
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان بوشهر

 عنوان بستر جوجه گوشتیبررسی امکان استفاده از برگ درخت خرما به عنوان پروژه: -

 24-40-13-006-970184: پروژهشماره مصوب -

 عنوان طرح:  -

 شماره مصوب طرح:  -

 ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:خانوادگی مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 فردعبدالمهدی کبیری گی مجري/مجريان :ادخانونام نام و -

 :ناظرانخانوادگی و نام نام -

 خانوادگی مشاور)ان(:و نام نام -

اميرارسالن كمالی، عبدالمحمد زاده، الهيان، محمود دشتیخانوادگی همكاران: هوشنگ لطفنام و نام -

 نژادزاده، عبدالمجيد كوثريعوض

 استان بوشهرمحل اجرا :  -

 01/02/1397تاريخ شروع : -

 ماه 6سال و  1مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

مركز در           59694با شماره          19/3/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

-  

 

 

 

 

 



 

 چکیده
بر و تأثير آن  یگوشت يهاامكان استفاده از برگ درخت خرما به عنوان بستر جوجه یپژوهش به منظور بررس نيا

دستگاه گوارش، با استفاده  يكروفلورايم تيو وضع زخم كف پا  ،نهيس یسوختگ ،بستر يهایژگي، ويصفات عملكرد

و پنج تكرار  ماريبا سه ت ی، در قالب طرح كامالً تصادف308راس  يتجار هيسو روزهکي یجوجه گوشت قطعه 300از 

 ماريمخصوص بستر )ت يیشامل رول مقوا یشيآزما . تيمارهاياجرا شدروز  43به مدت قطعه جوجه(  20هر تكرار )

نسبت به  ،3 ماريآب ت ينگهدار تيظرف زاني( بودند. م3 ماري( و برگ درخت خرما )ت2 ماري(، شلتوك برنج )ت1

 ، كمتر بود2و  1 يمارهاينسبت به ت یروزگ 43در  ،3 ماريرطوبت ت زانيم (.05/0P) بود شتري، ب2و  1 يمارهايت

(05/0P.) زانيم pH كمتر بود2و  1 يمارهاينسبت به ت یروزگ 28و  14در  ،3 ماريت ، (05/0P.) ماريت يدما زانيم 

 28، 14در  ،3و  2 يمارهايكل ت تروژنين زانيم (.05/0P) ، كمتر بود1 مارينسبت به ت یروزگ 28و  14در صفر،  ،3

 ، كمتر بود2و  1 يمارهاينسبت به ت یروزگ 28در  ،3 ماريت یاكيآمون تروژنين زانيمو  ،1 مارينسبت به ت یروزگ 43و 

(05/0P) .3 ماريت يرو افتهيپرورش يهادر جوجه ديو شاخص تول يیوزن زنده نها، روزانه كل دوره وزن شيافزا، 

 افتهيپرورش يهاخوراك كل دوره در جوجه ليتبد بيضر زانيم (.05/0P) بود شتري، ب2و  1 يمارهاينسبت به ت

يافته هاي پرورشميزان مصرف خوراك روزانه جوجه (.05/0P) ، كمتر بود2و  1 يمارهاينسبت به ت ،3 ماريت يرو

دهنده پرگنه در )تعداد واحد تشكيل هاكروبيم یشمارش كل داري نداشت.روي تيمارهاي مختلف، تفاوت معنی

 نهيهز .(05/0P) بود شتري، ب1 مارينسبت به ت ،3و  2 يمارهايت يرو افتهيپرورش يهادر جوجه گله يماندگارو  گرم(

 نهيالتهاب س وعي. ش(05/0P) ، كمتر بود2و  1 يمارهايبه ت نسبت ،3 ماريت يرو افتهيپرورش يهاخوراك در جوجه

زخم  وعيش (.05/0P) ، كمتر بود1 مارينسبت به ت ،3 ماريدر ت افتهيپرورش يهادر جوجه یروزگ 35و كف پا در 

 (.05/0P) ، كمتر بود2و  1 يمارهاينسبت به ت ،3 ماريت يرو افتهيپرورش يهادر جوجه یروزگ 43كف پا در 

 يسالمت و صفات عملكرد يهابستر، شاخص يهایژگينشان داد كه برگ درخت خرما از نظر و جينتا ،یبطوركل

 تر است.مناسب یگوشت يهاجوجه يبه عنوان بستر برا ،و شلتوك برنج يینسبت به رول مقوا

 .گوشتیآمونياك بستر، جوجهبرگ درخت خرما، شلتوك برنج، رول مقوايی، های کلیدی: واژه

 

 


