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 در شرایط  راس سویه تجاریجوجه های گوشتیتأثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد 

  تنش گرمایی

  1 ضیاییحجت 2، همایون فرهنگ فر3 ، حسن کرمانشاهی2، احمد ریاسی1اعظم زینلی

 دانشکده ی کشاورزی، علمیعضو هیئت  استادیار و -2 دانشگاه بیرجند، ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی کشاورزی -1

  مشهد دانشگاه ، دانشکده ی کشاورزی و عضو هیئت علمیدانشیار -3دانشگاه بیرجند 

  چکیده
 180 با استفاده از یآزمایشتأثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی در 

تیمارهای آزمایشی شامل .  شدبررسی) 2 × 3( کامل تصادفی با روش فاکتوریل قطعه جوجه یکروزه در قالب یک طرح بلوک
جوجه ها تا .  گرم زردچوبه در کیلوگرم خوراک بودند10 و 5صفر، ) یا( میلی گرم سلنیوم و 3/0جیره های حاوی سطوح صفر و 

   4 صبح تا 10از (درجه سانتی گراد  32-35 روزگی در دمای 42 درجه سانتی گراد و پس از آن تا 28-30 روزگی در دمای 28
 دیگر نسبت بهنتایج نشان داد تنش گرمایی مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های گروه شاهد را . نگهداری شدند) بعد از ظهر

بهترین ضریب بدون زردچوبه  میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم 3/0جیره حاوی. کاهش داد) P>05/0(تیمارها بطور معنی داری 
  .  را داشت)81/1(ل تبدی

   تنش گرمایی، آنتی اکسیدان هاتی، شجوجه گو :واژه های کلیدی
  

  مقدمه
 در جوجه های گوشتی موجب کهتنش گرمایی یکی از مهمترین عوامل کاهش تولیدات طیور در مناطق گرم و خشک است 
). 3(کوب سیستم ایمنی بدن می شود افزایش تلفات، کاهش مصرف و راندمان خوراک، کاهش رشد، بروز آلکالوز تنفسی و سر

و آنتی اکسیدان های ) سلنیوم و روی(، مینرال ها )C و Eویتامین های (برای مقابله با اثرات نامطلوب تنش گرمایی از ویتامین ها 
برای صر این عن. سلنیوم یکی ازعناصر معدنی کم نیاز و ضروری برای طیور است). 1(استفاده شده است ) زردچوبهمانند (گیاهی 

 که برای بودهگلوتاتیون پراکسیداز ها گروهی از آنزیم های آنتی اکسیدانی . می باشدفعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بدن الزم 
 یک رنگریزه ی زرد 1زردچوبه. )4 (حفاظت سلول های بدن در برابر صدمات پراکسیداتیو و رادیکال های آزاد ضروری می باشند

.  است که به عنوان ادویه و رنگ دهنده ی طبیعی خوراکی مصرف می شود2 های گیاه کورکوماالنگایزومرنگ مشتق شده از ر
  )2 (دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی است) 3کورکومین(گزارش شده است که ترکیب مؤثر شیمیایی زردچوبه 

  

  مواد و روش ها
    . استفاده شد) نر و ماده(ری راس تعیین جنسیت شده  قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه سویه ی تجا180در این آزمایش از 

تغذیه ی جوجه ها براساس توصیه های کمپانی راس .  روز در قفس های سه طبقه ی استاندارد نگهداری شدند42جوجه ها به مدت 
 3 تیمار، 6با ) وزگی ر28-42 روزگی و جیره ی پایانی از 14-28 روزگی، جیره ی رشد از 1-14جیره ی آغازین از (در سه مرحله 

                                                 
1 . Turmeric powder  
2 . Curcuma longa  
3 . Curcumin 
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جیره ی شاهد بر پایه ی ذرت و کنجاله ی سویا بدون  -1جیره های آزمایشی شامل .  جوجه در هر تکرار انجام شد10تکرار و 
 گرم 10+  جیره ی شاهد -3 گرم زردچوبه در کیلوگرم خوراک، 5+  جیره ی شاهد -2زردچوبه، ) یا(مکمل سازی با سلنیوم و 

 گرم 5+  جیره ی شاهد -5 میلی گرم سلنیت سدیم در کیلوگرم خوراک، 3/0+  جیره ی شاهد -4م خوراک، زردچوبه در کیلوگر
 میلی گرم سلنیت 3/0 گرم زردچوبه و 10+  جیره ی شاهد -6 میلی گرم سلنیت سدیم در کیلوگرم خوراک و 3/0زردچوبه و 

 28 درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند و از 28-30  روزگی در دمای28جوجه ها تا سن . سدیم در کیلوگرم خوراک بودند
 32-35در محدوده ی )  عصر4 صبح تا 10از ( ساعت در روز 6دمای سالن به مدت )  روزگی42(روزگی تا آخر دوره ی پرورش 

به  و ضریب تبدیل غذایی) گرم(، میانگین افزایش وزن روزانه )گرم (میانگین خوراک مصرفی. درجه سانتی گراد تنظیم شد
  .صورت گروهی و در پایان هر هفته اندازه گیری شد

از رویه ی برای این منظور .  انجام شد2 × 3   آنالیز آماری مشاهدات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با روش فاکتوریل 
GLM در برنامه ی آماری SASاستفاده شد .  

  

  نتایج 
) 1( و ضریب تبدیل غذایی در مراحل مختلف رشد جوجـه هـا در جـدول                 اثر جیره های آزمایشی بر افزایش وزن، مصرف خوراک        

.  روزگی به بعد افزودن سـلنیوم و زردچوبـه بـر مـصرف خـوراک جوجـه هـا تـأثیر بیـشتری داشـت                         14 از سن    .نشان داده شده است   
 گـرم در کیلـوگرم   5 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم و 3/0ره ی حاوی بطوریکه تا پایان دوره بیشترین مصرف خوراک مربوط به جی    

 روزگـی نداشـت، امـا در        14زردچوبه به جیره ی غذایی تأثیری بر افزایش وزن جوجه ها تا سن              ) یا(افزودن سلنیوم و    . زردچوبه بود 
تحـت تـأثیر     )P>05/0(ری   روزگـی و در کـل دوره ی پـرورش افـزایش وزن آنهـا بطـور معنـی دا                    28-42 روزگی،   14-28مرحله  

صـفر میلـی    ( روزگی و در کل دوره ی پرورش جوجه های گـروه شـاهد               28 -42بطوریکه در سن    . تیمارهای آزمایشی قرار گرفت   
 نتایج مربوط به ضریب تبدیل نـشان داد کـه           ).P>05/0(کمترین افزایش وزن رانشان دادند      ) گرم سلنیوم و صفر میلی گرم زردچوبه      

 روزگی نداشت و تفاوت های مشاهده شـده         28تأثیری بر بازدهی مصرف خوراک تا سن        چوبه به جیره ها     زرد) یا (افزودن سلنیوم و  
 میلـی گـرم در      3/0 روزگی به بعد کمترین ضریب تبدیل مربوط به جیـره ی حـاوی               28اما از   ). P<05/0(بین تیمارها معنی دار نبود      

 گـرم در کیلـوگرم      5 میلـی گـرم در کیلـوگرم سـلنیوم و            3/0جیـره ی حـاوی      کیلوگرم سلنیوم و بیشترین ضریب تبدیل مربـوط بـه           
بود و این جیره ها از نظر ضریب تبدیل با جیره ی شاهد و دیگـر جیـره هـا اخـتالف معنـی داری                         ) 06/2 و   81/1به ترتیب   (زردچوبه  

)05/0<P (گـرم در کیلـوگرم    5 سـلنیوم و      میلـی گـرم در کیلـوگرم       3/0باالتر بودن ضـریب تبـدیل بـرای جیـره ی حـاوی              . داشتند 
  .زردچوبه به دلیل افزایش مصرف خوراک این جوجه ها بدون افزایش نسبی وزن در مقایسه با تیمارهای دیگر است

  

  نتیجه گیری
ی توان گفت مصرف همزمان این دو ترکیب آنتی اکسیدانی برای جلوگیری از کاهش مصرف خوراک مؤثرتر بوده به طور کلی م

دیگر، مکمل سازی جیره ی جوجه های گوشتی با سلنیوم و زردچوبه اثر منفی تنش گرمایی را بر افزایش وزن از طرف . است
  . می تواند به عنوان یک راهکار مدیریتی جهت کاهش اثرات سوء تنش بکار رودکهجوجه ها کاهش داد 
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  زردچوبه بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی) یا( اثر جیره های آزمایشی حاوی سلنیوم و -1جدول
3/0سلنیوم  0سلنیوم     

SEM2 
زردچوبه 

10 

5زردچوبه  زردچوبه  
0 

زردچوبه 
10 

5زردچوبه  0زردچوبه   عملکرد رشد 

 مصرف خوراک       
  )گرم(

3/10 6/315 a 4/320 a 2/310 a 6/310 a 2/314 a 0/329 a3 14-1روزگی   
7/12 6/1136 c 9/1188 a 8/1153 bc 7/1158 bc 0/1178 ab 1/1158 bc 28-14روزگی   
4/27  5/1562 c 7/1863 a 6/1514 c 7/1685 b 0/1643 b 5/1431 d 42-28روزگی   
5/30  7/3014 c 0/3373 a 6/2978 cd 0/3155 b 2/3135 b 6/2918 d کل دوره  

  )گرم (افزایش وزن        
2/13  0/231 a 5/239 a 7/229 a 2/227 a 7/219 a 9/246 a 14-1روزگی   
4/15  8/662 b 9/694 a 9/623 c 6/650 bc 1/670 ab 6/670 ab 28-14روزگی   
1/17  8/719 cd 2/704 d 4/788 a 3/797 a 2/750 bc 6/641 e 42-28روزگی   
3/20  6/1613 b 6/1638 ab 0/1642 ab 1/1675 a 0/1640 ab 1/1559 c کل دوره  

  ضریب تبدیل         
08/0  37/1 a 34/1 a 35/1 a 37/1 a 43/1 a 33/1 a 14-1روزگی   
07/0  72/1 a 71/1 a 85/1 a 78/1 a 76/1 a 73/1 a 28-14روزگی   
25/0  17/2 ab 64/2 a 92/1 b 11/2 b 19/2 ab 23/2 ab 42-28روزگی   
03/0  87/1 b 06/2 a 81/1 c 88/1 b 91/1 b 87/1 b کل دوره  

 گرم در کیلوگرم 10 و 5 میلی گرم در کیلوگرم خوراک، زردچوبه در سطوح صفر، 3/0سلنیوم در سطوح صفر و . 1
  خوراک

  میانگین معیار خطا. 2
  ).P>05/0(هنده اختالف معنی دار بین میانگین ها است اندیس های نامشابه در هر ردیف نشان د. 3
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