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مقدمه

نـوع و کیفیـت مـاده بسـتری افـزون بـر عوامـل مختلـف دیگـری 
همچـون تغذیـه، بهداشـت، دمـا، نـور، رطوبـت و تهویه، اهمیـت قابل 
توجهـی در پـرورش طیور دارد، چون که پرنده بیشـترین زمان زندگی 
خـود را در تمـاس بـا بسـتر اسـت. بسـتر تأثیـر زیـادی در سـامتی و 
عملکـرد طیـور دارد بـه طـوری کـه کیفیت بسـتر به طور مسـتقیم بر 
عملکـرد، سـامتی، کیفیـت الشـه و آسـایش طیـور دارد. غالـب مواد 
بسـتری مورد اسـتفاده در مرغداری های گوشـتی اسـتان بوشهر، رول 
مقوایـی مخصوص بسـتر اسـت که به دالیلی ماننـد عمق کم و ظرفیت 

پاییـن جـذب رطوبت، خصوصیـات یک بسـتر مناسـب را ندارد. 

برگ درخت خرما به عنوان بستر جوجه های گوشتی

یکـی از منابعـی کـه می تـوان از آن به عنـوان بسـتر جوجه هـای 
گوشـتی اسـتفاده کرد، برگ درخت خرما اسـت که در اسـتان بوشـهر 
از 6 میلیـون درخـت خرمـا، سـاالنه حـدود 65 هزارتـن و در کشـور از 
حـدود 34 میلیـون درخـت خرمـا، سـاالنه حـدود 450 هزارتـن برگ 
خشـک به دسـت می آیـد )شـکل 1( کـه در حـال حاضـر اسـتفاده 
چندانـی از این برگ ها نشـده و توسـط باغداران سـوزانده می شـوند و 

ایـن کار موجـب آلودگـی زیسـت محیطـی نیز می شـود. 
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شکل 1- برگ خشک درخت خرما

ویژگی های یک بستر مناسب

بـرای جوجه هـای  مناسـب  بسـتر  یـک  ویژگی هـای  مهم تریـن 
گوشـتی بـه شـرح ذیـل اسـت:

1. خشک 
2. ترد و شکننده 

3. جاذب خوب رطوبت 
4. خشک شدن سریع

5. عاری از گرد و غبار 
6. همگن و یکنواخت

7. عاری از عوامل بیماری زا
8. غیر سمی 

9. غیر قابل خوردن توسط پرنده
10. ارزان و قابل دسترس 
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مزایای استفاده از برگ درخت خرما به عنوان بستر

در ایـن مبحـث به مزایای اسـتفاده از برگ درخت خرمـا به عنوان 
یک بسـتر پرداخته می شـود.

الـف- میزان تولیـد آمونیاک در برگ درخت خرما نسـبت 
بـه رول مقوایـی به دالیل زیر کمتر اسـت:

1- بیشـتربودن نیتروژن آمونیاکی، بیشـتر بودن ظرفیت نگهداری 
و ظرفیـت رهاسـازی رطوبـت در بـرگ درخـت خرمـا در مقایسـه بـا 

رول مقوایی
2- کمتـر بـودن دمـا، رطوبت و نیتـروژن کل در برگ درخت خرما 

در مقایسـه با رول مقوایی
ب- کمتربـودن تولیـد آمونیـاک در بـرگ درخـت خرمـا 

نسـبت بـه رول مقوایـی موجـب مـوارد زیـر می شـود:
1- کمترشـدن تلفات، افزایش وزن روزانه بیشـتر، وزن زنده نهایی 

بیشتر، شـاخص تولید بیشتر
2- بهبـود ضریب تبدیل خوراک، کمترشـدن هزینه خـوراک به ازای 

هـر کیلوگرم وزن زنده، کمتر شـدن زخم کف پا و سـوختگی سـینه

نتایج اجتماعی اقتصادی استفاده از برگ درخت خرما به 
عنوان بستر

نتایـج  دارای  بسـتر  به عنـوان  خرمـا  درخـت  بـرگ  از  اسـتفاده 
اسـت: ذیـل  اقتصـادی  اجتماعـی 
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1- ضریب تبدیل خوراک به میزان 0/06 واحد کاهش می یابد.
2- تلفات به میزان 2 درصد کاهش می یابد.

3- کاهـش تولیـد آمونیـاک کـه منجـر بـه کاهـش اسـتفاده از 
تهویه هـا می شـود کـه از یک سـو باعـث کاهـش اسـتهاک فن هـا 
شـده و از سـوی دیگـر، موجـب کاهـش مصـرف بـرق و سـوخت نیـز 

خواهد شـد.
4- کاهـش زخـم پـا و سـوختگی سـینه به ترتیب به میـزان 15 و 

2 درصـد کـه منجـر به بهبود سـامت الشـه خواهد شـد.
5- شاخص تولید به میزان 25 واحد، افزایش پیدا می کند.

6- بهـره وری در واحـد سـطح )یـک مترمربـع( بـه میـزان 1525 
گـرم، افزایـش می یابـد.

7- آلودگی زیسـت محیطی ناشـی از رهاکردن بـرگ درخت خرما 
در نخلسـتان ها و سـوزاندن آن ها، کاهـش پیدا می کند.

*توجـه: بـرای درک بهتر، مقایسـه نتایـج اقتصادی اسـتفاده از 
بـرگ درخـت خرمـا و رول مقوایی به عنوان بسـتر در جـداول 1، 2 
و 3، و هم چنیـن، در محاسـبات ذیـل با اعداد و ارقـام به طور کامل 

توضیحات تکمیلی ارائه شـده اسـت.
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جدول 1- میانگین های مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، هزینه خوراک، زخم 
کف پا، ضریب تبدیل و شاخص تولید در دو سالن 6000 قطعه ای با بسترهای برگ 

درخت خرما و رول مقوایی

نوع 
بستر

میانگین 
مصرف 
خوراک 
روزانه 
)گرم(

میانگین 
افزایش 
وزن 
روزانه 
)گرم(

هزینه خوراک 
به ازای هر 

کیلوگرم وزن 
زنده )تومان(

زخم 
کف پا 
)درصد(

ضریب 
تبدیل

شاخص 
تولید

برگ 
درخت 

خرما
92/0250/791023668/331/81271

رول 
مقوایی

89/5747/781059295/001/87246

2/453/0135626/670/0625تفاوت

جدول 2- میزان بستر مورد نیاز و میزان تولید و فروش کود در دو سالن 6000 
قطعه ای با بسترهای برگ درخت خرما و رول مقوایی

قیمت خرید نوع بستر
بستر )تومان(

میزان 
تولید کود 
هر سالن 
)کیلوگرم(

قیمت 
فروش هر 
کیلوگرم 

کود 
)تومان(

قیمت فروش 
کل کود سالن 

)تومان(

برگ درخت 
خرما

3,300,00010720170018,224,000

1,165,0008680170014,756,000رول مقوایی
3,468,000------2,135,0002040تفاوت
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سـود حاصـل از خریـد برگ درخت خرمـا و فروش کود آن نسـبت 
بـه خریـد رول مقوایی و فـروش کود آن، مبلـغ 1,133,000 تومان بود.
3,468,000 -2,135,000= 1,133,000

جدول 3- میانگین وزن و فروش مرغ زنده در دو سالن 6000 قطعه ای با بسترهای 
برگ درخت خرما و رول مقوایی

نوع بستر

میانگین 
وزن مرغ 
زنده در 

پایان دوره 
)کیلوگرم(

قیمت 
فروش هر 
کیلوگرم 
مرغ زنده 

درب 
مرغداری 
)تومان(

تعداد 
جوجه با 
احتساب 

تلفات

وزن مرغ 
زنده هر 
سالن 

)کیلوگرم(

فروش مرغ زنده  
هر سالن )تومان(

برگ 
درخت 

خرما
2/13335000582012,414434,490,000

2/00635000570011,434400,190,000رول مقوایی

12098034,300,000----0/127تفاوت

سود خالص حاصل از فروش گوشت و کود )تومان(                                     
34,300,000 + 1,133,000 =35,433,000

سـود بـه ازای هـر قطعـه جوجـه در بسـتر بـرگ درخـت خرمـا در 
مقایسـه با بسـتر رول مقوایی، 5,905 تومان )حدود 6000 تومان( اسـت.                                                                                                                                      
35,433,000/6000=5,905
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توصیه به مرغداران 

در پایان، توصیه های ذیل به مرغداران ارائه می شود:
1- جمـع آوری برگ هـا بایـد بافاصله بعد از هـرس درختان خرما 
انجـام شـود زیـرا باقی مانـدن برگ هـا در باغ هـا باعـث آلوده شـدن 
آن هـا بـه انـواع عوامـل بیمـاری زای میکروبـی شـده کـه بـر عملکرد 

جوجه هـا تأثیـر منفـی خواهد گذاشـت. 
2- فقـط یک سـوم قسـمت انتهایی بـرگ درخت خرما کـه دارای 

برگچه اسـت باید به عنوان بسـتر اسـتفاده شـود.
3- انـدازه قطعـات بـرگ درخـت خرمـا بـرای اسـتفاده به عنـوان 
بسـتر بـرای جوجه های گوشـتی، 3-2 سـانتی متر و عمق بسـتر برگ 

درخـت خرمـا، 3 سـانتی متر درنظـر گرفته شـود.

*توجـه: در شـکل های زیر، سـالن با بسـتر برگ درخـت خرما 
قبل از جوجه ریزی )شـکل 2( و سـالن با بسـتر بـرگ درخت خرما 

در پایان دوره )شـکل 3( را مشـاهده می نمایید.



استفاده از برگ درخت خرما به عنوان بستر جوجه های گوشتی 10

شکل 2- سالن با بستر برگ درخت خرما قبل از جوجه ریزی

 
شکل 3- سالن با بستر برگ درخت خرما در پایان دوره


