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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر چهار شدت متفاوت تنش صوتی بر عملکرد (افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک و
ضریب تبدیل خوراک) و بعضی از فراسنجههای خونی (تعداد گلبولهای سفید خون ،نسبت هتروفیل به لمفوسیت و غلظت
کورتیکواسترون پالسما) در جوجههای گوشتی در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی شامل گروه شاهد و
گروههای تنش صوتی با شدت  01 ،01 ،01و  01دسیبل انجام شد .به هر تیمار آزمایشی چهار تکرار با  01جوجه از
سویه راس( 810 -به نسبت مساوی نر و ماده) تخصیص یافت .جوجههای گوشتی از  8تا  00روزگی تحت استرس
صوتی قرار گرفتند .جوجه ها در کل دوره آزمایش دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند .جوجهها تا سن  00روزگی با
جیرهی آغازین و از  00تا  00روزگی با جیرهی رشد بر طبق توصیههای مواد مغذی ( NRC )0990تغذیه شدند.
معیارهای مورد اندازهگیری شامل افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل خوراک ،تعداد گلبولهای سفید خون،
نسبت هتروفیل به لنفوسیت و غلظت کورتیکواسترون پالسما بودند .نتایج نشان دادند که جوجههای گروه تحت تنش
صوتی با شدت  01دسیبل ،افزایش وزن بدن و مصرف خوراک کمتر و ضریب تبدیل خوراک بیشتری نسبت به سایر
گروهها داشتند ( .)P>1/10تفاوت معنیداری در مقدار افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک بین
گروه شاهد و گروههای تحت تنش صوتی با شدتهای  01 ،01و 01دسیبل وجود نداشت .غلظت کورتیکواسترون
پالسما و شاخص نسبت هتروفیل به لمفوسیت در  00روزگی در جوجههای گروه تحت تنش صوتی با شدت  01دسیبل
نسبت به سایر گروهها افزایش یافت ( .)P>1/10یافتههای به دست آمده از آزمایش نشان داد که شدت تنش صوتی01
دسیبل در زمان اعمال تنش میتواند عملکرد و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی را تحت تأثیر قرار دهد.
واژگان کلیدي :تنش صوتی ،جوجههای گوشتی ،عملکرد ،فراسنجههای خونی
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مقدمه

بتواند از عهده قرار گرفتن در معرض تنش بر آید.

اهمیت محدودیت ارتباطات بین انسان و حیوان به خوبی

هنگامی که پرنده به طور طوالنی در معرض تنش قرار

در طیور سندیت یافته است .پیشرفت در تکنولوژی (از

میگیرد ،غلظت پالسمایی کورتیکوسترون در پی

جمله مکانیزاسیون) تولیدکنندهها را برای نگهداری

افزایش سریع اولیه کاهش خواهد یافت و پرنده دچار

جوجههای بیشتر قادر میسازد .در حالی که تماس بین

تنش حرارتی شده و خواهد مرد ،مگر اینکه مکانیسم

انسان و حیوانات در حال کاهش است ،تولیدکنندهها

دیگری بتواند برای کم کردن اثرات مضر تنش فعال

برای رفاه و سودآوری گلههای خود ملزم به تدارک

شود .همچنین گزارش شده است که در شرایط تنش

محیطی هستند که در آن شرایط تحت کنترل بوده و گله

عالوه بر افزایش میزان پالسمایی کورتیکوسترون،

تحت تنش نباشد .عوامل محیطی متنوعی مانند تنش

لپتین و گلوکاگن نیز افزایش مییابند .از طرف دیگر،

گرمایی و سرمایی ،رطوبت ،بیماریها و غیره بر تولید

هورمونهای تیروئیدی و انسولین کاهش مییابند .از

در طیور اثر منفی میگذارند .صدا (آلودگی صوتی) نیز

جمله هورمونهای که در شرایط تنش میزان آنها

بر عملکرد پرندگان تأثیر منفی دارد (خاساری و

افزایش مییابد ،گلوکوکورتیکوئیدها هستند .در شرایط

همکاران .)0991

تنش ،کورتیزول و  ACTHبه حداکثر خود میرسند

فریمن ( )0901یک طبقهبندی دقیقتر از منابع شایع

(ویردن و کید .)0119

تنش را پیشنهاد کرده است .او عوامل تنشزا را به

تنش در اصل به عنوان "حالت جنگ یا گریز " توصیف

مقولههای زیر گروهبندی کرده است:

شد و بعداً به عنوان عارضه سازگاری عمومی بهوسیله

 -0تنش آب و هوایی (گرما و سرمای شدید ،رطوبت

سلی و همکاران ( )0901مشخص شد .در طی مرحله

باال)  -0تنشهای محیطی (نور ،بستر مرطوب ،تهویه

اولیه واکنش هشدار ،عوامل تنش ("تنشزا") اعصاب

ضعیف)  -8تنش تغذیهای (کمبود مواد مغذی ،مشکالت

پسگرهی و بافت مدوالری غده فوقکلیوی را تحریک

مصرف خوراک)  -0تنش فیزیولوژیکی (رشد سریع،

میکند که کاتهکوالمینهای شامل آدرنالین و/یا

بلوغ جنسی)  -0تنش فیزیکی (گرفتن ،بیحرکتی،

نورآدرنالین را آزاد میسازند .این کاتکوالمینها پرنده

تزریقات ،حمل و نقل)  -1تنش جمعیتی (ازدحام بیش از

را برای "حالت جنگ یا گریز" بهوسیله آزادسازی

حد ،وزن بدن ضعیف ،یکنواختی)  -1تنش روانی

سریع گلوکز آماده میکند .سازگاری دوم یا فاز

(ترس ،کارگران خشن).

مقاومت باعث تحریک هیپوتاالموس (واقع در قاعده

هورمونها در انتقال پیام به سلولها و بافتهای هدف

مغز) میشود که به نوبه خود فرمان آزادسازی

در بدن نقش مهمی دارند .تقریباً در تمام تنشها ترشح

هورمون گلوکوکورتیکوئید که به عنوان کورتیکوسترون

مجموعهای از هورمونهای مختلف برای مقابله با آن

شناخته میشود را از بخش کورتکس غده فوقکلیوی

حالت غیرعادی تحت تأثیر قرار میگیرند تا بدن بتواند

صادر میکند .این هورمون مسئول تشکیل گلوکز از

حالت فیزیولوژیک و طبیعی خود را حفظ کند .اهمیت

ذخایر بدن یعنی کربوهیدراتها ،چربیها و پروتیین

نسبی هر کدام از دستگاههای هورمونی و شدت

است .در نهایت ،در صورتی که پرنده از عامل تنشزا

به کارگیری آنها بستگی به شدت تنش دارد .گزارش

رهایی پیدا نکند و دسترسی به ذخایر بدنی و هورمون-

شده است که غلظتهای پالسمایی کورتیکوسترون در

های غده فوقکلیوی ناکافی باشد ،مرحله سوم و/یا فاز

پاسخ به تنش گرمایی افزایش مییابد ولی سطوح باالی

خستگی منجر به خستگی از مکانیسمهای هموستازی

کورتیکوسترون تنها برای دورههای کوتاهی حفظ شد تا

تأثیر چهار شدت متفاوت تنش صوتی در دوره آغازین و اثر آن بر عملکرد و بعضی از فراسنجههاي خونی جوجههاي گوشتی

(به حالت تعادل درآورده بدن از لحاظ فیزیولوژیکی) و
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گزارش شده است ،رادیکالهای آزاد مانند مالوندی-
(،)MDA

آنزیمهای

آنتیاکسیدانی

مانند

مرگ میشود.

آلدئید

گرما یا سرمای شدید میتواند عملکرد جوجهها را

سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODگلوتاتیون پراکسیداز

بهوسیله کاهش سرعت افزایش وزن بدن و تولید

( )G-Pxدر طی روند متابولسیم طبیعی تولید میشوند.

تخممرغ تحت تأثیر قرار دهد (براون و نستور .)0918

در شرایط تنش ،سطح تولید رادیکالهای آزاد به علت

بهعالوه ،مرگ و میر و حساسیت ،ابتال به بیماری را

تولید ناکافی آنتیاکسیدانها افزایش مییابد (حسینی

افزایش میدهد .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد،

واشان و همکاران .)0100

عوامل تنشزای آب و هوایی همچنین میتواند ایمنی

در صدای زیاد ،غدد آدرنال مقدار کمی آدنوزین

سلولهای ( Bتولید آنتیبادی) و همچنین ایمنی واسطه

منوفسفات حلقوی ( )cAMPتولید میکنند و نیز این صدا

شده سلولهای  Tرا تحت تأثیر قرار دهد .گزارش شده

بر آدرنال کورتکس اثر گذاشته و طیور انگیزهای برای

است ،مقاومت در برابر بیماریهایی مانند سالمونال و

خوردن خوراک نشان نمیدهند .همچنین گزارش شد،

کولیباسیلوس در جوجهها و مایکوپالسموزیس در

تولید گلوکوکورتیکوییدها تحت تأثیر صدا افزایش می-

بوقلمون به وسیله تنش سرما کاهش مییابد (براون و

یابد و باعث تسریع در شکستن گلیکوژن در سلولهای

نستور .)0918

ماهیچه میشود و تولید هورمونهای تولید مثلی

مطالعهای در مرغداری سانا ( )SANNAدر شمال یمن

(استروژن و پروژسترون) نیز کاهش مییابد (بک

به منظور تخمین تأثیر صدا بر بازده مصرف خوراک

.)0990

انجام شده است .در این مطالعه یک ژنراتور  011کیلو-

هدف از این آزمایش ،بررسی اثر چهار شدت متفاوت

واتی مورد استفاده قرار گرفت که پیوسته کار میکرد.

تنش صوتی بر عملکرد (افزایش وزن بدن ،مصرف

شدت صدا در دو حالت  10دسیبل و  08دسیبل مورد

خوراک و ضریب تبدیل خوراک) و بعضی از فراسنجه-

بررسی قرار گرفت .وزن طیور و مقدار خوراک مصرفی

های خونی (تعداد گلبولهای سفید خون ،نسبت هتروفیل

در دو مزرعه که با فاصله  81و  011متر از این ژنراتور

به لمفوسیت و غلظت کورتیکواسترون پالسما) در

مورد مطالعه قرار گرفته بودند ،تحت تأثیر قرار گرفت.

جوجههای گوشتی بود.

طیوری که در مجاورت صدای زیاد بودند 08( ،دسیبل)
دچار کاهش رشد و در نتیجه کاهش وزن بدن شدند و

مواد و روشها

بازده خوراک در آنها نیز کاهش یافت .کاهش بازده

این آزمایش به منظور بررسی اثر چهار شدت متفاوت

خوراک مصرفی این گروه در اثر تغییرات هورمونی

تنش صوتی بر عملکرد (افزایش وزن بدن ،مصرف

مانند کاهش ترشح آدرنال کورتکس بود که سبب کاهش

خوراک و ضریب تبدیل خوراک) و بعضی از فراسنجه-

هضم خوراک گردید و نیز گزارش شد که ترشح

های خونی (تعداد گلبولهای سفید خون ،نسبت هتروفیل

گاسترین کاهش پیدا کرد .در طول مدت تنش صدا ،نتایج

به لمفوسیت و غلظت کورتیکواسترون پالسما) در

نشان داد که صدا تأثیری بر میزان هضم پروتیین و

جوجههای گوشتی انجام شد .این آزمایش در قالب طرح

ماده خشک نداشته ولی قابلیت هضم چربی در طیوری

کامالً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی شامل گروه شاهد

که در سر و صدای باال بودند ،کمتر بود (به نقل از

و گروههای تنش صوتی با شدت  01 ،01 ،01و 01

اسماعیلی .)0991

دسیبل بودند که به هر تیمار آزمایشی چهار تکرار با
 01قطعه جوجه از سویه راس( 810 -به نسبت مساوی
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نر و ماده) تخصیص یافت .به علت ورود جوجه و

جوجهها با یک جیره پایهای که مواد مغذی مورد نیاز

واکسیناسیون اولیه به سالن که باعث تنش اولیه

این جیره ،بر اساس احتیاجات توصیه شده انجمن

میشود ،براساس روش تحقیق وودکاک و همکاران

تحقیقات ملی ( )NRC,0990تنظیم شده بود ،برای یک

( )0110جوجههای گوشتی از  8تا  00روزگی تحت

دوره آغازین ( 0-00روزگی) و رشد ( 00-00روزگی)

استرس صوتی قرار گرفتند .جوجهها در کل دوره

تغذیه شدند .ترکیب جیره پایه در جدول ( )0آورده شده

آزمایش ،دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند.

است.

جدول  -1ترکیب جیره پايه و مواد مغذي (درصد)
 1 -21روزگی

 22 -22روزگی

مواد خوراکی
ذرت

08/18

09/10

کنجاله سویا ( 00درصد پروتئین)

80/10

80/09

روغن سویا

8/19

0/00

کربنات کلسیم

0/09

0/00

دی کلسیم فسفات

0/01

0/19

1/00

1/09

نمک طعام
مکمل ویتامینی

0

1/00

1/00

1/00

1/00

دی ال -متیونین

1/00

1/0

ال لیزین هیدروکلراید

1/10

1/00

سالینومایسین

1/10

1/10

ویتامین E

1/10

1/10

مکمل معدنی

0

ترکیب مواد مغذي محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر

0901

8101

کیلوگرم)
پروتیین خام ()%

)0

00

09

کلسیم ()%

1/91

1/09

فسفر قابل دسترس ()%

1/00

1/08

سدیم ()%

1/01

1/01

متیونین  +سیستیین ()%

1/01

1/00

لیزین ()%

0/00

0/18

تریپتوفان ()%

1/09

1/00

هر کیلوگرم مکمل ویتامینی تأمین کننده موارد زیر است 8011111 :واحد بینالمللی ویتامین  0111111 ،Aواحد بیینالمللیی ویتیامین  9111 ،D3واحید

بینالمللی ویتامین  0111 ،Eمیلیگرم ویتامین  911 ،K3میلیگرم ویتامین  8811 ،B1میلیگرم ویتامین  0111 ،B2میلیگرم ویتامین  00111 ،B3میلیگیرم ویتیامین
 001 ،B5میلیگرم ویتامین  011 ،B6میلی گرم ویتامین  1/0 ،B9میلیگرم ویتامین  001111 ،B12میلیگرم کولین 011 ،میلیگرم بیوتین.
)0

هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمین کننده مواد زیر است 01111 :میلیگرم منگنز 00111 ،میلیگیرم آهین 01111 ،میلییگیرم روی 0111 ،میلییگیرم

مس 011 ،میلیگرم ید 011 ،میلیگرم سلنیوم.
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جوجهها در قفسهایی به ابعاد  0/0×0متر نگهداری

وصل بود ،ایجاد میشد .این کار تا  00روزگی ادامه

شدند .مکان و شرایط پرورش برای همه جوجهها

داشت و سپس در  00روزگی مقدار خوراک مصرفی و

یکسان در نظر گرفته شد .برای اجرای این آزمایش ،در

وزن بدن توزین و خونگیری از طریق ورید زیر بال

یک اتاق جداگانه به ابعاد  0×0در کنار سالن پرورشی

انجام شد .در روزهای  00و  80دوره پرورش فقط

به طوری که هیچ گونه صدایی توسط سایر جوجهها

مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن اندازهگیری و

شنیده نشود ،استفاده و در هر آزمایش ،جوجههای

ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد و سرانجام در روز

مورد آزمایش به اتاق نزدیک سالن انتقال داده شده ودر

 00دوره پرورش ،مجدداً مقدار خوراک مصرفی،

آنجا تحت تنش صوتی قرار میگرفتند .این اتاق مثل

افزایش وزن بدن اندازهگیری و ضریب تبدیل خوراک

سالن پرورش از قبل شستشو و ضد عفونی شده و

محاسبه و خونگیری به عمل آمد .دادههای آزمایش با

مسایل بهداشتی برای این اتاق رعایت شد .تنش صوتی

استفاده از نرمافزار آماری  ،)0118( SASتجزیه

در یک اتاق جداگانه به طوری که صدا توسط سایر

واریانس شد و در صورت معنیدار بودن اثر تیمارها،

جوجهها شنیده نشود ،توسط میله آهنی به اندازه 01

برای مقایسه میانگینهای تیمارها از آزمون چند دامنه-

سانتیمتر که به دستگاه ضربه زن وصل بود ،ایجاد

ای دانکن (ولیزاده و مقدم )0811 ،در سطح احتمال 0

میشد .منبع تولید تنش صوتی در فاصله  01سانتی-

درصد استفاده شد.

متری قفس قرار گرفت .کلیه فرکانسهای صوتی اعم از
تنش صوتی توسط دستگاه صوتسنج (مدل

Peaktech,

نتايج و بحث

 )2008اندازهگیری و ثبت شد.

میانگین دادههای مربوط به اثر تیمارهای آزمایش بر

نحوه آزمایش به این صورت انجام شد که بعد از انتقال

افزایش وزن بدن جوجههای گوشتی در جدول ()0

جوجهها به قفسها ،در سه روز اول هیچ تنشی به

آورده شده است .در خصوص افزایش وزن بدن در

جوجهها وارد نشد .در روز سوم آزمایش ،جوجهها

روزهای  00-00 ، 8-00و  00-00روزگی ،تیمار شاهد

هورمون

و تیمارهای تحت تنش صوتی با شدت  01 ،01و 01

کورتیکواسترون در ابتدای آزمایش که جوجهها تحت

دسیبل ،افزایش وزن بدن بیشتری نسبت به تیمار تحت

تنش صوتی قرار نگرفته بودند با روزهای بعدی

تنش صوتی با شدت  01دسیبل داشتند ( ،)P>1/10در

پرورش که جوجهها تحت تنش صوتی قرار گرفته

حالی که بین سایر گروههای آزمایشی تفاوت

بودند ،خونگیری از طریق قطع گردن با رعایت قانون

معنیداری مشاهده نشد .در  00-80روزگی تیمار شاهد

انجمن حمایت از حیوانات انجام شد .بالفاصله بعد از

و تیمارهای تحت تنش صوتی با شدت  01و 01

خونگیری ،سرم خون جدا شده و مقدار گلبولهای

دسیبل ،افزایش وزن بدن بیشتری نسبت به تیمار تحت

سفید خون و هورمون کورتیکواسترون پالسما اندازه-

تنش صوتی با شدت  01دسیبل داشتند ( )P>1/10ولی

گیری شد .هر روز راس ساعت  01صبح به مدت 00

گروه تحت تنش صوتی با شدت  01دسیبل تفاوت

ثانیه بر اساس روش تحقیق وودکاک و همکاران

معنیداری در افزایش وزن بدن نسبت به گروه تحت

( ،)0110تنش صوتی با شدتهای متفاوت به جوجهها

تنش صوتی با شدت  01دسیبل نداشت .بین تیمار

وارد میشد .تنش صوتی در یک اتاق جداگانه به طوری

شاهد و تیمارهای تحت تنش صوتی با شدت  01 ،01و

که صدا توسط سایر جوجهها شنیده نشود ،توسط میله

 01دسیبل تفاوت معنیداری از لحاظ آماری مشاهده

آهنی به اندازه  01سانتیمتر که به دستگاه ضربه زن

نشد .از لحاظ عددی ،تیمار شاهد افزایش وزن بدن

توزین

و

از

آنها

جهت

مقایسه
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بیشتری نسبت به تیمارهای تحت تنش صوتی در -80

صوتی با شدت  01دسیبل بود که تفاوت آن با سایر

 00روزگی داشت .در  80-00روزگی تفاوت معنیداری

تیمارها معنیدار بود ( .)P>1/10بین تیمار شاهد و

بین گروههای آزمایشی از لحاظ افزایش وزن بدن

تیمارهای تحت تنش صوتی با شدت  01 ،01و 01

مشاهده نشد .در کل دوره آزمایش نیز ( 8-00روزگی)

تفاوت معنیداری بر افزایش وزن بدن در کل دوره

کمترین افزایش وزن بدن مربوط به تیمار تحت تنش

مشاهده نشد.

جدول  -2اثر شدتهاي متفاوت صوتی روي افزايش وزن بدن (گرم) جوجههاي گوشتی در دورههاي مختلف پرورشی
افزايش وزن بدن (گرم)
تیمار

3-12

12-21

21-22

روزگی

روزگی

روزگی

شاهد

011/0±0/00a

800/1±0/01a

000/1± 9/91a

010/0±01/01a

شیییییدت صیییییوتی 01

010/0±0/01a

801/0±00/01a

000/1±00/00a

010/0±08/91a

090/1±00/09

010/0±0/81a

800/0±0/01a

000/9±00/11a

011/9±9/90a

090/0±00/10

دسیبل
شیییییدت صیییییوتی 01
دسیبل
شیییییدت صیییییوتی 01

0/01a

دسیبل
شیییییدت صیییییوتی 01

010/1±
0/10b

P- Value

080/0±
1/1010

دسیبل

 22-33روزگی

 33-22روزگی
090/9±00/18

819/0±1/08a

001/0±00/80a

010/1±08/00ab

000/1±00/09

011/1±0/10

018/1±00/01

000/0±01/80

010/9±00/10

1/1100

1/110

1/110

1/110

b

b

b

 3-22روزگی
0008/0±89/80

a

0199/0±08/00a
0190/0±81/09a
0111/0±89/00a
0090/0±88/80b
1/111

 -در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف غیرمشترک هستند ،تفاوت معنیدار دارند (.)P<1/10

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که با افزایش شدت

 00-00 ،00-00روزگی و کل دوره پرورش نشان داد

تنش صوتی ،افزایش وزن بدن طی دوره تنش بیشتر

که تیمار تحت تنش صوتی با شدت  01دسیبل بهطور

کاهش مییابد و جوجههای گوشتی تحت تنش شدیدتر،

معنیداری مصرف خوراک کمتری نسبت به سایر

افزایش وزن بدن کمتری دارند .نتایج این آزمایش با

گروهها داشت ( .)P>1/10در دورههای آزمایشی تفاوت

یافتههای اسماعیلی ( )0991که شدت صوت  08دسیبل

معنیداری بین گروه شاهد و سایر گروههای آزمایشی

و کامپو و همکاران ( )0110که شدت صوت  01دسیبل

بر مصرف خوراک مشاهده نشد .نتایج نشان دادند ،در

را روی جوجههای گوشتی اعمال کرده بودند ،مطابقت

 00-80و  80-00روزگی ،مصرف خوراک بین

داشته ولی با نتایج مکفارلین و همکاران ()0909 b

گروههای آزمایشی تحت تأثیر قرار نگرفت و از نظر

مغایرت دارد.

آماری معنیدار نبود.

اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر میانگین خوراک

نتایج بهدست آمده از این آزمایش با نتایج اسماعیلی

مصرفی جوجههای گوشتی در روزهای مختلف

( )0991که شدت صوت  08دسیبل و کامپو و همکاران

پرورشی در جدول ( )8آورده شده است .مقایسه

( )0110که شدت صوت  01دسیبل را روی جوجههای

میانگین دادههای مربوط به مصرف خوراک در ،8-00

گوشتی اعمال کرده بودند ،مطابقت داشته ولی با یافته-
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های مک فارلین و همکاران ( )0909bکه گزارش کردند

خوراک را به خود اختصاص داد و تفاوت آن با سایر

سر و صدا به طور مداوم ،همراه با عوامل تنشزای

گروههای تحت تنش صوتی و شاهد معنیدار بود

دیگر ،افزایش وزن بدن را کاهش و مصرف خوراک را

( .)P>1/10در روزهای  8-00بین تیمار شاهد و

افزایش میدهد ،مطابقت ندارد .همچنین مک فارلین و

تیمارهای تحت تنش صوتی با شدت  01 ،01و 01

همکاران ( )0909aگزارش کردند که صوت یا صدا بر

دسیبل ،تفاوت معنیداری بر ضریب تبدیل خوراک

عملکرد جوجههای گوشتی در معرض قرار گرفته با

مشاهده نشد .در  00-00روزگی ،ضریب تبدیل خوراک

صدای متناوب برای هفت روز اثر منفی ندارد.

بین گروههای تحت تنش صوتی با شدت  01و 01

نتایج نشان دادند ،اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر

دسیبل با گروههای شاهد و تحت تنش صوتی با شدت

ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی در روزهای

 01دسیبل تفاوت معنیداری داشت ( .)P>1/10در

 00-80 ،00-00 ،00-00 ،8-00و کل دوره پرورش

روزهای  00-80 ،00-00و کل دوره پرورش ،بین

معنیدار بود ( .)P>1/10بیشترین و کمترین مقدار

تیمارهای تحت تنش صوتی با شدتهای 01 ،01 ،01

ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش به ترتیب

دسیبل و گروه شاهد تفاوت معنیداری در ضریب

مربوط به تیمارهای تحت تنش صوتی با شدت 01

تبدیل خوراک جوجههای گوشتی مشاهده نشد .در -00

دسیبل ( )0/10و شاهد ( )0/01بود .در روزهای ،8-00

 80روزگی نیز تفاوتی بین گروههای آزمایشی روی

 00-80 ،00-00 ،00-00و کل دوره پرورش گروه تحت

ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی دیده نشد.

تنش صوتی با شدت  01دسیبل بیشترین ضریب تبدیل
جدول  -3اثر شدتهاي متفاوت صوتی روي مصرف خوراك (گرم) جوجههاي گوشتی در دورههاي مختلف پرورشی
مصرف خوراك (گرم)
تیمار

3-12

 21-22روزگی

 22-33روزگی

 33-22روزگی

 3-22روزگی

شاهد

010/0±0/00a

019/1±00/81a

009/0±01/90a

0000/0±00/08

0001/1±08/11

8909/0±10/09a

شییییدت صیی یوتی 01

018/9±0/01a

000/9±00/01a

000/1±00/89a

0001/0±81/80

0000/1±01/10

8909/9±91/01a

011/0±0/18a

000/0±01/11a

001/1±00/00a

0001/1±01/11

0000/10±00/10

8900/90±08/1a

010/0±1/11

a

010/0±00/98

a

001/1±00/80

0000/9±1/19

0081/1±01/18

a

8901/9±01/01

080/1±1/11

b

000/9±01/11

b

190/8±08/11

0011/8±00/01

0081/0±00/00

b

8199/0±01/01

1/110

1/110

1/110

1/110

روزگی

دسیبل
شییییدت صییییوتی 01
دسیبل
شییییدت صییییوتی 01

a

دسیبل
شییییدت صییییوتی 01

b

دسیبل

P- Value

1/101

 12-21روزگی

1/110

 -در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف غیرمشترک هستند ،تفاوت معنیدار دارند (.)P<1/10
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جدول ( )0آورده شده است.

اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر ضریب تبدیل خوراک
جوجههای گوشتی در روزهای مختلف پرورش در

جدول  -2اثر شدتهاي متفاوت صوتی روي ضريب تبديل خوراك جوجههاي گوشتی در دورههاي مختلف پرورشی
ضريب تبديل خوراك
تیمار

3-12

12-21

21-22

22-33

33-22

3-22

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

شاهد

0/01±1/10b

0/01±1/08c

0/08±1/10b

0/90±1/18b

0/10±1/10

0/01±1/18b

شدت صوتی  01دسی بل

0/18±1/10ab

0/08±1/09b

0/08±1/11b

0/90±1/18b

0/19±1/10

0/00±1/18b

شدت صوتی  01دسی بل

0/10±1/10ab

0/00±1/10c

0/01±1/10b

0/91±1/18b

0/00±1/18

0/00±1/10b

شدت صوتی  01دسی بل

0/00±1/18b

0/00±1/18b

0/00±1/10b

0/90±1/10b

0/00±1/18

0/00±1/10ab

شدت صوتی  01دسی بل

0/18±1/10a

0/11±1/10a

0/90±1/10a

0/19±1/10a

0/09±1/18

0/10±1/10a

P- Value

1/110

1/110

1/111

1/110

1/11

1/110

در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف غیرمشترک هستند ،تفاوت معنیدار دارند (.)P<1/10

نتایج این آزمایش با نتایج اسماعیلی ( )0991و کامپو و

گروه تحت تنش صوتی با شدت  01دسیبل بود که

همکاران ( )0110که گزارش کردند سر و صدا تأثیر

تفاوت آن با دیگر گروههای آزمایشی معنیدار بود

منفی روی عملکرد تولیدی و رفتاری پرندگان دارد،

( .)P>1/10بین تیمارهای تحت تنش صوتی با شدتهای

مطابقت داشته ولی با نتایج مک فارلین و همکاران

 01 ،01 ،01دسیبل و گروه شاهد تفاوت معنیداری در

( )0909aکه گزارش کردند سر و صدا افزایش وزن

شاخص هتروفیل به لمفوسیت و غلظت هورمون

بدن ،مصرف غذا و /یا صفات رفتاری در جوجههای

کورتیکواسترون جوجههای گوشتی در  00روزگی

گوشتی را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،مغایرت دارد.

مشاهده نشد .همچنین در  00روزگی نیز بین تیمارهای

نتایج غلظت هورمون کورتیکواسترون ،شاخص نسبت

آزمایشی تفاوت معنیداری در غلظت هورمون

هتروفیل به لمفوسیت و تعداد لوکوسیتها در جوجه-

کورتیکواسترون جوجههای گوشتی مشاهده نشد .تعداد

های گوشتی تحت تنش صوتی با شدتهای مختلف در

لوکوسیتهای (گلبولهای سفید) خون در  00روزگی در

سنین مختلف دوره پرورشی در جدول ( )0آورده شده

گروههای آزمایشی تحت تنش صوتی کاهش یافته بود

است.

ولی تفاوت معنیداری از لحاظ آماری بین تیمارها

نتایج نشان دادند ،در  00روزگی غلظت هورمون

وجود نداشت .در  00روزگی نیز تفاوت معنیداری بین

کورتیکواسترون و شاخص هتروفیل به لنفوسیت بین

گروههای آزمایشی در تعداد لوکوسیتهای خون

تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری داشت (.)P>1/10

جوجههای گوشتی مشاهده نشد .شمارش گلبولهای

بیشترین غلظت هورمون کورتیکواسترون مربوط به

سفید نشانگر و مقیاس خوبی برای اندازهگیری تنش
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است ،به دلیل این که ،آدرنوکورتیکوستروئیدها بر روی

خون تحت شرایط مختلفی مانند تنش ،تجویز استروژن،

تولید لمفوسیتها اثرات بازدارنده دارند (بورتون و

تزریق هورمونهای قسمت قشری غدد فوق کلیه،

اسمیت  .)0910تعداد لوکوسیتهای (گلبولهای سفید)

بیماریها و بعضی از داروها تغییر پیدا میکند.

جدول  -3اثر شدتهاي متفاوت تنش صوتی روي غلظت هورمون کورتیکواسترون ،شاخص نسبت هتروفیل به لمفوسیت و
تعداد لوکوسیتهاي خون جوجههاي گوشتی در روزهاي  21و  22روزگی دوره پرورش
صفات

شاخص هتروفیل به لنفوسیت

تعداد لوکوسیتهاي خون

کورتیکواسترون (نانوگرم

()H/L

()101/L

برمیلیلیتر)

تیمار

 21روزگی

 22روزگی

 21روزگی

 22روزگی

 21روزگی

 22روزگی

1/00±1/18b

1/10±1/10

00/0±0/0

01/0±0/0

1/08±1/10b

1/00±1/18

1/01±1/10b

1/10±1/11

00/1±0/0

01/0±0/0

1/00±1/18b

1/01±1/18

1/09±1/18b

1/18±1/10

00/0±1/0

09/1±0/1

1/01±1/11b

1/01±1/18

1/11±1/10b

1/10±1/19

00/1±1/0

01/0±0/0

1/11±1/10b

1/00±1/18

شدت صوتی  01دسیبل

0/00±1/10a

1/19±1/18

08/9±0/8

00/1±8/0

0/11±1/00a

1/10±1/18

P-value

1/1110

1/1010

1/11

1/100

1/111

1/110

شاهد
شدت صوتی  01دسیبل
شدت صوتی  01دسیبل
شدت صوتی  01دسیبل

-

در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف غیرمشترک هستند ،تفاوت معنیدار دارند (.)P<1/10

مطالعات کمی در مورد نقش دقیق این سلولها در

همچنین در  00روزگی نیز بین تیمارهای آزمایشی

مبارزه با تنشها و بیماریها وجود دارد ،با این که به

تفاوت معنیداری در شاخص هتروفیل به لمفوسیت

نظر میرسد ،تعداد لنفوسیتها و هتروفیلها ،حداکثر

خون جوجههای گوشتی مشاهده نشد .نتایج این

تغییر را تحت شرایط ذکر شده نشان میدهند و معتقدند

آزمایش با نتایج الزارویچ و همکاران ( ،)0111چلوپک و

که هر دو نوع سلول یاد شده در امر بیگانهخواری یا

همکاران ( )0119و بدانووا و همکاران ( )0101مطابقت

دفاع بر ضد عوامل عفونی و/یا مواد خارجی فعال می

دارد .این محققان گزارش کردند که در جوجههای

باشند (پناهیدهقان و همکاران  .)0810شاخص سلول-

گوشتی

هورمون

های هتروفیل به لمفوسیت خون جوجههای گوشتی که

کورتیکواسترون افزایش ،تعداد لوکوسیتهای خون

شاخص مناسبی برای ارزیابی تنش میباشد (ولفورد و

کاهش و نسبت هتروفیل به لمفوسیت افزایش مییابد.

رینگر  ،)0910در گروه تحت تنش صوتی با شدت 01

همچنین این محقیقن گزارش کردند که بعد از تنش،

دسیبل در  00روزگی افزایش یافته بود که تفاوت آن با

مقادیر این صفات به مقدار اولیه (مقدار پایه) برمیگردد.

سایر تیمارها معنیدار بود ( .)P>1/10بین تیمارهای

معتقدند که درد ناشی از تنش ابتدا به ناحیه

تحت تنش صوتی با شدتهای  01 ،01 ،01دسیبل و

دورفورنیکس هیپوتاالموس انتقال مییابد که این ناحیه

گروه شاهد تفاوت معنیداری در شاخص هتروفیل به

به نوبه خود سیگنالها را به سایر نواحی هیپوتاالموس

لمفوسیت خون جوجههای گوشتی مشاهده نشد.

و سرانجام به برجستگی میانی انتقال میدهد که در آن

تحت

تنش

صوتی،

غلظت
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جا عامل آزاد کننده کورتیکوتروپین ( )CRFبه داخل

کورتیکوئیدها از غدد فوق کلیه و تغییر در تعداد گلبول-

سیستم باب هیپوفیزی ترشح میشود .سپس CRF

های سفید در پستانداران و پرندگان است.

باعث آزاد شدن  ACTHاز بخش هیپوفیز قدامی شده و

از نتایج این مطالعه چنین استنباط میشود که شدت

آزاد شدن  ACTHروی بخش قشری غده فوق کلیوی

تنش صوتی 01دسیبل در زمان اعمال تنش میتواند

اثر گذاشته و باعث رهاسازی گلوکوکورتیکوئیدها و

عملکرد و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی را

مینرالوکورتیکوئیدها از این بخش میشوند (گایتون

تحت تأثیر قرار دهد.

 .)0901گزارش شده که تجویز مقدار زیاد کورتیزول
موجب آتروفی شدید کلیه بافتهای انفوئید در سراسر
بدن میشود که به نوبه خود تولید آنتیکورها را در
بافت لنفوئید کاهش میدهد .در نتیجه ،سطح ایمنی
هومورال بدن کاهش مییابد (گایتون  .)0901همچنین
اولسون ( )0981بیان کردند ،اثرات محیطی که باعث
تنش میشوند ،شناخته شدهاند که پیامد آن ترشح

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از مسئولین محترم مرکز تحقیقات
کشاورزی استان اردبیل به خاطر ایجاد تسهیالت الزم
برای انجام طرح سپاسگزاری میگردد .این مقاله
مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شبستر با راهنمایی دکتر یحیی ابراهیم-
نژاد میباشد.
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Abstract
The present study was conducted to evaluate of the effect of sound stress at four different levels on
performance (weight gain, feed intake and feed conversion ratio) and some blood parameters (blood
leukocyte count Heterophil/Lymphocyte ratio and plasma corticosterone concentration) in broiler
chickens. Chickens had free access to feed and water throughout the experiment. This experiment
had five experimental treatments that included of control group and sound stress groups with
intensities of 10, 20, 40 and 80 decibel (db), each treatment consists of four replicates of 16 chicks
(same ratio of male and female). Experiment was conducted as a completely randomized design.
Chickens exposed to the sound stress from 3 to 21 days of their age. Birds feeding with a starter diet
from 7 to 21d and a grower diet from 22 to 42d, according to NRC. Results indicated that sound
stress with intensity of 80 db reduced weight gain and feed consumption and also increased feed
conversion ratio compared to other groups at the end of experiment (P<0.05). There was no
significant difference between sound stress (10, 20 and 40 db) and control groups for weight gain,
feed intake and feed conversion ratio. Corticosterone concentrations and Heterophil/Lymphocyte
ratio were significantly increased in sound stress group with intensity of 80 db at 21days (P<0.05).
Finally, the findings obtained in the study shown that noise stress intensity, stress time and old
chickens during stress can affect performance and blood parameters of the birds.
Keywords: Blood parameters, Broiler chickens, Performance, Sound stress

