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 88-384-43 شناسه  طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، شرقمحمود شمس نویسنده)گان(:

  های گوشتیبستر بر عملکرد جوجه زئولیت در مقوایبررسی تاثیر سطوح مختلف  عنوان:

 88-384-43 شماره:

 43/3/4481    تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 عاهميت موضو

های بسته و متراکم پرورش طیور تولید آمونیاک است. گااز ها در سیستمترین نگرانیترین و عمدهیکی از معمول

شود. تماا  ماداو  ها از تجزیه اسید اوریک فضوالت و دان ریخته شده بر روی بستر تولید میآمونیاک در این سالن

تواند آمونیاک هوا را جذب کند. زئولیت می. ی و عملکرد طیور را مورد تاثیر قرار دهدتواند سالمتطیور با آمونیاک می

تواناد منجار باه کااه  دلیل خاصیت زئولیت در جذب آب مشاهده شده است که کااه  رطوبات مایهمچنین به

  آمونیاک متصاعد شده از بستر شود.

 )شرح مساله(مقدمه 

نظر  باشد که بایستی درچوب میماده بستری مورد استفاده در سالن مرغداری ایران تراشه ترین رایجیکی از 

است و شدت محدود شده دلیل کاربردهای صنعتی دیگر بهگرفت در اغلب کشورهای جهان استفاده از این ماده به

باعث  در کاغذ احتماالً اند. استفاده نمودن از زئولیتهای کاغذ معرفی شدهمواد جایگزین متعددی منجمله رول

  گردد. کاه  رطوبت بستر و آمونیاک می

 هاترین یافتهمهم

ولی در ، داری یافتدر تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها افزای  معنی زگیرو 01میانگین رطوبت بستر در  ◄

 روزگی اختالفی بین تیمارها مشاهده نشد.  33سن 
 

در حالی که  ،داری بیشتر از سایر تیمارها بودطور معنیهروزگی در تیمار شاهد ب 01میانگین ازت کل بستر در  ◄

  .روزگی بود 33 درصد در 31کمترین مقدار در زئولیت 
 

 در حالی در  ،داری بیشتر از سایر تیمارها بودطور معنیهبروزگی در تیمار شاهد  01بستر در  pHمیانگین  ◄

 داری بین تیمارها مشاهده نشد. روزگی اختالف معنی 33



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

در تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها افزای   روزگی 01میانگین رطوبت بستر در  دهد کهنشان می  نتایج

میانگین ازت کل  همچنین. (0)جدول  روزگی اختالفی بین تیمارها مشاهده نشد 33داری یافت. ولی در سن معنی

 که کمترین مقدار داری بیشتر از سایر تیمارها بود. در حالیطور معنیهشاهد بروزگی در تیمار  01بستر در 

 بستر در  pHدهد که مقایسه میانگین نشان می 4. جدول (3)جدول  روزگی بود 33درصد در  31در زئولیت 

روزگی  33لی در داری یافت. در حافزای  معنیاروزگی نشان داد که در تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها  01

 داری بین تیمارها مشاهده نشد.اختالف معنی
 

 .حسب درصد( های مختلف پرورش )برهای گوشتی در دورهمقایسه میانگین میزان رطوبت بستر جوجه -4جدول 

 33روز  01روز  تیمار

 a66/44 06/01 شاهد

 b60/31 80/38 درصد 01 زئولیت

 b04/33 48/46 درصد 31 زئولیت

 b10/34 16/33 درصد 41زئولیت

 070/0 83/0 استاندارد خطای

 370/1 1100/1 احتمال سطح

 (.P<10/1دار هستند )مشترک دارای اختالف معنیهای هر ستون با حروف غیرمیانگین
 

 .)بر حسب درصد( 33و  41های گوشتی در روزهای مقایسه میانگین ازت کل بستر جوجه -3جدول 

 33روز  01روز  تیمار

 a61/0 ab33/3 دشاه

 b86/3 a73/3 درصد 01 زئولیت

 b48/3 b00/4 درصد 31 زئولیت

 c30/4 ab63/4 درصد 41 زئولیت

 463/1 086/1 استاندارد خطای

 178/1 1110/1 احتمال سطح

 .(P<10/1دار هستند )مشترک داری اختالف معنیهای هر ستون با حروف غیرمیانگین
 

 .33و  41های گوشتی در روزهای ستر جوجهب pHمقایسه میانگین  -4جدول 

 (33)روز  pH (01)روز pH تیمار

 a16/6 00/0 شاهد

 b30/0 18/0 درصد 01 زئولیت

 b41/0 00/0 درصد 31 زئولیت

 b03/0 40/0 درصد 41 زئولیت

 184/1 030/1 استاندارد خطای

 361/1 1113/1 احتمال سطح

 (. P<10/1دار هستند )دارای اختالف معنیمشترک های هر ستون با حروف غیرمیانگین


