مجله تحقیقات دامپزشکی

مقاله پژوهشی

دوره  ،77شماره 79-88 ،1401 ،2

اثر افزودن سلنیوم آلی بر عملکرد رشد ،فراسنجههای خون و کیفیت گوشت جوجههای
گوشتی در تراکمهای مختلف پرورش
فرهاد مهدیخانی ،1مژگان مظهری ،2امیدعلی اسماعیلی پور ،2مرتضی

مختاری2

 1دانش آموخته دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،کرمان ،ایران
 2گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،کرمان ،ایران
تاریخ دریافت 4 :اردیبهشت ماه  ،1401تاریخ پذیرش 23 :خرداد ماه 1401

20.1001.1.20082525.1401.77.2.2.9

10.22059/jvr.2022.343604.3263

چکیده
زمینۀ مطالعه :تراکم گله یکی از مسائل مهم در صنعت پرورش طیور است ،که با تولید و رفاه طیور ارتباط دارد.
هدف :مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی در تراکمهای
مختلف پرورش انجام شد.
روشکار :تعداد  216قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس  308در یک آزمایش فاکتوریل  2×2با دو سطح تراکم (  7و  15جوجه در مترمربع) و دو سطح
سلنومتیونین (صفر و  0/4میلیگرم) در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج :خوراک مصرفی و افزایش وزن در کل دوره بهطور معنیداری تحت تأثیر سطوح تراکم و سلنومتیونین قرار گرفتند ( .)P>0/05در تراکم  15قطعه ،خوراک
مصرفی و افزایش وزن کاهش و ضریب تبدیل خوراک افزایش یافت ( .)P>0/05افزودن سلنومتیونین ،خوراک مصرفی و افزایش وزن را افزایش داد (.)P>0/05
با افزایش تراکم گله گلوکز خون افزایش یافت ( .)P>0/05میزان گلوتاتیون پراکسیداز و لنفوسیت خون در تراکم  15قطعه کاهش و با افزودن  0/4میلیگرم
سلنومتیونین افزایش یافت ( .)P>0/05افزایش تراکم گله سبب افزایش درصد هتروفیل خون و افزودن سلنومتیونین سبب کاهش آن شد ( .)P>0/05اسیدیته
و افت پخت گوشت تحت تأثیر تراکم پرورش قرار نگرفتند .افت خونابه در تراکم  15قطعه ،افزایش و ظرفیت نگهداری آب کاهش یافت .افزودن سلنومتیونین
ظرفیت نگهداری آب را افزایش و افت خونابه و افت پخت را کاهش داد (.)P>0/05
نتیجهگیری نهایی :درمجموع ،با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،افزایش تراکم گله اثر منفی بر عملکرد جوجههای گوشتی داشت ،در حالیکه استفاده از سلنومتیونین
در جیره به میزان  0/4میلیگرم ،منجر به بهبود صفات عملکردی ،متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی شد.
کلمات کلیدی :افت پخت ،تراکم ،جوجه گوشتی ،سلنومتیونین ،گلوتاتیون پراکسیداز
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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پست الکترونیکیmozhgan.mazhari@gmail.com :

مقدمه
فرض میانگین وزن نهایی بدن  2/5کیلوگرم ،فراتر نرود ،با
این حال ،اگر تراکم گله از حد مناسب فراتر رود ،به دلیل
افزایش مشکالت بهداشتی و کاهش عملکرد جوجه های
گوشتی ،بهره وری به مراتب کاهش می یابد ( .)2افزایش تراکم
گله می تواند تنش زا باشد و تأثیر منفی بر عملکرد و ایمنی
جوجه های گوشتی داشته باشد ( .)3گزارش شده است که

در صنعت پرورش جوجه گوشتی ،یکی از مهم ترین عوامل
تنشزا ،پرورش پرندگان تحت تراکم باال است .تراکم گله
برای جوجه های گوشتی بر اساس تعداد پرندگان یا کل وزن
زنده پرندگان در یک فضای ثابت تعریف می شود ( .)1افزایش
تراکم گله ،اثرات اقتصادی مفیدی حاصل می کند ،مشروط به
این که از محدوده بهینه  34تا  40کیلوگرم در مترمربع با
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تراکم باالی گله پرورشی باعث کاهش وزن بدن ،مصرف
خوراک و بازده خوراک در جوجههای گوشتی میشود (.)4،5
همچنین افزایش تراکم گله سبب کاهش ظرفیت جذب از
طریق اختالل در ساختار پرزهای روده کوچک در جوجه های
گوشتی می شود ( .) 6،7تنش ناشی از افزایش تراکم گله تأثیر
منفی بر جمعیت میکروبی روده با کاهش باکتری های مفید
و افزایش باکتری های بیماریزا دارد و سبب کاهش عملکرد
رشد در جوجه های گوشتی می شود ( .)8در مطالعه ای اثر
تراکم های مختلف گله شامل تراکم پایین ( 7/5پرنده در
مترمربع) و تراکم باال ( 15پرنده در متر مربع) در جوجه های
گوشتی بررسی و نتایج نشان داد که پرورش جوجه ها در
تراکم باال سبب کاهش مصرف خورا ک و وزن و افزایش ضریب
تبدیل خوراک در دوره پایانی در مقایسه با پرورش جوجه ها
در تراکم پایین شد ( .)9همچنین در مطالعه ای دیگری اثر
تراکم نرمال ( 10پرنده) و تراکم باال ( 16پرنده در مترمربع)
بر عملکرد و ایمنی در جوجه های گوشتی بررسی و نتایج
نشان داد که تراکم نرمال منجر به ضریب تبدیل خوراک بهتر
و همچنین تیتر آنتی بادی باالتر در برابر بیماری نیوکاسل در
مقایسه با تراکم باال شد (.)10
سلنیوم یکی از مواد معدنی ضروری است که برای رشد
و تولید بهینه در پرندگان مورد نیاز است .این عنصر از چندین
عملکرد مرتبط با تولید ،باروری و پیشگیری از بیماری های
طیور پشتیبانی می کند .همچنین به عنوان بخشی
جدایی ناپذیر از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ،به کنترل سطوح
پراکسید هیدروژن و پراکسیدهای چربی که در طی فعالیت
متابولیکی نرمال تولید می شوند ،کمک می کند .مکمل
سلنیوم به دو شکل معدنی (سلنیت سدیم و سلنات سدیم) و
آلی (سلنوسیستئین ،سلنومتیونین و مخمر غنی از سلنیوم)
وجود دارد ( .)11نتایج مطالعات نشان داده است که افزودن
فرم های آلی مکمل سلنیوم بر عملکرد ،خواص آنتی اکسیدانی
و ایمنی جوجه های گوشتی در فصل تابستان تأثیر مثبتی
داشته است ( .) 12محققین افزایش غلظت آنزیم گلوتاتیون
پراکسیداز ،افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و کاهش غلظت
مالون دی آلدهید درسرم خون ،کبد و کلیه را با افزودن 0/3
میلی گرم سلنومتیونین در هر کیلوگرم جیره جوجه های
گوشتی در شرایط تنش گرمایی گزارش کرده اند ( .)13در
مطالعه ای اثر منابع مختلف سلنیوم شامل سلنیت سدیم،

مخمر غنی از سلنیوم و سلنومتیونین بر وضعیت
آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی مقایسه و نتایج نشان داد
که بی شترین ذخیره سلنیوم در بافت ها و باالترین وضعیت
آنتی اکسیدانی در جوجه های تغذیه شده با سلنومتیونین
مشاهده شد ( .) 14بنابراین با توجه به نقش سلنیوم در بهبود
عملکرد ،ایمنی و وضعیت آنتی اکسیدانی ،مطالعه حاضر به
منظور بررسی اثر افزودن سلنومتیونین بر عملکرد رشد،
متابولیت های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در
تراکم های مختلف گله انجام شد.

مواد و روش کار
جهت انجام مطالعه حاضر از  216قطعه جوجه گوشتی
نر سویه تجاری راس  308در یک آزمایش فاکتوریل  2×2در
قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار در 20
واحد آزمایشی با ابعاد  1/2×1متر استفاده شد .تیمارهای
آزمایشی شامل دو سطح سلنومتیونین (صفر و  0/4میلیگرم
درکیلوگرم جیره ) و دو سطح تراکم پرورش ( 9و  18پرنده
در هر واحد آزمایشی یا  7و  15پرنده در هر مترمربع) بودند.
مکمل سلنومتیونین با غلظت یک در  1000بود یعنی در هر
یک کیلوگرم آن  1گرم سلنیوم موجود بود و برای تأمین 0/4
میلیگرم در هر کیلوگرم جیره میزان  0/4گرم از مکمل
استفاده می شد .مکمل به صورت پودر بود که پس از محاسبه
غلظت مورد نیاز به ازای کیلوگرم جیره ابتدا به  1کیلوگرم از
خوراک هر پن اضافه شده و بعد این  1کیلو به تدریج با بقیه
خوراک پن مخلوط شد .خوراک به صورت هفتگی تهیه و
مکمل اضافه شد .در طول دوره پرورش که تا سن  42روزگی
به طول انجامید ،دسترسی پرندگان به آب و خوراک آزاد بود
و مراقبت های الزم بر اساس روش های توصیه شده سویه
تجاری راس  308انجام گرفت .جیره ها برای تأمین مواد
مغذی توصیه شده سویه تجاری راس برای سه دوره آغازین
(یک تا  10روزگی) ،رشد ( 11تا  25روزگی) و پایانی ( 26تا
 42روزگی) تنظیم شدند (جدول .)1
به منظور پیشگیری از بیماریها ،با توجه به شرایط
منطقه ،برنامه واکسیناسیون برای جوجه ها اعمال گردید.
مصرف خوراک ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به
صورت گرم خوراک مصرفی به گرم رشد محاسبه شدند.
تلفات به صورت روزانه وزن و ثبت شدند .مصرف خوراک و
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ضریب تبدیل خوراک برای تلفات تصحیح شدند .در انتهای
مطالعه دو پرنده از هر قفس به طور تصادفی انتخاب و
خون گیری از سیاهرگ زیر بال انجام گرفت .از نیمی از
نمونه های خون پس از تفکیک لخته ،نمونه سرم جدا و با دور
 4000به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و به آزمایشگاه
منتقل شدند .صفات بیوشیمیایی سرم شامل گلوکز،
تری گلیسرید وکلسترول با استفاده از دستگاه اتو آناالیزر
بیوشیمی بالینی (  )AUTOLAB, Ames, Rome, Italyبا
استفاده از ک یت شرکت پارس آزمون تهران ،ایران اندازهگیری

شد .گلوتاتیون پراکسیداز با روش پیشنهادی انجمن شیمی
کلینیک آلمان ( )DGKCدر آزمایشگاه دامپزشکی شاخص
کرمان اندازهگیری شد .نیمی دیگر از نمونه های خون جهت
تعیین تعداد سلول های خونی در لولههای حاوی هپارین
جمع آوری شده و پس از همگن سازی نمونه خون گسترش
آن تهیه شد .سلول های خونی روی گسترش توسط متانول
ثابت شده و با محلول گیمسا رنگ آمیزی شدند .برای
اندازه گیری تعداد لکوسیت ها (هتروفیل و لنفوسیت) ،تعداد
 100لکوسیت مورد شمارش قرار گرفتند.

جدول  .1ترکیب جیرههای آزمایشی در سه دوره آغازین ،رشد و پایانی.
آغازین (یک تا )10

درصد ترکیبات
ذرت
کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)
روغن سویا
دی کلسیم فسفات
کربنات کلسیم
کلرید سدیم
دی ال متیونین
ال -لیزین
مکمل ویتامین ومعدنی1
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)
سدیم (درصد)
کلر (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین (درصد)

رشد ( 11تا )24

پایانی ( 25تا )42

54/26
37/84
4/33
1/25
1/21
0/30
0/13
0/17
0/50

58/87
33/44
4/16
1/23
1/18
0/29
0/12
0/21
0/50

3100
21/5
0/87
0/43
0/16
0/22
1/29
0/51

3200
20
0/81
0/41
0/16
0/22
1/19
0/48

50/92
41/71
3/42
1/45
1/30
0/30
0/16
0/24
0/50
مقادیر محاسبه شده
3000
23
0/96
0/48
0/16
0/23
1/44
0/56

1مقدار مواد معدنی و ویتامینها در هر کیلوگرم خوراک 0/2 :میلیگرم منگنز 0/3 ،میلیگرم آهن 0/15 ،میلیگرم روی 0/25 ،میلیگرم مس 0/0024 ،میلیگرم
ید 0/000625 ،میلیگرم سلنیوم 30 .واحد بین المللی ویتامین  3/75 ،Aواحد بین المللی ویتامین  0/15 ،D3واحد بین المللی ویتامین  0/005 ،Eمیلیگرم
ویتامین  0/006 ، K3میلیگرم ویتامین  0/012 ،B1میلیگرم ویتامین  0/075 ،B2میلیگرم  0/04 ،B3میلیگرم  0/0075 ،B5میلیگرم  0/0025 ،B6میلیگرم
فولیک 0/0007 ،میلیگرم  0/0004 ،B12میلیگرم بیوتین و  0/125میلیگرم کولین کلراید.

جدول  .2اثر سطوح مختلف تراکم ( 7و  15قطعه در مترمربع) و مکمل سلنومتیونین (صفر و  0/4میلیگرم در کیلوگرم جیره) بر مصرف خوراک ،افزایش وزن و
ضریب تبدیل خوراک در  42روز پرورش جوجههای گوشتی.
اثر تراکم
(پرنده)m2/

اثرات
صفات
مصرف خوراک (گرم)
افزایش وزن (گرم)
ضریب تبدیل

7
4420/3a
2579/7a
1/71

15
3863/2b
2240/2b
1/72

SEM

P-Value

21/8
7/9
0/007

>0/0001
>0/0001
0/35

اثر سلنومتیونین
()mg/kg
0/4
صفر
4211/8a
4071/7b
2496/1a
2323/8b
1/69b
1/75a

تراکم × سلنومتیونین
SEM

P-Value

21/18
7/92
0/007

0/0005
>0/0001
>0/0001

 a,bمیانگینهای هر ردیف با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنیدار هستند (.)P>0/05
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0×7
4314/8ab
2459/8b
1/75

0/4 × 7
4525/8a
2699/6a
1/67

0 × 15
3828/5b
2187/8d
1/75

0/4 × 15
3897/7b
2292/6c
1/70

SEM

P-Value

29/9
11/20
0/01

0/03
>0/0001
0/25
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جدول  .3اثر سطوح مختلف تراکم ( 7و  15قطعه در مترمربع) و مکمل سلنومتیونین (صفر و  0/4میلیگرم در کیلوگرم جیره) بر فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی.
اثرات
متابولیتها
گلوکز
()mg/dl
کلسترول
()mg/dl
تری گلیسرید
()mg/dl
گلوتاتیون
پراکسیداز
()u/ml
لنفوسیت
(درصد)
هتروفیل
(درصد)

اثر تراکم
(پرنده)m2/

تراکم × سلنومتیونین

اثر سلنومتیونین
()mg/kg
0/4
صفر
230/7
235/0

SEM

P-Value

3/07

0/34

0×7
229/6

0/4 × 7
226/3

0 × 15
240/3

0/4 × 15
235/0

SEM

P-Value

4/34

0/82

110/33

4/85

0/39

117/0

104/6

116/0

116/0

6/86

0/39

3/41

0/55

64/6

60/0

63/3

62/0

4/83

0/74

0/002

125/0

138/6

117/3

124/3

2/22

0/17

65/33

70/67

62/67

67/67

1/24

0/21

34/67

29/33

37/33

35/33

1/24

0/21

7
228/0b

15
237/6a

SEM

P-Value

3/1

0/05

110/8

116/0

4/85

0/47

116/50

62/3

62/6

3/41

0/94

64/05

61/0

131/8a

120/8b

1/57

0/001

120/2b

131/5a

1/57

68/0a

63/7b

0/87

0/008

63/7b

67/7a

0/87

0/02

32/0b

36/3a

0/88

0/008

36/0a

32/3b

0/87

0/02

 a,bمیانگینهای هر ردیف با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنیدار هستند (.)P>0/05
جدول  .4اثر سطوح مختلف تراکم ( 7و  15قطعه در مترمربع) و مکمل سلنومتیونین (صفر و  0/4میلیگرم در کیلوگرم جیره) بر ویژگیهای کیفی گوشت جوجههای گوشتی.
اثرات
صفات
pH
ظرفیت
نگهداری
آب
(درصد)
افت پخت
(درصد)
افت
خونابه
(درصد)

اثر تراکم
(پرنده)m2/

تراکم × سلنومتیونین

اثر سلنومتیونین
()mg/kg

7
6/95
52/25a

15
6/91
48/62b

SEM

P-Value

0/04
0/74

0/49
0/005

صفر
6/90
48/50b

0/4
6/95
52/38a

SEM

P-Value

0/04
0/74

0/41
0/003

0×7
6/91
50/75

0/4 × 7
6/98
53/75

0 × 15
6/89
46/25

0/4 × 15
6/92
51/00

SEM

P-Value

0/05
1/04

0/70
0/42

35/90

36/87

0/49

0/18

37/92a

34/85b

0/49

0/0009

37/65

34/15

38/20

35/55

0/69

0/55

14/08b

15/58a

0/14

>0/0001

15/42a

14/23b

0/14

>0/0001

14/60

13/57

16/25

14/90

0/2

0/44

 a,bمیانگینهای هر ردیف با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنیدار هستند (.)P>0/05

پس از کشتار ،گوشت سینه از الشه جدا و به دو نیمه
تقسیم شد ،سپس به مدت  24ساعت در یخچال نگهداری شدند.
پارامترهای کیفیت گوشت ،یک روز پس از کشتار اندازهگیری
شدند .رطوبت با روش معمول  )1990( AOACاندازهگیری
شد .برای اندازهگیری  5 ،pHگرم از نمونه گوشت خام در 25
میلیلیتر آب مقطر هم زده شد تا یکنواخت شود .سپس با
استفاده از گاز استریل صافکرده و با  pHمتر ( Sartoriusمدل
 ،Professional Meter pp-50کشور آلمان) در دمای اتاق pH
نمونهها خوانده شد .برای اندازهگیری ظرفیت نگهداری
آبگوشت 1 ،گرم نمونه داخل گاز استریل قرار گرفت و به مدت
 4دقیقه با دور  1500سانتریفیوژ شد .پس از سانتریفوژ به آرامی
خشک و دوباره وزن شد ،پس از توزین ،نمونه به مدت  24ساعت
در آون با دمای  70درجه سلسیوس خشک و سپس وزن گردید
و درصد ظرفیت نگهداری آب طبق فرمول زیر محاسبه شد

(.)15
×100

وزن پس از خشک کردن )گرم(−وزن پس از سانتریفیوژ)گرم(
وزن اولیه

= ظرفیت نگهداری آب

برای اندازهگیری افت خونابه یک قطعه  10الی  20گرمی
از گوشت سینه مرغ توزین و در پارچه کتان خالص قرار داده
شد ،سپس نمونه مورد نظر در پاکت پالستیکی گذاشته شده و
به مدت  24ساعت در دمای  4درجه سلسیوس قرار گرفت و
دقت شد که گوشت با پالستیک تماس نداشته باشد .پس از 24
ساعت گوشت به آرامی روی پارچه کتان مالش داده شد و دوباره
وزن شد .درصد افت خونابه طبق فرمول زیر محاسبه گردید
(.)16
×100

وزن نهایی )گرم(−وزن اولیه)گرم(
وزن اولیه

= درصد افت خونابه
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برای اندازهگیری افت در نتیجه پخت 1 ،سانتیمتر مکعب
از گوشت بریده شده و وزن گردید .قطعه جدا شده گوشت به
مدت  24ساعت در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری شد .پس
از آن به مدت  10دقیقه در حمام آب گرم در دمای  85درجه
سلسیوس قرار داده شد ،در مرحله آخر نمونه به آرامی با پارچه
کتان پاک شده و وزن شد .درصد افت پخت طبق فرمول زیر
محاسبه شد ( .)17
×100

وزن نهایی )گرم(−وزن اولیه)گرم(
وزن اولیه

= درصد افت پخت

دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار آماری ( SASنسخه
 )9/4و رویه مدل خطی عمومی تجزیه و میانگینها با آزمون
توکی در سطح احتمال ( )P>0/05مقایسه شد .دادههای نسبی
پس از تبدیل  ،arcsinتجزیه آماری شدند.

نتایج
اثر تیمارها بر مصرف خوراک ،افزایش وزن و ضریب تبدیل
خوراک کل دوره در جدول  2نشان داده شده است .نتایج نشان
داد که افزایش تراکم منجر به کاهش مصرف خوراک کل دوره
شد ( )P>0/05در حالیکه افزودن سلنومتیونین منجر به
افزایش مصرف خوراک شد ( .)P>0/05درکل دوره با افزایش
تعداد پرنده ،افزایش وزن کاهش یافت ( .)P>0/05افزودن
سلنومتیونین منجر به افزایش وزن در کل دوره شد (.)P>0/05
اثر تراکم بر ضریب تبدیل خوراک معنیدار نبود .اثر افزودن
سلنومتیونین بر ضریب تبدیل خوراک در کل دوره معنیدار بود
به این ترتیب که افزودن سلنومتیونین منجر به کاهش ضریب
تبدیل خوراک شد ( .)P>0/05برهم کنش تیمارها بر مصرف
خوراک و افزایش وزن معنیدار بود ( ،)P>0/05به طوریکه
جوجههای پرورش یافته در تراکم  7قطعه و با مکمل
سلنومتیونین ،مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتری داشتند.
اثر تیمارهای مختلف بر فراسنجههای خونی در جدول ،3
نشان داده شده است .نتایج نشان داد که گلوکز خون با افزایش
تراکم گله افزایش یافت ،اما گلوتاتیون پراکسیداز خون کاهش
یافت ( .)P>0/05با افزایش تراکم گله ،درصد هتروفیل افزایش
و لنفوسیت کاهش یافت ( .)P>0/05افزودن سلنومتیونین منجر
به افزایش گلوتاتیون پراکسیداز خون شد .همچنین افزودن
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سلنومتیونین درصد لنفوسیت را افزایش و هتروفیل را کاهش
داد (.)P>0/05
اثر تیمارهای مختلف بر کیفیت گوشت جوجههای گوشتی
در جدول  ،4نشان داده شده است .نتایج نشان داد که با افزایش
تراکم گله ،افت خونابه افزایش و ظرفیت نگهداری آب گوشت
کاهش یافت ( .)P>0/05افزودن سلنومتیونین منجر به افزایش
ظرفیت نگهداری آب و کاهش افت خونابه و پخت گردید
( .)P>0/05برهم کنش تیمارها بر کیفیت گوشت از لحاظ
آماری معنیدار نبود.

بحث
نتایج مطالعات انجام گرفته روی تراکم بیانگر این است
که در سنین ابتدایی پرورش نگرانی کمتری در رابطه تأثیر منفی
تراکم بر مصرف خوراک و افزایش وزن بهدلیل عدم محدودیت
فضا نسبت به جثه پرنده وجود دارد .با افزایش سن و وزن
پرندگان فضای حرکتی پرندگان کاهش مییابد و در نتیجه با
کاهش تحرک ،دسترسی پرنده به آب و خوراک کاهش مییابد
( .)4مطالعات انجام شده روی جوجههای گوشتی نشان داد که
حضور جوجهها در اطراف دانخوری باعث تحریک سایر جوجهها
به مصرف خوراک شد و جوجهها زمان بیشتری در اطراف
دانخوریها سپری کردند .این رفتار در گروههای بزرگ جوجهها
و در روزهای ابتدایی پرورش مفید بوده و سبب شد که جوجهها
خوراک کافی مصرف کنند ،اما افزایش سن باعث کاهش سطح
دانخوری نسبت به تعداد جوجهها شد و در نتیجه مصرف خوراک
را کاهش داد ( .)18محققین تأثیر تراکم بر جوجههای گوشتی
در دو تراکم کم ( 10پرنده در متر مربع) و زیاد ( 16پرنده در
متر مربع) را بررسی و گزارش کردند که خوراک مصرفی در هفته
پنجم و ششم پرورش بهطور معنیداری در تراکم باال کاهش
یافت .همچنین افزایش وزن در تراکم باال کاهش و ضریب تبدیل
خوراک کاهش یافت ( .)19برهم کنش افزایش سن و میزان
تراکم پرورش توسط دیگر محققین گزارش و نشان داد که در
دورههای رشد و پایانی ،خوراک مصرفی و افزایش وزن در تراکم
زیاد ( 16قطعه پرنده در مترمربع) نسبت به تراکم پایین (10
قطعه پرنده در مترمربع) ،کاهش و ضریب تبدیل افزایش یافت
( )5که همسو با نتایج مطالعه حاضر میباشد .گزارش شده است
که تراکم باالی پرورش ،پاسخهای فیزیولوژیکی منفی ،از جمله
افزایش سطح کورتیکوسترون ،افزایش پراکسیداسیون لیپید و

فرهاد مهدیخانی و همکاران\ سلنیوم آلی در جیره جوجههای گوشتی تحت تنش تراکم

تولید رادیکالهای آزاد و افزایش سرکوب سیستم ایمنی در
جوجهها ایجاد میکند ( ،)20بنابراین ،تراکم باالی پرورش بر
عملکرد رشد جوجهها تأثیر منفی میگذارد .از جمله موادی که
در کم کردن آثار رادیکالهای آزاد مؤثر میباشد ،سلنیوم است.
سلنیوم بخشی از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است که بهعنوان
دومین خط دفاعی بدن عمل کرده و با تخریب پراکسیدهای
سلولی ،از تشکیل رادیکالهای آزاد جلوگیری میکند (.)11
سلنیوم از عملکرد طبیعی سیستمهای ایمنی حمایت کرده و از
آسیبهای کبدی جلوگیری میکند .بهعالوه این عنصر ،در
فعالیتهای آنتی اکسیدانی و هورمونهای تیروئید تأثیرگذار
است و اثرات از بین برندهای بر باکتریهای مضر روده دارد (.)21
مزیت اصلی سلنیوم برای پرورش دهندگان مربوط به ایجاد
ذخایر سلنیوم در بدن است که میتواند در شرایط تنش مورد
استفاده قرار گیرد .این ذخیره را میتوان فقط با استفاده از
خوراک حاوی سلنومتیونین که بهطور اختصاصی به جای
متیونین در پروتئینها گنجانده میشود ،در عضالت ایجاد نمود.
در شرایط تنش ،کاتابولیسم پروتئین و تجزیه پروتئینهای
غیرضروری ،سلنیوم را آزاد میکند تا آن را برای سنتز بیشتر
سلنوپروتئینها و بهبود دفاع آنتیاکسیدانی فراهم کند (.)11
محققین تأثیر سلنومتیونین بر جوجههای گوشتی در شرایط
تنش گرمایی را بررسی و گزارش کردند که استفاده سطح 0/3
میلیگیرم در هر کیلوگرم جیره در دوره پایانی پرورش ،خوراک
مصرفی را به طور معنیداری افزایش داد ،ولی بر افزایش وزن و
ضریب تبدیل خوراک تأثیری نداشت ( .)22سایر محققین نیز
بهبود در افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در سطح 0/3
میلیگرم سلنیوم نسبت به گروه شاهد را گزارش کردند ()23
که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.
طبق نتایج مطالعه حاضر ،گلوکز خون در تراکم  15جوجه
در هر متر مربع پرورش افزایش یافت .طبق گزارش محققین
عوامل تنشزا (دما ،تراکم گله ،بیماری و انتقال) با تحریک محور
هیپوفیز-هیپوتاالموس منجر به افزایش ترشح هورمونهای فوق
کلیوی نظیر کورتیزول و کورتیکوسترون میشوند که ترشح
هورمون کورتیزول با افزایش تجزیه پروتئین و فرایند
گلوکونئوژنر منجر به افزایش گلوکز خون میگردد ( .)24گزارش
شده است که تنش گرمایی سبب افزایش ترشح هورمون
کورتیکوسترون از غده فوق کلیوی و افزایش غلظت گلوکز و
کلسترول پالسما میشود .در دمای محیطی باال ظرفیت غشاء

موکوسی روده برای جذب قندها افزایش مییابد و تنش گرمایی
باعث افزایش انتقال گلوکز از ژژونوم جوجهها میشود (،)25
بنابراین افزایش گلوکز خون با تنش تراکم قابل انتظار است.
محققین گزارش کردند که با افزایش تراکم میزان گلوکز خون
افزایش یافت ،اما در میزان کلسترول خون تفاوتی مشاهده نشد
( )26که نتایج در مورد افزایش گلوکز خون با افزایش تعداد
پرنده همسو با نتایج مطالعه حاضر است نه تعداد اما ،در آزمایشی
تأثیر دو تراکم پایین تراکم کم یعنی  10پرنده در مترمربع و
تراکم زیاد یعنی 16پرنده در مترمربع در جوجههای گوشتی
بررسی و گزارش شد که بین دو تیمار تراکم تفاوت معنیداری
در میزان گلوکز و تریگلیسرید خون مشاهده نشد ( .)19در این
مطالعه با افزایش تراکم ،غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
کاهش یافت ،اما افزودن سلنومتیونین میزان این آنزیم در خون
را افزایش داد .تقریباً  40تا  50درصد از سلنیوم کل بدن در
گلوتاتیون پراکسیداز قرار دارد و وجود این عنصر در بدن باعث
افزایش فعالیت آنزیم میشود ( .)11محققین تأثیر سلنومتیونین
بر جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی را بررسی و
گزارش کردند که استفاده از سطح  0/3میلیگرم سلنومتیونین
در دوره پایانی پرورش باعث افزایش معنىدار غلظت آنزیمهاى
آنتىاکسـیدانى خون شامل گلوتاتیون پراکسـیداز و
سوپراکسـید دیسـموتاز و کاهش غلظت ترىگلیسرید شد (.)22
در مطالعهای با بررسی فرم آلی و غیرآلی و سطوح مختلف
سلنیوم در جوجههای گوشتی گزارش کردند که تیمارهای
حاوی سلنیوم بهطور معنیداری سطح گلوتاتیون پراکسیداز
خون را افزایش دادند ( .)23در مطالعات دیگر نیز گزارش شد
که استفاده از سطح  0/15میلیگرم سلنومتیونین و سلنیت
سدیم نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداری باعث افزایش
سطح گلوتاتیون پراکسیداز پالسمای خون شد ( )27که با نتایج
مطالعه حاضر مطابقت دارد.
عوامل تنشزا با تحریک ترشح هورمونهای غدد فوق
کلیوی ،موجب افزایش نسبی تعداد هتروفیل در طیور میشوند.
( .)25در یک مطالعه تراکم  20قطعه پرنده در مترمربع نسبت
به تراکمهای  14و  18قطعه پرنده در مترمربع باعث افزایش
هتروفیل خون شد ،اما میزان سلولهای لنفوسیت در تراکم باال
بهطور معنیداری کاهش یافت ( .)28در مطالعهای دیگر در
تراکم  23قطعه پرنده در مترمربع نسبت به  13قطعه پرنده در
مترمربع در مرغان تخمگذار ،تعداد سلولهای لنفوسیت بهطور

84

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی ▐دورۀ  77شمارۀ 1401 ،2

معنیداری کاهش یافت ( .)3سلنیوم میتواند در شرایط تنش
گرمایی بر اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی غلبه کند و موجب
تقویت سیستم ایمنی و دفاعی در جوجههای گوشتی در شرایط
تنش گرمایی شود ( .)12محققین افزایش تولید
ایمونوگلوبولینهای  G ،Aو  Mرا با افزودن  0/5میلیگرم
سلنومتیونین در جیره جوجههای گوشتی گزارش کردهاند و این
افزایش را به بهبود عملکرد سیستم ایمنی با سلنیوم نسبت
دادهاند ( .)29نشان داده شده است که سلنیوم در بسیاری از
اندامهای ایمنی نظیر مغز استخوان ،تیموس ،طحال ،کبد و غدد
لنفاوی وجود دارد و در سطح سلولی نیز در لنفوسیتها،
گرانولوسیتها و ماکروفاژها یافت میشود ( )30که میتواند
دلیلی بر افزایش لنفوسیت خون با مکمل سلنومتیونین باشد.
چندین شاخص از جمله میزان  ،pHظرفیت نگهداری آب،
افت پخت و افت خونابه بازتاب دهنده کیفیت گوشت میباشند.
ظرفیت نگهداری آب یکی از ویژگیهای مهم کیفیت گوشت
است که بر آبدار بودن گوشت تازه و محصول نهایی تأثیر
میگذارد ،بین درصد ظرفیت نگهداری آب با درصد افت خونابه
و افت در نتیجه پخت همبستگی وجود دارد به طوری که گوشت
با ظرفیت نگهداری آب باالتر دارای درصد افت خونابه و افت در
نتیجه پخت کمتری میباشد ( .)31در این مطالعه افت خونابه
در تراکم  15پرنده نسبت به تراکم  7پرنده افزایش و ظرفیت
نگهداری آب کاهش یافت ،که میتواند نشان دهنده کاهش
کیفیت گوشت تولیدی در تراکم باال باشد .محققین تأثیر تراکم
بر عملکرد اردکهای پکین پرورش یافته در تراکمهای  8 ،5و
 11قطعه در مترمربع را بررسی و گزارش کردند که میزان افت
خونابه در تراکمهای  8و  11قطعه بهطور معنیداری بیشتر از
تراکم  5قطعه بود .همچنین میزان اسیدیته گوشت  45دقیقه
بعد از کشتار ،در تراکمهای  8و  11قطعه بهطور معنیداری

سلنومتیونین ،ظرفیت نگهداری آب را افزایش و افت پخت و
خونابه را کاهش داد که با نتایج دیگر مطالعات همخوانی دارد.
محققین بهبود کیفیت گوشت جوجههای گوشتی با افزودن 0/3
میلیگرم سلنومتیونین و  0/1میلیگرم نانوسلنیوم را گزارش
کردهاند ( .)33در مطالعهای دیگر روی جوجههای گوشتی نشان
دادند که افزودن  0/5میلیگرم سلنیوم منجر به کاهش افت
پخت و افت خونابه گوشت جوجههای گوشتی شد ( .)34در
مطالعهای دیگر روی سطوح مختلف سلنومتیونین ،نشان داده
شد که استفاده از سلنومتیونین در سطوح  0/4تا  ،0/8بهطور
معنیداری سبب کاهش افت خونابه شد ،اما بر افت پخت تأثیری
نداشت ( .)35محققین دلیل بهبود کیفیت گوشت با سلنیوم را
به نقش آن در ساختار آنزیمهای سلنوپروتئینی در جهت حفظ
پایداری غشاها پس از کشتار و همچنین تعویق فرایند پروتئولیز
بهواسطه خاصیت آنتی اکسیدانی آن نسبت دادهاند (.)36
درمجموع ،با توجه به نتایج این مطالعه ،افزایش تعداد جوجه از
 7به  15قطعه در متر مربع اثر منفی بر عملکرد جوجههای
گوشتی داشت ،در حالیکه استفاده از سلنومتیونین در جیره به
میزان  0/4میلیگرم ،منجر به بهبود صفات عملکردی،
متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی شد.
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Abstract
BACKGROUND: Stocking density is one of the most important problems in the poultry industry, which impair their
production and welfare.
OBJECTIVES: This experiment was done to evaluate the effect of organic selenium supplementation on the growth
performance, blood metabolites, and the meat quality of broiler chickens in different stocking densities.
METHODS: 216 one-day-old male broiler chickens (Ross 308) were used in 2×2 factorial arrangements by 2 stocking
densities (7 and 15 birds/m2) and 2 levels of selenomethionine (0 and 0.4 mg/kg) in a completely randomized design
with 4 treatments and 4 replicates.
RESULTS: The feed intake (FI), and body weight gain (BWG) were significantly affected by the stocking density and
selenomethionine (SE-MET) supplementation in the overall experiment (P<0.05). FI and BWG decreased and feed
conversion ratio decreased in 15 bird’s density, while SE-MET inclusion improved these traits (P<0.05). Increasing
stocking density increased the plasma glucose (P<0.05). Blood glutathione peroxidase and lymphocyte levels reduced
at 15 bird’s density, while increased by 0.4 mg SE-MET supplementation (P<0.05). Increasing stocking density
increased blood heterophil, while SE-MET inclusion decreased it (P<0.05). Meat pH and cooking loss were not
affected by stocking density. Dripping loss (DL) increased, and water holding capacity (WHC) decreased at 15 bird’s
density, but 0.4 mg SE-MET decreased DL and significantly increased WHC (P<0.05).
CONCLUSIONS: It was concluded that increasing stocking density had the negative effects on the growth
performance and meat quality of broiler chickens; however, the supplementation of 0.4 mg of SE-MET to diet can
improve the growth performance, blood metabolites and meat quality of broiler chickens.
Keywords: Broiler, Cooking loss, Density, Glutathione peroxidase, Selenomethionine
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Experimental diets in starter, grower and finisher periods.
Table 2. The effect of different stocking densities (7 and 15 birds/m2) and selenomethionine supplementation (0 and
0.4 mg/kg of diet) on feed intake, weight gain, and feed conversion ratio of broilers at 42 days of the broiler rearing
period. a,b Means within each row with different superscripts have significant differences (P<0.05).
Table 3. The effect of different stocking densities (7 and 15 birds/m2) and selenomethionine supplementation (0 and
0.4 mg/kg of diet) on blood metabolites of broilers. a,b Means within each row with different superscripts have
significant differences (P<0.05).
Table 4. The effect of different stocking densities (7 and 15 birds/m2) and selenomethionine supplementation (0 and
0.4 mg/kg of diet) on meat quality of broilers. a,b Means within each row with different superscripts have significant
differences (P<0.05).
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