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 مصرف کود مرغی در تغذیه نشخوارکنندگان    01شماره سیزده/ 

( اولین محققینی 0611و همکاران ) استفاده از کود مرغی به عنوان خوراك دام در تغذیه نشخوارکنندگان انجام شده است. نوالند يهاي زیادي در زمینهپژوهش

 گرددمیبر 0601کارگیري این فرآورده به عنوان خوراك در تغذیه دام به سال ه گاو گوشتی را مطرح کردند. آغاز ب يبودند که کاربرد کود مرغی در تغذیه

(Strickler, 1977)گوسفند  ي. کود مرغی در آزمایشات متفاوتی در تغذیه(2011 Obeidat et al.,)2006) ، بز (Jackson et al., و گاو شیري (Daniel and Olson, 

 ,Kargaard) کار برده آمیزي در جیره گاو و گوسفند ببه طور موفقیت توانهاي زیادي ثابت شده است که این ضایعات را میبررسی شده است. طی پژوهش (2005

et al., 1977; Lyle et al., 1975)ی استفاده از این منبع خشکسالي . از طرفی، در کشورهایی که از نظر تولید کمی و کیفی علوفه مشکل دارند، در طول دوره

 هايهاي حاوي کود مرغی به عنوان مکمل پروتئینی، نسبت به جیره. جیره(,.Noland, et al 1955) خوراکی ارزان قیمت و مغذي در جیره دام توصیه شده است

 . (,.Rossi et al 1999) اندتر بودهحاوي کنجاله سویا کم هزینه

  مصرف اختیاري خوراكتاثیر کود مرغی بر قابلیت هضم و 

 Muia 2001)هاي زیادي راجع به اثر کود مرغی روي قابلیت هضم مواد مغذي، مصرف اختیاري خوراك و عملکرد دام صورت گرفته است. در پژوهشی پژوهش

et al.,،)  آلی و پروتئین  يخشک، ماده يگوساله، مقدار ماده يکیلوگرم کود طیور به جاي علف چمنی در جیره 35/6و  65/3، 91/0جایگزینی روزانه سطوح

داري افزایش یافت. این در حالی است که وقتی همین محققین کود مرغی را جایگزین کنجاله آفتابگردان کردند، مقدار ماده آلی و خام مصرفی به طور معنی

کیلوگرم کود مرغی به جاي  1تا  1هلشتاین، جایگزین کردن روزانه  هايالهداري کاهش یافت. در آزمایشی دیگري روي گوسپروتئین خام مصرفی به طور معنی

خشبی نیز خوراك مصرفی را در جیره  ي. استفاده از کود مرغی در جیره(,Rossi. et al 1998) علف چمنی قابلیت هضم و مصرف اختیاري خوراك را بهبود داد



درصد آن با مالس  15و  5/7درصد کود مرغی، جایگزین کردن سطوح  100حاوي  يدر جیره(. Silanikove et al., 1987) گاو گوشتی افزایش داده است

کارگیري کود جوجه گوشتی )تا ه . همچنین، ب(Mavimbela and Van Ryssen, 2001)داري بهبود داد مصرف اختیاري خوراك در گوسفند بالغ را به طور معنی

. از طرفی، (,.Rossi et al 1996)گوساله هلشتاین منجر به مصرف ماده آلی و افزایش وزن قابل مقایسه با دانه غالت شده است  يدر جیره (حد مصرف اختیاري

جیره نیز قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین خام و انرژي خام را در بزهاي گوشتی تحت تاثیر قرار نداد  يدرصد کود مرغی به جاي بخش کنسانتره 40جایگزینی 

(2006 Jackson et al.,)اي . اخیرا در مطالعه(2011 Obeidat et al.,)بره پرواري خوراك مصرفی  ي، افزایش نسبت کود مرغی به جاي بخش کنسانتره در جیره

در قابل هضم افزایش مواد غیر خام که کاهش یافت( ولی با افزایش میزان کود در جیره قابلیت هضم ترکیب شیمیایی جیره به دلیل را متاثر نساخت )به جز چربی

 ئین خاممطالعات ضریب هضمی پروت ترین ترکیب شیمیایی کود مرغی محتواي پروتئین خام است، برخیبه دلیل این که مهمجیره به صورت خطی کاهش یافت. 

دست آمد ه درصد ب 1/67تا  8/64گوسفند  يیرههاي گوشتی در جاند. در یک پژوهش، قابلیت هضم پروتئین خام کود بستر جوجهاین فرآورده را گزارش کرده

(Bhattacharya and Fontenot, 1965) بادام  يدرصد از نیتروژن کل جیره با منشا کود مرغی حاوي پوسته 50. در یک پژوهش روي گوسفند، زمانی که حداکثر

درصد  7/57و  3/68، 4/70، 3/71از نیتروژن کود مرغی، به ترتیب  100و  50، 25زمینی تامین شد، ضریب هضمی پروتئین خام جیره براي سطوح صفر، 

 .(Bhattacharya and Fontenot, 1966)گزارش شد 

ها رهب يهاي گوشتی را بر قابلیت هضم و مصرف نیتروژن در تغذیهآوري کود بستر جوجههاي مختلف عمل( در تحقیقی اثر روش1974هارمون و همکاران )

کود بستر حرارت  -2کود بستر اتوکالو شده  - 1ذرت و چهار منبع نیتروژنی به شکل  يخشک، چوب بالل، دانه يها حاوي علوفهتمام جیرهبررسی نمودند. 

 ،8/66به ترتیب  4تا  1خشک از جیره  ي. قابلیت هضم مادهبود شاهد )کنجاله سویا( - 4 و اسید سولفوریک + کود بستر حرارت خشک دیده -3خشک دیده 

در مقایسه فضوالت طیور گوشتی با  دست آمد.ه درصد ب 3/63و  3/56، 6/58، 9/59و قابیلت هضم پروتئین خام نیز به ترتیب  9/72و  1/65، 8/68



و  4/66و  2/65، 4/65حاوي فضوالت طیور به ترتیب  يسویا به عنوان مکمل پروتئینی نیز، قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و نیتروژن در جیره يکنجاله

 Smith)داري دیده نشد درصد گزارش شد که از لحاظ آماري بین هیچ کدام اختالف معنی 7/59و  7/53، 4/65سویا به ترتیب  يحاوي کنجاله يدر جیره

and Calvert, 1976)( اثر جایگزینی کود طیور گوشتی 1995. خلیل و همکاران )جیره  جیره را در سطوح يبا بخش کنسانتره( صفرA ،)25  جیره(B و )50 

، 85/7خشک مصرفی روزانه به ترتیب  يمتوسط ماده Cتا  Aگوساله بررسی نمودند. براي جیره  ( روي قابلیت هضم و ضریب تبدیل غذایی درCدرصد )جیره 

 73/ 9و  9/86، 78، 01/71به ترتیب  Aآلی، پروتئین خام و الیاف خام در جیره  يخشک، ماده يدست آمد. قابلیت هضم مادهه کیلوگرم ب 18/8 و 11/8

درصد بود. در پایان آزمایش، بین  8/69و  7/77، 5/73، 3/68به ترتیب  Cدرصد و براي جیره  5/81و  86، 6/83، 5/79به ترتیب  Bدرصد، در جیره 

حاوي کود مرغی دریافت کردند، در مقایسه  ي( گزارش کرد گوسفندانی که جیره1976) نشد. گیهاد داروزن نهایی و افزایش وزن روزانه تیمارها اختالف معنی

سویا از نظر افزایش وزن روزانه یکسان بود. مکمل کردن علوفه کم کیفیت با کود مرغی نیز افزایش وزن روزانه را در مقایسه  يمالس یا کنجاله-با مخلوط اوره 

  .(,.Mekasha et al 2004)وفه به تنهایی افزایش داده است با بزهاي تغذیه شده با عل

 صرف کود مرغی توسط نشخوارکنندگانمیزان م

کود مرغی به دلیل ماهیت حجیم بودن آن  باشد:زیر می رحغذایی بـه ش يکود مرغی در جیره يدیر توصیه شدهامق (Van Ryssen, 2000)بر اساس توصیه 

 کیلـوگرم در روز و بـه ازاء هـر 5/1-2/ 5نه جایگزین خوبی براي علف چمنی باشد. به ازاء هر راس گـاو زمسـتا يدر تغذیـه تواند به عنوان یک مکمـلمی

یک درصد  کیلوگرم در روز یـا 5/4- 6توان به ازاء هر راس گاو در مناطق خشک یا بحران خشکسالی میباشد. کیلوگرم در روز می 2/0-4/0راس گوسفند 

توان از کود مرغی به میزان گاوهاي پرواري می يدر جیرهنمود.  کیلوگرم در روز یا یک درصد وزن بدن مصـرف5/0-1وزن بدن و به ازاء هر راس گوسفند 



مود نوان بخشی از جیره تغذیه نهاي پرواربندي به عتوان در سیستمحذف قبل از کشتار کود مرغی را می يبا رعایت دوره درصد کل جیره استفاده کرد. 25-15

(Gerken, 1992).  

  اثر کود مرغی بر پارامترهاي شکمبه

pH شکمبه 

هاي بستگی دارد. همچنین، مقدار فیبر و بخش (Synder et al., 2006)و مقدار اسیدهاي چرب فرار  (,.Hindrichsen et al 2002)شکمبه به زمان تغذیه  pHمقدار 

و غلظت آمونیاك شکمبه  pHهاي نهایی تخمیر در شکمبه را تغییر داده، که منجر به تغییرات جمعیت میکروبی و به دنبال آن فرآورده هاي غذاییپروتئین جیره

ایشی مکارگیري کود مرغی در جیره نتایج متفاوتی به دنبال داشته است. در آزه شکمبه با ب pH. تغییرات (Merchen, 1988; Owens and Goetsch, 1988)شود می

 35. جایگزینی (,.Cullison et al 1996)شکمبه افزایش یافته است  pHدرصد کود مرغی به جاي بخش کنسانتره در جیره گوساله، مقدار  20با جایگزین کردن 

 Capucille 2004)شکمبه را به دنبال داشته است  pHدار مقدار شاهد روي گوساله نژاد آنگوس نیز افزایش معنی ي( با جیرهas fedدرصد کود مرغی )بر حسب 

et al.,) در گزارش دیگري نیز مقادیر بیشتر .pH هاي بدون کود در گوساله هاي حاوي کود مرغی در مقایسه با جیرهدر جیره(1993 Ayangbile et al., ) و

ثبت آنیون م-کاتیون تغذیه کود مرغی احتماال به خاطر طبیعت قلیایی و نیز تعادلشکمبه با  pHافزایش در مقدار   گزارش شده است. (,.Abebe et al 2004)قوچ 

، 91/0با مصرف مقادیر  (,.Muia et al 2001)در گزارشات دیگر  شود.شکمبه می باشد که منجر به افزایش ظرفیت بافرینگ (,.Pugh et al 1994) کود مرغی

 2007)مشابه دیگر  مایع شکمبه در گوساله هلشتاین روند کاهشی نشان داد. آزمایش pHکیلوگرم کود مرغی به همراه علف چمنی، مقدار  35/6و  65/3

Negesse et al.,) هاي اسپانیایی انجام شد، با افزایش سطح کود مرغی جیره، مقدار که بر روي گوزنpH  روند کاهشی داشت. کاهش مقدارpH  شکمبه با استفاده

کود  يشکمبه با تغذیه pHنیز گزارش شده است. کاهش مقدار ( ,.Chaudhry et al 1996)و گوسفند ( ,.Elemem et al 2009)از کود مرغی در جیره بره پرواري 

 ,.Ørskov, 1982; Feng et al)و به دنبال آن کاهش ترشح بزاق  NDFکاهش مصرف (، ,.Clark et al 1992)مرغی احتماال به دلیل افزایش خوراك مصرفی 



1993; Van Soest, 1994) شتر از هاي فیبري بیها کمتر است. از طرفی، ظرفیت بافرینگ مایع شکمبه براي جیرهاست. چرا که محتواي فیبر کود مرغی از علوفه

توان چنین استنباط کرد که به طور کلی می .(,.Ørskov, 1982; Feng et al 1993)کند جلوگیري میشکمبه  pHهاي با محتواي فیبر کمتر است که از افت جیره

جیره  يشود، ولی زمانی که کود مرغی جایگزین بخش کنسانترهشکمبه می pHاي جیره به دالیل ذکر شده منجر به کاهش جایگزینی کود مرغی با بخش علوفه

  خوراکی دارد که کود مرغی با آن جایگزین شده است. ياقالم جیره و مادهشکمبه بستگی به  pHشود، تغییرات 

 آمونیاك

به منظور  .(Ørskov, 1982) شود که منبع نیتروژن براي رشد میکروبی استها در شکمبه، آمونیاك و اسیدهاي آمینه تولید میآمیناسیون پروتئیناز هیدرولیز و دي

 2002)بیان شده است  لیتر مایع شکمبهگرم در هر دسیمیلی 30تا  5/8بهینه کردن خوراك مصرفی و قابلیت هضم، غلظت آمونیاك مایع شکمبه حدود 

McDonald et al.,) درصد نیتروژن کود مرغی از نوع اسید اوریک بوده 50. بیش از (Bhattacharya and Taylor, 1975)  و در شکمبه با سرعت باالیی تبدیل به

هاي مپروتئینی به ویژه اوره، ترکیبات نیتروژنی کود مرغی با سرعت کمتري توسط میکروارگانیسیسه با سایر ترکیبات نیتروژن غیرشود. به هر حال، در مقاآمونیاك می

تغذیه  هنگام (.Oltjen et al., 1968; Church, 1979) دهدنشخوارکنندگان را کاهش میشود که احتماال خطر مسمومیت آمونیاکی در شکمبه تبدیل به آمونیاك می

شکمبه جذب شده و در کبد تبدیل به  يشکمبه، مقداري از آن از دیواره pHسطوح باالي کود مرغی، غلظت آمونیاك مایع شکمبه افزایش یافته، و بسته به مقدار 

حاوي کود مرغی در مقایسه با کنجاله آفتابگردان بیشتر  يهاي تغذیه شده با جیرهغلظت آمونیاك مایع شکمبه در گوساله. (Symonds et al., 1981)شود اوره می

نیز گزارش  (,.Bunting et al 2002)و هلشتاین  (,.Capucille et al 2004)هاي آنگوس . عالوه بر این، نتایج مشابه روي گوساله(,.Muia et al 2001)بوده است 

 (Silanikove and Tiomkin, 1992)کود مرغی وجود دارد. براي مثال،  يشده است. گزارشاتی نیز مبنی بر اثرات نامطلوب غلظت باالي آمونیاك شکمبه با تغذیه

روتئینی مشاهده پسم ترکیبات نیتروژن غیرکاتابولی آسیب کبدي در گاوهاي تغذیه شده با کود مرغی را به دلیل غلظت باالي آمونیاك مایع شکمبه و به طبع آن



افزایش غلظت آمونیاك مایع شکمبه با  .(Rossi et al., 1998)کردند. هر چند، دلیل آسیب کبدي در حیوانات مذکور را به مسمومیت مس ربط داده شده است 

اي است ماهیت کود مرغی به گونه .(,.Patil et al 1995)شود تجزیه میپروتئینی است که سریعا در شکمبه علت وجود مقادیر زیاد نیترژن غیرکود مرغی  يتغذیه

هاي شکمبه . محتواي انرژي این فرآورده نیز به اندازهاي نیست که انرژي الزم براي میکروب(,.Muia et al 2001) که نسبت پروتئین خام به ماده آلی باالیی دارد

 Van)مشابه براي سایر منابع نیترژن غیرپروتئینی نیز گزارش شده است  . نتایج(Fontenot, 1971) فراهم کندرا  جهت حداکثر استفاده از ترکیبات نیتروژنی

Houtert, 1993).  

  اسیدهاي چرب فرار

غذا بوده ولی در حالت طبیعی محدوده آن بین  يحیوان و زمان طی شده پس از آخرین وعده يهاي کل اسیدهاي چرب فرار شدیدا تحت تاثیر نوع جیرهغلظت

هاي کنسانترهاي و هاي بالغ باعث افزایش غلظت اسید استیک شده و جیرهعلوفه .(,.McDonald et al 2002) میلی مول در لیتر مایع شکمبه است 011تا  01

هاي کم کیفیت در گزارشاتی، مکمل کردن علوفه. (,.McDonald et al 2002) دهدعلوفه نابالغ نیز اسید پروپیونیک را در شکمبه حیوان نشخوارکننده افزایش می

مثال،  به عنوان. کنندگان به علت تحریک مصرف بیشتر مواد مغذي قابل هضم، غلظت اسیدهاي چرب فرار شکمبه را افزایش داده استدر نشخواربا کود مرغی 

، غلظت اسیدهاي چرب فرار مایع شکمبه با افزایش سطح کود مرغی در جیره بر پایه علوفه بیشتر شد. جایگزینی بخش کنسانتره (,.Muia et al 2001)در آزمایشی 

که علت آن وجود  هاي هلشتاین را کاهش داده است(، غلظت کل اسیدهاي چرب فرار در مایع شکمبه گوسالهas fedدرصد کود مرغی )بر حسب  11جیره با 

درصد کود مرغی به جاي بخش  11. همچنین، با جایگزین کردن (,.Bunting et al 2002)هاي قابل تخمیر در جیره شاهد بوده است کربوهیدرات مقادیر بیشتر

روپیونیک پ داري کاهش یافت ولی غلظت اسید استیک و اسیدگوساله، غلظت کل اسیدهاي چرب فرار به طور معنی يکنسانتره )کنجاله سویا و پنبه دانه( در جیره

  (Capucille et al., 2004). تاثیر قرار نگرفت تحت



 پروتیئن میکروبی

(. 1992شود )مشاور تحقیقات کشاورزي و شیالت، حدود دو سوم تا سه چهارم از اسیدهاي آمینه جذب شده توسط نشخوارکنندگان از پروتئین میکروبی مشتق می

، انرژي قابل تخمیر خشک مصرفیي پروتئینی جهت تولید پروتئین میکروبی در شکمبه موثر است که شامل مادهغیررکیبات نیترژن عوامل مختلفی در موثر بودن ت

و  هاها، غلظت نیتروژن جیره، همزمانی آزادسازي انرژي و نیتروژن جیره، میزان گوگرد، فسفر و سایر مواد معدنی مورد نیاز میکروبجیره و نوع کربوهیدرات

پذیري آزادسازي تطبیق .(AFRC, 1992; Ørskov, 1992; Van Soest, 1994)هاي شکمبه به استفاده از ترکیبات نیترژن غیرپروتئینی است میکروبپذیري عادت

پروتئینی کود طیور در یر. محتواي نیترژن غ(,.Salter et al 1979)دهد ي استفاده از نیتروژن را بهبود مینیتروژن آمونیاکی و انرژي قابل استفاده در شکمبه بازده

ه در بین تر است، زیرا گزارش شده است کاي آن نسبت به اوره آهستهپذیري شکمبهشود، ولی روند تجزیهتر تجزیه میمقایسه با پروتئین طبیعی خوراك سریع

. این امر (,.Jakhmola et al 1988)هاي کمتري اسیداوریک را به عنوان سوبسترا قرار داده و قادرند آن را تجزیه کنند پروتئینی، تعداد میکروبغیرترکیبات نیترژن 

اولین  McDonald et al., .2002))ممکن است راندمان استفاده از آمونیاك براي تولید پروتئین میکروبی را در مقایسه با سایر منابع نیترژن غیرپروتئینی افزایش دهد 

. بنابراین، (Van Ryssen, 2000). از طرفی، کود مرغی از نظر انرژي کمبود دارد (,.Salter et al 1979)کننده رشد میکروبی در شکمبه انرژي است فاکتور محدود

وانند از هاي شکمبه بتشود تا میکروب شود با منابع انرژي به آسانی قابل دسترس مانند مالس مکملباالي کود مرغی در جیره، توصیه می در زمان تغذیه سطوح

 . (Mavimbela et al., 1997)محتواي نیتروژن محلول کود مرغی حداکثر بازدهی را براي تولید پروتئین میکروبی داشته باشند 

پیشگامان سپند گسترشرکت   

 حمیدرضا همتی متین

 


