Archive of SID

Effect of Different Levels of Energy and Vegetable Wastages on
Production Index and Food Cost for Ostrich Broilers
تأثیر استفاده از سطوح مختلف انرژی و ضایعات میادین ترهبار بر شاخص تولید و
هزینه خوراک شترمرغ پرواری

محمد ابراهیم تأثیرنفس
گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین  -پیشوا
nemonehgil@mihanmail.ir

علیرضا صیداوی
گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

Abstract

چکیده

پرورش شترمرغ در سراسر جهان به سرعت در حال توسعه است .این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح
مختلف انرژی و ضایعات میادین ترهبار در جیره بر شاخص تولید و هزینه خوراک شترمرغ پرواری صورت
گرفت .بدینمنظور تعداد  42قطعه شترمرغ سه ماهه استفاده شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل 4( 2×4
سطح انرژی و  2سطح ضایعات میادین تره بار) بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در هر تیمار به
مدت دو ماه انجام شد .دو سطح انرژی شامل سطوح  4022و  4022کیلوکالری در کیلوگرم و چهار سطح
ضایعات میادین ترهبار شامل سطوح  42 ،02 ،2و  02درصد بود .ضایعات میادین ترهبار شامل شش نوع
ضایعات سبزی جعفری ،شاهی ،اسفناج ،تره ،شنبلیله و ریحان به ترتیب به نسبتهای ،00 ،00 ،00/0
 ،4/50 ،00/50و  4/4درصد بود .دادهها پس از جمعآوری ،در نرم افزار  Excelوارد شده و سپس با نرم
افزار  SPSSنسخه  40مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تیمار شماره ( 4سطح انرژی  4022کیلوکالری
در کیلوگرم ،سطح ضایعات  02درصد) از نظر عددی منجر به کمترین هزینه خوراک و بیشترین شاخص
تولید گردید.
واژگان كلیدی :شترمرغ  ،ضایعات سبزی  ،شاخص تولید  ،هزینه خوراک.
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مقدمه
پرورش شترمرغ در سراسر جهان به سرعت در حال توسعه بوده و محور اصلی موفقیت آن تولید جوجههههای سهالم و رسهاندن
تعداد زیادی از آنها با حداقل هزینه به وزن کشتار میباشد (حاجی بابایی و ایاز .)0051 ،در ایران ،در یک دههه اخیهر صهنعت
پرورش شترمرغ با فراز و نشیبهای بسیار ی همراه بوده اسهت و مزارعهی کهه از دانهش فنهی پهایین در امهر پهرورش ،طراحهی
جایگاه ها ،تهیه خوراک مناسب و مدیریت دارای شرایط مناسبی برخوردار نبودهاند ،تلفات و زیانهای مالی جبهرانناپهییری بهه
دنبال داشتهاند (تآثیرنفس و همکاران 0410 ،الف؛ تأثیرنفس و همکاران 0010 ،ب)
یکی از خصوصیات منحصر به فرد شترمرغ ها این است که پرورش آن در تمام شهرایط ،از منهاطخ خشهک و بیابهانی گرفتهه تها
محیطهای مرطوب و بارانی ،امکان پییر میباشد (ابراهیمنژاد عطریان )0012 ،شترمرغها گیاهخواران طبیعی هستند که دانهها،
بیر و گیاهان آبدار علفی و برگهای درختان و بوتهها را مورد استفاده قرار داده (اوحدینیا )0050 ،و حدود 02تا  52سال طول
عمر دارند (موسوی و غفوری.)0050 ،
توجه و حمایت از پرورش شترمرغ به عنوان منبع مطلهوب گوشهت ،پوسهت ،تخهم و پهر و مقاومهت و سهازشپهییری و داشهتن
مزیتهای برتر بهداشتی و اقتصادی آن میتواند گوشه ای از نیازهای امهروزی جامعهه بشهری را بهرآورده سهازد (عبهدی.)000 ،
امروزه مزارع پرورش شترمرغ از جمله سودآورترین پروژههای دامپروری بهشمار میآیند (نظری .)0010 ،میزان سهرمایهگهیاری
اولیه پایین ،میزان اندک سرمایه جاری مهورد نیهاز ،مقاومهت پرنهده ،ریسهک کهم ،دردسهر بسهیار انهدک و سهادگی پهرورش از
خصوصیات بارز این صنعت میباشد (نیامنش.)0010 ،
تهیه و تدارک برنامههای تغییهای مناسب برای شترمرغها یک نوع کار و رویارویی جدید برای متخصصان تغییهه در تمهام دنیها
است (اوحدینیا .)0050 ،در یک دهه اخیر تحقیقات زیادی در خصوص فرم والسهیون غهیایی شهترمرغ انجهام شهده تها بتهوان
احتیاجات نگهداری و تولیدی آنها را برطرف نمایند (نیکخواه .)0012 ،این مطالعه به بررسهی تهاثیر سهطوح مختلهف انهرژی و
ضایعات میادین ترهبار در جیره بر شاخص تولید و هزینه خوراک شترمرغ پرواری میپردازد.
روش تحقیق
جهت انجام آزمایش از  42قطعه شترمرغ سه ماهه استفاده شد و مطالعه به مدت  4ماه در مزرعه پرورش شترمرغ خصوصی
نارنجگل (حومه رشت) به اجرا درآمد (از سن  0ماهگی تا  0ماهگی).
ضایعات خشکنشده میادین ترهبار روزانه در پالستیکهای بزرگی جمعآوری و بر اساس نوع آن تفکیک و در مبدأ وزنکشی ،و
سپس در همان روز به دستگاه خشککن انتقال یافت .این ضایعات شامل شش ضایعات نوع سبزی جعفری ،شاهی ،اسفناج،
تره ،شنبلیله و ریحان به ترتیب به نسبتهای  ،4/50 ،00/50 ،00 ،00 ،00/0و  4/4درصد بود (جدول .)0
جدول  :1نسبت ضایعات سبزی مورد استفاده در تحقیق1
انواع ضایعات سبزی

درصد (بر اساس وزن تر)

جعفری4
شاهی0
اسفناج2
تره0

00/0
00
00
00/50

 0نسبت ضایعات سبزی بر اساس میزان دور ریز میادین تره بار در زمان اجرای مطالعه بوده است که از ابتدا تا انتهای پرورش این نسبت رعایت گردید.
Petroselinum crispum
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- Lepidium sativum
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- Spinacaia oleracea
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4/50
4/4
022

شنبلیله5
ریحان0
جمع کل

به منظور خشک کردن ،از دستگاه خشککن مؤسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر استفاده گردید .از هر 022
کیلوگرم ضایعات تر 02/002 ،کیلوگرم ضایعات سبزی خشک بهدست آمد.
روزانه دو وعده خوراک و آب در هر پن قرار میگرفت .آبی که در اختیار جوجهها بود به طور آزاد و از یک چاه نیمه عمیخ با
آبی سبک و مناسب برای پرورش جوجهها قرار گرفت .در داخل هر پن جهت خوراک و آب مورد نیازشان دانخوری سطلی و
آبخوری  0لیتری گیاشته شد؛ همچنین در کف سالن رول کاغیی جهت جلوگیری از رطوبت قرار گرفت .نور سالن پرورش از
المپ کم مصرف سفید تأمین شد (شکل .)0

شکل  :1نمایی از مزرعه شترمرغ نارنجگل (محل انجام آزمایش)

آزمایش بهصورت فاکتوریل  4( 2×4سطح انرژی و  2سطح ضایعات میادین تره بار) بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در
هر تیمار به مدت دو ماه انجام شد (جدول  .)4دادهها پس از جمعآوری ،در نرم افزار  Excelوارد شده و سپس با نرم افزار
 SPSSنسخه  40مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول  :2قیمت جیرههای مورد آزمایش
تیمارها

میزان ضایعات جیره

میزان انرژی جیره

قیمت (ریال در کیلوگرم)

تیمار 0
تیمار 4
تیمار 0
تیمار 2
تیمار 0
تیمار 5
تیمار 0
تیمار 5

 2درصد
 02درصد
 42درصد
 02درصد
 2درصد
 02درصد
 42درصد
 02درصد

 4022کیلوکالری در کیلوگرم
 4022کیلوکالری در کیلوگرم
 4022کیلوکالری در کیلوگرم
 4022کیلوکالری در کیلوگرم
 4022کیلوکالری در کیلوگرم
 4022کیلوکالری در کیلوگرم
 4022کیلوکالری در کیلوگرم
 4022کیلوکالری در کیلوگرم

02042
00502
00022
00002
02022
02212
02022
02002

نتایج
نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطح انرژی بر هزینه خوراک و شاخص تولید معنیدار نبود ( ،)P<2/20اما سطح انرژی 4022
کیلوکالری در کیلوگرم از نظر عددی منجر به کم ترین هزینه خوراک و شاخص تولید گردید .از سوی دیگر نتایج آزمایش نشان
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- Allium ampeloprasum
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- Trigonella foenum-graecum
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- Ocimum basilicum
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داد که اثر سطح ضایعات بر هزینه خوراک و شاخص تولید معنیدار نبود ( ،)P<2/20ولی سطح ضایعات  02درصد از نظر
عددی منجر به کمترین هزینه خوراک و بیشترین شاخص تولید گردید.
همچنین نتایج آنالیز آماری مشخص نمود که  5تیمار مورد مطالعه از نظر هزینه خوراک تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند
( ،)P<2/20اما تیمار شماره ( 4سطح انرژی  4022کیلوکالری در کیلوگرم ،سطح ضایعات  02درصد) از نظر عددی منجر به
کمترین هزینه خوراک و بیشترین شاخص تولید گردید (جدول .)0

جدول  :3مقایسه اثر سطح انرژی جیره و مقدار ضایعات میادین ترهبار بر میانگین ( ±خطای معیار) صفات اقتصادی عملکرد جوجه
شترمرغها*
هزینه خوراک به ازای هر
کیلوگرم افزایش وزن
(ریال/کیلوگرم)

شاخص تولید

4022

24200/50a 2044/00

55/55a 00/04

4022

25201/02a 2044/00

02/42a 00/04

2

25040/20a 5010/51

00/04a 40/10

02

05021/05a 5010/51

042/50a 40/10

42

24110/40a 5010/51

52/01a 40/10

02

25552/10a 5010/51

50/54a 40/10

25120/40a 1220/00

02/40a 00/22

00005/10a 1220/00

005/50a 00/22

20255/02a 1220/00

52/02a 00/22

25251/00a 1220/00

50/01a 00/22

25021/50a 1220/00

50/15a 00/22

01520/00a 1220/00

52/51a 00/22

22510/50a 1220/00

55/20a 00/22

00404/02a 1220/00

01/50a 00/22

تیمار
سطح انرژی جیره (کیلوکالری بر کیلوگرم)

سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره (درصد)

سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
() 2
سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
()02
سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
()42
سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
()02
سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
() 2
سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
()02
سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
()42
سطح انرژی جیره ( -)4022سطح ضایعات میادین ترهبار در جیره
()02

* در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح پنج درصد هستند.

نتیجهگیری
انواع منابع غیایی با منشاء الیاف خام میتواند در جیره شترمرغها به نحو مؤثری استفاده گردد ،یکی از این منابع ،ضایعات
حاصل از میادین میوه و ترهبار میباشد .استفاده از این منابع عالوهبر اینکه سبب کاهش هزینههای جمعآوری و آلودگیهای
محل دفن آن بوده ،میتواند در تامین نهادههای مربوط به تغییه نقش ویژهای داشته باشد.
با توجه به اینکه ضایعات سبزی موجب هدر رفتن منابع مختلف از جمله منابع آب ،خاک ،نیروی انسانی و امکانات اقتصادی –
اجتماعی کشور و موجب آلودگی محل دفن و دیگر مسائل در زندگی شهری میگردد ،با توجه به گسترش مزارع شترمرغ در
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سطح کشور و استفاده از محصوالت آن نظیر گوشت ،چرم و روغن بهعنوان یک منبع پروتئینی با ارزش ضایعات سبزی میتواند
به نحو موثری در مزارع شترمرغ بهکار گرفته شود (تاثیرنفس و همکاران 0010 ،الف) .مقدار دقیخ ضایعات سبزی در کشور
مشخص نیست .بر اساس اعداد ی که مسئولین کشور ارائه میدهند و اطالعات منتشر شده بیش از  00درصد است .مقدار
ضایعات واقعی برای برخی از محصوالت از  00درصد هم بیشتر است (احمدی.)0014 ،
در این پژوهش تیمار شماره ( 4سطح انرژی  4022کیلوکالری در کیلوگرم ،سطح ضایعات  02درصد) از نظر عددی منجر به
کمترین هزینه خوراک و بیشترین شاخص تولید گردید .با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی ما (تأثیرنفس و
همکاران 0010 ،ب) این تیمار منجر به بیشترین افزایش وزن جوجه شترمرغها نیز شده بود .بنابراین استفاده از ضایعات به
میزان  02درصد و سطح انرژی  4022کیلوکالری در کیلوگرم در جیره توصیه میگردد .در پایان پیشنهاد میگردد در
پژوهشهای آتی استفاده از دیگر ضایعات ترهبار نظیر گوجه فرنگی ،کاهو در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
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