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چکیده

به منظور بررسي و مقایسه اثر منابع سلنيوم آلي ،معدني و ويتامين  Eبر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه هاي گوشتي ،آزمایشی
ال تصادفي با استفاده از
به روش فاکتوریل با دو عامل دمای پرورش در دو س�طح و افزودنی جیره در ش�ش سطح در قالب طرح پايه کام ً
 960جوجه گوش�تي با  4تکرار به مدت  56روز به اجرا درآمد .پرندگان موجود در ش�رايط تنش گرمایی در طول مدت آزمايش ،روزانه
به مدت  8س�اعت با افزایش دمای س�الن به  37 °درجه س�انتی گراد به س�ر بردند .گروه هاي آزمايشي حاوی افزودنی جیره شامل)1 :
جي�ره ب�دون هيچ گون�ه افزودني ( 0/3 ppm + Ctl )2 ،)Ctlس�لنيوم آلي ( 3SY ،)®Sel-Plexجيره  0/3ppm + Ctlس�لنيوم آلي
 50 mg/Kg+ويتامين  Eبه ش�کل آلفاتوکوفرول ( )4 ،)SY+Eجيره  0/3ppm + Ctlس�لنيوم معدني س�لنيت س�ديم ( )5 ،)SSجيره
 0/3ppm + Ctlس�لنيت س�ديم  50 mg/Kg+ويتامين  )6 ،)E (SS+Eجيره  50mg/Kg+ Ctlويتامين  .)E)Eجوجه های گوش�تی
تح�ت تن�ش گرمایی در مقاطع س�نی  21-42 ،1-21و کل دوره افزایش وزن کمتری نس�بت به پرندگان در دمای طبیعی نش�ان دادند
( .)P>0/05خ�وراک مصرف�ی در دوره های  21-42و کل دوره و ضریب تبدیل غذای�ی در  1-21روزگی در پرندگان تحت تنش گرمایی،
ب�ه ترتی�ب کمتر و بدتر از پرن�دگان در دمای طبیعی ب�ود ( .)P>0/05در  21روز اول آزمايش تفاوت معن�ي داري از لحاظ افزايش وزن
بي�ن گ�روه هاي اس�تفاده کننده از افزودني ها در جیره وجود نداش�ت ،اما در  21تا  42روزگی و کل دوره گ�روه هاي SY، SS، SS+E،
 SS+Eو  Eدر مقايسه با تیمار  Ctlافزايش وزن بیشتری داشتند ( .)P>0/05مصرف خوراک تنها در دوره  42تا  56روزگی تحت تأثیر
"
معنی دار تیمارهای افزودنی قرار گرفت ( .)P>0/05ضريب تبديل غذائی بهبود معني داري را در گروه هاي  SYو  SSدر تمام دوره ها
بج�ز  1-21روزگ�ی نش�ان داد ( .)P>0/05اثر متقابل دمای پرورش × افزودنی جیره در تم�ام دوره ها ،به غیر از  1-21و  42-56روزگی
برای افزایش وزن ،تنها در  21-42روزگی برای مصرف خوراک و در تمام دوره ها برای ضریب تبدیل معنی دار ش�د ( .)P>0/05درصد
الش�ه ،کب�د ،چربي حفره بطني و تلفات کل تح�ت تأثیر معنی دار دمای پرورش و افزودنی های جی�ره و اثر متقابل آن دو قرار نگرفت
( .)P<0/05جوجه های موجود در ش�رایط تنش گرمایی از شاخص تولید پایین تری برخوردار بودند ( .)P>0/05همچنین تيمارهاي SY
و  SSافزايش معني داري را در شاخص تولید نسبت به سایر تیمارها نشان دادند (.)P>0/05
كلمات کلیدی :سلنيوم ،ويتامين  ،Eتنش گرمایي ،عملکرد ،جوجه گوشتي
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Effect of organic and inorganic selenium sources and vitamin E on broiler performance and carcass characteristics
in heat stress condition
By: S. Rahimi, Professor Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran,
Iran, (Corresponding Author;Tel: 09123882047) Farhadi, D. Graduated from Faculty of Agriculture, Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran, Valipouri, A. R. Valipouri, Graduated from Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran
This study was carried out to evaluate the impacts of organic (Sel-Plex® selenium yeast) and inorganic (sodium selenite)
selenium and vitamin E (d1-α-tocopheryl acetate) on performance and carcass characteristics in broiler chickens. The effect
of two types of house temperature and six treatments of feed additives were investigated in a 2×6 factorial experiment at 56
days period with 960 commercial broiler chicks (Arbor acres) using a completely randomized design with four replications
and 20 day-old chicks in each pen. Birds reared in heat stress condition, exposed daily to 37oC for 8 hours throughout the
experiment. Experimental feed treatments were: 1) control diet with no additives (Ctl), 2) control + 0.3 ppm Sel-Plex®
(SY), 3) control + 0.3 ppm SY + 50 mg/Kg Vitamin E (SY+E), 4) control + 0.3 ppm sodium selenite (SS), 5) control + 0.3
ppm SS + 50 mg/Kg Vitamin E (SS+E), 6) control + 50 mg/Kg Vitamin E (E). The birds reared in heat stress condition
had lower weight gain at 1-21, 21-42 and 1-56 days (P>0.05), significantly lower feed consumption at 21-42 days and the
whole experiment period (1-56 days), and greater means of feed conversion ratio at 1-21 days than birds reared in normal
temperature (P>0.05). Weight gain was not affected by the additives treatments at the first 21 days, but birds fed diets
supplemented with SY, SS, SS+E and E had significantly greater means for weight gain at the period of 21-42 and whole
period of the experiment (P<0.05). Feed consumption significantly affected by feed additives at 42-56 days (P>0.05). Birds
fed diets with SY and SS showed significantly lower feed conversion ratio throughout the experiment except at the first 21
days (P<0.05). Interaction between the house temperature and feed additives had significant effect on weight gain throughout
the experiment except at the 1-42 and 42-56 days of age, feed consumption at 21-42 days of age, and feed conversion ratio
at whole experiment period (P<0.05). Results of this study showed that house temperature and feed additives treatments and
interaction between them had no significant effect on carcass yield percentage, liver percentage, abdominal fat percentage
(P>0.05). Mortality was not affected by the house temperature and feed additives and interaction between them (P>0.05).
According to results of this experiment the birds reared in heat stress condition had lowest production efficiency ratio, but
the birds fed diets supplemented with SY and SS had significantly greater means of production efficiency ratio (P<0.05).
Key words: Selenium, Vitamin E, Heat stress, Performance, Broiler chicken

 تنش گرمايي باعث رهاس��ازی كورتيكوس��ترون و.)29( خواه��د ياف��ت
كاتكوالمين ها شده و پرواکسيداسيون ليپيدهاي غشاي سلولي را تسريع
 وB  پرواکسيداس��يون ليپيدهاي غشاي سلولي لمفوسيت هاي.مي كند
 موجب تضعیف سيس��تم ايمني شده و كاه��ش عملكرد پرنده ها را بهT
 در گذشته تصور بر اين بود که س��لنيوم عنصري سمي.)30( دنبال دارد
 اما تحقيقات بيش��تر مش��خص نمود که سلنيوم از،براي حيوانات اس��ت
 و همکارانRotrulk .نکروز کب��د در موش صحرايي جلوگيري مي کند
) اذع��ان داشتند س��لنيوم براي عملکرد طبيع��ي و کارآمد آنزيم1973(
گلوتاتيون پراکس��يداز ک��ه از آنزيم هاي آنتي اکس��يداني با عمل معدوم
س��ازي راديکال ه��اي آزاد توليد شده در طي فعالي��ت طبيعي متابوليک
)1982(  و همک��ارانCantor .)26(  ضروري م��ي باش��د،ب��دن اس��ت
گزارش کردند که س��لنيوم در جيره ه��اي غذايي طيور از تراوش آب زير
 اين.)3( پوستي (خيز زير جلدي) و فيبروز لوزالمعده جلوگيري مي کند
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مقدمه

دامن��ه حرارت��ي طبيعي (محدوده آس��ايش حرارت��ي) در پرندگان
محدود بوده و به راحتي در معرض تنش هاي محيطي گرما و س��رما قرار
 گزارش شده اس��ت تنش گرماي��ي باعث افزايش دماي.)24( م��ي گيرند
 كاهش درياف��ت مواد مغذي و،ب��دن پرنده شده كه مص��رف كم خوراك
 اگر چه.)34 ، 6( در نهاي��ت عملك��رد ضعي��ف پرنده را ب��ه هم��راه دارد
روش هاي متعددي براي كاهش اثرات منفي دماي باالي محيط بر عملكرد
 اما به دليل هزينه باال و غير عملي بودن س��رد كردن،طي��ور وج��ود دارد
 تمايل به دس��تكاري جيره براي مقابله با اثرات نامطلوب،س��الن پرورش
 وجود عناص��ر معدني کمياب در.)21( تن��ش گرمايي ايجاد شده اس��ت
جيره هاي غذايي همه حيوانات براي حفظ س�لامتي و عملکرد مناس��ب
 در ط��ي تنش گرمايي.بيوشيمياي��ي و فيزيولوژيکي آنها ضروري اس��ت
انتق��ال مواد معدن��ي و ويتامين ها از بافت هاي ب��دن افزايش و دفع آنها
 بنابراين در اين شرايط احتياجات به اين مواد افزايش.تس��ريع مي گردد
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گزارش ها بر ضرورت وجود سلنيوم در جيره غذايي طيور صحه گذاشت.
مکمل س��لنيوم مورد اس��تفاده در جيره ها ابتدا به شکل س��لنيت سديم
( )SeO3.Na2بوده ،ولي اخيرا ً تمايل زيادي براي اس��تفاده از شکل هاي
آلي آن همچون سلنوسيس��تئين ،س��لنومتيونين و مخمر غني از سلنيوم
وج��ود دارد Cantor .و همک��اران ( )1982گزارش کردند که وزن زنده
و مص��رف خ��وراک در پولت هاي بوقلم��ون تغذيه ش��ده از منابع آلي و
معدني س��لنيوم در مقايس��ه با شاهد بهبود يافت ( .)3سلنيوم و ويتامين
 Eبه موجب وجود نش��انه هاي کمبود تقريباً مش��ابه آنها در بدن ،ارتباط
تغذي��ه اي شناخت��ه ش��ده اي دارند .مطالعات بس��ياري وج��ود دارد که
ارتباط ميان س��لنيوم و ويتامين  Eرا در س�لامتي حيوان نشان مي دهد
( .)33وظايف برجس��ته ويتامين  Eشامل جلوگي��ري از تحليل ماهيچه،
س��اخت پروس��تاگلندين ها و بهبود پاس��خ ايمني مي باشد ( .)15بحث
در مورد س��لنيوم بدون ذکر رابطه متقاب��ل ميان آن و ويتامين  Eناکامل
خواه��د ماند .ويتامين  ،Eويتامين محلول در چربي غش��اهاي س��لولي و
اندام��ک ه��اي درون س��لولي ب��وده و اولين خ��ط دفاعي ب��دن در برابر
آسيب هاي وارده به سلول در اثر پرواکسيداسيون فسفوليپيدهاي غشاي
س��لولي مي باشد .س��لنيوم نيز به عنوان جزئ��ي از آنزيم  ،GSH-Pxبه
عنوان دومين خط دفاعي بدن در برابر آس��يب پراکس��يدازي س��لولي به
عل��ت ناتوان��ي ويتامين  Eدر تخريب تمام پراکس��يدهاي س��لولي عمل
م��ي کند .به ط��ور عمده س��لنيوم و ويتامين  Eمتقاب ً
ال ب��ا يکديگر قابل
تعوي��ض بوده و هر يک به عنوان مکانيس��م ذخيره اي براي ديگري عمل
م��ي کند .عالوه بر اين ويتامين  Eو س��لنيوم از طرق مختلف به حفظ و
ابقاء يكديگر در س��لول كم��ك مي كنند ( .)17همچنين س��لنيوم براي
حفظ س�لامتي لوزالمعده ضروري است (جلوگيري از فيبروزي شدن آن)
كه در نتيجه آن هضم چربي و تش��كيل ميس��ل صف��را – چربي به طور
طبيعي انجام ش��ده و بنابراين جذب ويتامين  Eبه همراه چربي ها انجام
مي ش��ود ( .)3در شرايط تنش گرمايي ،اكسيداس��يون ليپيد ها افزايش
يافت��ه و با تولی��د متابوليت هاي اکس��یژن فعال ،عملك��رد پرنده كاهش
م��ي یاب��د .بس��ياري از اي��ن مش��كالت م��ي توان��د ب��ا اس��تفاده از
آنتي اكسيدان هاي مؤثر و يا ويتامين  Eدر جيره جوجه هاي گوشتي رفع
شود ( .)17اما اين راهكار به همه آس��يب اكس��يداتيو ايجاد شده ،پوشش
نداده و لذا افزودن اجزاء س��ازنده خوراك همچون سلنيوم به جيره مفيد
بوده كه به دفاع طبيعي بدن در برابر آس��یب اكس��يداتيو در شرايط تنش
گرمايي كمك مي كند (.)10 ، 9
ه��دف از اين تحقيق مقايس��ه اثر اف��زودن منابع آل��ي (® )Sel-Plexو
معدني (سلنيت سديم) سلنيوم به تنهايي و يا در ترکيب با ويتامين  Eبر
عملک��رد و خصوصيات الشه جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي
مي باشد.

مواد و روش ها

آزمایش��ی با اس��تفاده از  960قطعه جوجه گوشتي نر سويه آربوراکرز در
مزرع��ه تحقيقاتي دانش��گاه تربيت مدرس ب��ه روش فاكتوريل  2×6با دو
عام��ل دماي پرورش با دو س��طح (دمای معمول و تن��ش گرمایی) و نوع
افزودني جيره در شش سطح در قالب طرح پايه کام ً
ال تصادفي با  4تکرار
و تع��داد  20جوجه در پن هايي با ابعاد  100×200س��انتي متر به مدت
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 56روز به اجرا درآمد .آزمايش در س��الن هاي مجزا اما يكسان انجام شد.
يك س��الن براي اعمال جيره هاي حاوي م��واد افزودني در دماي طبيعي
دوره پرورش بر اساس توصيه هاي راهنماي پرورش سويه آربوراکرز و دو
س��الن كام ً
ال يكسان براي تيمارهاي مورد نظر در شرايط تنش گرمایی در
نظ��ر گرفته شد .پرندگان موج��ود در شرايط تنش گرمایی در طول مدت
آزمايش روزانه به مدت  8س��اعت در شرايط تنش گرمایی به س��ر بردند.
اعمال تنش گرمایی بدين صورت بود كه از س��اعت  22تا  6دماي س��الن
پ��رورش به  37درجه س��انتی گراد افزايش و براي مابقي س��اعات روزانه
بدون اس��تفاده از خنك كننده به دماي طبيعي محيط كاهش مي يافت.
بدی��ن ترتیب ب��ا اعمال تنش گرمایی در شب هنگ��ام از کاهش احتمالی
دمای س��الن جلوگیری شد و شرایط تنش گرمای��ی مصنوعی به شرایط
طبیعی در مناطق گرمس��یر نزدیک تر ب��ود .آب و خوراك به صورت آزاد
در اختي��ار جوج��ه ها قرار داشت .روشنايي بوس��يله نور مصنوعي حاصل
از المپ هاي فلورس��نت تأمين شد .بعد از  48س��اعت ن��ور دائم ،برنامه
نوري  23س��اعت روشنايي و  1س��اعت تاريکي تا پاي��ان  56روزگي بکار
گرفت��ه شد .تمام جوجه ها ب��ه ترتيب در هفته هاي  3-6 ،0-3و  6-8به
جي��ره هاي آغازين ،رشد و پايان��ي با ترکیبات دوره آغازين ( :CP %21و
 ،):ME 2875 kcal/kgرش��د ( :CP %18/5و):ME 2925 kcal/kg
و پايان��ي ( :CP %17/5و  ):ME 2975 kcal/kgدسترس��ي داشتن��د.
تيمارهاي آزمايش��ي مربوط به عامل افزودني های جيره عبارت اس��ت از:
 )1جي��ره پای��ه بدون هيچ گون��ه افزودني يا آنت��ي بيوتيک محرک رشد
( )2 ،)Ctlجيره  ppm +Ctlس��لنيوم آلي ® )3 ،)Sel-Plex (SYجيره
 Ctl+0/3 ppmسلنيوم آلي  50 mg +ويتامين  Eبه شکل آلفاتوکوفرول
( )4 ،)SY+Eجي��ره  0/3ppm + Ctlس��لنيت س��ديم ( )5 ،)SSجي��ره
 0/3ppm + Ctlس��لنيت س��ديم  50 mg +ويتامي��ن ()6 ،E (SS+E
جي��ره  50mg + Ctlويتامين  .)E)Eدر پايان هر مرحله ،صفات مربوط
به عملکرد (افزايش وزن ،مص��رف خوراک و ضريب تبديل خوراک) ثبت
گرديد .تلفات مربوط به کل دوره جهت بررسي شاخص كارايي توليد ثبت
گرديد و جهت محاسبه آن از فرمول زير استفاده گرديد.

در روز  56آزماي��ش تع��داد  2پرنده از هر پن به تص��ادف انتخاب شد و
اوزان زن��ده ،الشه شکم خالي ،چربي محوطه بطن��ي ،کبد و درصد بازده
الش��ه ثبت گرديد .داده هاي بدس��ت آمده با اس��تفاده از نرم افزار SAS
( )28ب��ا روش  ANOVAآناليز ش��ده و ميانگين ها با آزمون دانکن در
سطح احتمال  0/05مورد مقايسه قرار گرفتند .مدل رياضي طرح به شرح
زير مي ياشد:
Yijk = µ + Li + Tj + (L×T)ij + εijk
ک��ه در آن  =Yijkمق��دار ه��ر مش��اهده = µ ،اث��ر میانگی��ن جامع��ه،
" =Liاث��ر فاکتور نوع دمای پرورش = Tj ،اثر فاکت��ور نوع افزودنی جیره،
 = )L×T)ijاث��ر متقاب��ل نوع دمای پرورش و افزودن��ی جیره و  = εijkاثر
اشتباه آزمایشی می باشد.

(پژوهشوسازندگی)

مقایسه اثر منابع ...

نتايج و بحث

نتايج حاصل از مقایس��ه میانگی��ن های اثرات اصلی ن��وع دمای پرورش
و افزودن��ی جی��ره و اثر متقابل آنها برای افزای��ش وزن ،مصرف خوراک و
ضریب تبدیل خوراک در مقاطع س��نی مختل��ف دوره پرورش در جداول
 2 ،1و  3ارائ��ه گردیده اس��ت .اثر دم��ای پرورش ،تأثی��ر معنی داری بر
افزای��ش وزن جوجه های پرورش یافته داش��ت ( ،)P>0/05جوجه های
گوشتی پ��رورش یافته در شرایط تنش گرمای��ی ( )Hهمواره از افزایش
وزن کمتری در مقایسه با جوجه های پرورش یافته در دمای طبیعی ()N
برخوردار بودند .وقتي حيوانات در معرض دماي باالي محيط قرار گيرند،
پروتئین هايی موسوم به پروتئین هاي شوك گرمایی جایگزین پروفيل سنتزي
پروتئین س��لولي می شود .تولید چنين پروتئین هايي باعث كاهش سنتز
پروتئین هاي طبيعي سلول شده و دليلي براي عملكرد ضعيف در حيوانات
رشد يافته در دماي باال و ساير عوامل تنش زا مي باشد ( .)11 ، 9مصرف
خوراک در پرندگان مورد آزمایش در دو دمای مختلف تنها در دوره های
 21-42و کل دوره پرورش تحت تأثیر معنی دار قرار گرفت ،به طوری که
ایج��اد تنش گرمایی منجر به کاهش مص��رف خوراک در پرندگان گردید
که بیش��ترین تأثیر آن در دوره  21-42روزگ��ی بود ( .)P>0/05ضریب
تبدی��ل خوراک برای اثر اصلی دمای پرورش در  1-21روزگی تحت تأثیر
معن��ی دار قرار گرفت ،به طوری که جوجه ه��ای گوشتی قرار گرفته در
شرای��ط تنش گرمایی از ضریب تبدیل بیش��تری ( )1/84در مقایس��ه با
دمای طبیعی ( )1/68برخوردار بودند ( .)P>0/05پاس��خ اولیه مرغ ها به
افزایش دمای محیط و متعاقب آن افزایش دمای بدن ،کاهش اشتها بوده
که با مصرف کم خوراک و کاهش دریافت مواد مغذی مشخص شده و در
نهایت عملکرد ضعیف پرنده را به همراه دارد (.)29 ، 6
نتايج تحقيق حاضر برای اثر اصلی نوع افزودنی جیره نش��ان داد طي 21
روز آغازین و روزهاي  42تا  ،56تفاوت معني داري به لحاظ افزايش وزن
بي��ن گروه هاي آزمايش��ي وجود نداشت .در خ�لال روزهاي  21تا  42و
کل دوره آزمایش گروه هاي حاوی منابع س��لنيوم آلي ،معدنی و ويتامين
 Eدر مقايس��ه با گروه ب��دون افزودنی افزايش وزن معن��ي داري داشتند
( .)P>0/05عدم وجود تفاوت معنی دار افزایش وزن دوره  1-21روزگی
در آزمایش اخیر ،موافق با گزارش  Milerو همکاران (Edens ،)1972
و همکاران ( )2001و  Payneو همکاران ( )2005می باشد که اختالف
معن��ی داری در افزایش وزن میان جوجه های تغذیه شده با منابع آلی و
معدنی سلنیوم مشاهده نکردند ( .)22 ، 19 ،11علت عمده این اختالفات
در نتایج مربوط به عملکرد رشد ،وجود مقادیر متفاوت سلنیوم و ویتامین
 Eدر بافت بدن جوجه های تفریخ شده می باشد و احتماالً افزودن مکمل
سلنیومی و ویتامین  Eبه جیره در زمانی مفید بوده که جوجه های تفریخ
شده از این نظر کمبود داشته اند ( .)22به طور کلي عدم تأثير معني دار
تيمارهاي آزمايش��ي بر عملکرد جوجه ها در سه هفته اول پرورش ممکن
اس��ت در نتيجه وجود ذخاير کافي س��لنيوم و يا ويتامين  Eدر بدن آنها
بوده که ناشي از تغذيه مطلوب اين مواد به گله مادر مي باشد ( .)22تأثير
معني دار تيمارهاي حاوی منابع س��لنیومی ،مش��ابه با نتایج  Cantorو
همکاران ( )1982است که افزایش معنی داری را در وزن زنده پولت هاي
بوقلمون تغذيه شده از منابع آلي و معدني س��لنيوم در مقايس��ه با شاهد
گزارش کردند (.)3

(پژوهشوسازندگی)

 Banlcو  )1980( Combsگ��زارش کردن��د تغذیه جی��ره های حاوی
 0/15 ppmاز منابع س��لنيوم آلي و معدنی به جوجه های گوشتی منجر
ب��ه افزایش وزن در مقایس��ه با گروه شاهد ش��د ( .)2در اين آزمايش هر
دو منبع س��لنيومي آل��ي و معدني اثر مطلوبي ب��ر افزايش وزن و ضريب
تبدي��ل داشته اند که با آزمايش  Edensو همکاران ( )2001و Spears
و همک��اران ( )2003در م��ورد عدم تفاوت معن��ي دار بين منابع مختلف
سلنيوم بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مطابقت دارد (.)30 ،11
ط��ی روزه��ای  21-42 ،1-21و کل دوره ،تفاوت معنی داری در مصرف
خ��وراک می��ان گروه های افزودنی س��لنیوم آلی و معدن��ی و ویتامین E
مشاهده نشد ( ،)P<0/05که مطابق با نتایج  Payneو همکاران ()2005
است ( Miler .)22و همکاران ( )1972با افزودن سطوح مختلف سلنیوم
آلی و معدنی به جیره ،تأثیر معنی داری در افزایش وزن و مصرف خوراک
جوجه های گوشتی مشاهده نکردند ( .)19در آزمایش  Yoonو همکاران
( )2007با افزودن سطوح مختلف از منابع آلی و معدنی سلنیوم به خوراک
جوج��ه های گوشتی عملکرد متفاوتی با شاهد ایجاد نش��د ( .)35مصرف
خ��وراک تنها در دوره  42تا  56روزگی تح��ت تأثیر معنی دار تیمارهای
افزودنی قرار گرفت و تیمار  Ctlمصرف خوراک بیش��تری را در مقایسه با
گروه های حاوی افزودنی های جیره نشان داد ( .)P>0/05ضريب تبديل
غذاي��ي بهبود معني داري را در گ��روه هاي  SYو  SSدر تمام دوره های
مورد بررسی به غیر از یک تا  21روزگی نشان داد ( .)P>0/05علي رغم
تف��اوت معني دار در کل دوره بين افزايش وزن دو منبع س��لنيوم ،گروه
تغذيه شده با س��لنيوم آلي رشد بيش��تري داشتند ک��ه احتماالً ناشي از
رشد ضعي��ف تر پوشش پر در گروه تغذيه شده با منبع معدني س��لنيوم
و ي��ا تا حدودي کاهش خوشخوراک��ي جيره در اثر افزودن آن باشد که با
يافت��ه هاي  Edensو همک��اران ( )2000مطابقت دارد ( .)10گزارشاتي
وجود دارد مبني بر اينكه س��لنيوم آلي رشد پر را در جوجه هاي گوشتي
افزايش مي دهد .علت اين مسأله كام ً
ال مشخص نيست ،ولي ممكن است
به این علت باشد که اس��يدهاي آمينه داراي س��لنيوم (س��لنومتيونين و
سلنوسيس��تئین) در س��اخت كراتين براي رشد و توليد پر مورد استفاده
ق��رار می گيرند ( .)8عالوه بر این ،یکی از علل تأثیر بهتر منابع س��لنیوم
آلی در مقایس��ه با منابع معدنی زیس��ت فراهمی باالی سلنیوم در منابع
آل��ی می باشد ( )2002( Surai.)3علت تفاوت در جذب س��لنيوم آلي و
معدن��ي را اینگونه توجيه كرد كه جذب س��لنيوم آلي همانند متيونين به
صورت فعال بوده و در جاي س��اخت پروتئی��ن هاي بدن ظاهر مي شود.
بنابراين افزايش ذخاير سلنيومي در بدن بخصوص در ماهيچه ها با تغذيه
منابع آلي س��لنيوم در مقايس��ه با منابع غير آلي آن مؤثرتر اس��ت (.)31
 )2002( Suraiگزارش کرد که س��لنیوم معدنی اثرات پرواکس��یدانی و
سمیت بالقوه دارد ولی سلنیوم آلی در بسیاری از موارد در حفاظت آنتی
اکس��یدانی نقش دارد و در واکنش های پرواکس��یدانی شرکت نمی کند
( .)31در اين آزمايش گروه هاي تغذيه شده با منابع مختلف سلنيوم بهبود
معني داري در ضريب تبديل خوراک داشته اند که ناشي از کاهش خوراک
مصرف��ي در اين گروه ها اس��ت Roch .و همک��اران (Naylor ،)2000
و همک��اران ( )2000و  Edensو همک��اران ( )2001بهب��ود در ضریب
تبدیل خوراک را با استفاده از سلنیوم آلی در خوراک طیور گزارش کردند
( )1996( Edens .)25 ، 20 ،9دلي��ل بهب��ود ضري��ب تبديل و افزايش
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وزن در پرن��ده ه��اي تغذيه شده با س��لنيوم را بهبود پوش��ش پر در آنها
دانست ،زيرا پر درآوري ضعيف منجر به افزايش نياز انرژي نگهداري پرنده
م��ي گردد ( .)7مش��ابه با نتای��ج  Choctو همک��اران ( ،)2004در این
آزمایش در جوجه های تغذیه شده از جیره حاوی سلنیوم آلی در مقایسه
با شاهد علی رغم وزن یکسان ،ضریب تبدیل بهتري در اثر مصرف خوراک
کمت��ر حاصل شد ( .)4در اين آزمايش افزودن  50ميلي گرم در کیلوگرم
ويتامين  Eبه جيره ها تأثير چشمگيري بر پارامترهاي بررسي شده نداشته
اس��ت ،که شايد به علت اس��تفاده از س��طح پايين اين ويتامين باشد به
طوري که در آزمايش  Rochو همکاران ( )2000استفاده از سطح 250
ميلي گرم در کيلوگرم ويتامين  Eباعث بهبود صفات عملکردي و فيزيولوژيکي
جوجه ها گرديد ( .)25مش��ابه با این نتای��ج Coetzee ،و Hoffman
( )2001ب��ا اف��زودن ویتامی��ن  Eب��ه جیره تفاوت��ی در عملک��رد رشد
جوج��ه ه��ای گوشت��ی در مقایس��ه ب��ا شاه��د مش��اهده نکردن��د (.)5
 Kennedyو همکاران ( )1992بهب��ود در افزایش وزن و ضریب تبدیل
خوراک را در س��طوح ب��االی ویتامین  Eدر جیره گ��زارش کردند (.)12
اث��ر متقاب��ل دمای پ��رورش × افزودنی جیره برای افزای��ش وزن در تمام
دوره های مورد بررس��ی به غیر از 1-21و  42-56روزگی و برای مصرف
خ��وراک تنها در  21-42روزگی و در تم��ام دوره ها برای ضریب تبدیل
خ��وراک مصرفی (ج��دول  )2معنی دار ش��د ( .)P>0/05کاهش مصرف
خ��وراک در دمای باال ،کاه��ش دریافت ریز مغذی ه��ا همچون ویتامین
و م��واد معدن��ی را به دنبال داشته اس��ت .گزارش شده ک��ه افزودن این
م��واد به جیره می تواند به حفظ عملک��رد طیور در شرایط تنش گرمایی
کمک نماید ( .)14ع�لاوه بر این دماي باالي محيط پرورش فعاليت غده
تيروئيد را در طيور كاهش مي دهد .هورمون های  T3و  T4پالس��ما از
مح��رك هاي رشد مه��م در طيور بوده ك��ه با تنش گرماي��ي در ارتباط
مي باشند ( .)18افزايش وزن ناشي از تغذيه س��لنيوم ممکن اس��ت ناشي
از افزاي��ش غلظت هورمون  T3و يا کاهش اس��ترس هاي محيطي باشد
( Mahmoud .)1و  )2003( Edensگزارش كردند جوجه هايي كه از
مكمل آلي سلنيوم استفاده كردند در مقايسه با جيره حاوي مكمل معدني
س��لنيت س��ديم در برابر تنش گرمايي مقاومتر بودن��د ( .)16جذب مؤثر
سلنيوم آلی در مقایسه با معدنی یکی از دالیل تأثیر بهتر آن در تنش ها
به خصوص در شرايط تنش گرمايي می باشد (.)11 ، 9
در آزمايش��ي افزايش معن��ي داري در مصرف خوراك ب��ا افزودن مقادير
ويتامي��ن  Eدر شراي��ط تنش گرماي��ي حاصل ش��د ( .)13در حالي كه
 Pathpongsiripomو همك��اران ( )2001تف��اوت معن��ي داري را در
مص��رف خوراك پرنده ه��اي تغذيه شده با ويتامي��ن  Eدر شرايط تنش
گرماي��ي مش��اهده نكردند ( .)23با توجه به وظایف و کنش های مش��ابه
س��لنیوم و ویتامین  Eدر بدن به نظر می رسد مکمل کردن هر دوی آنها
در جیره عملکرد بهتری را در طیور به همراه داشته باشد ،اما نتایج نشان
داد که ترکیب  SS+Eو  SY+Eدر جیره نتوانس��ته اس��ت عملکردی بهتر
از افزودنی های  SYو  SSبه تنهایی در جیره فراهم س��ازد .نتايج مربوط
به مقایس��ه میانگین ها برای اثرات اصل��ی دمای پرورش و افزودنی جیره
و اث��ر متقابل آنها برای صفات اجزاء الشه ،درصد تلفات و شاخص كارائي
تولید در دوره  56روزه در جدول  4ارائه گردیده است .به طور کلي تفاوت
معن��ي داري به لحاظ درصد الشه شکم خالی ،کبد ،چربي حفره بطني و
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تلف��ات کل دوره میان جوج��ه های پرورش یافته در هر دو دمای مختلف
و تغذی��ه از جیره های ح��اوی افزودنی منابع آلی و معدنی س��لنیومی و
ویتامین  Eو اثر متقابل آن دو وجود نداشت ( .)P<0/05نتايج نشان داد
تيمارهاي حاوی سلنیت سدیم به تنهایی و یا در ترکیب با ویتامین  Eبه
ترتیب درصد الشه بيشتري نسبت به سایرین داشتند (.)P>0/05
ع��دم تأثیر تن��ش گرمايي بر درصد تلفات پرندگ��ان رشد یافته در دمای
مختل��ف ،علی رغ��م عملکرد پایین تر پرندگ��ان در شرایط تنش گرمایی
در مقایس��ه ب��ا پرنده های موج��ود در دمای طبیعی ،احتم��االً مربوط به
تطابق مناس��ب این پرنده ها به این شرایط اس��ت .در اين آزمايش تفاوت
معن��ي داري از لحاظ درصد تلفات می��ان تیمارهای افزودنی جیره وجود
نداشت که با يافته هاي  Edensو همکاران ( Choct ،)2001و همکاران
( )2004و  Payneو همک��اران ( )2005مطابق��ت دارد (.)22 ، 11 ،4
عل��ي رغم وجود تفاوت معني دار بين گروه ه��ا ،تيمارهاي تغذيه شده با
منابع سلنيوم تلفات کمتري نسبت به گروه  Ctlو تغذيه شده با ويتامين
 Eداشت��ه اند ،ک��ه اين مي تواند ناش��ي از بهبود سيس��تم ايمني در اين
"
گروه ها باشد .در شرايط تنش گرمايي سطح ويتامين  Eبدن كاهش يافته
و طيور قادر به س��اخت اين ويتامين نم��ي باشند .لذا افزودن ويتامين E
ب��ه جيره مي تواند اثرات تنش گرمايي را تقليل دهد (Tengerdy .)27
( )1989گ��زارش كرد که اف��زودن ويتامين  Eبه جيره م��ي تواند اثرات
منفي كورتيكوس��ترون مترشحه ناش��ي از تنش گرمايي محيط را كاهش
ده��د ( Choct .)32و همک��اران ( )2004بهب��ود در وزن الش��ه شکم
خالی ،وزن ماهیچه س��ینه و راندمان الشه بیش��تری را با تغذیه س��لنیوم
آل��ی به جوجه ه��ای گوشتی گ��زارش کردند ( .)4عدم تأثی��ر معنی دار
افزودن��ی های س��لنیومی و ویتامین  Eب��ر صفات الشه مش��ابه با نتایج
" Payneو همکاران ( )2005است ( .)22در آزمایش اخیر علی رغم تفاوت
معن��ی دار در می��ان گ��روه ه��ای افزودنی ،پرن��ده های تغذی��ه شده از
جيره های غذايي حاوی منابع آلی و معدنی سلنیوم از درصد الشه بیشتری
برخوردار بودند .شاخص كارايي تولید تحت تأثیر معنی دار دمای پرورش و
افزودن��ی های جیره قرار گرفت .جوج��ه های قرار گرفته در شرایط تنش
گرمای��ی از شاخ��ص كارايي تولی��د ( )238/7پایین تری در مقایس��ه با
جوجه های موجود در دمای طبیعی ( )252/5برخوردار بودند (.)P>0/05
شاخص كارايي تولید نيز تحت تأثیر معنی دار گروه های آزمایش��ی قرار
گرفت ،به طوری که تيمارهاي  SYو  SSافزايش معني داري را به لحاظ
شاخص كارايي تولید نس��بت به سایر گروه ها نش��ان دادند (.)P>0/05
اث��ر متقابل دمای پ��رورش × افزودنی جیره برای شاخ��ص كارايي تولید
معن��ی دار شد ،به طوری ک��ه پرندگان تغذیه شده ب��ا جیره های حاوی
افزودنی های س��لنیومی آلی و معدنی موج��ود در دمای معمول پرورش
از شاخ��ص كاراي��ي تولید باالتری نس��بت به س��ایرین برخ��وردار بودند
( .)P>0/05ب��ه طور کلي ،س��لنيوم يکي از مواد ري��ز مغذي ضروري در
تغذي��ه طي��ور مي باشد و س��بب بهب��ود عملکرد ،کيفيت و ب��ازده الشه
م��ي گردد ک��ه در آزمايش حاضر نيز اين آثار مش��اهده گرديد .اطالعات
نش��ان می دهد که نیاز اضافی برای سلنیوم در جیره جوجه های گوشتی
ام��روزی به عنوان یک ابزار مدیریتی در جهت مقابله با اثرات منفی تنش
گرمایی وجود دارد ( )9و س��لنیوم آلی بهتر از س��لنیوم معدنی در برآورد
احتیاجات واقعی پرنده عمل می کند.

(پژوهشوسازندگی)

مقایسه اثر منابع ...

ns

ns

*

7/12

553/1±9/974

537/2±8/207

558/7±15/023

521/0±14/087

549/8±10/642

538/5±8/501

521/4±6/908 b

564/5±5/257 a

*

*

*

15/08

1265/4±7/345 ab

1229/0±10/870 ab

1289/4±8/960 a

1258/1±11/048 ab

1305/2±14/208 a

1165/1±9/600 c

1186/0±10/258 b

1317/4±7/684 a

ns

ns

ns

23/25

1156/8±11/426

1229/3±14/780

1235/5±9/014

1240/6±8/247

1292/5±17/123

1232/4±13/054

1201/2±14/670

1219/6±12/645

*

*

*

P<0/05

26/41

2975/3±9/070 b

2995/5±16/340 ab

3083/6±13/667 ab

3019/7±11/458 ab

3147/5±12/278 a

2936/0±10/245 b

2908/5±15/740 b

3101/5±8/758 a

کل دوره

H: Heat Stress, N: Normal Temperature

1-21

*

ns

ns

ns

ns

ns

*

ns

31/05

6330/3±25/258

6352/8±28/651

6310/7±31/155

6291/0±21/786

6172/7±16/964

6454/8±15/804

6128/9±27/980 b

*

27/94

2691/0±15/b782

2674/9±17/b025

2629/9±12/b670

2664/7±18/b789

2671/0±24/b605

2832/5±21/a478

2650/7±17/896

2737/3±15/245

6532/3±31/675 a

ns

16/51

2707/1±16/066

2748/5±16/010

2689/6±16/210

2536/0±11/742

2735/2±6/412

2673/0±8/289

2518/6±14/740 b

2845/3±9/355 a

21-42

42-56

کل دوره

*
ns

8/86

932/2±16/420

929/4±13/040

991/2±15/554

963/0±9/298

964/9±10/374

949/3±8/200

959/9±18/704

949/7±14/210

 a, cميانگين هايي كه حروف غير مشابه دارند داراي اختالف معني دار مي باشند :* .معني دار ( :ns)، (P>0/05غير معني دار ()P< <0/05

اثر دما × اثر افزودني

اثر افزودني

اثر دما

SEM

E

SS+E

SS

SY+E

SY

Ctl

افزودني جيره

H

N

دماي پرورش

اثرات اصلي

1-21

21-42

42-56

افزايش وزن (گرم)

مصرف خوراک (گرم به ازاي هر پرنده)

جدول  -1مقایسه میانگین های مربوط به اثرات اصلی دمای پرورش و افزودنی جیره و افزایش وزن و مصرف خوراک در مقاطع سنی  1-21و  21-42و  42-52روزگی و کل دوره پرورش ( )1-56روزگی

(پژوهشوسازندگی)
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557/5±7/608

511/6±9/908

535/5±12/216

492/3±8/754

527/9±14/254

503/6±6/257

548/7±14/481

562/9±9/115

582/0±8/238

550/4±11/028

569/5±12/402

573/5±13/793

1222/0±9/913 b

1104/0±8/671 c

1270/7±13/802 b

1127/5±15/121 c

1249/4±10/478 b

1142/3±6/047 c

1308/9±8/120 ab

1349/8±12/756 a

1308/1±11/310 ab

1388/7±9/742 a

1361/0±14/853 a

1188/0±8/015 c

H: Heat Stress, N: Normal Temperature

2951/8±11/048 ab

2834/0±11/048 c

2914/7±11/048 ab

2835/8±11/048 c

3042/0±11/048 ab

2872/5±11/048 bc

2999/7±11/048 ab

3164/9±11/048 a

2988/0±11/048 b

3203/7±11/048 a

3252/9±11/048 a

2999/5±11/048 ab

کل دوره

965/5±11/047

899/7±10/587

1030/0±14/314

962/0±9/570

957/2±13/015

945/1±17/218

898/9±21/853

959/2±19/581

952/4±14/110

963/4±11/850

972/6±8/370

951/8±12/642

1-21

* :معني دار ( :ns)، (P>0/05غير معني دار ()P< <0/05

1172/7±17/140

1218/5±15/270

1108/5±11/252

1216/0±19/576

1265/2±20/453

1226/6±16/012

1142/1±14/004

1252/3±12/687

1098/0±10/896

1264/6±9/814

1322/5±15/017

1238/0±10/0478

 a, dميانگين هايي كه حروف غير مشابه دارند داراي اختالف معني دار مي باشند.

H×E

H × SS+E

H × SS

H × SY+E

H × SY

H × Ctl

N×E

N × SS+E

N × SS

N × SY+E

N × SY

N × Ctl

اثرات متقابل

1-21

21-42

42-56

افزايش وزن (گرم)

2540/1±14/022 c

2579/5±9/311 c

2516/4±12/421 c

2284/3±15/536 d

2652/9±16/540 bc

2536/3±18/452 c

2874/1±11/855 ab

2917/4±8/450 a

2863/4±10/312 ab

2789/3±14/654 b

2817/5±12/689 ab

2810/0±9/870 ab

21-42

2658/7±18/147

2708/6±21/258

6164/3±28/858

6154/8±19/158

5865/9±31/256

6248/1±28/206

6152/2±22/235

6496/2±27/278

6517/8±25/956

6467/2±18/234

6462/6±28/264

6494/1±31/848

6755/9±24/764

6187/8±20/314

2608/4±14/214

2619/6±16/452

2638/0±24/052

2670/8±22/145

2723/2±10/156

2641/2±11/240

2651/4±9/125

2709/9±15/178

2704/0±11/680

2994/1±14/608

42-56

کل دوره

مصرف خوراک (گرم به ازاي هر پرنده)

جدول  -2مقايسه ميانگين هاي مربوط به اثرات متقابل دماي پرورش و افزودني جيره بر افزايش وزن و مصرف خوراک در مقاطع سني  42-56 ،21-42 ،1-21روزگي و کل دوره ( 1-56روزگي) پرورش
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مقایسه اثر منابع ...

جدول  -3مقايسه ميانگين هاي مربوط به اثرات اصلي و متقابل دماي پرورش و افزودني جيره بر ضريب تبديل خوراك در مقاطع سني ،1-21
 42-56 ،21-42روزگي و کل دوره ( 1-56روزگي) پرورش

ضريب تبديل خوراك مصرفي

اثرات اصلي

21-42

1-21

کل دوره

42-56

دماي پرورش
N

1/68±0/009 b

2/16±0/006

2/24±0/012

2/11±0/026

H

1/84±0/008 a

2/12±0/007

2/21±0/021

2/12±0/018

2/29±0/008

2/30±0/023

2/20±0/027

افزودني جيره
Ctl

1/76±0/009

a

a

a

SY

1/76±0/100

1/94±0/009 b

2/07±0/018 c

1/96±0/028 d

SY+E

1/85±0/012

2/12±0/008 ab

2/15±0/008 b

2/08±0/022 bcd

SS

1/77±0/007

2/09±0/007 ab

2/13±0/024 bc

2/05±0/034 cd

SS+E

1/73±0/008

2/24±0/009 a

2/18±0/031 b

2/12±0/020 ab

E

1/69±0/011

2/14±0/010

2/33±0/027

2/13±0/018

SEM

0/01

ab

a

0/02

ab

0/03

0/05

P>0/05
اثر دما

*

ns

ns

ns

اثر افزودني

ns

*

*

*

اثر دما × اثر افزودني

*

*

*

*

اثرات متقابل
N × Ctl

1/66±0/008 b

2/37±0/012 a

2/42±0/025 a

2/25±0/018 a

N × SY

1/71±0/013

2/07±0/008

2/04±0/020

2/00±0/025

ab

b

c

d

N × SY+E

1/75±0/011 ab

2/01±0/009 b

2/14±0/018 b

2/02±0/029 cd

N × SS

1/64±0/006 b

2/19±0/010 ab

2/41±0/016 a

2/16±0/027 bc

N × SS+E

1/70±0/007 ab

2/16±0/011 b

2/11±0/011 bc

2/06±0/030 cd

N×E

1/64±0/008 b

2/20±0/014 ab

2/38±0/020 a

2/17±0/033 bc

H × Ctl

1/88±0/014 ab

2/22±0/008 ab

2/18±0/015 b

2/14±0/037 bc

H × SY

1/81±0/011 ab

2/12±0/004 ab

2/09±0/010 bc

2/05±0/028 cd

H × SY+E

1/95±0/010 a

2/03±0/005 b

2/15±0/028 b

2/07±0/024 bcd

H× SS

1/92±0/012 a

1/98±0/007 b

2/35±0/023 a

2/11±0/029 bc

H × SS+E

1/76±0/014 b

2/34±0/008 a

2/22±0/016 ab

2/18±0/026 abc

H×E

1/73±0/010 b

2/08±0/009 b

2/27±0/019 ab

2/09±0/017 bcd

 a,dميانگين هايي كه حروف غير مشابه دارند داراي اختالف معني دار مي باشندH: Heat Stress, N: Normal Temperature .
* :معني دار ( :ns)، (P>0/05غير معني دار ()P<0/05

(پژوهشوسازندگی)
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جدول  -4مقايسه ميانگين هاي مربوط به اثرات اصلي و متقابل دماي پرورش و افزودني جيره بر درصد الشه ،درصد کبد ،درصد چربي حفره بطني ،درصد تلفات و شاخص
كارايي توليد براي کل دوره ( 1-56روزگي) پرورش

اجزاي الشه

اثرات اصلي

درصد الشه

چربي حفره بطني ()%

درصد کبد

تلفات ()%

شاخص كارايي توليد

دماي پرورش
N

71/0±1/251

1/97±0/007

1/91±0/010

4/27±0/803

252/5±2/590 a

H

71/5±1/086

1/95±0/006

1/95±0/012

4/32±0/714

238/7±2/428 b

افزودني جيره
Ctl

70/15±2/380 ab

2/05±0/006

1/85±0/009

4/80±0/851

232/8±2/028 c

SY

71/15±2/380 ab

1/98±0/008

1/86±0/009

3/50±0/923

261/4±2/728 a

70/15±1/407

1/93±0/004

1/97±0/008

4/05±0/972

abc

250/1±3/058

SS

73/35±1/932 a

1/93±0/008

1/96±0/008

3/75±0/451

253/5±3/465 ab

SS+E

72/25±1/879 a

2/00±0/007

2/01±0/010

4/10±0/573

232/2±2/098 c

E

70/6±2/052 ab

2/03±0/006

1/94±0/008

5/55±0/489

243/3±3/465 bc

SEM

0/54

0/08

0/09

0/48

5/12

SY+E

ab

P>0/05
اثر دما

ns

ns

ns

ns

*

اثر افزودني

*

ns

ns

ns

*

اثر دما × اثر افزودني

ns

ns

ns

ns

*

اثرات متقابل
N × Ctl

68/3±1/851

1/90±0/008

1/75±0/012

5/00±0/876

229/6±2/744 c

N × SY

72/8±1/932

1/99±0/009

1/85±0/009

3/00±0/599

277/1±2/585 a

N × SY+E

71/5±1/461

1/79±0/007

2/00±0/011

4/00±0/451

259/9±2/311 b

N × SS

72/2±2/380

1/99±0/005

2/04±0/008

4/00±0/923

ab

269/2±2/458

N × SS+E

72/7±1/235

2/07±0/005

1/97±0/007

4/00±0/721

238/2±3/063 c

N×E

68/5±1/648

2/06±0/008

1/84±0/007

5/60±1/290

241/2±3/427 c

H × Ctl

72/0±1/321

2/11±0/009

1/94±0/008

4/60±0/923

235/9±2/791 c

H × SY

69/5±2/251

1/97±0/022

1/87±0/009

4/00±0/972

245/6±2/804 bc

H × SY+E

68/8±1/150

1/84±0/010

1/95±0/010

4/10±0/876

240/2±2/372 bc

H × SS

74/5±1/089

1/86±0/064

1/88±0/007

3/50±0/599

237/7±1/893 c

H × SS+E

71/8±1/090

1/92±0/006

2/05±0/008

4/20±0/603

227/2±3/228 c

H×E

72/7±1/406

1/99±0/009

2/03±0/008

5/05±1/051

245/4±2/560

 a, cميانگين هايي كه حروف غير مشابه دارند داراي اختالف معني دار مي باشند.

bc

* :معني دار ( :P)، ns>0/05غير معني دار ()P<0/05

H: Heat Stress, N: Normal Temperature
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