
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1394خردادماه7و 6دانشگاه بیرجند، هاي نوین در علوم دامی.پژوهشهمایش 

٤١١
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چکیده:
راس قطعه جوجه225آزمایشی با هاي گوشتی، راندمان الشه جوجهیت و زئولیت در مقواي بستر براستفاده از پرلبه منظور بررسی

حاويمقواي بستردرصد زئولیت و 20مقواي بستر حاوي(شاهد)، مقواي بستر فاقد پرلیت و زئولیتتیمار شامل 3ابیک روزه 308
د. شانجامجوجه در هر تکرار قطعه 15و در هر تیمارتکرار5قالب طرح کامال تصادفی با در این تحقیق انجام شد.درصد پرلیت20

. در انتهاي دوره دو قطعه جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شدهاي ارزیابی راندمان الشهفراسنجهجهت تعیین 
پرنده محاسبه گردید. نتایج نشان داد که استفاده از پرلیت و بازده الشه، سینه، ران و درصد چربی محوطه بطنی براي هر سپس

اما درصد نسبی سینه و چربی محوطه بطنی تحت ).>05/0P( داري بر روي بازده الشه و ران ندارد زئولیت در مقواي بستر اثر معنی

درصد زئولیت 20طنی مربوط به تیمار اي که بیشترین درصد چربی حفره ببه گونه).>05/0P( تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت 
هاي گوشتی تواند بر روي راندمان الشه جوجهبود. بطورکلی نتایج حاضر نشان داد که استفاده از پرلیت و زئولیت در مقواي بستر می

).>05/0P( داري بگذاردأثرات معنی
جوجه هاي گوشتی، پرلیت، زئولیت، راندمان الشهکلیدي:واژه هاي

مقدمه:
به افزایش تقاضا براي مواد بستري گردیده است. تولید گاز آمونیاك یکی از معمولمنجرروند اخیر توسعه صنعت طیور

هاي پرورش طیور باشد. گاز آمونیاك در سالنهاي بسته و متراکم پرورش طیور میها در سیستمترین نگرانیترین و عمده
). 1979شود (کیتاي و آراکاوا، روي بستر حاصل میفضوالت و دان ریخته شده براوریک موجود در از تجزیه میکروبی اسید

ناگارا  تواند عملکرد و سالمتی طیور را تحت تأثیر قرار دهد. تماس مداوم طیور با آمونیاك حتی در سطوح نسبی اندك می
پرورش طیور باعث کاهش سرعت هايطی تحقیقات خود عنوان کرد که بطور کلی غلظت باالي آمونیاك در سالن)1982(

ها و در نهایت افزایش تلفات رشد، افزایش ضریب تبدیل غذایی، آسیب به دستگاه تنفس، افزایش حساسیت به انواع بیماري
آور ها استفاده از آنها موجب کاهش غلظت گازهاي زیانشود. با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آلومینوسیلیکاتمی

ي از دستههاي پرورش طیور گردیده است. پرلیت و زئولیتو همچنین تقلیل میزان رطوبت بستر در سالننظیر آمونیاك
سبب شده است که به منظور تقلیل رطوبت باشند. این ویژگیجذبی باال میخاصیتها بوده که دارايآلومینوسیلیکات

قا سطح مدیریت بهداشتی مطرح باشند. از آنجایی که بستر و پایین آوردن غلظت گاز آمونیاك در سالن و در نتیجه ارت
باشد و تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته کیفیت مواد بستري مستقیما بر روي عملکرد و رفاه پرنده تأثیرگذار می

تواند سودمند واقع شود.است  بنابراین این پژوهش می
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:مواد و روش ها

گروه آزمایشی متشکل 3) که بصورت تصادفی به 308جوجه گوشتی یک روزه (راس قطعه225این آزمایش با استفاده از 
فاقد پرلیت و تیمارروز انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل42به مدتبود قطعه15و هر تکرار شامل تکرار 5از 

درصد پرلیت در 20تیمار حاويدر مقواي بستر و درصد زئولیت 20تیمار حاوي)، تیمار شاهد(در مقواي بستر زئولیت
و تهیه بر پایه ذرت و سویا 308سویه راسهاي توصیه شده توسطبود. جیره آزمایشی براساس نیازمنديمقواي بستر 

ها قرار گرفت و برنامه نوري بصورت خوراك در طی آزمایش به صورت آزاد در اختیار جوجه. براي تمام جوجه ها یکسان بود
بستر حاوي زئولیت و پرلیت در آزمایشگاه دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزي و .ساعته بود24نوردهی پیوسته 

جوجه از هر پن به صورت تصادفی انتخاب و جهت بررسی 2گردید. در انتهاي دوره پرورش تهیه منابع طبیعی گرگان 
صد چربی محوطه بطنی نسبت به وزن زنده براي هر راندمان الشه کشتار شدند. پس از ذبح بازده الشه، سینه، ران و در

داري آنها به کمک آنالیز و اختالف معنیSAS (2003)هاي آزمایشی با استفاده از برنامه پرنده محاسبه گردید. داده
مورد بررسی قرار گرفت.)>05/0P( داراي دانکن در سطح معنیآزمون چند دامنه

نتایج و بحث:
نتایج آزمایش نشان داد که ارائه شده است.1پرلیت و زئولیت در مقواي بستر بر راندمان الشه در جدول تأثیر استفاده از 

هاي گوشتی پرورش داده شده بر روي بسترهاي متفاوت تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی ران جوجهراندمانوراندمان الشه 
بطنی تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار محوطهسینه و چربی راندمان عضلهاز سوي دیگر نتایج نشان داد که .قرار نگرفت

دار هاي گوشتی منجر به کاهش معنیدرصد پرلیت در بستر جوجه20. به این صورت که استفاده از )>05/0P( گرفت
درصد 20با درصد زئولیت20که اختالفی در تیمار حاوي در حالی)>05/0P( به تیمار شاهد گردیدنسبتراندمان سینه

وزن الشه بطور عمده با وزن قبل کشتار مرتبط است اما بازده الشه با ترکیبات بدن و سایر فاکتورها پرلیت مشاهده نشد.
عدم تأثیر بستر بر روي راندمان الشه نشان دهنده آن است که نوع بستر ترکیبات بدن را تغییر باشد.نیز در ارتباط می

دهد.نمی
هاي گوشتی پرورش داده شده بر روي بستر جوجه.مشاهده شداختالف معنی داري محوطه بطنیبه لحاظ راندمان چربی 

درصد پرلیت 20تیمارهاي شاهد و با ي در مقایسه باالتراز راندمان الشه داري درصد زئولیت به طور معنی20حاوي
- این درحالی است که تفاوت معنی) مغایرت دارد. 1382بود که این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقات حبیبی (برخوردار 

.)>05/0P( درصد پرلیت وجود نداشت20داري بین تیمار شاهد و تیمار 

گیري:نتیجه
درصد پرلیت در مقواي بستر در مقایسه با تیمار شاهد از کاهش معنی دار 20از نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده

ولیت راندمان چربی حفره بطنی افزایشدرصد زئ20ولی در مقایسه با تیمار حاوي )>05/0P( راندمان سینه برخوردار بود
مشاهده نشد.در تیمارها راندمان الشه و ران اختالف معنی داري براما .)>05/0P( یافت 
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روزگی42هاي گوشتی در : تأثیر استفاده از پرلیت و زئولیت در مقواي بستر بر روي راندمان الشه جوجه1جدول 
تیمارها

SEMدرصد پرلیت20درصد زئولیت20شاهد

60,7061,3559,941,15قابل طبخالشهراندمان

21,30a20,60ab19,43b0,92سینهراندمان عضله

رانراندمان
محوطه چربیراندمان

بطنی

19,75
2,76b

21,03
3,31a

19,80
2,77b

0,74
0,27

).>05/0P( داري دارندها با حروف نامشابه از لحاظ آماري اختالف معنیدر هر ستون میانگین
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The use of perlite and zeolite litter board and its impact on the Efficiency Carcass of
broiler chickens and litter Characteristics.
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Abstract
To investigate the use of perlite and zeolite litter board on broiler carcass, an experiment was conducted
using 225 day-old chickens (Ross 308). Treatments consisting of   litter board without perlite and zeolite
(control), board containing 20% zeolite and board containing 20% perlite.were carried were arranged in
completely randomized design with with 5 replications per treatment and 15 chicks per replicate. Parameters
of meat carcass evaluation were measured in two chicks randomly selected per replicate. Carcass efficiency,
breast, thigh and percentage of abdominal fat were calculated for each bird. The results showed that the use
of perlite and zeolite litter board had no significant effect on whole carcass and thigh (P <0.05). The yield of
breast and abdominal fat were affected by treatments (P <0.05). The highest percentage of abdominal fat was
found for treatment with 20% zeolite. Overall, the results showed that the use of perlite and zeolite litter
board can have a significant effect on broiler carcass (P <0.05).

Keywords: Broilers; Perlite; Zeolite; Carcass efficiency.
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