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 طیور در گرمایی استرس شرایط در هاویتامین از استفاده تأثیر

 *9 میالد رضایی سینکی

 چکیده

ه کمبود ک است شده مشخص خوبی به اهمیت زیادی در حفظ سالمت و عملکرد اکثر موجودات زنده دارند. هاویتامین

ل آنیازهای ویتامینی طیور در شرایط پرورش ایده معموالً شود.بدن میها سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی ویتامین

 گیرند از این رو برای مقابله باهای مختلف قرار میثیر تنشأهای پرورش، طیور تحت تگردد. از آنجا که در سالنتعیین می

منظور بهبود عملکرد  هها بویتامین شها پیش نق. از مدترو به افزایش خواهد بودها زا میزان نیاز به ویتامینعوامل تنش

های های صورت گرفته، مقدار نیاز به ویتامینا بر اساس پژوهشمورد مطاله قرار گرفته است. امّ ییها در خالل تنش گرماپرنده

های را نه تنها در دوره Cبسیاری از مرغداران ویتامین  .گیری واحدی منجر نشده استبه نتیجه ییخاص در شرایط تنش گرما

برند بلکه آن را برای بهبود وضع ایمنی، کیفیت یور به کار میما بر روی عملکرد طگرم برای جلوگیری از اثرات زیانبار گر
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 مقدمه

 درصد 04 الی 02 بین طیور پرورش واحدهای در

 و خواهنیک) دهدمی تشکیل خوراک را پرورش هایهزینه

 کل از درصد 93 هاویتامین مقدار، این از(. 9301 کاظمی،

 نیازمند که گیرندمی بر در را طیور نیاز مورد مغذی مواد

 کاظمی، و خواهنیک) است طیور تغذیه در ایویژه توجه

 گرمایی استرس یا محیطی باالی هایحرارت درجه(. 9301

 رب تأثیرگذار مهم فیزیکی فاکتورهای از یکی عنوان به

. ستا طیور صنعت اساسی مشکالت از یکی و طیور تولیدات

 خصوصیات میر، و مرگ هچ، قابلیت بدن، وزن غذا، مصرف

 صنعت موفقیت سبب که مهم هایویژگی دیگر و الشه

 رتأثی تحت نامناسب شکل به توانندمی شوند،می طیور

 استرس طیور تولیدات در. بگیرند قرار گرمایی استرس

 استرس. شودمی تعریف مزمن و حاد صورت دو به گرمایی

 ادم افزایش ناگهانی و کوتاه هایدوره به اشاره حاد گرمایی

 گرما طوالنی هایدوره به اشاره مزمن گرمایی استرس و

 اثرات بررسی هدف، پژوهش این در(. Daghir, 1995) دارد

 و آشامیدنی آب به افزودن) ویتامینی هایمکمل افزودن

 .است طیور گرمایی استرس کاهش در( جیره

 هایروش از بنابراین و بوده عرقی غدد فاقد پرندگان

 کنندمی استفاده حرارت کاهش برای غیرتبخیری

(Daghir, 1995 .)درجه افزایش از نتواند زدن لهله اگر 

 و هوشبی حال،بی پرندگان کند جلوگیری پرندگان حرارت

 هاالکترولیت تعادل عدم دلیل به کوتاهی زمان مدت از پس

. شد خواهند تلف خون گردش و تنفسی دستگاه در

 با گرمایی استرس اثرات کاهش برای مختلفی هایروش

 جمله از. دارد وجود ایتغذیه راهکارهای از استفاده

 و کیفیت با جیره تغذیه به توانمی ایتغذیه راهکارهای

 انرژی، منبع عنوان به چربی افزودن باال، هضم قابلیت

 با جیره کردن مکمل و آمینواسیدها مناسب باالنس

 (.Özkan et al., 2003) کرد اشاره معدنی مواد و هاویتامین

 

 گرمایی استرس کاهش در مؤثر ویتامینی هایمکمل

 طیور 

 (اسید آسکوربیک) C ویتامین

 تریناولمتد (بیکرسکوآ سیدا) C یتامینو از دهستفاا

 ایرـس و روـطی در گرمایی سترـسا اـب مقابله ایبر راه

 را C یتامینو ارانمرغد از ریبسیا. رودمی شمار به تنااحیو

 رنبازیا اتثرا از یجلوگیر ایبر مگر یهادوره در تنها نه

 را آن بلکه میبرند کار به هاغمر دعملکر روی بر ارتحر

 یهاآوردهفر کیفیت ر،وـطی یـیمنا ـعیتضو دوـبهب ایبر

 درآوریهـجوج و روریاـب ،(غرـم گوشت و غمر تخم)  نهایی

 هنددمی ارقر دهستفاا ردمو درما هایغمر هـگل در

(Daghir, 1995 .)ویتامین C بیوسنتز در مهم نقش دارای 

 هورمون یک عنوانه ب نیز و کورتیکوسترون

 ذخایر شافزای برای گلوکونئوژنز در مهم گلوکوکورتیکوئیدی

 استرس شرایط در. است گرمایی استرس شرایط در انرژی

 صورت ناکافی مقدار به طیور در  C ویتامین تولید گرمایی

 از استفاده گرمایی استرس شرایط تحت. گیردمی

 پرندگان، عملکرد افزایش سبب  Cویتامین هایمکمل

 به وابسته هایپاسخ کاهش و پرندگان ایمنی افزایش

 در C یتامینو عمل هنحو(. Bains, 1996) شودمی استرس

 سسترا یطاشر تحت گوشتی یهاجوجه شدر انمیز دبهبو

 از بیشتر  C یتامینو. ستا هنشد ممعلو قطع طوربه زهنو

 زمال زااسترس عوامل رـبابر در ندـب تـمومقا ایبر که نچهآ

 در نبد یرخاذ فتالا از ونتیکوستررکو ترشح تنظیم با ستا

 تأثیر وصف، این با. مایدنمی یجلوگیر سسترا مهنگا

 ساختن لفعا طریق از یا شدر تحریک ایبر C یتامینو

 طریق از یا است D3 ویتامین لـمث فـمختل هایمینیتاو

. دارد همیتا نبد شدر ایبر که ژنکال تشکیل در خالتد

 استرس شرایط تحت C ویتامین که شده گزارش همچنین

 شودمی نیوکاسل بیماری به مقاومت افزایش سبب گرمایی

(Abidin and Khatoon, 2013; Saif et al., 2003.) 

 (اسید فولیک) B6 ویتامین

 در B6 ویتامین نقش ،B گروه هایویتامین میان از 

 امینویت. است شده مطالعه گسترده طور به ایمنی سیستم

B6 مبودک. است مؤثر لنفوئیدی هایبافت حفظ و توسعه در 

 هایلبولگ ژنآنتی به نسبت را بادیآنتی پاسخ ویتامین این

 Ig M و Ig G  هایایمونوگلوبین تولید و گوسفندی قرمز

 ویتامین افزودن گرمایی، استرس شرایط در. دهدمی کاهش

B6 هایجوجه ایمنی سیستم عملکرد بر را مثبتی اثرات 

 درش و پروتئین متابولسیم در که B6 ویتامین. دارد گوشتی

 ینویتام. است مهم ایمنی سیستم برای دارد، نقش سلولی

B6 لطحا تیموس، شامل لنفوئیدی هایارگان نگهداری به 
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 سازند،می را خون سفید هایسلول که لنفاوی هایگره و

 دادند نشان مطالعات(. McNaughton, 1990) دارد نقش

 را بادی آنتی برابر در حفاظت ،B6 ویتامین در کمبود که

 فولیک. کندمی سرکوب را ایمنی سیستم و داده کاهش

 متابولیسم شامل آنزیمی واکنش 922 از بیش در اسید

 نیز و تاسیمپ -سدیم باالنس کارنیتین،ال بیوسنتز پروتئین،

 اسکلتی هایماهیچه و کبد از گلیکوژن شدن آزاد تسهیل

 ادهاستف که است شده گزارش. دارد نقش انرژی تأمین برای

 بهبود سبب گرمایی استرس شرایط در اسید فولیک از

 راث در وزن افزایش بهبود از ناشی که شودمی وزن افزایش

 است انرژی متابولیسم در ویتامین این تنظیمی نقش

(Daghir, 1995; McNaughton, 1990; Özkan et al., 

2003 .) 

 ( توکوفرول آلفا) E ویتامین

 طوالنی با E ویتامین به نیاز میزان که شده مشخص 

 هم روی(. Cheville, 1979) یابدمی افزایش تنش شدن

 فیزیولوژیکی اکسیدانآنتی یک عنوان به  E ویتامین رفته

 این از و کرده عمل آزاد هایرادیکال کردن غیرفعال راه از

 سیستم اندوتلیال هایسلول تمامی نگهداری در طریق

(. Heinzerling et al.,1974) کندمی مشارکت خون گردش

 تواندمی طیور غذایی جیره در E ویتامین از استفاده لذا

 E ویتامین. دهد کاهش را گرمایی تنش مضر اثرات

 منجر نآ کمبود و بوده بیولوژیکی اکسیدانآنتی مؤثرترین

 از .شودمی لیپید حاوی هایبافت اکسیداتیو تخریب به

 رد آن نقش به توانمی بدن در ویتامین این وظایف جمله

 مواد اکسیداسیون از ممانعت جنین، رشد و بقا به کمک

 ایهچربی اکسیداسیون از جلوگیری اکسیژن، به حساس

 و عضالت عملکرد تنظیم سلولی، غشای و سلولی درون

 راتینک و هاکربوهیدرات متابولیسم و گلیکوژن تعادل حفظ

. مودن اشاره سنگین فلزات با مسمومیت با مقابله و بدن در

 هایبخش یکپارچگی ایجاد به کمک ضمن E ویتامین

 تغییرات کاهش باعث سلولی غشای لیپوپروتئینی

 شودمی سلولی ایمنی هایپاسخ توسعه و اکسیداتیو

(Daghir, 1995 .)ویتامین سنتز به قادر طیور E لذا نبوده؛ 

. شود تأمین جیره طریق از باید هاآن نیاز مورد E ویتامین

 و کورتیکوسترون شدن آزاد سبب گرمایی استرس

 ایغش در لیپیدها پراکسیداسیون شروع و هاکاتکوالمین

 اثرات کاهش سبب تواندمی E ویتامین. شودمی سلولی

 از مراقبت نیز و هاکورتیکوسترون شدن آزاد از ناشی منفی

 این رتکثی افزایش طریق از ایمنی پاسخ در درگیر هایسلول

 در E ویتامین هایمکمل افزودن بنابراین شود؛ هاسلول

 تحت E ویتامین که است شده گزارش. است ضروری جیره

 بضری و وزن افزایش بهبود سبب گرمایی استرس شرایط

  (.McNaughton, 1990) شد طیور غذایی تبدیل

 ( رتینول) A ویتامین

 را غذا هضم و کرده زیاد را طیور اشتهای  A ویتامین

 رشد عوامل از یکی اصل همین روی. کندمی ترآسان

. دارند آن به زیادی احتیاج هاجوجه فلذا شود؛می محسوب

. مایدنمی ایفا مهمی نقش نیز پر و بال رشد در ویتامین این

 دچار که هاییمرغ تخم کشی،جوجه در که است شده ثابت

 آوریدرجوجه و تفریخ قدرت هستند، A ویتامین کمبود

 و شوندمی تلف تخم در هاجوجه اغلب و دارند پایینی

 باشد کم مرغ خوراک در A ویتامین مقدار چنانچه

 خواهند تلف زندگی اول هفته در شده تفریخ هایجوجه

 خوراک در A ویتامین کافی اندازه به که هاییمرغ ولی شد،

 به قادر راحتی به هاآن هایجوجه کنندمی دریافت خود

 ویتامین این نظر از هاجوجه خوراک چنانچه و بوده زندگی

 خواهد بروز اولیه سنین در کمبود عالئم باشد، داشته کمبود

 اندعبارت عموماً هاجوجه در A ویتامین کمبود عالئم. کرد

 بین از لنگش، بال، افتادن الغری، و ضعف رشد، توقف از

 شپیدای و تورم منقار، و پا زرد هایرنگدانه شدن وکم رفتن

 بینی از لزج ماده ریزش و آن اطراف و چشم در ترشحاتی

(Saif et al., 2003 .)که متابولیسمی هایفعالیت جمله از 

 ل،مث تولید بینایی، به توانمی دارد نقش آن در A ویتامین

 رشد هورمونی، و کوآنزیمی نقش مخاطی، غشاهای حفظ

 ایعم فشار تنظیم کورتیکوستروئیدها، سنتز استخوان،

 یسممتابول در نقش و تیروئید غده فیزیولوژی نخاعی،-مغزی

 بر سودمندی اثرات A ویتامین هایمکمل. نمود اشاره مواد

 در پوسته ضخامت افزایش و مرغ تخم تولید رشد، نرخ

. دارند گرمایی استرس شرایط تحت تخمگذار هایمرغ

 بهبود سبب A ویتامین که است شده گزارش همچنین

 استرس شرایط در غذایی تبدیل ضریب و وزن افزایش

  (.McNaughton, 1990) شودمی گرمایی
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 کلی گیرینتیجه

 ییراتتغ اثر با رابطه در گرفته انجام تحقیقات تاکنون

 طلقم مقادیر در را تغییری گونههیچ هاویتامین نیاز بر دما

 علمی متون در موجود شواهد از برخی. است نداده نشان

 پاسخ در باال دمای تاثیر تحت پرندگان عملکرد بهبود بیانگر

 نیز B6 ویتامین. است C و A، E هایویتامین افزایش به

 نتیجه در(. Daghir, 1995) است بیشتر هایبررسی نیازمند

 سالمت حفظ و عملکرد در هاویتامین اهمیت به توجه با

 و نابسامانی ایجاد از جلوگیری جهت همچنین و طیور

 شتن شرایط در طیور تولیدی و رشد عملکرد در اختالالت

 سالن مناسب مدیریت به داشتن توجه بر عالوه گرمایی
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 طیور پرورش وضعیت بهبود در تواندمی C ویتامین ویژه
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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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