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چکیده
ویتامینها اهمیت زیادی در حفظ سالمت و عملکرد اکثر موجودات زنده دارند .به خوبی مشخص شده است که کمبود
ویتامینها سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی بدن میشود .معموالً نیازهای ویتامینی طیور در شرایط پرورش ایدهآل
تعیین میگردد .از آنجا که در سالنهای پرورش ،طیور تحت تأثیر تنشهای مختلف قرار میگیرند از این رو برای مقابله با
عوامل تنشزا میزان نیاز به ویتامینها رو به افزایش خواهد بود .از مدتها پیش نقش ویتامینها به منظور بهبود عملکرد
پرندهها در خالل تنش گرمایی مورد مطاله قرار گرفته است .امّا بر اساس پژوهشهای صورت گرفته ،مقدار نیاز به ویتامینهای
خاص در شرایط تنش گرمایی به نتیجهگیری واحدی منجر نشده است .بسیاری از مرغداران ویتامین  Cرا نه تنها در دورههای
گرم برای جلوگیری از اثرات زیانبار گرما بر روی عملکرد طیور به کار میبرند بلکه آن را برای بهبود وضع ایمنی ،کیفیت
فرآوردههای نهایی تولید شده ،باروری و جوجه درآوری در گله مرغهای مادر نیز مورد استفاده قرار میدهند.
کلمات کلیدی :پرورش طیور ،نیازهای ویتامینی ،ویتامین  ،Cتنش گرمایی

*نویسنده مسئولmiladrezaei@ut.ac.ir :

تاریخ دریافت9311/20/02 :

تاریخ بازنگری9311/23/20 :

تاریخ پذیرش9311/23/91 :

تاریخ انتشار آنالین9311/23/39 :

رفرنسدهی :رضایی سینکی ،م .تأثیر استفاده از ویتامینها در شرایط استرس گرمایی در طیور .علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک9311 ،؛
.14-19 :)9(02

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست ،شماره یک (شماره شانزده پیاپی) ،بهار 9311

10

مقدمه

در واحدهای پرورش طیور بین  02الی  04درصد
هزینههای پرورش را خوراک تشکیل میدهد (نیکخواه و
کاظمی .)9301 ،از این مقدار ،ویتامینها  93درصد از کل
مواد مغذی مورد نیاز طیور را در بر میگیرند که نیازمند
توجه ویژهای در تغذیه طیور است (نیکخواه و کاظمی،
 .)9301درجه حرارتهای باالی محیطی یا استرس گرمایی
به عنوان یکی از فاکتورهای فیزیکی مهم تأثیرگذار بر
تولیدات طیور و یکی از مشکالت اساسی صنعت طیور است.
مصرف غذا ،وزن بدن ،قابلیت هچ ،مرگ و میر ،خصوصیات
الشه و دیگر ویژگیهای مهم که سبب موفقیت صنعت
طیور میشوند ،میتوانند به شکل نامناسب تحت تأثیر
استرس گرمایی قرار بگیرند .در تولیدات طیور استرس
گرمایی به دو صورت حاد و مزمن تعریف میشود .استرس
گرمایی حاد اشاره به دورههای کوتاه و ناگهانی افزایش دما
و استرس گرمایی مزمن اشاره به دورههای طوالنی گرما
دارد ( .)Daghir, 1995در این پژوهش هدف ،بررسی اثرات
افزودن مکملهای ویتامینی (افزودن به آب آشامیدنی و
جیره) در کاهش استرس گرمایی طیور است.
پرندگان فاقد غدد عرقی بوده و بنابراین از روشهای
غیرتبخیری برای کاهش حرارت استفاده میکنند
( .)Daghir, 1995اگر لهله زدن نتواند از افزایش درجه
حرارت پرندگان جلوگیری کند پرندگان بیحال ،بیهوش و
پس از مدت زمان کوتاهی به دلیل عدم تعادل الکترولیتها
در دستگاه تنفسی و گردش خون تلف خواهند شد.
روشهای مختلفی برای کاهش اثرات استرس گرمایی با
استفاده از راهکارهای تغذیهای وجود دارد .از جمله
راهکارهای تغذیهای میتوان به تغذیه جیره با کیفیت و
قابلیت هضم باال ،افزودن چربی به عنوان منبع انرژی،
باالنس مناسب آمینواسیدها و مکمل کردن جیره با
ویتامینها و مواد معدنی اشاره کرد (.)Özkan et al., 2003
مکملهای ویتامینی مؤثر در کاهش استرس گرمایی
طیور

ویتامین ( Cآسکوربیک اسید)
استفاده از ویتامین ( Cاسید آسکوربیک) متداولترین
راه برای مقابله بـا اسـترس گرمایی در طیـور و سـایر

… Rezaei Sinaki; The effect of using vitamins on heat stress

حیوانات به شمار میرود .بسیاری از مرغداران ویتامین  Cرا
نه تنها در دورههای گرم برای جلوگیری از اثرات زیانبار
حرارت بر روی عملکرد مرغها به کار میبرند بلکه آن را
برای بهبـود وضـعیت ایمنـی طیـور ،کیفیت فرآوردههای
نهایی ( تخم مرغ و گوشت مـرغ) ،بـاروری و جوجـهدرآوری
در گلـه مرغهای مادر مورد استفاده قرار میدهند
( .)Daghir, 1995ویتامین  Cدارای نقش مهم در بیوسنتز
کورتیکوسترون و نیز به عنوان یک هورمون
گلوکوکورتیکوئیدی مهم در گلوکونئوژنز برای افزایش ذخایر
انرژی در شرایط استرس گرمایی است .در شرایط استرس
گرمایی تولید ویتامین  Cدر طیور به مقدار ناکافی صورت
میگیرد .تحت شرایط استرس گرمایی استفاده از
مکملهای ویتامین Cسبب افزایش عملکرد پرندگان،
افزایش ایمنی پرندگان و کاهش پاسخهای وابسته به
استرس میشود ( .)Bains, 1996نحوه عمل ویتامین  Cدر
بهبود میزان رشد جوجههای گوشتی تحت شرایط استرس
هنوز بهطور قطع معلوم نشده است .ویتامین  Cبیشتر از
آنﭽه که برای مقاومـت بـدن در برابـر عوامل استرسزا الزم
است با تنظیم ترشﺢ کورتیکوسترون از اتالف ذخایر بدن در
هنگام استرس جلوگیری مینماید .با این وصف ،تأثیر
ویتامین  Cبرای تحریک رشد یا از طریﻖ فعال ساختن
ویتامینهای مختلـف مثـل ویتامین  D3است یا از طریﻖ
دخالت در تشکیل کالژن که برای رشد بدن اهمیت دارد.
همﭽنین گزارش شده که ویتامین  Cتحت شرایط استرس
گرمایی سبب افزایش مقاومت به بیماری نیوکاسل میشود
(.)Abidin and Khatoon, 2013; Saif et al., 2003
ویتامین ( B6فولیک اسید)
از میان ویتامینهای گروه  ،Bنقش ویتامین  B6در
سیستم ایمنی به طور گسترده مطالعه شده است .ویتامین
 B6در توسعه و حفظ بافتهای لنفوئیدی مؤثر است .کمبود
این ویتامین پاسخ آنتیبادی را نسبت به آنتیژن گلبولهای
قرمز گوسفندی و تولید ایمونوگلوبینهای  Ig Gو Ig M
کاهش میدهد .در شرایط استرس گرمایی ،افزودن ویتامین
 B6اثرات مثبتی را بر عملکرد سیستم ایمنی جوجههای
گوشتی دارد .ویتامین  B6که در متابولسیم پروتئین و رشد
سلولی نقش دارد ،برای سیستم ایمنی مهم است .ویتامین
 B6به نگهداری ارگانهای لنفوئیدی شامل تیموس ،طحال
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و گرههای لنفاوی که سلولهای سفید خون را میسازند،
نقش دارد ( .)McNaughton, 1990مطالعات نشان دادند
که کمبود در ویتامین  ،B6حفاظت در برابر آنتی بادی را
کاهش داده و سیستم ایمنی را سرکوب میکند .فولیک
اسید در بیش از  922واکنش آنزیمی شامل متابولیسم
پروتئین ،بیوسنتز الکارنیتین ،باالنس سدیم -پتاسیم و نیز
تسهیل آزاد شدن گلیکوژن از کبد و ماهیﭽههای اسکلتی
برای تأمین انرژی نقش دارد .گزارش شده است که استفاده
از فولیک اسید در شرایط استرس گرمایی سبب بهبود
افزایش وزن میشود که ناشی از بهبود افزایش وزن در اثر
نقش تنظیمی این ویتامین در متابولیسم انرژی است
( Daghir, 1995; McNaughton, 1990; Özkan et al.,
.)2003
ویتامین ( Eآلفا توکوفرول)
مشخص شده که میزان نیاز به ویتامین  Eبا طوالنی
شدن تنش افزایش مییابد ( .)Cheville, 1979روی هم
رفته ویتامین  Eبه عنوان یک آنتیاکسیدان فیزیولوژیکی
از راه غیرفعال کردن رادیکالهای آزاد عمل کرده و از این
طریﻖ در نگهداری تمامی سلولهای اندوتلیال سیستم
گردش خون مشارکت میکند (.)Heinzerling et al.,1974
لذا استفاده از ویتامین  Eدر جیره غذایی طیور میتواند
اثرات مضر تنش گرمایی را کاهش دهد .ویتامین E
مؤثرترین آنتیاکسیدان بیولوژیکی بوده و کمبود آن منجر
به تخریب اکسیداتیو بافتهای حاوی لیپید میشود .از
جمله وظایف این ویتامین در بدن میتوان به نقش آن در
کمک به بقا و رشد جنین ،ممانعت از اکسیداسیون مواد
حساس به اکسیژن ،جلوگیری از اکسیداسیون چربیهای
درون سلولی و غشای سلولی ،تنظیم عملکرد عضالت و
حفظ تعادل گلیکوژن و متابولیسم کربوهیدراتها و کراتین
در بدن و مقابله با مسمومیت با فلزات سنگین اشاره نمود.
ویتامین  Eضمن کمک به ایجاد یکپارچگی بخشهای
لیپوپروتئینی غشای سلولی باعث کاهش تغییرات
اکسیداتیو و توسعه پاسخهای ایمنی سلولی میشود
( .)Daghir, 1995طیور قادر به سنتز ویتامین  Eنبوده؛ لذا
ویتامین  Eمورد نیاز آنها باید از طریﻖ جیره تأمین شود.
استرس گرمایی سبب آزاد شدن کورتیکوسترون و
کاتکوالمینها و شروع پراکسیداسیون لیپیدها در غشای

14

سلولی میشود .ویتامین  Eمیتواند سبب کاهش اثرات
منفی ناشی از آزاد شدن کورتیکوسترونها و نیز مراقبت از
سلولهای درگیر در پاسخ ایمنی از طریﻖ افزایش تکثیر این
سلولها شود؛ بنابراین افزودن مکملهای ویتامین  Eدر
جیره ضروری است .گزارش شده است که ویتامین  Eتحت
شرایط استرس گرمایی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب
تبدیل غذایی طیور شد (.)McNaughton, 1990
ویتامین ( Aرتینول)
ویتامین  Aاشتهای طیور را زیاد کرده و هضم غذا را
آسانتر میکند .روی همین اصل یکی از عوامل رشد
محسوب میشود؛ فلذا جوجهها احتیاج زیادی به آن دارند.
این ویتامین در رشد بال و پر نیز نقش مهمی ایفا مینماید.
ثابت شده است که در جوجهکشی ،تخم مرغهایی که دچار
کمبود ویتامین  Aهستند ،قدرت تفریخ و جوجهدرآوری
پایینی دارند و اغلب جوجهها در تخم تلف میشوند و
چنانﭽه مقدار ویتامین  Aدر خوراک مرغ کم باشد
جوجههای تفریخ شده در هفته اول زندگی تلف خواهند
شد ،ولی مرغهایی که به اندازه کافی ویتامین  Aدر خوراک
خود دریافت میکنند جوجههای آنها به راحتی قادر به
زندگی بوده و چنانﭽه خوراک جوجهها از نظر این ویتامین
کمبود داشته باشد ،عالئم کمبود در سنین اولیه بروز خواهد
کرد .عالئم کمبود ویتامین  Aدر جوجهها عموماً عبارتاند
از توقف رشد ،ضعف و الغری ،افتادن بال ،لنگش ،از بین
رفتن وکم شدن رنگدانههای زرد پا و منقار ،تورم و پیدایش
ترشحاتی در چشم و اطراف آن و ریزش ماده لزج از بینی
( .)Saif et al., 2003از جمله فعالیتهای متابولیسمی که
ویتامین  Aدر آن نقش دارد میتوان به بینایی ،تولید مثل،
حفظ غشاهای مخاطی ،نقش کوآنزیمی و هورمونی ،رشد
استخوان ،سنتز کورتیکوستروئیدها ،تنظیم فشار مایع
مغزی-نخاعی ،فیزیولوژی غده تیروئید و نقش در متابولیسم
مواد اشاره نمود .مکملهای ویتامین  Aاثرات سودمندی بر
نرخ رشد ،تولید تخم مرغ و افزایش ضخامت پوسته در
مرغهای تخمگذار تحت شرایط استرس گرمایی دارند.
همﭽنین گزارش شده است که ویتامین  Aسبب بهبود
افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در شرایط استرس
گرمایی میشود (.)McNaughton, 1990
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Abstract
Vitamins are very important in maintaining the health and functions of most living
organisms. It is well known that vitamin deficiencies cause immune system disorders.
Poultry vitamin requirements are usually determined under ideal breeding conditions.
Because poultry are affected by various stresses in breeding halls, the need for vitamins to
cope with stressors increases. The role of vitamins in improving bird performance during
heat stress has long been studied. However, according to research, the amount of need for
certain vitamins in heat stress conditions has not led to an absolute conclusion. Many poultry
farmers not only use vitamin C during hot periods to prevent the harmful effects of heat on
the emergence function, but also to improve the immune system, the quality of the final
products produced, fertility and hatchability in flocks of broiler breeders. In poultry
production, heat stress is defined as both acute and chronic. Acute heat stress refers to short
and sudden, sudden periods of temperature rise, and chronic heat stress refers to long and
slow periods of heat.
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