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 یهاگوشت جوجه تیفیخون و ک یهابر عملکرد رشد، فراسنجه یآل ومیاثر افزودن سلن

 مختلف پرورش یهادر تراکم یگوشت
 

 2یمختار ی، مرتض2پور یلیاسماع یدعلی، ام2یمژگان مظهر، 1یخانیفرهاد مهد

 رانیکرمان، ا رفت،یج رفت،یدانشگاه ج ،یدانش آموخته دانشکده کشاورز 1
 رانیکرمان، ا رفت،یج رفت،یدانشگاه ج ،یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام 2

 

 1401ماه  خرداد 23 :تاریخ پذیرش، 1401اردیبهشت ماه  4تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

 .ارتباط دارد طیور رفاهو  تولید با کهاست،  پرورش طیورمهم در صنعت  ائلمس ی ازیکتراکم گله  :زمینۀ مطالعه

های تراکمدر  یگوشت یهاجوجه های خونی و کیفیت گوشتمنظور بررسی تأثیر استفاده از مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، فراسنجهمطالعه حاضر به : هدف

 مختلف پرورش انجام شد.

ر مترمربع( و دو سطح جوجه د 15و  7با دو سطح تراکم )  2×2در یک آزمایش فاکتوریل  308قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس  216 تعداد: کارروش

  قرار گرفتند. مطالعهتصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار مورد  گرم( در قالب طرح کامالًمیلی 4/0سلنومتیونین )صفر و 

قطعه، خوراک  15تراکم (. در P<05/0داری تحت تأثیر سطوح تراکم و سلنومتیونین قرار گرفتند )طور معنیخوراک مصرفی و افزایش وزن در کل دوره به :نتایج

(. P<05/0(. افزودن سلنومتیونین، خوراک مصرفی و افزایش وزن را افزایش داد )P<05/0مصرفی و افزایش وزن کاهش و ضریب تبدیل خوراک افزایش یافت )

گرم میلی 4/0قطعه کاهش و با افزودن  15(. میزان گلوتاتیون پراکسیداز و لنفوسیت خون در تراکم P<05/0با افزایش تراکم گله گلوکز خون افزایش یافت )

(. اسیدیته P<05/0خون و افزودن سلنومتیونین سبب کاهش آن شد ) (. افزایش تراکم گله سبب افزایش درصد هتروفیلP<05/0سلنومتیونین افزایش یافت )

یش و ظرفیت نگهداری آب کاهش یافت. افزودن سلنومتیونین قطعه، افزا 15و افت پخت گوشت تحت تأثیر تراکم پرورش قرار نگرفتند. افت خونابه در تراکم 

 (.P<05/0ظرفیت نگهداری آب را افزایش و افت خونابه و افت پخت را کاهش داد )

 نیونیاز سلنومت استفادهکه های گوشتی داشت، در حالیافزایش تراکم گله اثر منفی بر عملکرد جوجه ،مطالعه حاضر جیدرمجموع، با توجه به نتا: نهایی گیرینتیجه

 های گوشتی شد.های خونی و کیفیت گوشت جوجهگرم، منجر به بهبود صفات عملکردی، متابولیتمیلی 4/0 زانیبه م رهیدر ج

 افت پخت، تراکم، جوجه گوشتی، سلنومتیونین، گلوتاتیون پراکسیداز :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیکرمان، ا رفت،یج رفت،یدانشگاه ج ،یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام ،یمژگان مظهر: مسئول سندهینو
   mozhgan.mazhari@gmail.com :یکیپست الکترون

 

مقدمه

ترین عوامل یکی از مهم گوشتی، پرورش جوجهدر صنعت 

تراکم گله  است. پرورش پرندگان تحت تراکم باال ،زاتنش

تعداد پرندگان یا کل وزن ر اساس های گوشتی ببرای جوجه

(. افزایش 1) شودزنده پرندگان در یک فضای ثابت تعریف می

کند، مشروط به تراکم گله، اثرات اقتصادی مفیدی حاصل می

کیلوگرم در مترمربع با  40تا  34که از محدوده بهینه این

کیلوگرم، فراتر نرود، با  5/2فرض میانگین وزن نهایی بدن 

حال، اگر تراکم گله از حد مناسب فراتر رود، به دلیل این

های عملکرد جوجه افزایش مشکالت بهداشتی و کاهش

افزایش تراکم (. 2یابد )وری به مراتب کاهش میگوشتی، بهره

زا باشد و تأثیر منفی بر عملکرد و ایمنی تواند تنشگله می

گزارش شده است که  (.3های گوشتی داشته باشد )جوجه

 مقاله پژوهشی
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تراکم باالی گله پرورشی باعث کاهش وزن بدن، مصرف 

(. 4،5شود )گوشتی میهای خوراک و بازده خوراک در جوجه

سبب کاهش ظرفیت جذب از افزایش تراکم گله همچنین 

های طریق اختالل در ساختار پرزهای روده کوچک در جوجه

تأثیر افزایش تراکم گله (. تنش ناشی از 6،7شود )گوشتی می

های مفید منفی بر جمعیت میکروبی روده با کاهش باکتری

و سبب کاهش عملکرد  داردهای بیماریزا و افزایش باکتری

ای اثر (. در مطالعه8شود )های گوشتی میرشد در جوجه

پرنده در  5/7های مختلف گله شامل تراکم پایین )تراکم

های پرنده در متر مربع( در جوجه 15مترمربع( و تراکم باال )

ها در گوشتی بررسی و نتایج نشان داد که پرورش جوجه

ک و وزن و افزایش ضریب تراکم باال سبب کاهش مصرف خورا

ها تبدیل خوراک در دوره پایانی در مقایسه با پرورش جوجه

دیگری اثر  ایمطالعهدر  (. همچنین9شد )در تراکم پایین 

پرنده در مترمربع(  16پرنده( و تراکم باال ) 10تراکم نرمال )

های گوشتی بررسی و نتایج بر عملکرد و ایمنی در جوجه

نرمال منجر به ضریب تبدیل خوراک بهتر نشان داد که تراکم 

بادی باالتر در برابر بیماری نیوکاسل در و همچنین تیتر آنتی

 (.10باال شد ) مقایسه با تراکم

سلنیوم یکی از مواد معدنی ضروری است که برای رشد 

و تولید بهینه در پرندگان مورد نیاز است. این عنصر از چندین 

های عملکرد مرتبط با تولید، باروری و پیشگیری از بیماری

کند. همچنین به عنوان بخشی طیور پشتیبانی می

وح پراکسیداز، به کنترل سطناپذیر از آنزیم گلوتاتیونجدایی

در طی فعالیت پراکسید هیدروژن و پراکسیدهای چربی که 

کند. مکمل ، کمک میشوندتولید می نرمالمتابولیکی 

سلنیوم به دو شکل معدنی )سلنیت سدیم و سلنات سدیم( و 

آلی )سلنوسیستئین، سلنومتیونین و مخمر غنی از سلنیوم( 

ن که افزود ه استنشان داد مطالعات نتایج(. 11وجود دارد )

اکسیدانی خواص آنتی ،مکمل سلنیوم بر عملکردهای آلی فرم

های گوشتی در فصل تابستان تأثیر مثبتی و ایمنی جوجه

(. محققین افزایش غلظت آنزیم گلوتاتیون 12) است داشته

اکسیدانی و کاهش غلظت پراکسیداز، افزایش ظرفیت آنتی

 3/0دن آلدهید درسرم خون، کبد و کلیه را با افزومالون دی

های گرم سلنومتیونین در هر کیلوگرم جیره جوجهمیلی

(. در 13اند )گوشتی در شرایط تنش گرمایی گزارش کرده

اثر منابع مختلف سلنیوم شامل سلنیت سدیم،  ایمطالعه

مخمر غنی از سلنیوم و سلنومتیونین بر وضعیت 

های گوشتی مقایسه و نتایج نشان داد اکسیدانی جوجهآنتی

ها و باالترین وضعیت شترین ذخیره سلنیوم در بافتکه بی

های تغذیه شده با سلنومتیونین اکسیدانی در جوجهآنتی

(. بنابراین با توجه به نقش سلنیوم در بهبود 14مشاهده شد )

به  حاضر مطالعهاکسیدانی، عملکرد، ایمنی و وضعیت آنتی

منظور بررسی اثر افزودن سلنومتیونین بر عملکرد رشد، 

های گوشتی در های خونی و کیفیت گوشت جوجهمتابولیت

 های مختلف گله انجام شد.تراکم

 مواد و روش کار

 گوشتی جوجه قطعه 216 از مطالعه حاضر انجام جهت

در  2×2در یک آزمایش فاکتوریل  308 راس سویه تجاری نر

 20 دربا چهار تیمار و چهار تکرار  تصادفی کامالًطرح قالب 

ی شد. تیمارها استفاده متر 2/1×1آزمایشی با ابعاد واحد 

 گرمیلیم 4/0)صفر و  نیونیدو سطح سلنومت شامل آزمایشی

پرنده  18و  9) تراکم پرورش( و دو سطح رهیج لوگرمیدرک

 بودند. (پرنده در هر مترمربع 15و  7در هر واحد آزمایشی یا 

در هر  یعنی بود 1000در  با غلظت یک سلنومتیونین مکمل

 4/0 نیمأت یو برا بودموجود  ومیگرم سلن 1ن آ لوگرمیک کی

از مکمل گرم  4/0 زانیم رهیج لوگرمیدر هر ک گرمیلیم

که پس از محاسبه  به صورت پودر بود مکملشد. میاستفاده 

از  لوگرمیک 1ابتدا به  رهیج لوگرمیک یبه ازا ازیغلظت مورد ن

 هیبا بق جیبه تدر لویک 1 نیو بعد ا هخوراک هر پن اضافه شد

و  هیته یصورت هفتگبه خوراک پن مخلوط شد. خوراک 

 روزگی 42 سن تا پرورش که دوره طولدر  مکمل اضافه شد.

 بود آزاد خوراک و آب به پرندگان دسترسی ،انجامید طولهب

سویه  شده توصیه هایروش بر اساسالزم  هایمراقبت و

ها برای تأمین مواد جیره انجام گرفت. 308راس  تجاری

مغذی توصیه شده سویه تجاری راس برای سه دوره آغازین 

تا  26روزگی( و پایانی ) 25تا  11روزگی(، رشد ) 10)یک تا 

 (. 1جدول روزگی( تنظیم شدند ) 42

 طیبا توجه به شرا ها،یماریاز ب یریشگیبه منظور پ

 .دیها اعمال گردجوجه یبرا ونیناسیمنطقه، برنامه واکس

خوراک به  لیتبد بیوزن و ضر شیمصرف خوراک، افزا

به گرم رشد محاسبه شدند.  یصورت گرم خوراک مصرف

تلفات به صورت روزانه وزن و ثبت شدند. مصرف خوراک و 
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در انتهای شدند.  حیتلفات تصح یخوراک برا لیتبد بیضر

از هر قفس به طور تصادفی انتخاب و ده دو پرن مطالعه

از نیمی از  سیاهرگ زیر بال انجام گرفت. گیری ازخون

های خون پس از تفکیک لخته، نمونه سرم جدا و با دور نمونه

دقیقه سانتریفیوژ شده و به آزمایشگاه  10به مدت  4000

گلوکز، صفات بیوشیمیایی سرم شامل منتقل شدند. 

با استفاده از دستگاه اتو آناالیزر  گلیسرید وکلسترولتری

( با AUTOLAB, Ames, Rome, Italy) بیوشیمی بالینی

گیری یت شرکت پارس آزمون تهران، ایران اندازهاز کاستفاده 

 یمیانجمن ش یشنهادیبا روش پ دازیپراکس ونیگلوتات شد.

شاخص  یدامپزشک شگاهیدر آزما (DGKC) آلمان کینیکل

جهت  های خوننیمی دیگر از نمونه شد. یریگکرمان اندازه

های حاوی هپارین های خونی در لولهتعداد سلول تعیین

سازی نمونه خون گسترش آوری شده و پس از همگنجمع

های خونی روی گسترش توسط متانول آن تهیه شد. سلول

شدند. برای آمیزی ثابت شده و با محلول گیمسا رنگ

د )هتروفیل و لنفوسیت(، تعدا هاگیری تعداد لکوسیتاندازه

شمارش قرار گرفتند.  موردلکوسیت  100

 

 های آزمایشی در سه دوره آغازین، رشد و پایانی.ترکیب جیره .1جدول 

 (42تا  25پایانی ) (24تا  11رشد ) (10آغازین )یک تا  درصد ترکیبات

 87/58 26/54 92/50 ذرت

 44/33 84/37 71/41 درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )

 16/4 33/4 42/3 روغن سویا

 23/1 25/1 45/1 دی کلسیم فسفات

 18/1 21/1 30/1 کربنات کلسیم

 29/0 30/0 30/0 کلرید سدیم

 12/0 13/0 16/0 دی ال متیونین

 21/0 17/0 24/0 لیزین -ال

 50/0 50/0 50/0 1مکمل ویتامین ومعدنی

 مقادیر محاسبه شده

 3200 3100 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم()انرژی قابل متابولیسم 

 20 5/21 23 پروتئین خام )درصد(

 81/0 87/0 96/0 کلسیم )درصد(

 41/0 43/0 48/0 فسفر )درصد(

 16/0 16/0 16/0 سدیم )درصد(

 22/0 22/0 23/0 کلر )درصد(

 19/1 29/1 44/1 لیزین )درصد(

 48/0 51/0 56/0 متیونین )درصد(
گرم  میلی 0024/0گرم مس، میلی 25/0گرم روی، میلی 15/0گرم آهن، میلی 3/0گرم منگنز، میلی 2/0ها در هر کیلوگرم خوراک: مقدار مواد معدنی و ویتامین1

گرم میلی E ،005/0ویتامین واحد بین المللی  3D ،15/0ویتامین  واحد بین المللی  A، 75/3ویتامین   واحد بین المللی 30گرم سلنیوم. میلی 000625/0ید، 

گرم میلی 6B ،0025/0گرم میلی 5B ،0075/0گرم میلی 3B ،04/0گرم میلی 2B ،075/0ویتامین گرم میلی 1B ،012/0ویتامین گرم میلی 3K ، 006/0ویتامین 

 .کولین کلراید گرممیلی 125/0بیوتین و  گرممیلی 12B ،0004/0گرم میلی 0007/0فولیک، 
 

 

گرم در کیلوگرم جیره( بر مصرف خوراک، افزایش وزن و میلی 4/0قطعه در مترمربع( و مکمل سلنومتیونین )صفر و  15و  7اثر سطوح مختلف تراکم ). 2جدول 

 های گوشتی.روز پرورش جوجه 42ضریب تبدیل خوراک در 
 اثر تراکم اثرات

 (2m)پرنده/

 اثر سلنومتیونین  

(mg/kg) 

   سلنومتیونین ×تراکم   

 SEM P-Value 7 × 0 7 × 4/0 15 × 0 15 × 4/0 SEM P-Value 4/0 صفر SEM P-Value 15 7 صفات

 a3/4420 b2/3863 8/21 0001/0> b7/4071 a8/4211 18/21 0005/0 ab8/4314 a8/4525 b5/3828 b7/3897 9/29 03/0 مصرف خوراک )گرم(

 <a7/2579 b2/2240 9/7 0001/0> b8/2323 a1/2496 92/7 0001/0> b8/2459 a6/2699 d8/2187 c6/2292 20/11 0001/0 افزایش وزن )گرم(

 a75/1 b69/1 007/0 0001/0> 75/1 67/1 75/1 70/1 01/0 25/0 35/0 007/0 72/1 71/1 ضریب تبدیل
a,b دار هستند با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنی فیردهای هر میانگین(05/0>P.) 
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 .های گوشتیهای خونی جوجهگرم در کیلوگرم جیره( بر فراسنجهمیلی 4/0قطعه در مترمربع( و مکمل سلنومتیونین )صفر و  15و  7اثر سطوح مختلف تراکم ). 3جدول 

 اثر تراکم اثرات

 (2m)پرنده/

اثر سلنومتیونین   

(mg/kg) 

   سلنومتیونین ×تراکم   

 SEM P-Value 7 × 0 7 × 4/0 15 × 0 15 × 4/0 SEM P-Value 4/0 صفر SEM P-Value 15 7 هامتابولیت

 گلوکز

(mg/dl) 

b0/228 a6/237 1/3 05/0 0/235 7/230 07/3 34/0 6/229 3/226 3/240 0/235 34/4 82/0 

 کلسترول

(mg/dl) 

8/110 0/116 85/4 47/0 50/116 33/110 85/4 39/0 0/117 6/104 0/116 0/116 86/6 39/0 

 تری گلیسرید

(mg/dl) 

3/62 6/62 41/3 94/0 05/64 0/61 41/3 55/0 6/64 0/60 3/63 0/62 83/4 74/0 

گلوتاتیون 

 پراکسیداز

(u/ml) 

a8/131 b8/120 57/1 001/0 b2/120 a5/131 57/1 002/0 0/125 6/138 3/117 3/124 22/2 17/0 

 لنفوسیت

 )درصد(

a0/68 b7/63 87/0 008/0 b7/63 a7/76 87/0 02/0 33/65 67/70 67/62 67/67 24/1 21/0 

 هتروفیل

 )درصد(

b0/32 a3/36 88/0 008/0 a0/36 b3/32 87/0 02/0 67/34 33/29 33/37 33/35 24/1 21/0 

a,b با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنی ردیفهای هر میانگین( 05/0دار هستند>P.) 
 

 های گوشتی.های کیفی گوشت جوجهگرم در کیلوگرم جیره( بر ویژگیمیلی 4/0قطعه در مترمربع( و مکمل سلنومتیونین )صفر و  15و  7اثر سطوح مختلف تراکم ). 4جدول 

 اثر تراکم اثرات

 (2m)پرنده/

 اثر سلنومتیونین  

(mg/kg) 

   سلنومتیونین ×تراکم   

 SEM P-Value 7 × 0 7 × 4/0 15 × 0 15 × 4/0 SEM P-Value 4/0 صفر SEM P-Value 15 7 صفات

pH 95/6 91/6 04/0 49/0 90/6 95/6 04/0 41/0 91/6 98/6 89/6 92/6 05/0 70/0 

ظرفیت 

نگهداری 

آب 

 )درصد(

a25/52 b62/48 74/0 005/0 b50/48 a38/52 74/0 003/0 75/50 75/53 25/46 00/51 04/1 42/0 

افت پخت 

 )درصد(

90/35 87/36 49/0 18/0 a92/37 b85/34 49/0 0009/0 65/37 15/34 20/38 55/35 69/0 55/0 

افت 

خونابه 

 )درصد(

b08/14 a58/15 14/0 0001/0> a42/15 b23/14 14/0 0001/0> 60/14 57/13 25/16 90/14 2/0 44/0 

a,b با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنی ردیفهای هر میانگین( 05/0دار هستند>P.)
 

 

 نیمه دو به و جدا الشه از سینه پس از کشتار، گوشت

 .شدند ینگهدار خچالیساعت در  24سپس به مدت  تقسیم شد،

گیری پارامترهای کیفیت گوشت، یک روز پس از کشتار اندازه

گیری ( اندازه1990) AOACشدند. رطوبت با روش معمول 

 25گرم از نمونه گوشت خام در  pH ،5گیری رای اندازهشد. ب

. سپس با شودتا یکنواخت  ده شدآب مقطر هم ز لیتریلیم

مدل  Sartoriusر )مت pHکرده و با استفاده از گاز استریل صاف

Professional Meter pp-50 )در دمای اتاق ، کشور آلمانpH 

گیری ظرفیت نگهداری برای اندازه شد.ها خوانده نمونه

و به مدت  گرفترم نمونه داخل گاز استریل قرار گ 1گوشت، آب

 یاز سانتریفوژ به آرام شد. پسوژ یسانتریف 1500دور  بادقیقه  4

ساعت  24نمونه به مدت  ،خشک و دوباره وزن شد، پس از توزین

و سپس وزن گردید  خشک سلسیوسدرجه  70دمای آون با در 

 محاسبه شد ریآب طبق فرمول ز ینگهدار تیظرف درصدو 

(15.) 

100× 
وزن پس از خشک کردن (گرم)−وزن پس از سانتریفیوژ(گرم)

وزن اولیه
 = ظرفیت نگهداری آب 

 

 گرمی 20الی  10 گیری افت خونابه یک قطعهبرای اندازه

توزین و در پارچه کتان خالص قرار داده سینه مرغ از گوشت 

شده و  شد، سپس نمونه مورد نظر در پاکت پالستیکی گذاشته

درجه سلسیوس قرار گرفت و  4 ساعت در دمای 24به مدت 

 24پس از  .دقت شد که گوشت با پالستیک تماس نداشته باشد

روی پارچه کتان مالش داده شد و دوباره  یساعت گوشت به آرام

 گردیدمحاسبه  ریدرصد افت خونابه طبق فرمول ز. وزن شد

(16.)  

100× 
وزن نهایی (گرم)−وزن  اولیه(گرم)

وزن اولیه
 افت خونابه= درصد  



 

1401، 2 شمارۀ 77 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           

 

 

 
83 

متر مکعب سانتی 1 ،گیری افت در نتیجه پختبرای اندازه

شده گوشت به  و وزن گردید. قطعه جدا شدهیده از گوشت بر

درجه سلسیوس نگهداری شد. پس  4ساعت در دمای  24مدت 

درجه  85دقیقه در حمام آب گرم در دمای  10آن به مدت  از

با پارچه  یه به آرامسلسیوس قرار داده شد، در مرحله آخر نمون

 ریدرصد افت پخت طبق فرمول ز. شده و وزن شد کتان پاک

  (.17 ) محاسبه شد

100× 
وزن نهایی (گرم)−وزن  اولیه(گرم)

وزن اولیه
 = درصد افت پخت 

 

)نسخه  SAS آماری افزار نرم از استفاده های حاصل باداده

 آزمون با هاو میانگین ( و رویه مدل خطی عمومی تجزیه4/9

های نسبی ( مقایسه شد. دادهP<05/0احتمال ) سطح در توکی

 .ند، تجزیه آماری شدarcsinپس از تبدیل 

  نتایج

اثر تیمارها بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل 

نشان داده شده است. نتایج نشان  2جدول خوراک  کل دوره در 

کل دوره  کتراکم منجر به کاهش مصرف خورا شیافزا داد که

منجر به  نیونیافزودن سلنومتکه ( در حالیP<05/0) شد

 شیکل دوره با افزادر(. P<05/0) مصرف خوراک شد شیافزا

افزودن (. P<05/0) افتیوزن کاهش  شیتعداد پرنده، افزا

 (.P<05/0) شد در کل دورهوزن  شیمنجر به افزا نیونیسلنومت

دار نبود. اثر افزودن اثر تراکم بر ضریب تبدیل خوراک معنی

دار بود سلنومتیونین بر ضریب تبدیل خوراک در کل دوره معنی

به این ترتیب که افزودن سلنومتیونین منجر به کاهش ضریب 

برهم کنش تیمارها بر مصرف (. P<05/0)تبدیل خوراک شد 

که ، به طوری(P<05/0)دار بود خوراک و افزایش وزن معنی

قطعه و با مکمل  7های پرورش یافته در تراکم جوجه

 سلنومتیونین، مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتری داشتند.

، 3جدول های خونی در اثر تیمارهای مختلف بر فراسنجه

نشان داده شده است. نتایج نشان داد که گلوکز خون با افزایش 

ش یافت، اما گلوتاتیون پراکسیداز خون کاهش تراکم گله افزای

با افزایش تراکم گله، درصد هتروفیل افزایش  (.P<05/0)یافت 

افزودن سلنومتیونین منجر  (.P<05/0)و لنفوسیت کاهش یافت 

به افزایش گلوتاتیون پراکسیداز خون شد. همچنین افزودن 

سلنومتیونین درصد لنفوسیت را افزایش و هتروفیل را کاهش 

   (.P<05/0)داد 

های گوشتی اثر تیمارهای مختلف بر کیفیت گوشت جوجه

، نشان داده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش 4جدول در 

تراکم گله، افت خونابه افزایش و ظرفیت نگهداری آب گوشت 

افزودن سلنومتیونین منجر به افزایش  (.P<05/0)کاهش یافت 

ظرفیت نگهداری آب و کاهش افت خونابه و پخت گردید 

(05/0>P.)  برهم کنش تیمارها بر کیفیت گوشت از لحاظ

 دار نبود.آماری معنی

 بحث

ات انجام گرفته روی تراکم بیانگر این است مطالعنتایج  

تأثیر منفی که در سنین ابتدایی پرورش نگرانی کمتری در رابطه 

دلیل عدم محدودیت هتراکم بر مصرف خوراک و افزایش وزن ب

فضا نسبت به جثه پرنده وجود دارد. با افزایش سن و وزن 

یابد و در نتیجه با پرندگان فضای حرکتی پرندگان کاهش می

یابد کاهش تحرک، دسترسی پرنده به آب و خوراک کاهش می

گوشتی نشان داد که  هایات انجام شده روی جوجهمطالع(. 4)

ها خوری باعث تحریک سایر جوجهها در اطراف دانحضور جوجه

ها زمان بیشتری در اطراف به مصرف خوراک شد و جوجه

ها های بزرگ جوجه. این رفتار در گروهکردندها سپری خوریدان

ها که جوجه شدو در روزهای ابتدایی پرورش مفید بوده و سبب 

د، اما افزایش سن باعث کاهش سطح خوراک کافی مصرف کنن

ها شد و در نتیجه مصرف خوراک دانخوری نسبت به تعداد جوجه

های گوشتی محققین تأثیر تراکم بر جوجه (.18) دادرا کاهش 

پرنده در  16) ادیپرنده در متر مربع( و ز 10)در دو تراکم کم 

و گزارش کردند که خوراک مصرفی در هفته  یمتر مربع( را بررس

داری در تراکم باال کاهش طور معنیپنجم و ششم پرورش به

یافت. همچنین افزایش وزن در تراکم باال کاهش و ضریب تبدیل 

(. برهم کنش افزایش سن و میزان 19خوراک کاهش یافت )

تراکم پرورش توسط دیگر محققین گزارش و نشان داد که در 

رشد و پایانی، خوراک مصرفی و افزایش وزن در تراکم های دوره

 10قطعه پرنده در مترمربع( نسبت به تراکم پایین ) 16زیاد )

 یافتقطعه پرنده در مترمربع(، کاهش و ضریب تبدیل افزایش 

 شده است گزارش. باشدحاضر می مطالعه( که همسو با نتایج 5)

، از جمله یمنف یکیولوژیزیف یهاپاسخ تراکم باالی پرورش،که 

و  دیپیل ونیداسیپراکس شی، افزاکوسترونیسطح کورت شیافزا
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در  یمنیا ستمیسرکوب س شیآزاد و افزا یهاکالیراد دیتول

، تراکم باالی پرورش بر نیبنابرا (،20)کند یم جادیها اجوجه

که  یمواد . از جملهگذاردیم یها تأثیر منفعملکرد رشد جوجه

است.  ومیسلن باشد،یآزاد مؤثر م یهاکالیاددر کم کردن آثار ر

عنوان است که به دازیپراکس ونیگلوتات میاز آنز یبخش ومیسلن

 یدهایپراکس بیبدن عمل کرده و با تخر یخط دفاع نیدوم

(. 11) دکنی میریجلوگ دآزا یهاکالیراد لیاز تشک ،یسلول

کرده و از  تیحما یمنیا یهاتمسیس یعیعملکرد طبسلنیوم از 

عنصر، در  نیعالوه ا. بهکندیم یریجلوگ یکبد یهابیآس

 گذارتأثیر دیروئیت یهاو هورمون یدانیاکسی آنت یهاتیفعال

(. 21) مضر روده دارد یهایبر باکتر یابرنده نیاست و اثرات از ب

 جادیپرورش دهندگان مربوط به ا یبرا سلنیوم یاصل تیمز

مورد  تنش طیتواند در شرایکه مدر بدن است  سلنیوم ریذخا

 توان فقط با استفاده ازیرا م رهیذخ نیا. ردیاستفاده قرار گ

 یبه جا یطور اختصاصکه به خوراک حاوی سلنومتیونین

د. نمو جادیا عضالتشود، در یها گنجانده منیدر پروتئ نیونیمت

های تجزیه پروتئینو  نیپروتئ سمی، کاتابولتنش طیدر شرا

 بیشترسنتز  یکند تا آن را برایرا آزاد م غیرضروری، سلنیوم

(. 11)فراهم کند  یدانیاکسیها و بهبود دفاع آنتنیسلنوپروتئ

های گوشتی در شرایط محققین تأثیر سلنومتیونین بر جوجه

 3/0سطح تنش گرمایی را بررسی و گزارش کردند که استفاده 

در دوره پایانی پرورش، خوراک  رهیج لوگرمیدر هر ک رمیگیلیم

داری افزایش داد، ولی بر افزایش وزن و مصرفی را به طور معنی

(. سایر محققین نیز 22ضریب تبدیل خوراک تأثیری نداشت )

 3/0بهبود در افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در سطح 

( 23گرم سلنیوم نسبت به گروه شاهد را گزارش کردند )میلی

 همخوانی دارد. طالعه حاضرمکه با نتایج 

جوجه  15تراکم حاضر، گلوکز خون در  مطالعهطبق نتایج 

پرورش افزایش یافت. طبق گزارش محققین  در هر متر مربع

زا )دما، تراکم گله، بیماری و انتقال( با تحریک محور عوامل تنش

های فوق هیپوتاالموس منجر به افزایش ترشح هورمون-هیپوفیز

شوند که ترشح کورتیزول و کورتیکوسترون میکلیوی نظیر 

هورمون کورتیزول با افزایش تجزیه پروتئین و فرایند 

گزارش  (.24گردد )گلوکونئوژنر منجر به افزایش گلوکز خون می

ترشح هورمون  شیسبب افزا ییشده است که تنش گرما

غلظت گلوکز و  شیو افزا یویاز غده فوق کل کوسترونیکورت

غشاء  تیباال ظرف یطیمح ی. در دماشودیا مکلسترول پالسم

 ییو تنش گرما ابدییم شیجذب قندها افزا یروده برا یموکوس

(، 25شود )یها منوم جوجهوانتقال گلوکز از ژژ شیباعث افزا

بنابراین افزایش گلوکز خون با تنش تراکم قابل انتظار است. 

خون  میزان گلوکزمحققین گزارش کردند که با افزایش تراکم 

نشد یافت، اما در میزان کلسترول خون تفاوتی مشاهده افزایش 

تعداد  شیگلوکز خون با افزا شیدر مورد افزا جینتا ( که26)

در آزمایشی  ،است نه تعداد اما حاضر مطالعه جیپرنده همسو با نتا

پرنده در مترمربع و  10 یعنیتراکم کم تأثیر دو تراکم پایین 

های گوشتی در جوجه پرنده در مترمربع16 یعنی ادیتراکم ز

داری بررسی و گزارش شد که بین دو تیمار تراکم تفاوت معنی

 (. در این19گلیسرید خون مشاهده نشد )در میزان گلوکز و تری

با افزایش تراکم، غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز  مطالعه

ر خون کاهش یافت، اما افزودن سلنومتیونین میزان این آنزیم د

درصد از سلنیوم کل بدن در  50تا  40 باًیتقررا افزایش داد. 

عنصر در بدن باعث  نیگلوتاتیون پراکسیداز قرار دارد و وجود ا

(. محققین تأثیر سلنومتیونین 11) شودیم میآنز فعالیت شیافزا

های گوشتی در شرایط تنش گرمایی را بررسی و بر جوجه

گرم سلنومتیونین میلی 3/0ح گزارش کردند که استفاده از سط

هاى دار غلظت آنزیممعنىدر دوره پایانی پرورش باعث افزایش 

اکسـیدانى خون شامل گلوتاتیون پراکسـیداز و آنتى

. (22شد )گلیسرید غلظت ترىو کاهش  سوپراکسـید دیسـموتاز

ای با بررسی فرم آلی و غیرآلی و سطوح مختلف در مطالعه

گوشتی گزارش کردند که تیمارهای های سلنیوم در جوجه

داری سطح گلوتاتیون پراکسیداز طور معنیحاوی سلنیوم به

(. در مطالعات دیگر نیز گزارش شد 23خون را افزایش دادند )

گرم سلنومتیونین و سلنیت میلی 15/0که استفاده از سطح 

داری باعث افزایش طور معنیسدیم نسبت به تیمار شاهد به

( که با نتایج 27شد )پراکسیداز پالسمای خون  سطح گلوتاتیون

 حاضر مطابقت دارد. مطالعه

غدد فوق  یهاترشح هورمون کیزا با تحرعوامل تنش

. شوندیم وریدر ط لیتعداد هتروف ینسب شیموجب افزا ،یویکل

قطعه پرنده در مترمربع نسبت  20در یک مطالعه تراکم  (.25)

در مترمربع باعث افزایش  قطعه پرنده 18و  14های به تراکم

های لنفوسیت در تراکم باال شد، اما میزان سلولهتروفیل خون 

دیگر در  ایمطالعه(. در 28داری کاهش یافت )طور معنیبه

قطعه پرنده در  13قطعه پرنده در مترمربع نسبت به  23تراکم 

طور های لنفوسیت بهمترمربع در مرغان تخمگذار، تعداد سلول
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تنش  طیدر شرا تواندیم ومیسلن(. 3داری کاهش یافت )معنی

غلبه کند و موجب  ییاز تنش گرما یناش یبر اثرات منف ییگرما

 طیدر شرا یگوشت یهادر جوجه یو دفاع یمنیا ستمیس تیتقو

محققین افزایش تولید  (.12شود ) ییتنش گرما

گرم میلی 5/0را با افزودن  Mو  A ،Gهای ینولنوگلوبوایم

اند و این های گوشتی گزارش کردهسلنومتیونین در جیره جوجه

افزایش را به بهبود عملکرد سیستم ایمنی با سلنیوم نسبت 

(. نشان داده شده است که سلنیوم در بسیاری از 29اند )داده

های ایمنی نظیر مغز استخوان، تیموس، طحال، کبد و غدد اندام

ها، ز در لنفوسیتلنفاوی وجود دارد و در سطح سلولی نی

تواند ( که می30شود )ها و ماکروفاژها یافت میگرانولوسیت

 دلیلی بر افزایش لنفوسیت خون با مکمل سلنومتیونین باشد.

، ظرفیت نگهداری آب، pHچندین شاخص از جمله میزان 

باشند. افت پخت و افت خونابه بازتاب دهنده کیفیت گوشت می

گوشت  تیفیمهم ک یهایگژیاز و یکی آب ینگهدار تیظرف

تأثیر  ییاست که بر آبدار بودن گوشت تازه و محصول نها

 خونابه افت درصد با آب نگهداری ظرفیت درصد بین ،گذاردیم

 گوشت که همبستگی وجود دارد به طوری پخت نتیجه در افت و

 در افت و خونابه افت درصد دارای باالتر نگهداری آب ظرفیت با

افت خونابه  مطالعه(. در این 31)باشد می کمتری پخت نتیجه

افزایش و ظرفیت  پرنده 7پرنده نسبت به تراکم  15در تراکم 

تواند نشان دهنده کاهش نگهداری آب کاهش یافت، که می

محققین تأثیر تراکم کیفیت گوشت تولیدی در تراکم باال باشد. 

 و 8، 5های های پکین پرورش یافته در تراکمبر عملکرد اردک

قطعه در مترمربع را بررسی و گزارش کردند که میزان افت  11

داری بیشتر از طور معنیقطعه به 11و  8های خونابه در تراکم

دقیقه  45قطعه بود. همچنین میزان اسیدیته گوشت  5تراکم 

داری طور معنیقطعه به 11و  8های بعد از کشتار، در تراکم

افزودن ، مطالعه های اینطبق یافته(. 32کاهش یافت )

سلنومتیونین، ظرفیت نگهداری آب را افزایش و افت پخت و 

خونابه را کاهش داد که با نتایج دیگر مطالعات همخوانی دارد. 

 3/0گوشتی با افزودن  هایمحققین بهبود کیفیت گوشت جوجه

گرم نانوسلنیوم را گزارش میلی 1/0سلنومتیونین و  گرممیلی

های گوشتی نشان دیگر روی جوجه ایمطالعهدر  (.33اند )کرده

گرم سلنیوم منجر به کاهش افت میلی 5/0دادند که افزودن 

(. در 34های گوشتی شد )پخت و افت خونابه گوشت جوجه

دیگر روی سطوح مختلف سلنومتیونین، نشان داده  ایمطالعه

طور ، به8/0تا  4/0شد که استفاده از سلنومتیونین در سطوح 

اری سبب کاهش افت خونابه شد، اما بر افت پخت تأثیری دمعنی

(. محققین دلیل بهبود کیفیت گوشت با سلنیوم را 35نداشت )

های سلنوپروتئینی در جهت حفظ به نقش آن در ساختار آنزیم

پایداری غشاها پس از کشتار و همچنین تعویق فرایند پروتئولیز 

(. 36اند )هواسطه خاصیت آنتی اکسیدانی آن نسبت دادهب

تعداد جوجه از  شیافزا ،مطالعه نیا یجدرمجموع، با توجه به نتا

های منفی بر عملکرد جوجهاثر  قطعه در متر مربع 15به  7

به  رهیدر ج نیونیاستفاده از سلنومتکه گوشتی داشت، در حالی

گرم، منجر به بهبود صفات عملکردی، میلی 4/0 زانیم

 های گوشتی شد.گوشت جوجههای خونی و کیفیت متابولیت

 سپاسگزاری

بدین وسیله از حمایت مالی معاونت پشتیبانی و توسعه، 

ه معاونت پژوهشی و گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگا

جیرفت برای همکاری در اجرای این پروژه، تشکر و قدردانی 

 گردد.می
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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. 
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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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