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 چکیده

های گوشتی، با استفاده از اقتصادی جوجه هایعملکرد تولید و فراسنجهبر  ،بسترعنوان شده بهماده استفاده گله و نوعتأثیر تراکم 

 01[ریزی با سه سطح تراکم جوجه 8×6 فاکتوریلآزمایش  ، در یک813سویه راس  روزهیکقطعه جوجه گوشتی  6102تعداد 

 طرحدر قالب  ]های چوب )شاهد( و مقوای بسترتراشه[و دو نوع ماده بستری  ]قطعه پرنده در مترمربع 03و  01)شاهد(، 

که مصرف خوراک و افزایش وزن پرندگان در نتایج نشان داد شد.  بررسیشش تیمار و چهار تکرار  تصادفی با کامل هایبلوک

(. ضریب تبدیل غذایی P<10/1بود )قطعه پرنده  01و  03های قطعه پرنده در مترمربع بیشتر از تراکم 01ریزی با تراکم جوجه

ترین میزان (. باالP<10/1یافته روی بستر مقوا بود )پرندگانی که روی بستر تراشه چوب پرورش یافتند، کمتر از پرندگان پرورش

واحد سطح مشاهده  قطعه پرنده در 03و سپس  01های های اقتصادی )نسبت درآمد به هزینه و حاشیه سود( در تراکمشاخص

ریزی در تراکم نتایج این پژوهش، جوجه اساس(. برP<10/1داری داشتند )قطعه جوجه تفاوت معنی 01که هر دو با تراکم  ندشد

های ثابت تولید و همچنین بهبود عددی ضریب بت به دیگر سطوح تراکم گله، با کاستن از هزینهقطعه پرنده در مترمربع نس 01

دلیل و مقوای بستر به های گوشتی به دنبال داشته باشددهنده جوجهتواند سود بیشتر را برای واحدهای پرورشمی خوراکتبدیل 

 .های چوب باشدمناسب برای تراشهیگزینی جاتواند اثر منفی بر بازده استفاده از خوراک نمی

 

 به هزینه.پرورش، نسبت درآمد  مدیریت ،سود، رشد، شاخص اقتصادی وری، حاشیهبهره ها:یدواژهکل
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 مقدمه

های گوشتی امروزی از استعداد باالیی جهت حداکثر جوجه

وزن برخوردار هستند. بنابراین جهت بروز  رشد و افزایش

آل و مناسبی از ظرفیت بالقوه ژنتیکی خود، به سطح ایده

شرایطِ پرورش و عوامل تأثیرگذار محیطی نیاز دارند. لذا 

سازی هرگونه ضعف در مدیریت عوامل محیطی و فراهم

شرایط بهینه پرورش، اثر منفی بر عملکرد گله خواهد داشت 

ریزی )تعداد پرنده در واحد سطح و یا وجه[. تراکم ج7]

مجموع وزن زنده در هر مترمربع( و همچنین نوع ماده مورد 

عنوان بستر، نقش بسزایی در ظهور ظرفیت ژنتیکی استفاده به

 های گوشتی دارند.جوجه

در مناطق و کشورهای مختلف، سطح تراکم 

تواند ریزی بسته به شرایط بازار و روش پرورش میجوجه

با تراکم ریزی یر باشد. نشان داده شده است که جوجهمتغ

شود های گوشتی میموجب کاهش عملکرد جوجه، باال

[. با این حال، افزایش تراکم گله یکی از 3و  7، 1]

های های تولید )هزینهمؤثر برای کاهش هزینه کارهایراه

ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، سوخت و نیروی کار( 

های دهندگان جوجهدلیل، برخی از پرورش همینبه است؛

افزایش سود در واحد سطح، تراکم  منظوربهگوشتی، 

در مطالعه اثر [. 01و  00دهند ]ریزی را افزایش میجوجه

قطعه پرنده در واحد  07و  06ریزی سطوح تراکم جوجه

در مقدار  افتهای گوشتی، سطح بر عملکرد جوجه

افزایش در تراکم گله  افزایش وزن روزانه پرندگان با

از نظر مدیریتی، با این وجود، . [3]گزارش شده است 

ای صحیح بین دو عامل حفظ عملکرد پرندگان در موازنه

سو و استفاده بهینه از فضای سالن سطح مطلوب از یک

 است.  اهمیتحائز  ،مرغداری از سوی دیگر

ل تواند به شکبستر، می عنوانبهنوع ماده مورد استفاده 

داری سبب کاهش رشد و افت کیفیت الشه معنی

ی چوب، یک ماده ها[. تراشه03های گوشتی شود ]جوجه

های پرورش انواع مناسب برای پوشش کف سالن

[. هزینه باالی تهیه این ماده 01های طیور است ]گونه

رقابت برای استفاده از آن در صنایع دیگر، نظیر  دلیلبه

همچنین عدم دسترسی به آن در [ و 06تولید کامپوزیت ]

[ موجب تمایل به استفاده از سایر مواد 6بعضی مناطق ]

[، ضایعات حاصل از صنایع بازیافت 2نظیر کاغذ روزنامه ]

 عنوانبه[ 01و  6[ و پوسته برنج ]6[، ماسه ]03کاغذ ]

بستر  ماده عنوانبهبستر شده است. در ارزیابی اثر روزنامه 

گوشتی، گزارش شده است که های بر عملکرد جوجه

مواد بستر برای پرورش و  عنوانبهتواند کاغذ روزنامه می

[. از 01های گوشتی مورد استفاده قرار گیرد ]تولید جوجه

رسد که مقوای بستر به نظر میبین مواد مذکور، چنین به

توانایی باال در  دلیلبهشکل طومار )طاقه یا رُل مقوایی(، 

ناسب و همچنین سهولت در جذب رطوبت، قیمت م

ماده مناسبی جهت پوشش بستر ممکن است استفاده، 

 های گوشتی باشد.پرورش جوجه

رسد که استفاده از بستر نظر میاز سوی دیگر، به

تبع ریزی و به، امکان افزایش تراکم جوجهبادواممناسب و 

آن استحصال محصول بیشتری را از واحد سطح، فراهم 

کارگیری مواد بستر با هدیگر، با ب به سخننماید. می

آل و حفظ کیفیت بستر تا پایان دوره های ایدهویژگی

ای بر اثرات منفی ها، شاید بتوان تا اندازهپرورش جوجه

ویژه در مراحل پایانی ریزی بهافزایش تراکم جوجه

کنون مطالعاتی در تاپرورش و رشد پرندگان، فائق آمد. 

تراکم گله و مواد بستر گزارش بررسی اثر متقابل  موضوع

کنش زمان و برهمرو مطالعه اثر همنشده است؛ از این

است.  اهمیتحائز « ریزی و مواد بسترتراکم جوجه»

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثر میزان تراکم گله و 

چوب و ه بستری تراشه بررسی اثر متقابل آن با دو نوع ماد

های اقتصادی شاخص مقوای بستر بر عملکرد رشد و

 های گوشتی بود.جوجهتولید و پرورش 
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 هامواد و روش

تحقیقاتی دانشکده  -این پژوهش در مزرعه آموزشی

پیشوا،  -کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

متری از سطح دریا با شرایط  803واقع در ارتفاع تقریبی 

 6102 کل تعداد نجام شد.خشک او  هوای گرمو  آب

-Ross تجاریه از آمیخت روزهگوشتی یکه عه جوجقط

با سه سطح  8×6 با آرایه فاکتوریلآزمایش  ، در یک308

 03و  01)تیمار شاهد(،  01شامل [ریزی تراکم جوجه

شامل [و دو نوع ماده بستری  ]قطعه پرنده در مترمربع

در قالب  ]های چوب )تیمار شاهد( و مقوای بسترتراشه

 شش تیمار و چهار تصادفی با کامل هایبلوک طرح

آزمایشی )پرورش روی بستر(، واحد  61 شماربه تکرار، 

 .تخصیص داده شدند

ریزی، میانگین فضای سطوح تراکم جوجه بر اساس

برابر  ترتیببهدسترسی به بستر برای هر قطعه پرنده 

محاسبه و در نظر گرفته  مترمربع 102/1و  170/1، 011/1

تعداد پرندگان در واحدهای با توجه به تفاوت  شد.

منظور ایجاد دسترسی یکسان به فضای آزمایشی، به

طول متر سانتی 8/6دانخوری برای تمام پرندگان، مقدار 

و با  گردید لحاظدانخوری برای هر قطعه جوجه 

های دانخوری، شده در حفرههای کاغذ گلولهچسباندن تکه

حدهای های آویز سطلی در وامحیط هر یک از دانخوری

 آزمایشی تصحیح شد.

ها از ابتدای آزمایش )سن یک روزگی( بر جوجه

قطعه پرنده در  03و  01، 01اساس سطوح تراکم گله 

قطعه پرنده در هر  013و  31، 21مترمربع، به سه دسته 

متر  سهمترمربع و ابعاد  ششواحد آزمایشی )با مساحت 

( و 0متر در عرض( تقسیم )رابطه  دودر طول آشیانه و 

های آزمایشی سپس به شکل گروهی توزین شدند. دوره

 60تا  06روزگی(، رشد ) 00شامل آغازین )یک تا 

آزمایشی  روزگی( و کل دوره 11تا  62(، پایانی )روزگی

 0/6)میانگین وزن هدف  ندروزگی( بود 11)یک تا 

روزگی  11 سن های آزمایشی درکیلوگرم برای پرنده

 محقق شد(.

ها در ونلی بود. جوجهز نوع تپرورش ا تهویه سالن

ک ها با خورادوره سایرهفته اول با خوراک کرامبل و در 

مین آب مورد نیاز به شکل پلت، تغذیه شدند. جهت تأ

های ها در هفته ابتدایی آزمایش، از آبخوریجوجه

های خودکار از نوع و در ادامه از آبخوری قندیکله

 پرندگان آزادانه آزمایش، لطو ای استفاده شد. درزنگوله

دسترسی داشتند و تعداد تلفات و وزن  خوراک، و آب به

 .شدها به شکل روزانه برای هر واحد آزمایشی ثبت میآن

یل جیره قباز  ،سایر شرایط مربوط به مدیریت پرورش

غذایی و سطح مواد مغذی، شرایط گرمایش و تهویه، 

مام تیمارها مشابه واکسیناسیون برای ت نوری و هایبرنامه

مصرف خوراک و وزن پرندگان در انتهای هر دوره  بود.

گیری شد و افزایش وزن و ضریب تبدیل آزمایشی اندازه

 محاسبه گردید.

 قفس /پرنده تعداد=                                        ( 0)

 قفس مساحت)[( ÷ کیلوگرم) بینیپیش نهایی وزن

 ](مترمربع/ کیلوگرم) گله تراکم( × مترمربع)

 

دو قطعه پرنده از هر واحد آزمایش،  11در روز 

به شکل  (هشت قطعه جوجه در هر تیمارآزمایشی )

کبد،  سپس ، کشتار شدند.تصادفی انتخاب و پس از توزین

از محوطه شکمی سنگدان، بورس فابریسیوس و طحال 

و وزن نسبی  گرم( 10/1)با دقت خارج و توزین شدند 

برآورد  منظورنسبتی از وزن زنده( محاسبه گردید. بهها )آن

های کل، درآمد کل هزینههای اثرات اقتصادی، شاخص

)عایدی(، سود، ضریب بازده اقتصادی و شاخص حاشیه 

محاسبه  2و  0، 1، 8، 6با استفاده از روابط  ترتیببهسود 

هر  ازایبهبرای محاسبه هزینه خوراک . [07و  8]شدند 
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پرنده، میانگین مقدار مصرف خوراک هر واحد قطعه 

آزمایشی در هر دوره آزمایشی، در هزینه هر کیلوگرم 

خوراک مربوط به همان دوره ضرب شد و از حاصل جمع 

کل دوره  ها هزینه خوراک مصرفی هر قطعه جوجه درآن

 آزمایش محاسبه گردید.

 پرنده( های کل )ریال/هزینه=                              (6)

هزینه واکسن و دارو + هزینه خوراک + های ثابت + هزینه

 روزهیک بهای جوجه

 درآمد کل )ریال/ پرنده(=                                   (8)

میانگین وزن بدن ×  بهای یک کیلوگرم مرغ زنده )ریال(

 در هر واحد آزمایشی )کیلوگرم(
 درآمد کل = سود -هزینه کل                        (1)

 درآمد کل = ضریب بازده اقتصادی ÷هزینه کل   ( 0)

 = حاشیه سود ]سود خالص÷  کل عایدی)[×  011     (2)

 

 SASافزار های حاصل از آزمایش، با استفاده از نرمداده

شده در برای مدل آماری ارائه Mixed (، رویه0/8ه )نسخ

 LS-Meansکمک گزاره ها بهتجزیه و میانگین تیمار 7رابطه 

 تغییرات روند منظور تحلیلمقایسه شدند. به LSDو آزمون 

 برابر های آزمایشی درهای عملکرد رشد پرندهشاخص

 در رویه Contrastریزی، از گزاره جوجه تراکم افزایش

Mixed .جهت بررسی اثرات خطی و درجه دوم استفاده شد 

(7)          kij+ e jk)DL( +k L+  jD+  i= μ + B ijkY 

 اثر میانگین ،μ ؛مقدار هر مشاهده ،ijkYدر این رابطه، 

آزمایش محل اجرای  اثر بلوک )طول سالنِ ،iB جامعه؛

اثر تراکم  ،jD ؛(دلیل ناهمگنی در کیفیت هوای آَشیانهبه

ه تراکم گلبین اثر متقابل  ،)jk)DL ؛بسترمواد اثر  ،kL ؛هگل

 است. یا خطای آزمایشی اثر اشتباه ،ijke و بستر مواد و

 

 نتایج و بحث 

بر مصرف ریزی و مواد بستر اثر متقابل تراکم جوجه

 دار نبودهای آزمایشی معنیدر هیچ یک از دورهخوراک، 

های رشد، پایانی و کل دوره پرورش، (. در دوره0)جدول 

 03و یا  01ریزی های جوجهمصرف خوراک در تراکم

(. P<10/1نده در مترمربع بود )پر 01پرنده، کمتر از تراکم 

های مذکور، مصرف خوراک با افزایش تراکم به در دوره

در مورد (. 0، شکل P<10/1شکل خطی کاهش یافت )

 خوراکچگونگی و سازوکار این کاهش در مصرف 

توان گفت ممکن است گله میافزایش در تراکم  دلیلبه

یکی از عوامل مؤثر در این خصوص، کاهش در مقدار 

مصرف آب بوده باشد. در تحقیقات پیشین، افت مصرف 

ریزی به کاهش میزان خوراک در پی افزایش تراکم جوجه

ها به فضای دانخوری نسبت داده شده دسترسی پرنده

مطالعه اثر  منظوربه[. در پژوهش حاضر، 01و  1] است

این عامل )میزان فضای دانخوری( دسترسی به 

تراکم گله و تعداد پرنده در با توجه به سطح  هادانخوری

ارها هر واحد آزمایشی، تصحیح شده و برای تمام تیم

 صورت یکسان بود.به

 نظرصرفها هرچند که در پژوهش کنونی، تمام پرنده

از سطح تراکم گله، فضای دانخوری یکسانی در دسترس 

داشتند، اما ساختار سیستم آبخوری به لحاظ نوع 

ر هر واحد آزمایشی، امکان های آبخوری موجود ددستگاه

را فراهم  هاو اجازه تصحیح مساحت دسترسی به آبخوری

مصرف  ممکن استعدم مصرف کافی آب  کرد.نمی

در تیمارهای با تراکم احتماالً خوراک را کاهش دهد. 

برای دسترسی به آب با  ریزی، پرندگانباالی جوجه

دسترسی اند، هرچند که امکان یکدیگر رقابت بیشتری داشته

آزاد به آب و خوراک در تمام طول آزمایش مهیا شده بود. 

همسو با نتایج این پژوهش، کاهش مصرف خوراک در اثر 

[. 1و  8، 0ریزی، به اثبات رسیده است ]افزایش تراکم جوجه

با این وجود، عدم تأثیر تراکم گله بر مصرف خوراک 

 [.3های گوشتی نیز گزارش شده است ]جوجه
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و ضریب تبدیل خوراك )گرم(  ریزی و نوع مواد بستر بر مصرف خوراك )گرم(، افزایش وزن بدن. اثر سطح تراکم جوجه2جدول 

 های گوشتیجوجه( گرم خوراك مصرفی/ گرم افزایش وزن)

 منابع تغییرات

  دوره آغازین

 روزگی( 00)یک تا 

 دوره رشد 

 روزگی( 60تا  06)

 دوره پایانی  

 روزگی( 11تا  62)

 کل دوره آزمایشی  

 روزگی( 11تا  )یک

 مصرف 

 خوراک

 افزایش 

 وزن

 ضریب 

 تبدیل

 مصرف  

 خوراک

 افزایش 

 وزن

 ضریب 

 تبدیل

 مصرف  

 خوراک

 افزایش 

 وزن

 ضریب 

 تبدیل

 مصرف  

 خوراک

 افزایش 

 وزن

 ضریب 

 تبدیل

                اثرات اصلی

                 / مترمربع(پرندهریزی )جوجه تراکم
    01 6/682 1/601 028/0  a1/0008 a8/721 017/0  a1/8110 a7/0008 ab687/6  a2/1310 a0/6088 812/0 
    01 0/637 1/612 028/0  b6/0187 b3/701 018/0  b0/8612 a0/0131 b 017/6  b2/1030 b8/6110 371/0 

    03  6/631 1/610 028/0  b1/0182 b0/700 012/0  b6/8001 b3/0113 a 626/6  b7/1080 b1/6828 880/0 

    SEM 0/0 2/8 100/1  8/01 2/00 107/1  0/28 0/82 101/1  7/70 7/10 180/1 
 130/1 118/1 168/1  113/1 103/1 100/1  108/1 118/1 161/1  883/1 081/1 082/1 سطح احتمال    

                مواد بستر
 b0/638 b7/618 026/0  0/0188 0/788 b 011/0  1/8037 6/0128 037/6  0/1020 1/6111 b371/0 تراشه چوب    

 a 8/680 a 0/608 021/0  2/0080 2/761 a 021/0  1/8868 2/0173 611/6  0/1718 0/6100 a 881/0 مقوای بستر    

    SEM 8/1 8/6 101/1  6/06 7/8 100/0  1/02 6/88 112/1  3/20 1/16 168/1 
 100/1 283/1 120/1  082/1 087/1 006/1  < 110/1 837/1 138/1  361/1 160/1 160/1 سطح احتمال    

                اثرات متقابل
                بستر ×تراکم 

 b 016/0  0/8810 0/0061 087/6  6/1707 2/6066 336/0 7/708 3/0068  000/0 8/613 1/632 تراشه چوب×  01    

 b 008/0  1/8011 1/0008 673/6  0/1871 2/6000 881/0 0/772 8/0072  070/0 8/608 1/812 مقوای بستر×  01    
 b 006/0  8/8616 2/0186 020/6  0/1211 1/6100 376/0 1/707 0/0138  021/0 8/610 8/631 تراشه چوب×  01    
 a 071/0  7/8071 2/0170 068/6  6/1070 8/6180 328/0 6/711 1/0000  022/0 1/600 1/681 بسترمقوای ×  01    

 b 133/0  0/8101 8/0872 083/6  6/1873 6/6817 328/0 0/768 0/0130  070/0 3/611 3/636 تراشه چوب×  03    
 a 210/0  3/8688 3/0111 862/6  8/1230 0/6878 888/0 0/288 3/0012  006/0 6/618 2/630 مقوای بستر×  03    

    SEM 8/2 1/0 100/1  1/60 0/00 161/1  2/87 1/16 108/1  8/012 1/01 188/1 
 128/1 762/1 627/1  611/1 171/1 610/1  168/1 607/1 366/1  671/1 827/1 812/1 سطح احتمال    

                ریزی()تراکم جوجه تابعیت

 277/1 < 110/1 100/1  733/1 110/1 160/1  880/1 118/1 100/1  878/1 080/1 186/1 سطح احتمال اثر خطی     
 080/1 730/1 823/1  181/1 800/1 180/1  810/1 160/1 027/1  878/1 111/1 213/1 سطح احتمال اثر درجه دو     

a-bها با حروف متفاوت در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 10/0دار است≥P.) 
SEMها: خطای استاندارد میانگین. 

 

اثر نوع ماده بستر بر مصرف خوراک، تنها در دوره 

طوری که دار بود، بهروزگی( معنی 00آغازین )یک تا 

یافته در بستر مقوا، خوراک بیشتری در های پرورشجوجه

روی بستر تراشه چوب،  های رشد یافتهمقایسه با جوجه

(. احتماالً آسایش بیشتر P<10/1مصرف نمودند )

ها روی بستر مقوا، سهولت در حرکت، جوجه

تر به خوراک، دلیل افزایش وجوش و دستیابی راحتجنب

یافته در بستر مقوا باشد. مصرف خوراک پرندگان پرورش

ویژه در روزهای نخست پس از خروج از این موضوع به

تواند ها دارای پاهای کوچک هستند، میجوجهتخم که 

 تری به چشم آید.   به شکل واضح

های پرورش توضیح دیگر این که ممکن است پرنده
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ریزی، ضمن دسترسی تر جوجهشده با تراکم پایینداده

وجوش باالتر، با بیشتر به مساحت بستر و در پی آن جنب

ف کرده مصرف انرژی بیشتر، مقدار خوراک باالتری مصر

گذار های تخممرغکه نشان داده شده است  [.7] باشند

های های باال نسبت به تراکمشده در تراکمنگهداری

وساز باالتر، دنبال آن سوختتر، با فعالیت بیشتر و بهپایین

بنابراین با توجه به  .[08]دارند مصرف خوراک بیشتری 

های پژوهش حاضر، میزان دسترسی به فضای یافته

تواند تغییرات مصرف خوراک انخوری به تنهایی نمید

ریزی را های گوشتی تحت تأثیر تیمار تراکم جوجهجوجه

عوامل دیگری نظیر  و تفسیر نماید و احتماالًتوجیه 

محیطی حاصل از افزایش تراکم گله بر  های مزمنتنش

های رشدیافته در سطوح باالی افت مصرف خوراک پرنده

که در سطوح مؤثر هستند. ضمن آنریزی تراکم جوجه

تواند باالی تراکم گله، بدن و جثه پرندگان، خود می

را دسترسی به دانخوری  ،یک عامل فیزیکی عنوانبه

 نماید. محدود

ریزی اثری بر میزان در دوره آغازین، تراکم جوجه

(. احتماالً در این دوره 0افزایش وزن بدن نداشت )جدول 

های مورد کوچک در تمامی تراکمدلیل جثه پرندگان به

اند و افزایش مطالعه، به سطح کافی بستر دسترسی داشته

 ها نداشته است.تراکم، اثر منفی بر رشد آن

با های رشد، پایانی و کل دوره آزمایشی، در دوره

ریزی از میزان افزایش وزن بدن افزایش تراکم جوجه

، 0 ، جدولP<10/1)خطی کاسته شد  صورتبهها جوجه

های جوجهپرورش،  در کل دورهی که طوربه (،0شکل 

های با جوجه نسبت به پرنده 01رشدیافته در تراکم 

از افزایش وزن بیشتری برخوردار  03و  01 هایتراکم

ها و افزایش اندازه بدن رشد جوجه . با(P<10/1بودند )

های با تراکم احتماالً جوجهپرورش،  در طول دورهها آن

، از آزادی باالتر هاینسبت به تراکم)تیمار شاهد(  01گله 

، پرندگان همین دلیلو به ی برخوردار بودهو آسایش بیشتر

ضمن مصرف  ریزی،جوجهمربوط به این سطح از تراکم 

 اند.داشتهسرعت رشد باالتری  ،(0خوراک بیشتر )جدول 

 

 
 

های گوشتی تحت اثر اصلی روزگی( جوجه 66روزگی(، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی )یک تا  66. وزن بدن )2شکل 

 (.P<50/5داری دارند )های با حروف انگلیسی نامشابه، از نظر آماری با یکدیگر اختالف معنیریزی. ستونتراکم جوجه
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در میزان های علمی بسیاری مبنی بر کاهش گزارش

های گوشتی به دنبال افزایش تراکم افزایش وزن بدن جوجه

با این همه، چگونگی  .[7و  1، 0گله منتشر شده است ]

طور کامل خوبی و بهوجودآمدن این اثرات، هنوز بهبه

مشخص نشده است. به اعتقاد برخی از پژوهشگران، افت در 

های باال های گوشتی در تراکممیزان افزایش وزن بدن جوجه

دلیل ایجاد رقابت بیشتر احتماالً با مصرف خوراک کمتر به

[. این 01ها جهت دسترسی به خوراک ارتباط دارد ]بین پرنده

دهد که با در حالی است که نتایج پژوهش حاضر، نشان می

ها به فضای وجود یکسان بودن میزان دسترسی پرنده

ها جوجههای مختلف، کاهش وزن بدن دانخوری در تراکم

با کاهش در مقدار مصرف خوراک  01و سپس  03 در تراکم

 ارتباط داشته است.

داری بر افزایش وزن نوع ماده بستر به تنهایی اثر معنی

بدن پرندگان در کل دوره آزمایش نداشت. هرچند که در 

های رشدیافته در بستر مقوا، ضمن دوره آغازین جوجه

ن بیشتر نیز سود بردند مصرف خوراک بیشتر، از افزایش وز

(10/1>P.) 

ریزی در بستر مقوا در دوره رشد، افزایش تراکم جوجه

(. تراکم P<10/1موجب افزایش ضریب تبدیل خوراک شد )

داری بر ضریب ریزی در کل دوره آزمایش اثر معنیجوجه

تبدیل خوراک نداشت و استفاده از تراشه چوب در مقابل 

ضریب تبدیل خوراک شد مقوای بستر، سبب بهبود در 

(10/1>P.) 

نتایج حاصل از تحقیقات در موضوع اثر تراکم 

های گوشتی ریزی بر ضریب تبدیل خوراک جوجهجوجه

ای که بر پایه نتایج برخی بسیار متغیر است. به گونه

ها، افزودن تراکم گله سبب افزایش در ضریب تبدیل گزارش

ساس مشاهدات [ و در مقابل، بر ا00و  3شود ]غذایی می

ریزی موجب برخی از پژوهشگران، افزایش تراکم جوجه

[. به اعتقاد 8گردد ]کاهش و بهبود در این شاخص می

بسیاری از پژوهشگران و مطابق با نتایج پژوهش حاضر، با 

ها ضریب تبدیل خوراک، دستخوش افزایش در تراکم پرنده

در [. این تفاوت 7و  0، 0شود ]داری نمیتغییر معنی

های گوناگون ممکن است مربوط به های پژوهشیافته

ریزی و ها در رابطه با تراکم جوجهشرایط مختلف آزمایش

همچنین مسائل مرتبط با مدیریت پرورش و اثر عوامل 

 محیطی باشد.

ای طراحی هرچند که در این مطالعه هیچ نوع تیمار تغذیه

شده دادهشهای پرورو لحاظ نشده بود، با این وجود، پرنده

شده های پرورش دادهدر بستر تراشه چوب نسبت به پرنده

بودند  برخوردارتری در مقوای بستر از ضریب تبدیل مطلوب

های احشایی (. از سویی تعیین نسبت وزنی اندام0)جدول 

در این مطالعه نشان داد که وزن نسبی سنگدان در پرندگان 

با پرندگان رشدیافته با بستر تراشه چوب در مقایسه 

( P<10/1درصد )08شده در بستر مقوا نزدیک به دادهپرورش

درصد از وزن بدن،  01/0در برابر  68/0ترتیب بیشتر بود )به

SEM :10/1.) 

« الیاف نامحلول»عنوان یکی از منابع های چوب بهتراشه

خوبی نشان داده شده است که [. به02شوند ]محسوب می

الیاف نامحلول در جیره پرندگان، وجود منابع خوراکی حاوی 

اثرات سودمندی بر هضم و جذب مواد مغذی و بهبود 

عنوان یک اندام مهم در [. سنگدان به8فعالیت سنگدان دارد ]

فرآیند هضم، نقش بسیار مهمی در تنظیم حرکات روده دارد. 

تواند اثرات مثبتی بر هضم و جذب بهبود فعالیت سنگدان می

[. در واقع وجود 02گان داشته باشد ]مواد مغذی در پرند

سنگدان موجب فعالیت  pHالیاف )فیبر( در جیره با کاهش 

پذیری منابع مواد معدنی بیشتر آنزیم پپسین و افزایش انحالل

گردد. عالوه بر این، افزایش فعالیت سنگدان با بهتر می

مخلوط کردن اجزای خوراک با شیره گوارشی، همراه افزایش 

تواند اثرات مثبت الیاف نامحلول اه گوارش، میحرکات دستگ

ها و دیگر اجزای خوراک جیره را بر افزایش هضم پروتئین
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توجیه نماید. از سویی، ترشح اسیدهای صفراوی جهت 

های جوان محدود است، الیاف ها در جوجههضم چربی

تواند با افزایش ترشح این اسیدها موجب تسهیل جیره می

، 8[. براساس نتایج تحقیقات اخیر ]08]هضم لیپیدها گردد 

[ مواد خوراکی با مقادیر مناسب الیاف و یا مواد 02و  08

عنوان عاملی در توانند بههای چوب میچون تراشهبستر هم

جهت بهبود عملکرد دستگاه گوارش طیور عمل نمایند. 

 بستر با آزمایشی واحدهای در سنگدان بیشتر بنابراین وزن

 پرندگان توسط بستر مواد مصرف با توانمی را چوب تراشه

 .نمود توجیه آزمایشی واحدهای این

 نسبت که این به توجه با جیره الیاف یمحتوا کلی طوربه

 زمانی مدت به است، ترسخت خوراک اجزای سایر به

 این [.08ماند ]می باقی شدن خرد جهت سنگدان در بیشتری

 دارای جیره در نامحلول الیاف منبع که زمانی ویژهبه موضوع

سنگدان  در شدنانباشته تواند بامی باشد، درشت ذرات اندازه

این  وزن و اندازه افزایش سبب به مدت زمان بیشتر،

های گزارش شده است که وزن سنگدان مرغ .گردد عضو

ها که مرغشده با جیره حاوی گندم، هنگامیگذارِ تغذیهتخم

که بیشتر است، درحالی به پوشال چوب دسترسی داشتند،

از  [.8ها به کاغذ تأثیری بر وزن سنگدان ندارد ]دسترسی مرغ

رو در تفسیر نتایج حاصل از این تحقیق در موضوع بهبود این

یافته روی بستر ضریب تبدیل خوراک در پرندگان پرورش

توان گفت مصرف تراشه چوب در مقایسه با مقوای بستر می

پرندگان واحدهای آزمایشی با بستر وسیله های چوب بهتکه

تراشه چوب با توجه به این که دارای اندازه ذرات درشت 

اند، با انباشتگی در سنگدان باعث افزایش وزن این عضو بوده

و به دنبال آن افزایش هضم و جذب مواد مغذی و در نهایت 

 است. بهبود ضریب تبدیل غذایی شده

های در تراکم (،6های اقتصادی )جدولمقادیر شاخص

بیشتر بود  01پرنده در واحد سطح، نسبت به تراکم  03و  01

(10/1>Pدر بررسی اثرات متقابل، فراسنجه .) های ضریب

پرنده  01و  01های بازده اقتصادی و درصد سود در تراکم

تنهایی که بهتحت تأثیر نوع ماده بستر قرار نگرفت، درحالی

چوب در  فاده از تراشهقطعه جوجه، است 03در سطح تراکم 

(. این موضوع P<10/1ها شد )مقایسه با مقوا، سبب بهبود آن

دهنده کارایی باالتر بستر تراشه چوب در سطوح احتماالً نشان

باالی تراکم گله در مقایسه با بستر مقوا است. از نظر عددی، 

 01مقدار سود برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده در تراکم 

ها باالتر بود. سود بیشتر در بت به سایر تراکمقطعه جوجه نس

قطعه پرنده را  03و سپس  01واحدهای آزمایشی با تراکم 

های ثابت تولید در نخست به کاهش هزینه توان در درجهمی

ریزی و سپس به بهبود عددی اثر افزایش تراکم جوجه

تر بودن هزینه دنبال آن پایینضریب تبدیل خوراک و به

ها در آن واحدهای آزمایشی نسبت رفی پرندهخوراک مص

 داد.

ریزی با براساس نتایج این مطالعه، افزایش تراکم جوجه

تواند نقش مؤثری بر های ثابت تولید، میکاستن از هزینه

دنبال داشته وری و سود حاصل از فروش گله بهافزایش بهره

میزان های اقتصادی در ارزیابی باشد. نظر به اهمیت فراسنجه

عنوان یک بنگاه اقتصادی موفقیت یک واحد مرغداری به

های وتحلیلیهتجزکننده کاال، بدون در نظر گرفتن تولید

قطعه  01ریزی آماری و تنها در مقایسه عددی، تراکم جوجه

تواند ها میپرنده در واحد سطح در مقایسه با سایر تراکم

رغ را به موجبات سود بیشتر برای تولیدکنندگان گوشت م

ضریب از سوی دیگر، با توجه به این نکته که ارمغان آورد. 

های مورد آزمایش در کل دوره پژوهش تبدیل خوراک پرنده

های آزمایشی با بستر تراشه چوب نسبت به در واحد

تر بود، استفاده از واحدهای آزمایشی با بستر مقوا مطلوب

باشد و میعنوان مواد بستر دارای اولویت تراشه چوب به

عنوان جایگزینی مقوای بستر بهبررسی امکان استفاده از 

مناسب برای تراشه چوب، نیازمند انجام مطالعات و 

 های بیشتری است.پژوهش



 یگوشت هایدر جوجه دیو مواد بستر بر عملکرد تول یزریتراکم جوجه یاثر اقتصاد یابیارز
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 روزگی( 66)یک تا های گوشتی های اقتصادی عملکرد جوجهریزی و نوع مواد بستر بر فراسنجه. اثر سطح تراکم جوجه1جدول 
 حاشیه سود )درصد( سود از هزینه کل )درصد( بازده اقتصادی منابع تغییرات

    اثرات اصلی

    / مترمربع(پرندهریزی )تراکم جوجه

    01 b181/0 b80/3 b00/3 

    01 a086/0 a68/08 a20/00 

    03  a007/0 a27/00 a80/01 

    SEM 102/1 26/0 88/0 

 116/1 116/1 116/1 احتمال سطح    

    مواد بستر

 a061/0 a10/06 a81/01 تراشه چوب    

 b016/0 b02/01 b08/8 مقوای بستر    

    SEM 102/1 02/0 68/0 

 103/1 101/1 101/1 سطح احتمال    

    اثرات متقابل

    بستر ×تراکم 

 b187/0 b22/8 28/3 تراشه چوب×  01    

 b136/0 b68/3 01/7 مقوای بستر×  01    

 a086/0 a66/08 21/00 تراشه چوب×  01    

 a086/0 a61/08 20/00 مقوای بستر×  01    

 a011/0 a80/01 01/06 تراشه چوب×  03    

 b181/0 b88/3 61/3 مقوای بستر×  03    

    SEM 107/1 70/0 10/0 

 108/1 117/1 112/1 سطح احتمال    
a-b :ها با حروف متفاوت در هر ستون معنیتفاوت میانگین( 10/1دار است ≥ P.) 

SEMها: خطای استاندارد میانگین. 
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Abstract 
Effects of stocking density and the type of material used as litter on production performance and economic 

parameters of broilers were investigated using 2,016 day-old Ross-308 broiler chicks in a 3×2 factorial arrangement 

with three levels of birds placement density [PD; 10 (control), 14, and 18 birds per square meter], and two types of 

bedding material [BM; wood shavings (control), and cardboard roll] based on a randomized complete block design 

with six treatments and four replications. The results showed that feed intake and weight gain of broilers with 10 

birds/m2 density were significantly higher than 18, and 14 birds/m2 density (P < 0.05). The feed conversion ratio of 

the birds raising on wood shavings was lower than birds grown on cardboard roll (P < 0.05). The highest values of 

economic indicators (benefit to cost ratio, and profit margin) were observed in PD 14 birds/m2 followed by 18 

birds/m2, both of which indicated a significant difference with the density of 10 birds/m2 (P < 0.01). In total, PD 14 

birds/m2 in comparison with other PDs, by reducing the fixed costs of production, as well as numerical improvement 

in feed conversion can provide broiler farmers with more profit. Moreover, cardboard roll with regard to its negative 

effect on feed efficiency cannot be used as an appropriate alternative for wood shavings. 

 

Keywords: Benefit-cost ratio, Economic index, Growth, Production management, Productivity, Profit margin. 

 


