
 

 3131/ سال4شماره  42علوم دامی/ جلد  هايپژوهش نشریه
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 گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه و استاد استادیاربه ترتیب  6
 m.daneshyar@urmia.ac.ir :Emailمسئول مکاتبه: *

 

 

 چکیده

 033 منیزیم )صفر، گرم در کیلوگرم( وسولفاتمیلی 03و 03 در این تحقیق اثرات سطوح مختلف استات روی )صفر،

ای گوشتی تحت شرایط ههای خونی جوجهشد، خصوصیات الشه و برخی فراسنجهگرم( بر رم در کیلوگرمیلی 033و

 در( 033ی راس )ی سویهی نر یکروزهقطعه جوجه 053برای این منظور از مورد بررسی قرار گرفت.  استرس گرمایی

. پرنده در هر تکرار بهره برده شد 03و  رارتک 5تیمار،  9با  ی طرح کامال تصادفیبر پایه 0×0قالب یک آزمایش فاکتوریل 

روزگی( مشابه ولی دارای سطوح متفاوت منیزیم  01تا 11روزگی( و پایانی )از 10تا  3 ی آغازین )ازها جیرهی پرندههمه

نتایج حاصله نشان داد که استفاده از استات روی با عث بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن  و روی را در یافت کردند.

. بر عملکرد جوجه ها در کل دوره نداشتی ( اما استفاده از سولفات منیزیم تاثیرP<30/3ضریب تبدیل خوراک شد ) و

(. بعالوه افزودن روی به طور معنی P<30/3افزودن منیزیم و روی به طور معنی داری وزن نسبی کبد را کاهش داد )

چنین استفاده از روی میزان هموگلوبین خون را افزایش ( همP<30/3داری وزن ژژنوم و طول دئودنوم را کاهش داد )

به تنهایی  میلی گرم در کیلوگرم استات روی 03استفاده از هر چند ، حاضربر اساس نتایج آزمایش  P).<30/3داد )

استفاده توام  گردید اماو سبب کاهش اثرات مضر استرس گرمایی اشت های گوشتی دبهترین تاثیر را بر عملکرد جوجه

 .نکردایجاد را در رابطه با صفات مورد آزمون ن با سولفات منیزیم هیچ مزیتی آ

 

 های خونیفراسنجه،  سولفات منیزیم ،های گوشتیجوجه  ،استات روی استرس گرمایی، :کلیدیگان واژ

 
 

 مقدمه

عمده پرورش طیور در  تمشکال ی ازاسترس گرمایی یک

و  رشدعالوه بر کاهش مناطق گرم جهان بوده و 

شود عملکرد طیور سبب افزایش نرخ مرگ و میر می

(. اثرات استرس گرمایی در 1332و همکاران مجاهد )

گراد به باالتر ی سانتیدرجه 03طیور با افزایش دما از 

 برای مثال،( 1333و همکاران  یاردیبیشود )می آشکار

 1/01ی دمایی های گوشتی در محدودهجوجهقرار دادن 

 باعث کاهشکوتاهی  مدت بهگراد سانتیی درجه 00تا 

قرمز خون  هایگلبول به هابادیآنتی پاسخ میزان
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(. همچنین 1330 اسمیتو  بارتلت)شود گوسفندی می

 گرادی سانتیدرجه 01استرس گرمایی در محدوده 

درصد در  00سبب کاهش مصرف خوراک به میزان 

شود هفتگی می 0درصد در سن  10هفتگی و  0سن 

(. 1330باتلت و اسمیت  و 0990و همکاران   یرتگرا)

است که استرس گرمایی دفع مواد معدنی  مشخص شده

و در نتیجه منجر به  دادهها را از بدن افزایش و ویتامین

مواد همچنین و  Cو  A ،Eهای غلظت ویتامین کاهش

 گرددمیمعدنی آهن، منیزیم، روی و کروم سرم و کبد 

ی های(. روش1331 همکاران  وساهین  و 0935 فینستر)

استفاده از مکمل چربی برای افزایش سطح  از قبیل

(، 0929و همکاران دیل ) یحرارتو کاهش اتالف انرژی 

کاهش میزان پروتئین جیره با حفظ تعادل آمینواسیدی 

تعادل الکترولیت  تغییر و (0920و همکاران  والدروپ)

ر برای کاهش اثرات منفی استرس گرمایی دجیره 

و  هبالناو )های گوشتی استفاده شده است جوجه

  و ویتامینی های معدنی(. افزودن مکمل0992 همکاران

به جیره سبب کاهش اثرات مضر استرس گرمایی بر 

ساهین و )گردیده است های گوشتی عملکرد جوجه

(. منیزیم و روی برای فعالیت بیش از 1330 کوچوک

های ا برای واکنشهآنزیم حیاتی بوده و وجود آن 033

پراساد و آنزیمی و متابولیک بدن ضروری است )

انجمن  یطبق توصیه (.1333کوچوک  و 1331 کوچوک

(، میزان روی مورد نیاز 0990) NRC)ملی تحقیقات )

گرم در کیلوگرم میلی 25تا  03برای پرندگان مختلف

جیره است. روی، اثر مثبت خود را بر مصرف خوراک 

ها ها، پروتئینر متابولیسم کربوهیدراتاز طریق تأثیر ب

 یهادر مرغ  (.1333 مک دونالدکند )و لیپیدها اعمال می

 03استفاده از  تحت شرایط استرس گرمایی، گذارتخم

 گرمیلیم 3همراه با  یرو لوگرمیدر ک گرمیلیم

-ه تخمپوست تیفیسبب بهبود ضخامت و ک نیدوکسیریپ

گردیده  مرغتخم دیو تولخوراک  لیتبد بی، ضرمرغ

. در بلدرچین ژاپنی (1333 همکاران و کوچوک)است 

میلی  03 استفاده از تحت شرایط استرس گرمایی نیز

مصرف خوراک، وزن  شیسبب افزااستات روی  گرم 

و وزن الشه  یبدن، بازده استفاده از خوراک مصرف

عنوان منیزیم به (.1335و همکاران  ساهین)شده است 

به عنوان  استرس گرمایی بوده و یک عنصر مهم در

ها در کننده برای بسیاری از آنزیمفاکتور یا فعالکو

انجمن ملی های متابولیسمی حیاتی است )واکنش

تحقیقات نشان داده است که ترکیب (. 0990 تحقیقات

های گوشتی ی جوجهدر جیره  Eمنیزیم با ویتامین

خوراک روزانه و  سبب افزایش وزن زنده، مصرف

 و گوو) شودلوگیری از اکسیداسیون گوشت میج

گرم  یلیم 1و  0، 3استفاده از سطوح  (.1330همکاران 

 یرهیدر ج میزیمن ناتیپروتئمنیزیم از منبع گرم لویک در

طور به ییاسترس گرما طیدر شرا یژاپن نیبلدرچ

و کلسترول سرم را  دیسریگلیتر میزان یداریمعن

داده است  شیافرا سرم را میزیمن زانیکاهش و م

به طور کلی انجمن ملی  (.1335و همکاران  ساهین)

حداقل احتیاجات مورد نیاز مواد  (0990)  تحقیقات

معدنی طیور را برای جلو گیری از عالئم کمبود توصیه 

کرده است، درحالی که بدلیل افزایش دفع مواد معدنی 

ازبدن، کاهش مصرف مواد مغذی و به طبع آن کاهش 

ریافت مواد مغذی توسط مجرای گوارش )به میزان د

خاطر کاهش وزن و طول مجرای گوارش( در شرایط 

تنش، نیاز به مواد معدنی به بیش از مقدار توصیه شده 

افزایش پیدا می کند. بنابراین با توجه به افزایش نیاز به 

مواد معدنی در شرایط استرس گرمایی و اهمیت 

ابولیسم بدن، هدف عناصری مانند روی و منیزیم در مت

آزمایش اخیر بررسی تاثیر سطوح مختلف استات روی 

و سولفات منیزیم بر عملکرد، خصوصیات الشه و 

های گوشتی تحت های خونی جوجهسنجهبرخی فرا

 شرایط استرس گرمایی بود.

 

 هامواد و روش

ی سویه راس قطعه جوجه ی نر یکروزه 053تعداد 

بر پایه ی  0×0ریل ( در قالب یک آزمایش فاکتو033)
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طرح کامال تصادفی برای بررسی اثرات سطوح مختلف 

میلی گرم در کیلو گرم(  03و 03استات روی )صفر،

میلی گرم  033و 033وسولفات منیزیم )صفر،

 53گروه  9ها به درکیلوگرم( استفاده شد. این جوجه

تکرار مورد بررسی  5تایی تقسیم شدند و هر گروه در 

های مورد آزمایش در قفس های قرار گرفت. جوجه

 0/00±09/3)میانگین وزن جوجه  03جداگانه شامل 

قرار گرفته و به طور تصادفی به تیمارهای گرم( 

های این جوجهی همه آزمایشی اختصاص پیدا کردند.

روزگی( و  3-10ی مشابه آغازین )آزمایش با جیره

تغذیه شدند ولی سطوح متفاوت  (روزگی 11-01) رشد

میلی گرم استات روی در کیلو  03و  03)صفر، روی 

میلی گرم سولفات  033و  033و منیزیم )صفر، گرم(

منیزیم در کیلوگرم( را از یکروزگی تا آخر دوره 

. افزایش وزن، (0آزمایشی دریافت کردند )جدول 

ای مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در دروه ه

به شدند. گیری و محاسآغازین، رشد و کل دوره اندازه

(  033های سویه راس )هاى غذایى بر اساس نیازجیره

ها به آب و دان به صورت آزاد جوجه شدند. تنظیم

ساعت روشنایی و  10ی نوری برنامه .داشتند دسترسی

ی آزمایشی اعمال ساعت خاموشی در کل دوره 0

 10درجه سانتی گراد ) 01 ±0دمای مداوم  گردید.

ی تا آخر دوره برای القای ساعت در روز( از یکروزگ

 01در سن استرس گرمایی مورد استفاده قرار گرفت. 

روزگی یک قطعه جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی 

انتخاب شده و برای خونگیری مورد استفاده قرار 

های های خونی اخذ شده سریعا به لولهگرفت. نمونه

 ( منتقل گردیدندEDTAحاوی مواد ضد انعقادی )

دقیقه  5ها بعد از سانتریفیوژ به مدت ی این نمونهپالسما

های جدا شد و تا اندازه گیری 5333در دور 

گراد ذخیره درجه سانتی -13آزمایشگاهی در دمای 

گردید. سپس این نمونه به آزمایشگاه منتقل شدند و 

گلیسیرید این نمونهام و تریخمیزان کلسترول، پروتئین 

و  (Alcyon300,USAمتر )ها با دستگاه اسپکتروفوتو

توسط کیت پارس آزمون )تهران، ایران( اندازه گیری 

هم با کیت زیست شیمی  خون  شد. میزان هموگلوبین

)تهران، ایران( و روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. 

 Nuve NTدستگاههماتوکریت توسط سانتریفیوژ با 

بعد از کشتار، وزن نسبی الشه،  مشخص شد.  715

و اندامهای داخلی قلب و کبد بر حسب وزن سینه، ران 

و طول نسبی  . بعالوه وزنزنده بدن محاسبه گردید

داده  قسمتهای مختلف روده کوچک نیز محاسبه گردید.

های به دست آمده از این آزمایش در قالب یک آزمایش 

ی طرح کامال تصادفی توسط نرم برپایه 0×0فاکتوریل 

اختالفات معنی دار در آنالیز شدند و مقایسه  SASافزار

  .درصد  بوسیله آزمون توکی صورت گرفت 5سطح 

 

 نتایج

 عملکرد

هیچ کدام از مواد معدنی روی یا منیزیم تاثیری بر 

های گوشتی در دوره آغازین مصرف خوراک جوجه

نداشتند. مصرف خوراک دوره رشد و کل دوره فقط 

در همه سطوح  (.P<35/3)تحت تاثیر روی قرار گرفت 

گرم در میلی 03های تغذیه شده با سطح یزیم، جوجهمن

کیلوگرم روی مصرف خوراک باالتری در مقایسه با 

-(. افزایش وزن جوجه1ها داشتند )جدول سایر جوجه

های گوشتی در دوره آغازین تحت تاثیر روی یا منیزیم 

 افزودندر دوره رشد و کل دوره، اگرچه  .قرار نگرفت

سازی ش وزن نداشت ولی مکملمنیزیم تاثیری بر افزای

. اگرچه تفاوت (P<35/3روی افزایش وزن را بهبود داد )

داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت ولی معنی

در هر دوره رشد و کل  گرم رویمیلی 03مصرف 

(. 0)جدول ( P<35/3) باال بردافزایش وزن را  دوره،

تاثیر روی یا  ضریب تبدیل در دوره آغازین تحت

ولی ضریب تبدیل دوره رشد و کل  یزیم قرار نگرفتمن
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اگرچه در هر  .(P<35/3)دوره توسط روی بهبود یافت 

داری بین ضریب دو دوره رشد و کل دوره، تفاوت معنی

تبدیل خوراک تیمارهای مختلف وجود نداشت ولی 

 ،میلی گرم روی 03و  03های تغذیه شده با سطح جوجه

های در مقایسه با جوجه تریضریب تبدیل خوراک پایین

بعالوه اثرات متقابل روی و  (.0)جدول  داشتندشاهد 

های عملکردی مصرف منیزیم برای هیچکدام از فراسنجه

-خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در دوره

 .دار نشدهای آغازین، رشد و کل دوره معنی

 

 های پایهترکیب ومیزان مواد مغذی جیره -1جدول 

 روزگی(42تا 22ی رشد ) جیره روزگی(21تا  0ی آغازین )جیره ی جیرهاجزا

9/00 ذرت  32/01  

50/09 درصد پروتئین( 00) سویا یکنجاله  23/00  

33/13 گندم یدانه  33/15  

3/0 روغن سویا  1/0  

0/1 دی کلسیم فسفات  05/1  

0/0 سنگ آهک  30/3  

02/3 نمک  00/3  

03/3 متیونین -دی ال  33/3  

19/3 (HCL) هیدروکلراید ینلیز  11/3  

5/3 مکمل ویتامینی ومعدنی  3/5  

 ترکیب شیمیایی جیره

 1993 1933 انرژی  فابل متابولیسم) کیلو کلری بر کیلوگرم(

33/11 پروتئین خام)درصد(  33/13  

33/0 کلسیم )درصد(  9/3  

05/3 فسفر قابل دسترس ) درصد(  05/3  

00/0 لیزین ) درصد(  10/0  

35/3 نین ) درصد(ترئو  22/3  

92/3 ایزولوسین ) درصد(  33/3  

33/0 والین ) درصد(  93/3  

19/3 تریپتوفان ) درصد(  10/3  

00/000 کولین )میلی گرم در کیلو گرم(  00/000  

10/51 روی ) میلی گرم در کیلو گرم(  01/50  

گرم ویتامین میلی E ،1المللی ویتامین  واحد بین  3D، 03المللی ویتامین  واحد بین A ،1333المللی واحد بین 933مکمل فوق در هر کیلوگرم حاوی 

3K ،0/3 12میکروگرم ویتامین  05گرم پیریدوکسین، میلی 0گرم ریبوفالوین، میلی 0/0گرم تیامین، میلیB ،03 گرم اسید میلی 03گرم نیاسین، میلی

 0/5گرم مس، میلی 03گرم روی، میلی 35گرم آهن، میلی 53گرم منگنز، میلی 033کسیدان، گرم آنتی امیلی 033گرم بیوتین، میلی 3/0پنتوتنیک، 

 گرم سلنیوم بود.میلی 3/1گرم ید، میلی
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های گوشتی تحت شرایط تاثیر سطوح مختلف استات روی وسولفات منیزیم بر میانگین مصرف خوراک جوجه -2جدول 

 روزگی( 42تا  1های گوشتی )روزگی( و کل دوره جوجه 42تا  22روزگی(، رشد ) 21ا ت 1های آغازین )استرس گرمایی در دوره

P value  
SEM 

 

گرم(منیزیم  )میلی گرم(روی )میلی    

 سن
 

 

اثر 

 متقابل
 صفر 03 03 صفر 033 033 روی منیزیم

20/3  03/3  50/3  91/9  03/222  03/310  53/330  33/330  31/305  90/233  
دوره 

 آغازین

00/3  20/3  30/3  10/03  
02/1259  30/1233  00/1300  23/1232  20/1392  05/1200  

دوره 

 رشد

09/3  32/3  13/3  91/03  
00/0500  05/0593  01/0030  0099/00b 0235/05a 0553/39b 

کل 

 دوره

a _b  باشد. می دار معن اختالف معنی به برای هر عنصر و ردیف  هر مشابه غیر حروف 

 

های گوشتی تحت شرایط مختلف استات روی و سولفات منیزیم بر میانگین افزایش وزن جوجه تاثیر سطوح  -3جدول 

 روزگی( 42تا  1های گوشتی )روزگی( و کل دوره جوجه 42تا  22روزگی(، رشد ) 21تا  1های آغازین )استرس گرمایی در دوره

P value  
SEM 

 

گرم(منیزیم  )میلی گرم(روی )میلی   سن 
 

 

اثر 

 متقابل
 صفر  03   03 صفر 033 033 روی منیزیم

50/3  00/3  99/3  30/2  12/503  90/550  33/550  09/551  03/509  00/550  
دوره 

 آغازین

00/3  10/3  3332/3  09/13  
00/0039  30/0190  30/0050  00/0000  00/0001  00/0113  

دوره 

 رشد

10/3  01/3  330/3  53/10  
55/0303  33/0303  10/0901  00/0321  00/3095  05/0229  

کل 

 دوره

 

 خصوصیات الشه

از فاکتورهای روی یا منیزیم تاثیری بر وزن  هیچیک

نسبی سینه، ران، قلب و چربی حفره بطنی نداشتند. اما 

وزن نسبی کبد را منیزیم  گرممیلی 033و  033سطوح 

بین داری ( اگرچه تفاوت معنیP<35/3کاهش دادند )

(. همچنین 5ل )جدو تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد

های گوشتی توسط طول دئودنوم و وزن ژوژنوم جوجه

گرم میلی 03و 03 (. افزودنP<35/3روی کاهش یافت )

در کیلوگرم روی باعث کاهش طول دئودنوم گردید. 

میلی گرم  03های تغذیه شده با وزن ژوژنوم جوجه

های تغذیه شده داری کمتر از جوجهروی به طورمعنی

 (.0د )جدول با جیره شاهد بو

 فراسنجه های خونی

افزودن روی یا منیزیم هیچ تاثیری بر کلسترول،  

پروتئین کل و هماتوکریت خون نداشت. اما هموگلوبین 

( 2( )جدول P<35/3خون تحت تاثیر روی قرار گرفت )
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میلی  03های تغذیه شده با سطح متوسط روی )و جوجه

ه با گرم بر کیلوگرم( هموگلوبین بیشتری در مقایس

های سایر تیمارهای آزمایشی داشتند. بعالوه اثر جوجه

-متقابلی بین روی و منیزیم برای هیچ کدام از فراسنجه

 (.P>35/3های خونی وجود نداشت )

 

های گوشتی تحت شرایط تاثیر سطوح مختلف استات روی و سولفات منیزیم بر ضریب تبدیل خوراک جوجه  -4جدول 

 روزگی( 42تا  1های گوشتی )روزگی( و کل دوره جوجه 42تا  22روزگی(، رشد ) 21تا  1ای آغازین )هاسترس گرمایی در دوره

P value 
 

SEM 

 

گرم(منیزیم  )میلی گرم()میلی روی    

 سن

 

 
 اثر

 متقابل
 صفر  03  03 صفر 033 033 روی منیزیم

20/3  92/3  50/3  31/3  00/0  05/0  00/0  01/0  00/0  00/0  
دوره 

 آغازین

90/3  23/3  31/3  
1/3  

02/1  00/1  33/1  1/32 b 1/30b a15/1 
دوره 

 رشد

02/3  13/3  
30/3  31/3  90/0  

95/0  39/0  0/32 b 
 0/39

b 

a99/0 
کل 

 دوره

ba _  باشد.می دارمعنی اختالف معنی به ردیف و برای هر عنصر  هر مشابه غیر حروف 

 

-( قسمت100منیزیم بر وزن نسبی )وزن بر  وزن زنده ضربدر  بررسی تاثیر سطوح مختلف استات روی وسولفات -5جدول 

     (گراددرجه سانتی 32 ±1روزگی ) 42های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی در های داخلی  جوجههای مختلف الشه و اندام

P value SEM 

 

گرم(منیزیم  )میلی گرم()میلیروی    

 

 پارامتر

اثر  

 متقابل
 صفر  03  03 صفر 033 033 روی منیزیم

33/3  00/3  00/3  30/3  31/11  09/10  10/09  95/09  51/09  03/09  سینه 

00/3  05/3  02/3  35/3  00/11  00/13  00/13  01/10  05/02  05/13  ران 

52/3  03/3  03/3  30/3  b 00/1  b 00/1 a 03/1 1/22ab 0/19a 0/20a کبد 

99/3  33/3  90/3  31/3  10/0  15/0  12/0  13/0  12/0  10/0  قلب 

00/3  00/3  10/3  30/3  23/0  05/0  
03/0  23/0  03/0  53/0  

-چربی محوطه

 ی بطنی

a _b  باشد. می دارمعنی اختالف معنی به برای هر عنصر و ردیف  هر  مشابه غیر حروف 
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و وزن  (100بررسی تاثیر سطوح مختلف استات روی وسولفات منیزیم بر طول نسبی )طول بر طول روده ضربدر   -6جدول 

 42های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی در های مختلف روده جوجه( قسمت100نسبی )وزن بر وزن زنده ضربدر 

 (گراددرجه سانتی 32 ±1روزگی )

P value 

 
SEM 

 
گرم(منیزیم  )میلی گرم()میلیروی     

 پارامتر

 صفر  03  03 صفر 033 033 روی منیزیم اثر متقابل 

19/3  90/3  331/3  30/3  17/7  17/7  17/7  b 85/7 b 17/7 a 58/7  دنومطول دئو  

10/3  50/3  25/3  03/3  88/7  58/7  51/7  57/7  71/7  57/7  طول ژژنوم 

25/3  00/3  93/3  03/3  77/7  75/7  71/7  77/7  78/7  71/7  طول ایلیئوم 

00/3  05/3  00/3  30/3  58/8  51/8  87/8  57/8  57./8  87/8  وزن دئودنوم 

33/3  30/3  31/3  00/3  77/7  88/7 77/7 b 87/7 7/78 a  ab 78/7   وزن ژژنوم 

53/3  01/3  01/3  33/3  00/0  55/0  17/7  77/7  77/7  17/7  وزن ایلیئوم 

a _b  باشد. می دارمعنی اختالف معنی به برای هر عنصر و ردیف  هر مشابه غیر حروف 

 

های گوشتی تحت های خونی جوجهمنیزیم بر برخی فراسنجه بررسی تاثیر سطوح مختلف استات روی و سولفات  -7جدول 

 (گراددرجه سانتی 32 ±1روزگی ) 42گرمایی در  شرایط استرس

P value  
 

SEM 

 

گرم(منیزیم )میلی گرم(میلیروی )    

 پارامتر

اثر  

 متقابل
 صفر  03  03 صفر 033 033 روی منیزیم

5392/3  92/3  90/3  0/53 25/000  33/001  33/350  03/030  53/000  کلسترول  )میلی 00/019 

لیتر(گرم در دسی            

00/3  23/3  03/3  3/10 
93/00 33/00 21/05 33/05 25/00 05/00 

ر )گرم ب هموگلوبین

لیتر(دسی  

90/3  13/3  02/3  3/01 
13/0  51/0  20/0  53/0  05/0  13/5  

بر  )گرمکل پروتئین

لیتر(دسی  

30/3  03/3  02/3  33/3  53/09  33/09  03/03  33/05  33/03  33/00 ()درصد هماتوکریت   

a _b  باشد.می دارمعنی اختالف معنی به برای هر عنصر و ردیف  هر مشابه غیر حروف 
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 بحث

-میلی 03یر نشان داد که مصرف سطح نتایج تحقیق اخ

گرم روی، منجر به بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن 

ه طور مشابه، اثرات ب شود.و ضریب تبدیل خوراک می

سازی روی در جیره بر بهبود عملکرد مثبت مکمل

-های گوشتی تحت استرس گرمایی در آزمایشجوجه

( 1330و همکاران ) بورل های دیگر مشخص شده است.

 یروقسمت در میلیون  03استفاده از گزارش کردند که 

عملکرد را در  نیبهتر ،ایذرت و سو یهیبر پا یرهیدر ج

. دارد یگوشت یهادر جوجه یاول زندگ یسه هفته

( گزارش کردند که استفاده از 1335و همکاران ) اهینش

 یرهیدر جگرم پیکولینات روی میلی 03و  03سطوح 

 شیسبب افزا ییتحت استرس گرما یژاپن نیچبلدر

مصرف خوراک، وزن بدن، بازده استفاده از خوراک 

ایش همچنین در آزم .شودیو وزن الشه م یمصرف

اخیر، استفاده از سطوح مختلف منیزیم تاثیری بر 

مشابه  های گوشتی در کل دوره نداشت.عملکرد جوجه

افزایش میزان منیزیم جیره از  با نتایج آزمایش اخیر،

تولید درصد را بر مصرف خوراک و  22/3به   02/3

هفتگی  2در سن باالی  گذارهای تخممرغ تخم مرغ،

اما بر خالف نتایج . (0930 ،لسونآته و ) مشاهده نکردند

گزارش در آزمایش دیگری ( 0930) آته و لسونما، 

قسمت  033و  25، 53، 15، 3کردند که افزودن سطوح 

های گوشتی سبب در میلیون منیزیم به جیره جوجه

ول بهبود راندمان مصرف خوراک در طول سه هفته ا

ه ک نشان دادند( 0993و همکاران ) دونگویآزمایش شد. 

داری از استفاده از منیزیم آسپارتات به طور معنی

ی استرس گذار در طول دورهتخم هایکاهش وزن مرغ

( 1335) و همکاراناهین شکند. گرمایی جلو گیری می

 ییوزن نهاو  لیتبد بیضربهبود  وزن زنده، شیافرا

گرم پروتئینات  1و  0را با استفاده از سطوح  الشه

طوح مشابه اکسید منیزیم منیزیم در مقایسه با س

 اهین و کوچوکش مشاهده کردند. بر اساس گزارش 

استرس گرمایی سبب کاهش بیان کردند که ( 1335)

خوراک، قابلیت هضم، خصوصیات الشه،  مصرف

افزایش وزن زنده، افزایش درصد مرگ و میر و دفع 

به دلیل شود و روی ها از بدن میمواد معدنی و ویتامین

آنزیم بدن در شرایط  033ت بیش از در فعالینقش 

استرس گرمایی از طریق ابقاء انرژی در بدن، حفظ 

ها در خون، سطوح نرمال مواد معدنی و ویتامین

ها و بهبود جلوگیری از آسیب ساختمان آنزیم

ها سبب و چربیها ها، پروتئینمتابولیسم کربوهیدرات

یج تناقض نتاشود. های گوشتی میبهبود عملکرد جوجه

آزمایشات مذکور با نتایج آزمایش ما احتماال با نوع 

منبع منیزیم استفاده شده در ارتباط است. در آزمایش 

اخیر از سولفات منیزیم استفاده گردید در حالی که در 

آزمایشات ذکر شده از منابعی غیر از این سولفات 

به خوبی ثابت شده است که  منیزیم استفاده شده است.

صر قابلیت دسترسی و همچنین نحوه عمل نوع منبع عنا

 دهد.آن را تحت تاثیر قرار می

تحقیق حاضر، افزودن سطوح مختلف منیزیم و روی در 

اگرچه دلیل واقعی این  .منجر به کاهش وزن کبد شد

مشخص نیست ولی کاهش فشار متابولیسم  تغییر وزن

ناشی از استرس گرمایی بر کبد به دنبال مصرف منیزم 

 تواند دلیل احتمالی این کاهش وزن باشد.و روی می

هایی نظیر کبد و قلب در آسیب و تغییرمتابولیسم بافت

و  لینشرایط استرس گرمایی گزارش شده است )

 البته بر خالف نتایج تحقیق حاضر،(. 1330 همکاران

استفاده از روی  عدم تاثیر( 1333کوچوک و همکاران )

 های داخلییر انداموزن نسبی کبد وسا را برمنیزیم  یا

گزارش بلدرچین ژاپنی تحت شرایط استرس گرمایی در 

احتماال تفاوت در پاسخ پرندگان مختلف به کردند. 

های مختلف دلیل این مکمل همچنیناسترس گرمایی و 

  تناقض باشد. 

دنوم و کاهش طول دئروی به تنهایی منجر به همچنین 

س در آزمایش اخیر گردید. بر اساوزن ژژنوم 

گزارشات محققین مختلف، استرس گرمایی باعث کاهش 

گردد و های مختلف روده میارتفاع پرزهای قسمت



 33...                        هاي گوشتی تحت هاي خونی جوجه، خصوصیات الشه و برخی فراسنجهعملکرداثرات سطوح مختلف استات روي و سولفات منیزیم بر 

 

 

-بازدهی هضم و جذب را از دستگاه گوارش کاهش می

 نشان دادند (0991) کارلیسلو  میچلدهد. برای مثال، 

مدت  هب (سانتی گراددرجه 05دمای استرس گرمایی )که 

سبب کاهش انتقال مواد  یهای گوشتجوجهدر روز  00

های روده کوچک مغذی از روده و کاهش ارتفاع ویلی

در آزمایش دیگری نیز استرس گرمایی سبب  .شودمی

گوشتی گردید های ها در جوجهکاهش ارتفاع ویلی

اگرچه تحقیقی در رابطه با   (.1330وهمکاران گاریگا )

های مختلف اثرات روی بر طول یا وزن اندامهای قسمت

در شرایط تنش گرمایی وجود ندارد و ارتفاع ویلی هم 

رسد در این آزمایش بررسی نشده است ولی به نظر می

ارتفاع  افزایشاحتماال با  در آزمایش اخیر رویکه 

داده و  بهبودبازدهی هضم و جذب را  ،پرزهای روده

دودنوم و وزن ژوژنوم گردیده  منجر به کاهش طول

ل دئودنوم توسط روی وزن ژژنوم و طو کاهش .است

در تحقیق حاضر، نشان دهنده تاثیر روی برحداکثر 

هضم و جذب مواد مغذی و در نتیجه بهبود عملکرد 

های گوشتی در حداقل وزن و طول روده تحت جوجه

در تحقیق حاضر، افزودن  شرایط استرس گرمایی است.

گرم روی منجر به افزایش میزان میلی 03سطح 

رسد که فعالیت آنتی به نظر میهموگلوبین خون شد. 

ها اکسیدانی روی در جلوگیری از آسیب غشای سلول

توسط رادیکال های آزاد تولید شده در شرایط استرس 

و نقش آن در ساختمان آنزیم کربنیک آنهیدراز باعث 

های قرمز دربرابر تخریب محافظت ساختمان گلبول

شود. اکسیداتیو و در نتیجه بهبود هموگلوبین خون می

( مشاهده کردند که کمبود روی 0903و همکاران ) هوو

های قرمز خون و فعالیت آنزیم سبب کاهش گلبول

 پراساد شود.ای میربنیک آنهیدراز در حیوانات مزرعهک

( گزارش کردند که روی به خاطر 0992و همکاران )

های زیاد بدن، سبب محافظت نقش کوآنزیمی در آنزیم

 شود. ب اکسیداتیو میها از آسیغشای سلول

 

 نتیجه گیری

به طور کلی نتایج آزمایش اخیر نشان داد که استفاده از 

به تنهایی بهترین  گرم در کیلوگرم استات رویمیلی 03

های گوشتی دارد و سبب تاثیر را بر عملکرد جوجه

های مایی در جوجهکاهش اثرات مضر استرس گر

لفات منیزیم شود و استفاده توام آن با سوگوشتی می

 کند.هیچ مزیتی ایجاد نمی
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Abstract 

In recent experiment, the effects of different levels of zinc acetate (0, 30 and 60 mg per kg) and 

magnesium sulfate (0, 300 and 600 mg per kg) was investigated on performance, carcass 

characteristics and some blood metabolites of broiler chickens under heat stress condition. For this 

purpose, 450 one-day-old broiler chicks (Ross 308) were used in 9 groups, 5 replicate (pens) each 

with 10 birds per replicate. The experimental treatments were analyzed in a 3×3 factorial 

experiment based a completely randomized design. All the birds fed the same starter (1 to 21 day of 

age) and grower (22 to 42 day of age) but different dietary zinc and magnesium. The results showed 

that zinc acetate improved the feed consumption, body weight gain and feed conversion ratio 

(P<0.01). But dietary magnesium sulfate didn’t affect on the performance during whole the 

experimental period. Supplementation of both zinc and magnesium decreased the proportional liver 

weight (P<0.01). Furthermore, zinc supplementation decreased the jejunum weight and duodenum 

length (P<0.01). In addition, zinc supplementation increased the blood hemoglobin (P<0.01). 

According the results of current experiment, although supplementation of 30 mg per kg zinc acetate 

alone had the best effect on performance of broiler chickens and reduced the detrimental effects of 

heat stress but using both the zinc and magnesium together has no advantage regarding the 

determined parameters.   
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