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چکیده

شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و همچنین کمبود منابع آبی در برخی کشورها منجر به کاهش کیفی و کمی
برخی خوراکهای دامی شده است .به منظور جبران این کمبودها ،بهره برداری مناسب از پسماندها و تولیدات جانبی دامی
یا کشاورزی به عنوان خوراک دام مانند کود مرغی ،منجر به بهبود شرایط برای تولید محصوالت دامی شده است .دستگاه
گوارش چهار قسمتی نشخوارکنندگان و نیز هضم میکروبی در شکمبۀ آنها ،توانایی مصرف و هضم پسماندهای ارزان قیمت
را امکانپذیر ساخته و به تبع آن باعث کاهش هزینههای خوراک در پرورش این حیوانات شده است .به عالوه ،شایسته است
تا از بقایا و پسماندهای کشاورزی حداکثر استفاده را در تغذیه این حیوانات انجام داد .ارزش تغذیهای کود مرغی به عنوان
خوراک دام بیشتر به دلیل محتوای پروتئین خام و مواد معدنی آن است .از این فرآورده به دلیل داشتن محتوی باالی
پروتئین خام قابل تجزیه در شکمبه میتوان به عنوان مکملی برای خوراکهای با پروتئین کم استفاده کرد؛ همچنین به
دلیل این که پروتئین گران قیمتترین بخش خوراک است ،کود مرغی یک منبع پروتئینی جایگزین مناسب بوده و قیمت
تمام شدۀ جیره را کاهش میدهد.
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طبقه بندی میگردد .خاصیت قلیایی و نیز تعادل کاتیون -آنیون

مقدمه

کمبود خوراک دام ،خصوصاً با توسعة روشهای متمرکز

مثبت کود مرغی منجر به افزایش ظرفیت بافری این فرآورده شده

پرورش دام ،در بسیاری از مناطق جهان دامداران و پژوهشگران

است ( .)Jacob et al., 1997الزم است که ارزش غذایی کود مرغی

را بر آن داشت تا به فکر شناسایی و استفاده از پسماندهای

قبل از استفاده از آن در جیره تعیین گردد و سعی شود از کود

کشاورزی و دامپروری و منابع جدید خوراکی در تغذیة دام باشند.

مرغی با کیفیت مطلوب در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد.

در این راستا ،دستاوردهای درخور توجهی نیز حاصل شد که

کود مرغی باید دارای محتوای خاکستر پایین بوده و عاری از هر

میتوان به مصرف کود مرغی در تغذیة نشخوارکنندگان اشاره

گونه جسم خارجی باشد .به طوری که فقط شامل ضایعات

کرد ( .)Van Ryssen, 2000با توجه به اینکه پروتئین ،گران

خوراک ،مدفوع ،پر و مواد بستر باشد ( .)Jacob et al., 1997کود

قیمتترین مادة مغذی در تغذیة دام است ،بنابراین استفاده از

بستر جوجه گوشتی ،پروتئین خام بیشتری در مقایسه با کود مرغ

کود مرغی به عنوان یک منبع پروتئینی در تغذیة

تخمگذار دارد .محتوی انرژی کود جوجه گوشتی نیز به دلیل

نشخوارکنندگان ،نه تنها مشکالت زیست محیطی را کاهش

غلظت خاکستر کمتر ،بیشتر از کود مرغ تخمگذار است

( Van

میدهد ،بلکه میتواند به عنوان یک مادة خوراکی با ارزش،

.)Ryssen, 2000

جایگزین بخشی از منابع پروتئینی شده و قیمت تمام شدة جیره
را کاهش دهد ( .)Azizi-Shotorkhoft et al., 2016فرآوری بستر
طیور موجب از بین بردن پتانسیل بیماریزایی ،بهبود ویژگیهای
نگهداری و خوش خوراکی آن در تغذیة دام میشود

( Hopkins

 .)and Poore, 2001با توجه به اینکه کود مرغی حاوی  51تا 51
درصد پروتئین خام در هر کیلوگرم مادة خشک بوده و غنی از
مواد معدنی است ( ،)Hopkins and Poore, 2001این ماده
خوراکی منبع بالقوه مناسبی برای استفاده در جیرة
نشخوارکنندگان محسوب میشود .بر اساس آمارنامة کشاورزی،
جمعیت جوجة گوشتی در کشور حدود  5511میلیون قطعه
است .با فرض اینکه هر قطعه جوجة گوشتی در پایان هر دورة
 5/1کیلوگرم کود ( متشکل از فضوالت ،پر ،ریخت وپاش خوراک
و مواد بستر) تولید کند ،مقدار بستر خشک جوجة گوشتی در
ایران حدود  5511هزار تن در هر دوره پرورش برآورد میشود.

عوامل موثر بر ارزش تغذیه ای کود مرغی

عوامل مؤثر بر ارزش غذایی کود مرغی شامل نوع جیره
تغذیه شده در طیور ( ،)Ferguson et al., 1998میزان آلودگی
خاک ،نوع پرنده ،تراکم طیور پرورش یافته ،مدیریت گله ،تعداد
دوره پرورش قبل از برداشت کود ،روش فرآوری قبل از تغذیه و
نوع مواد استفاده شده به عنوان بستر (تراشه چوب ،پوسته بادام
زمینی ،کاه علوفه یا کاغذ) است

( Al-Masri and Zarkawi,

 .)1999از طرفی سن طیور در زمان برداشت کود و محتوای
رطوبت آن نیز جزئی از عوامل تعیین کننده ترکیب شیمیایی کود
مرغی است .اطالع از ترکیب شیمیایی کود مرغی ،به ویژه
محتوای پروتئینی خام آن قبل از مصرف در تغذیه دام اجتناب
ناپذیر است.
رطوبت

بنابراین عملآوری و مصرف کود مرغی در جیرة دامهای پرواری

کود مرغی تازه 11 ،درصد رطوبت دارد که در شرایط آب

میتواند دارای اهمیت باشد .در عین حال پژوهشهای انجام شده

و هوایی گرم و خشک سریعاً رطوبت خود را از دست داده و به

در کشور در زمینة فرآوری کود مرغی با هدف مصرف در تغذیة

کمتر از  51درصد میرسد ( .)Mavimbela, 2001عوامل

دام محدود است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر

تأثیرگذار بر محتوای رطوبت کود مرغی شامل آب و هوا ،درجه

استفاده از کود مرغی در جیرة نشخوارکنندگان

است.

حرارت سالن پرورش ،نوع سیستم تهویه در مرغداریها ،جیره،
شرایط نگهداری و روش فرآوری کود است (.)Van Ryssen, 2000

ارزش غذایی کود مرغی

نوع مواد استفاده شده به عنوان بستر و نیز ظرفیت نگهداری آب

در ارتباط با ارزش تغذیهای کود مرغی برای

توسط این مواد از دیگر فاکتورهای مؤثر بر میزان رطوبت است.

نشخوارکنندگان تحقیقات زیادی صورت گرفته است

اگرچه رطوبت معیار تغذیهای مهمی به شمار نمیرود ،اما رطوبت

( Mavimbela and Van Ryssen, 2001; Azizi-Shotorkhoft et

بیش از  51درصد موجب سخت مخلوط شدن کود مرغی با سایر

 .)al., 2016کود مرغی عموماً جزء خوراکهای پروتئینی حجیم
نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره سه (شماره بیست و یک پیاپی) ،زمستان 0011

;Rahimi et al.
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مواد مغذی میشود .از طرفی ،دپو (انباشته) کردن کود مرغی

 .)1991طی مطالعاتی ،مشخص شد که میکروارگانیسمهای

حاوی رطوبت باال منجر به افزایش حرارت توده کود شده و

شکمبه نشخوارکنندگان توانایی استفاده از نیتروژن غیرپروتئینی

ساختمان پروتئین خام دناتوره میشود که به طبع آن قابلیت

با بازدهی مناسب را دارد (.)Church, 1979

استفاده آن در تغذیه نشخوارکنندگان کاهش مییابد ( Jacob et

در مقایسه با سایر منابع نیتروژن غیرپروتئینی ،تعداد

 .)al., 1997عالوه بر این ،رطوبت زیاد مشکالتی را در حمل و نقل

میکروبهای کمتری قادر به استفاده از اسید اوریک به عنوان

این فرآورده ایجاد کرده و مکان مناسبی را برای رشد میکروبهای

سوبسترا و تجزیة آن هستند .این امر موجب تجزیة آهستة اسید

بیماریزا فراهم میآورد .از طرفی رطوبت کمتر از  55درصد،

اوریک میشود که باعث افزایش بهرهوری از آمونیاک و کاهش

اغلب سبب گرد و خاک و کاهش خوش خوراکی جیره میشود

مسمویت آمونیاکی نسبت به سایر منابع نیتروژن غیرپروتئینی

()Ruffin and McCaskey, 1991

است ( .)Church, 1979این در حالی است که ،مطالعات زیادی
برتری پروتئین بر تولید پروتئین میکروبی در شکمبه را در

انرژی

کود مرغی محتوی انرژی پایینی دارد .غلظت پروتئین خام
در محتوی ماده آلی کود مرغی زیاد است .بنابراین ،زمانی که
سطوح باالیی از کود مرغی تغذیه میشود ،افزودن منابع انرژی
سهل الهضم مثل غالت یا مالس ،خوشخوراکی را بهبود بخشیده
و بازده استفاده از غلظت باالی نیتروژن آن را افزایش میدهد
( .)Mavimbela and Van Ryssen, 2001در گزارشی ،میزان
انرژی قابل هضم کود مرغی حدود  8تا  51مگاژول بر کیلوگرم
ماده خشک و مجموع مواد قابل هضم ( )TDNنیز در حدود 51
درصد گزارش شده است ( .)Van Ryssen, 2000میزان انرژی
قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم کود مرغی در پژوهشی دیگر
به ترتیب  51/55و  9/55مگاژول در کیلوگرم ماده خشک گزارش
شده است ( .)Bhattacharya and Fontenot, 1966تفاوت در
میزان انرژی کود مرغی به عوامل مختلفی بستگی دارد .طبق
گزارشات ،حرارت طی ذخیرهسازی ،انژی قابل دسترس کود
مرغی را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر این ،مقدار خاکستر
خام نیز از دیگر فاکتورهای مؤثر در این زمینه است ( Deshck et

 .)al., 1998کود مرغی حاوی خاکستر باال نشاندهندة وجود
مقدار زیاد خاک در ترکیب آن است که این امر میزان ماده آلی
و انرژی قابل هضم را کاهش میدهد .بین مجموع مقدار خاکستر
خام و فیبر نامحلول در شویندة اسیدی با مقدار انرژی کود مرغی
نیز رابطه معکوسی گزارش شده است ()Deshck et al., 1998

مقایسه با ترکیبات نیتروژن غیرپروتئینی در جیرههای خشبی
نشان داده است .ظاهراً ،دلیل این مسئله این است که هیدرولیز
نیتروژن غیرپروتئینی به آمونیاک در مقایسه با پروتئین طبیعی
سریعتر از تبدیل ترکیبات لیگنوسلولزی به کتواسیدهای ضروری
مورد نیاز برای تولید پروتئین میکروبی است که نتیجه آن دفع
زیاد اوره از طریق ادرار است (.)Swingle et al., 1977

طبق پژوهشهای هاپکینز و پوور ( ،)5115بر اساس روش
سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کُرنل ،اجزای ( Aنیتروژن
غیرپروتئینی)( B1 ،پروتئین حقیقی با سرعت تجزیة باال در
شکمبه)( B2 ،پروتئین حقیقی با سرعت تجزیة متوسط)،

B3

(پروتئین حقیقی با سرعت تجزیة آهسته) و ( Cپروتئین محلول
در شویندة اسیدی) موجود در کود مرغی به ترتیب ،0/5 ،01/1
 1/0 ،55/8و  55/5درصد از پروتئین خام بدست آمد.
باگلی و ایونر ( )5998توصیه کردند که کود مرغی مورد
استفاده به عنوان خوراک دام باید کیفیت باالیی داشته و حدود
 51الی  51درصد پروتئین خام داشته باشد .در غیر این صورت
بهتر است تا به عنوان کود در مزارع مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین حداقل پروتئین خام کود مرغی مورد استفاده در
خوراک دام باید  58درصد باشد.
ماهیت نیتروژنی کود مرغی

در پرندگان ،کلوآک محل دفع ادرار و مدفوع است که در
این ناحیه با هم مخلوط میگردند .اسید اوریک و پروتئینهای

پروتئین خام

محتوی پروتئین خام کود مرغی شامل دو بخش پروتئین
حقیقی و نیتروژن غیر پروتئینی است که اسید اوریک بخش
اصلی نیتروژن غیرپروتئینی آن را تشکیل میدهد

( Ruffin,

هضم نشده ،دو بخش مهم از اجزای فضوالت طیور میباشند .به
دلیل نبود آنزیم آرژیناز کبدی در پرندگان (یکی از مهمترین
آنزیمهای چرخة اوره در حیوانات) ،چرخة اوره در بدن پرندگان
وجود ندارد .بنابراین ،اوره در بدن پرندگان یا تولید نشده و یا به
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مقدار اندکی تولید میشود ( .)Underwood, 1971نیتروژنی که

در کبد نشخوارکنندگان ذخیره شود ( .)Bolan et al., 2005در

از تجزیه بازهای آدنین و گوانین ایجاد میشود ،به شکل اسید

مورد ویتامینهای گروه  ،Bمقدار آنها در کود مرغی بیشتر از

اوریک (پرندگان به دلیل فقدان آنزیم یوریکاز قادر به تجزیه اسید

جیره آنها است (.)Van Ryssen, 2000

اوریک نیستند) بوده و بخش عمدة نیتروژن دفعی طیور را شامل
میشود ( .)Wright, 1995در ادرار مادة چسبناک ،شبیه به
موسین وجود دارد که یک کلوئید محافظت کننده برای اسید
اوریک بوده و حاوی هیدروکسی پرولین است .وجود اسید آمینة
هیدروکسی پرولین در ادرار پرندگان احتماالً ناشی از وجود این
ماده است .سهم اسید اوریک و نیتروژن هضم نشده در مدفوع به
مقدار زیادی تحت تأثیر جیره حیوان قرار دارد .عواملی چون
جیرههای با قابلیت هضم پایین ،حضور عوامل ضد تغذیهای ،منابع
فیبری ،مهار کنندههای تریپسین و کیمو تریپسین ،لسیتین،
ترکیبات فنولیک ،تاننها و حتی آب مصرفی روی محتوی
نیتروژن مدفوع تأثیر دارند ()Nahm, 2003
خاکستر خام

تجزیة شیمیایی کود مرغی برای ارزیابی محتوای خاکستر
معموالً بیشترین اطالعات را در مورد کیفیت آن ارائه میدهد.
خاکستر موجود در بستر ،از مواد معدنی خوراک ،مواد بستر و
خاک تشکیل شده و محتوی آن بسته به روش عملآوری تغییر
میکند .کمپوست کردن کود مرغی از طریق کاهش دادن محتوی
ماده آلی آن موجب افزایش غلظت خاکستر کود مرغی میشود.
مقدار خاکستر کود مرغی نسبتاً باال بوده و این امر باعث کاهش
غلظت سایر مواد معدنی در این فرآورده میشود ( Van Ryssen,

 .)2000در ارتباط با محتوی خاکستر بستر باید خیلی دقت کرد،
خصوصاً خاک آن ،تا آن جا که ممکن است باید پایین باشد و اگر
به هر دلیلی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده شود ،محدوده
بین  511الی  511گرم خاکستر در کیلوگرم مادة خشک قابل
قبول است (.)Jacob et al., 1997

ویتامینها
کود مرغی حاوی مقدار بسیار کمی از ویتامین های  Eو A

است ( .)Van Ryssen, 2000هر چند ویتامین  Aیک افزودنی
خوراکی نسبتاً گران قیمتی است ،ولی همراه با استفاده از کود
مرغی در تغذیه نشخوارکنندگان ،افزودن مکملهای ویتامینی A

و  Eباید در دستور کار قرار گیرد .علوفة تازه یک منبع غنی از

مواد معدنی

کود مرغی یک منبع غنی از مواد معدنی کم مصرف و پر
مصرف است لذا ،میتوان عالوه بر منبع پروتئینی به عنوان یک
منبع غنی از مواد معدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد ( Jacob et

 .)al., 1997میزان کلسیم و فسفر کود مرغی به مراتب بیشتر از
احتیاجات گاو گوشتی و گوسفند است ( .)Van Ryssen, 2000در
پژوهشهای دیگری ،میزان کلسیم و فسفر موجود در کود بستر
جوجههای گوشتی ،توسط رافین و مک ساکی ( ،)5995به ترتیب
 55و  55گرم در کیلوگرم ماده خشک ،همچنین در مطالعهای
توسط هاپکینز و پوور ( ،)5115این میزان به ترتیب  58/1و 55/9
گرم در کیلوگرم ماده خشک گزارش شده است.
نتیجهگیری کلی

تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با استفاده از کود مرغی
در تغذیة نشخوارکنندگان صورت گرفته است که نتایج کلی به
دست آمده از این مطالعات نشان میدهد که میتوان از کود مرغی
به عنوان یک منبع ارزان قیمت از پروتئین ،ویتامین و مواد معدنی
در جیره نشخوارکنندگان استفاده کرد .برای بهبود بازده استفاده
از کود مرغی در جیره میتوان از ترکیباتی که تجزیهپذیری آن
را در شکمبه کاهش داده و سبب افزایش جریان پروتئین عبوری
به روده میشود ،مثل تانن ،استفاده کرد .هنگام استفاده از این
محصول الزم است که رطوبت و کیفیت آن در نظر گرفته شود
در ضمن ،استفاده از این محصول سبب کاهش آلودگیهای
زیست محیطی شده و به ارزش اقتصادی جیره نیز کمک میکند.
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Abstract
Arid and semi-arid climatic conditions and lack of water resources in some countries
have led to a decrease in the quantity and quality of some animal feed. To compensate for
these deficiencies, proper utilization of livestock and agriculture by-products or residues as
feed ingredients, for example, poultry bedding, has led to improved conditions for the
production of livestock products. The four-section gastrointestinal tract of ruminants, and
also the microbial digestion in their rumen, have enabled this livestock to consume and
digest cheap waste products, which resulted in reducing feed costs in the rearing of these
animals. Besides, it would be beneficial to maximize the use of agricultural residues in
feeding these animals. The nutritional value of poultry bedding as a feed ingredient is mostly
due to its high crude protein and mineral contents. Because of the high degradable crude
protein content in the rumen, this by-product can be used as a potential supplement for lowprotein feeds. Also, since protein is the most expensive component of animal feed, poultry
bedding is a proper alternative to protein sources which reduces the overall feed costs.
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