری سطلی و  ها قرار گرفت. در داخل هر پن جهت خوراک و آب مورد نیازشانآبی سبک و مناسب برای پرورش جوجه

نور سالن پرورش از لیتری گیاشته شد؛ همچنین در کف سالن رول کاغیی جهت جلوگیری از رطوبت قرار گرفت.  0آبخوری 

 .(0تأمین شد )شکل المپ کم مصرف سفید 

 
 گل )محل انجام آزمایش(: نمایی از مزرعه شترمرغ نارنج1شکل 

 

بار( بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سطح ضایعات میادین تره 2و  سطح انرژی 4) 2×4صورت فاکتوریل آزمایش به

شده و سپس با نرم افزار  وارد  Excelدر نرم افزار آوری، ها پس از جمع(. داده4)جدول  انجام شد دو ماههر تیمار به مدت 

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 40نسخه 
 آزمایش های مورد: قیمت جیره2جدول 

 قیمت  )ریال در کیلوگرم( میزان انرژی جیره میزان ضایعات جیره تیمارها

 02042 کیلوکالری در کیلوگرم 4022 درصد 2 0تیمار 

 00502 کیلوکالری در کیلوگرم 4022 درصد 02 4تیمار 

 00022 کیلوکالری در کیلوگرم 4022 درصد 42 0تیمار 

 00002 کیلوگرمکیلوکالری در  4022 درصد 02 2تیمار 

 02022 کیلوکالری در کیلوگرم 4022 درصد 2 0تیمار 

 02212 کیلوکالری در کیلوگرم 4022 درصد 02 5تیمار 

 02022 کیلوکالری در کیلوگرم 4022 درصد 42 0تیمار 

 02002 کیلوکالری در کیلوگرم 4022 درصد 02 5تیمار 

 

 نتایج

 4022(، اما سطح انرژی P>20/2دار نبود )بر هزینه خوراک و شاخص تولید معنینتایج آزمایش نشان داد که اثر سطح انرژی 

ترین هزینه خوراک و شاخص تولید گردید. از سوی دیگر نتایج آزمایش نشان کیلوکالری در کیلوگرم از نظر عددی منجر به کم

                                                                                                                                                                                     
5 - Allium ampeloprasum 
6 - Trigonella foenum-graecum 
7 - Ocimum basilicum 
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درصد از نظر  02ولی سطح ضایعات (، P>20/2دار نبود )داد که اثر سطح ضایعات بر هزینه خوراک و شاخص تولید معنی

 ترین شاخص تولید گردید.کمترین هزینه خوراک و بیش عددی منجر به

داری با یکدیگر ندارند تیمار مورد مطالعه از نظر هزینه خوراک تفاوت معنی 5نتایج آنالیز آماری مشخص نمود که همچنین 

(20/2<P اما تیمار شماره ،)درصد( از نظر عددی منجر به  02در کیلوگرم، سطح ضایعات  کیلوکالری 4022)سطح انرژی  4

 .(0)جدول  ترین شاخص تولید گردیدترین هزینه خوراک و بیشکم

 

 
صفات اقتصادی عملکرد جوجه خطای معیار(   ±)میانگین  بر بارسطح انرژی جیره و مقدار ضایعات میادین ترهمقایسه اثر : 3جدول 

 *اهشترمرغ

 

 تیمار

خوراک به ازای هر هزینه 

کیلوگرم افزایش وزن 

 )ریال/کیلوگرم(

 شاخص تولید

 

 کیلوکالری بر کیلوگرم()سطح انرژی جیره 
4022 00/2044 a50/24200 04/00 a55/55 

4022 00/2044 a02/25201 04/00 a42/02 

 )درصد(در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره

2 51/5010 a20/25040 10/40 a04/00 

02 51/5010 a05/05021 10/40 a50/042 

42 51/5010 a40/24110 10/40 a01/52 

02 51/5010 a10/25552 10/40 a54/50 

در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره -(4022)سطح انرژی جیره 

(2) 

00/1220 a40/25120 22/00 a40/02 

در جیره  بارمیادین ترهسطح ضایعات  -(4022)سطح انرژی جیره 

(02) 

00/1220 a10/00005 22/00 a50/005 

در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره -(4022)سطح انرژی جیره 

(42) 

00/1220 a02/20255 22/00 a02/52 

در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره -(4022)سطح انرژی جیره 

(02) 

00/1220 a00/25251 22/00 a01/50 

در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره -(4022)سطح انرژی جیره 

(2) 

00/1220 a50/25021 22/00 a15/50 

در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره -(4022)سطح انرژی جیره 

(02) 

00/1220 a00/01520 22/00 a51/52 

در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره -(4022)سطح انرژی جیره 

(42) 

00/1220 a50/22510 22/00 a20/55 

در جیره  بارسطح ضایعات میادین تره -(4022)سطح انرژی جیره 

(02) 

00/1220 a02/00404 22/00 a50/01 

 .سطح پنج درصد هستند دار درهای دارای حداقل یک حرف مشترک، فاقد اختالف آماری معنی* در هر ستون، میانگین

 

  گیرینتیجه

ها به نحو مؤثری استفاده گردد، یکی از این منابع، ضایعات تواند در جیره شترمرغمنابع غیایی با منشاء الیاف خام میانواع 

های آوری و آلودگیهای جمعبر اینکه سبب کاهش هزینهباشد. استفاده از این منابع عالوهبار میحاصل از میادین میوه و تره

 ای داشته باشد.های مربوط به تغییه نقش ویژهامین نهادهتواند در تمحل دفن آن بوده، می

 –با توجه به اینکه ضایعات سبزی موجب هدر رفتن منابع مختلف از جمله منابع آب، خاک، نیروی انسانی و امکانات اقتصادی 

رع شترمرغ در گردد، با توجه به گسترش مزااجتماعی کشور و موجب آلودگی محل دفن و دیگر مسائل در زندگی شهری می
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تواند عنوان یک منبع پروتئینی با ارزش ضایعات سبزی میسطح کشور و استفاده از محصوالت آن نظیر گوشت، چرم و روغن به

. مقدار دقیخ ضایعات سبزی در کشور الف( 0010)تاثیرنفس و همکاران، کار گرفته شود به نحو موثری در مزارع شترمرغ به

درصد است. مقدار  00دهند و اطالعات منتشر شده بیش از ی که مسئولین کشور ارائه میمشخص نیست. بر اساس اعداد

 (.0014)احمدی،  تر استدرصد هم بیش 00ضایعات واقعی برای برخی از محصوالت از 

 از نظر عددی منجر بهدرصد(  02کیلوکالری در کیلوگرم، سطح ضایعات  4022)سطح انرژی  4 شماره تیماردر این پژوهش 

)تأثیرنفس و با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی ما  گردید.ترین شاخص تولید و بیشترین هزینه خوراک کم

ها نیز شده بود. بنابراین استفاده از ضایعات به این تیمار منجر به بیشترین افزایش وزن جوجه شترمرغب(  0010همکاران، 

گردد در گردد. در پایان پیشنهاد میلوکالری در کیلوگرم در جیره توصیه میکی 4022درصد و سطح انرژی  02میزان  

 مورد بررسی قرار گیرد.بار نظیر گوجه فرنگی، کاهو در سطوح مختلف ضایعات تره دیگر استفاده ازهای آتی پژوهش
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