
 

 

جایگزینی طبیعی برای کاهش آمونیاک و افزایش تولید در  (Nutrafito Plusنوترافیتو پالس )

 پرورش طیور

 

 ( بر سطح آمونیاک اتمسفر در جایگاه پرورش مرغان تخمگذارNutrafito Plusتأثیر نوترافیتو پالس )

از آمونیاک یکی از بیشترین ترکیبات گازی حاضر در جایگاه پروش طیور است. عالوه بر این، آمونیاک یکی 

عوامل موثر در بوی منتشر از صنعت پرورش طیور است، همچنین سطح باالی آمونیاک اثرات منفی بر سالمت و 

اند که آزمایشات مختلف نشان دادهگیرد. کارگران نیز تحت تاثیر قرار میتولید طیور دارد و به موازات آن سالمت 

ساعت بوده اند، نسبت به عواملی که  25از آمونیاک در طول دوره زمانی  ppm 52جوجه هایی که تحت تیمار 

باعث مشکالت تنفسی می شود، مانند عوامل بیماری زای برونشیت و نیوکاسل، حساسیت تنفسی بیشتری نسبت به 

د جوجه های با محیط عاری از گاز آمونیاک دارند. منشا آمونیاک داخل سالن پرورش طیور، واکنش اوریک اسی

خاصی بوده که باعث  pHدفعیات جوجه ها دارای است که از جوجه دفع می شود.  آن در مقابل آنزیم تخریبی

 انتشار آمونیوم به شکل گاز آمونیاک می شود. 

در جیره پرندگان در گونه های مختلف باعث  Nutrafito plusموجود در و یوکا مقدار کمی از عصاره کویلیجا 

 Nutrafitoط و افزایش پتانسیل تولید می شود. این ترکیب از عصاره های گیاهی )کاهش سطح آمونیاک محی

Plusاین مطالعه آنتی اکسیدان و محرک سیستم ایمنی، باعث افزایش سالمت روده پرندگان می شود.  (، به عنوان

و یوکا  ماهه )ژوئن تا اکتبر( اثرات اضافه کردن عصاره درخت کویلیجا )درخت صابونی(  4در یک دوره 

(Nutrafito Plus.بر سطح آمونیاک محیط و پارامترهای تولیدی مرغان تخمگذار مورد مطالعه قرار داده است ) 

 مواد و روش آزمایش: 

آزمایش در یک سالن صنعتی پرورش مرغ تخمگذار در متروپیالتن شیلی انجام شد. انتشار گاز آمونیاک و 

دو ردیف پارامترهای تولید )تخمگذاری، وزن تخم مرغ، مرگ و میر، درصد تولید و ...( مورد بررسی قرار گرفت. 

رد مطالعه قرار گرفتند. هر ردیف قفس به هفته مو 00طی هفتگی(  42تا  44قطعه مرغ در سن مشابه ) 00111قفس با 

گروه -ppm  Nutrafito plus ،B 021تیمار حاوی -Aعنوان یک تیمار به این ترتیب در نظر گرفته شدند: 

قرار  آنالیزکنترل با دریافت جیره پایه بدون هیچگونه افزودنی. سطح آمونیاک و میزان تولید به صورت ماهانه مورد 

 (.0شامل دسته بندی تخم مرغ ها بر اساس وزن آنها نیز می شد )شکل آنالیزها  می گرفتند.



 

 

اندازه گیری شد.  Dragger Miniwarnدستگاه یکبار در هفته به وسیله  موجود در محیط پرورش گاز آمونیاک

م آزمایش در دوازدهدقیقه/هر منطقه(.  5منطقه از هر ردیف اندازه گیری می شد ) 54آمونیاک غیر فعال محیط در 

در روز دهم بعد از شروع آزمایش استفاده شد. پارامترهای  Nutrafito Plusشروع شد و  5112ژوئن سال 

 (. 0عملکردی هر هفته بررسی می شد. کیفیت تولید بصورت ماهانه مورد آنالیز قرار می گرفت )شکل 

 

 Nutrafito Plusخالصه طرح آزمایش  -0شکل  

 

 

 

 



 

 

 :مشاهدات

 FCRبر آمونیاک، درصد تولید تخم مرغ و  Nutrafito Plusاثر 

در مقایسه با به جیره پرندگان تخم گذار طی سردترین دوره سال )ژوئن تا اکتبر(،  Nutrafito Plusاضافه کردن 

پرندگان از آنجاییکه (، باعث کاهش آمونیاک اتمسفر شد. 5 شکلگروه کنترل از هفته دوم پس از شروع آزمایش )

عفونی  برونشیتتوسط عامل به طور طبیعی قبل از شروع آزمایش ( Nutrafito Plusنوترافیتو پالس )تحت تیمار 

(IBD )آنها مثل درصد تولید و ضریب تبدیل، متأثر از این عفونت در اوایل پارامترهای تولیدی  ،قرار گرفته بودند

علی رغم شرایط منفی برای پرندگان (. 3و  5 شکلنسبت به گروه کنترل در شرایط بدتری بود ) دوره آزمایش 

( 3 شکل( و ضریب تبدیل )5 شکلدرصد تولید ) و جبران سریع باعث بهبود B ،Nutrafito Plusحاضر در تیمار 

 در این تیمار نسبت به گروه کنترل شد.  

 

 به جیره مرغان تخمگذار بر درصد تولید و سطح آمونیاک Nutrafito Plusاثر افزودن  -5 شکل

 

 



 

 

 به جیره مرغان تخمگذار بر ضریب تبدیل غذایی Nutrafito Plusاثر افزودن  -3 شکل

 

 بر کیفیت تخم مرغ  Nutrafito Plusاثر افزودن 

تیمار حاوی نوترافیتو پالس هیچگوه اثر منفی بر کیفیت تخم )واحد هاو، رنگ زرده، ضخامت پوسته و استحکام 

نوترافیتو پالس ضخامت و استحکام تخم مرغ نسبت به عوامل نشان می دهد با مصرف  4پوسته( نداشت. شکل 

 مکانیکی، نسبت به گروه کنترل، افزایش یافته است.

 بر ضخامت و استحکام پوسته Nutrafito Plusاثر  -4شکل 

 

 

 



 

 

 مرگ و میربر   Nutrafito Plusاثر افزودن 

هفته ای  00هده شد که طی دوره (، و مشا2مرگ ومیر به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گرفت )شکل 

درصد کمتر بوده است  41نسب به گروه کنترل  Nutrafito Plusمرگ و میر در پرندگان دریافت کننده آزمایش 

رسی نشان داد عصاره کویلیجا )درخت صابونی( و یوکا دارای اثراتی . این بر(0)جدول  (% 55/4در مقابل  % 22/5)

همچون تحریک ایمنی، آنتی اکسیدانی و محرک سیستم سالمت روده است. این ترکیبات محرک و همچنین تنظیم 

و بو  0880، کنسیل 0882، نینومیا و همکاران 0822کننده پاسخ های سیستم ایمنی در سطح سلول )کاوالی و کمبل 

و بیماری های عفونی و همچنین پاسخ های التهابی  هنگام(؛ کنترل استرس اکسیداتیو 5112ان سو و همکاران ک

 ( می باشند. 5110کمک به بهبود عملکرد سیستم روده )کالو کی اس 

 

 مرگ و میر و میزان تخمگذاری بر  Nutrafito Plusاثر  -2شکل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 میر مرگ وبر  Nutrafito Plusاثر  -0جدول 

 تیمارها اختالف Nutrafito Plus کنترل 

 4 00122 00124 تعداد پرنده

 -524 520 041 تعداد کل مرگ و میر

 -4112 523 455 درصد کل مرگ و میر

تخمین قیمت هر پرنده 

 )دالر(

011/0 011/0 - 

ارزش از دست رفته به 

 ازای تلفات )دالر(

111/154/0 011/002 411/410- 

 

 پارامترهای تولیدی و اقتصادیارزیابی 

 تخمین زده شد.طبق فرمول زیر خالص و قیمت خوراک برای تولید هر تخم مرغ  سود

 قیمت هر کیلوگرم از جیره ×برای هر جیره = درآمد  سود خالص

بررسی شد.  هفته( 00) برای بدست آوردن درآمد، تولید تخم مرغ هر تیمار به صورت هفتگی، ماهانه و کل دوره

ونه های تخم مرغ برای بررسی به صورت تجاری )بر اساس وزن به گرم( در گروههای فوق سنگین، سنگین، نم

اولین و دومین کالس دسته بندی شدند.؛ سپس هر دسته از تخم مرغها وزن کشی شده و طبق نرخ روز بازار، قیمت 

 زیر محاسبه شد:گذاری شدند. قیمت هر کیلو خوراک به ازای تولید هر تخم مرغ طبق فرمول 

 قیمت هر کیلو به ازای تولید هر تخم مرغ = 

 قیمت هر کیلوگرم خوراک ×)وزن خوراک )کیلوگرم( / وزن تخم مرغ )کیلوگرم(( 

 

 

 

 



 

 

 دسته بندی تجاری تخم مرغ هابر  Nutrafito Plusاثر  -0شکل 

 

 

 

 آنالیز اقتصادی -5جدول 

 اختالف تیمارها Nutrafito Plus کنترل 

 1 00 00 ارزیابی هفتگی

 1 00122 00124 تعداد پرنده

تهداد تخم مرغ ها یتولید 

 شده

0320811 0414231 02231 

متوسط وزن تخم مرغ ها 

 )گرم(

5/02 2/00 2/0 

 21/1 2/25 2/20 درصد تخمگذاری

 051/2 211/510 221/511 کل مصرف خوراک

 -50/0 30/5 38/5 ضریب تبدیل غذایی



 

 

کیلوخوراک قیمت هر 

 )دالر(

021 2/020 2/0 

 0028851 30350851 0028851 قیمت کل خوراک

قیمت هر کیلو خوراک 

 به ازای تولید )دالر(

328 322 2/1- 

درآمد )فقط به ازای تولید 

 تخم مرغ( )دالر(

23080222 22804253 2502030 

 4122200 22045013 23204222 حاشیه خالص )دالر(

 

در جیره  ppm Nutrafito Plus  021( استفاده از 5و جدول  0طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه)شکل 

هفتگی  22مرغان تخمگذار، باعث افزایش شمار تولید تخم مرغ و و دسته بندی تجاری آنهاست. نتایج در سن 

نشان داد مصرف نوترافیتو پالس تخم مرغ های در دسته فوق سنگین را در مقایسه با گروه کنترل افزایش پرندگان 

(. با افزایش وزن تخم مرغ ها، قیمت فروش کل را افزایش می دهد، و با کاهش % 3/03در مقابل  % 32//3می دهد )

رشد  % 2/2ی( باعث افزایش سود می شود. هفتگ 22هفته( و در پایان دوره )سن  00نرخ مرگ و میر در کل دوره )

در سود خالص با مصرف نوترافیتو پالس نسبت به گروه مشاهده به علت کاهش قیمت خوراک به ازای هر کیلوگرم 

 تولید تخم مرغ )بهبود ضریب تبدیل غذایی( شد. 

 نتیجه گیری:

  021افزودن ppm باعث کاهش آمونیاک محیط  نوترافیتو پالس به طور مداوم به جیره پرندگان تخمگذار

 می شود.)خصوصا در زمستان و هنگام درگیری پرنده با مشکالت تنفسی( 

  021افزودن ppm  نوترافیتو پالس به طور مداوم به جیره پرندگان تخمگذار باعث کاهش نرخ مرگ و

 میر، بهبود ضریب تبدیل غذایی و درصد تولید تخم مرغ می شود.

  021افزودن ppm  هیچگونه اثر منفی بر کیفیت  پالس به طور مداوم به جیره پرندگان تخمگذارنوترافیتو

 تخم مرغ، واحد هاو، رنگ زرده، ضخامت و استحکام پوسته ندارد.

  021افزودن ppm باعث افزایش سود خالص به  نوترافیتو پالس به طور مداوم به جیره پرندگان تخمگذار

 علت افزایش وزن تخم مرغها و کاهش نرخ مرگ و میر می شود.


