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 مقدمه

 خنثي( در حرارتي دامنۀ طيور )در توسط حرارت توليد

 براي الزم انرژي هنگام، این خود قرار دارد. در ميزان ترینپایين

 شود،مي توليد صرف خالصي که و انرژي کم بدن دماي تنظيم

 بحراني فراتر برود، نقطۀ از  محيط دماي که است. هنگامي زیاد

 پرنده شرایط این در و یافتهافزایش نيز پرنده بدن در حرارت توليد

 بدن دماي افزایش گيرد؛ از این رو،قرار مي گرمایي تنش تحت

 )آرشاميگردد مي پرنده عملكرد هموستازي و کاهش تغيير سبب

 افتدتنش گرمایي در شرایطي اتفاق مي (.۷۷۱۱نامقي، حسابي و

گيرند؛ این  قرار هواي گرم و آب تأثير ها تحتدر آن، جوجه که

 شود. تنشمي دیده مزمن یا حاد دو صورت به طيور تنش در

یک دورۀ کوتاه و ناگهاني  براي باال حرارت در درجه  حاد گرمایي

مزمن، با افزایش درجه  تنش گرمایي که يحال در افتد؛اتفاق مي

 (.۶۰۰۲)ابودیه،  مرتبط است طوالني مدت هايحرارت در دوره

هنگامي که اختالف دماي شب و روز در یک منظقه زیاد باشد، 

بيشتر پرندگان به دليل افزایش بيش از حد دما، دچار تنش 

 محيطي شرایط نگهداري، سيستم از نظرشوند. صرفگرمایي مي

 ۷۶ باالي نسبي رطوبت و سانتيگراد درجۀ 0۰از  دماي بيش نظير

گرمایي  تنش از مختلفي ایجاد درجات سبب تواننددرصد نيز مي

 طوالني مدت گرمایي تنش (.۷۷11همكاران،  و شوند )گليان

 هاياندام به دائمي حتي یا و موقت موجب آسيب است ممكن

 انواع پذیرش براي را طيور و شده بورس( و )تيموس اوليه لنفاوي

 Pardu andکند ) مستعد انگلي و ویروسي باکتریایي، هايبيماري

Thaxton,1986). 

 کار گرمسيري مناطق در حداکثر توان توليد به دستيابي

تنش گرمایي  محيطي، چرا که در این شرایط است؛ دشواري بسيار

 مصرف کاهش جمله از متعددي دالیل و به داده رخ طيور در

 تلفات، و نيز کيفيت الشه، افزایش کاهش وزن، کاهش خوراك،

یابد مي کاهش شدت به طيور عملكرد تبدیل، ضریب افزایش

(Esteva-Garcia and Mack, 2000.) به محيط دماي که هنگامي 

 گرمایي تنش دچار پرنده برسد، حرارتي آسایش منطقۀ از باالتر

 و اسيدیته درفيزیولوژیكي  تغييرات حالت، در این و شده

توان به افتد که از تبعات آن مياتفاق مي خون هايمتابوليت

 خوراك مصرفي، بازدهي مناسب عدم مصرف خوراك، کاهش

 سيستم و دفاعي قدرت کاهش الشه، کيفيت کاهش وزن، کاهش

 Borges et al., 2004; Cooper andکرد )اشاره ایمني

Washburn, 1998.)  هاي فعاليتتنش گرمایي موجب تسریع

شود که متابوليكي بدن و افزایش ميزان اکسيداسيون سلولي مي

 :ROS) هاي فعال اکسيژننتيجه آن، افزایش توليد گونه

Reactive oxygen speciesهایي در سطوح ( است که سبب آسيب

(. تنش گرمایي Lin et al., 2006گردد )مختلف بافتي و سلولي مي

افزایش فعاليت محور هيپوتاالموس، ها موجب همانند سایر تنش

هيپوفيز و آدرنال شده و در نتيجه سطح کورتيكواسترون پالسما 

(. کورتيكواسترون باعث Bowen et al., 1984یابد )افزایش مي

 Yang) شوديمي گوشتي هاجوجهي لنفاوي در هابافترفت پس

et al., 2015) نبا افزایش سطح هورمو توانديم. بنابراین، تنش 

 Olfati et)کورتيكوسترون بر عملكرد و ایمني تأثير منفي بگذارد 

al., 2017) يهاپاسخدماي باالي محيط بر ایجاد  رسديم. به نظر 

 ,.Hassan et al) گذارديمتأثير  هاجوجهایمني اختصاصي در 

مداوم در معرض دماي  قرارگرفتناست که  شدهدادهنشان. (2007

 ي گردش خون نيز کاهشهايباديآنتسته و باال پاسخ ایمني را کا

گزارش شده است که دماي محيط باال بر ایمني سلولي  یابند.مي

(. در شرایط Miller and Qureshi, 1992) است رگذاريتأثنيز 

له زدن(، بخش قابل دماي محيطي باال با افزایش نرخ تنفس )له

ر تأثيشود. توجهي از انرژي مصرفي صرف خنک کردن پرنده مي

 يداکسهاي گوشتي شامل افزایش دفع ديتنش گرمایي بر جوجه

کربن و کاهش آن در خون، کاهش غلظت یون هيدروژن، اختالل 

در توازن اسيد و باز، بروز آلكالوز تنفسي یا پالسماي قليایي، 

کاهش مصرف غذا، کاهش رشد، کاهش قدرت بقا، کاهش 

چربي، کاهش غلظت سازي اي، افزایش ذخيرهپروتئين ماهيچه

عناصر معدني سدیم، پتاسيم، کلسيم، منيزیم، فسفر، آهن، 

کربنات، روي، موليبدن و مس در خون، کاهش هماتوکریت و بي

(. با توجه Ahmad and Sarwar, 2006تر شدن خون است )رقيق

براي دفع گرماي توليد شده در بدن ناشي از به این که پرندگان 

آورند؛ بنابراین، هر گونه له زدن روي ميبه له دماي محيطي باال

افزایش در ميزان رطوبت محيط موجب تشدید تنش خواهد شد. 

توان اظهار داشت که ترکيب گرما و رطوبت باال در نتيجه، مي

، زا خواهد بود. البتهبيشتر از دماي باال و رطوبت کم محيط، تنش

هميت سایر شرایط محيطي مانند سرعت و حرکت هوا نيز از ا

باالیي برخوردار است. واضح است که عادت کردن به شرایط تنش 

ها را تحت تأثير قرار دهد. براي مثال، تواند رشد جوجهگرمایي مي

گراد را تحمل درجه سانتي ۷1توانند دماي ثابت ها ميجوجه
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کرده و عملكرد خوبي داشته باشند. اما، چنانچه اختالف بين 

درجه دچار  ۷1ها در دماي زیاد باشد، جوجهدماي شب و روز 

 (.۷۷11شد )گليان و همكاران، تنش خواهند 

 ای غلبه بر تنش گرماییهای تغذیهحلراه

 راهكارهاي گرمایي تنش نامطلوب به منظور مقابله با اثرات

کاتيوني  -آنيوني هاينمک استفاده از مانند متعددي، ايتغذیه

(Borges et al., 2004،) به شرط جيره پروتئين ميزان کاهش 

 )اعمال (،Hruby et al., 1995) اسيدهاي آمينه حفظ تعادل

 C)هاي ویتاميني اکسيدانآنتي از  استفاده محدودیت خوراك،

 (Bartlett and smith, 2003) روي(  و )سلنيوم معدني  و  ( Eو

  کاهش براي  اخيرا   است. عالوه بر این، شده پيشنهاد جيره، در

  به  زیادي  توجه پژوهشگران تنش گرمایي،  اثرات نامطلوب

و همكاران، بابک اند )سفالیي شهرنموده دارویي گياهان از استفاده

۷۷۳۲.)  

 

 محدودیت خوراکی

 محدودیت اعمال که نتایج تحقيقات حاکي از آن است

 گرماي توليد کاهش سبب روز هاي گرمساعت در خوراك

در  ايتغذیه راهكارهاي از یكي عنوان به و تلفات شده و افزایشي

هاي اصلي یكي از نگراني شود.مي توصيه نيز گرمایي تنش شرایط

راه  از این رو بهترین افزایش تلفات در اثر تنش گرمایي است،

 توليد کاهش به منظور گرم روز ساعات خوراك در حل، حذف

 گرمایي تنش از ناشي تلفات بيشترین پرنده است. توسط حرارت

دهد؛ از طرفي، بيشترین توليد رخ مي هاي بعدازظهردر ساعت

گرماي حاصل از هضم و متابوليسم توسط پرنده نيز هنگام بعد 

ترین ها، نسبت به گرمگيرد که این ساعتاز ظهر صورت مي

 بنابراین، باشند؛تري برخوردار ميهاي روز از دماي پایينساعت

به  محيط، دماي افزایش شدید زا قبل که شودمي توصيه اغلب

از دسترس  خوراك توسط پرنده، حرارت توليد کاهش منظور

 (. ۷۷۳۶پرنده خارج گردد )مروت و ساالرمعيني، 

 

= Corticosteroneتنفسي،  = نرخRespiration rateگرمایي،  = تنشHeat stressهاي تجاري طيور )اثرات نامطلوب تنش گرمایي بر سویه -0 شکل

= Immunityرشد،  = عملكردGrowth performanceمغذي،  يماده = متابوليسمNutrient metabolismخوراك،  = مصرفFeed intakeکورتيكواسترون، 

اکسيداني، آنتي = ظرفيتROS ،Antioxidant capacity = توليدGeneration of ROSبدن،  = دمايBody temperatureمير،  و = مرگMortalityمصونيت، 

Egg productionمرغ، تخم = توليدOxidative stress= اکسيداتيو و  تنشImpairment of intestinal integrity and barrier functionدر = اختالل 

 (.۶۰۶۰اي( )شحاته و همكاران، روده سد و روده یكپارچگي
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دهد عالوه بر این، گزارشاتي در دست است که نشان مي

 ترکيباعمال محدودیت خوراك سبب بهبود عملكرد توليدي و 

(. ۷۷۳۰شود )هاشمي و همكاران، هاي گوشتي ميالشۀ جوجه

( اعمال محدودیت خوراك در ۶۰۰۰زولكيفلي و همكاران )

اي در شرایط تنش ساعات گرم روز را به عنوان یک راهكار تغذیه

( ۶۰۰۰گرمایي توصيه نمودند. همچنين پتک و همكاران )

ت محدودیت ساعت تح ۲گزارش نمودند، پرندگاني که به مدت 

غذایي قرار داشتند، از ضریب تبدیل خوراك بهتري برخوردار 

تأثير سطوح ( نيز با بررسي ۷۷۳۶بودند. مروت و ساالر معيني )

هاي بر عملكرد و دماي بدن جوجه خوراکيمختلف محدودیت 

 اعمال که به این نتيجه رسيدند گوشتي در شرایط تنش گرمایي

 بسياري در که گرمایي ششرایط تن در حتي خوراك محدودیت

 تأثير هستيم، مواجه آن با فصل تابستان در کشور مناطق

 سوء آثار تعدیل باعث و نداشته هاعملكرد جوجه بر نامطلوبي

 موجب محدودیت خوراك بنابراین، شود.مي حرارتي تنش

 گرمایي شرایط تنش گوشتي در هايجوجه بدن دماي کاهش

 خواهد شد.

 مقدار پروتئین جیره

هاي در راستاي کاهش اثر منفي تنش گرمایي در جوجه

گوشتي، تغيير ميزان پروتئين جيره نيز پيشنهاد شده است 

(Laudadio et al., 2012; Waldroup et al., 1976؛ زیرا)  سوخت

 گرماي هاو کربوهيدرات هاچربي با مقایسه در هاپروتئين و ساز

(. Musharaf and Latshaw, 1999کنند )مي توليد بيشتري

هاي غني از پروتئين باعث افزایش توليد گرما در بدن جيره

رسد که اثر شوند. با این حال، به نظر ميهاي گوشتي ميجوجه

تنش گرمایي در پرندگان تا حدودي به پروتئين جيره وابسته 

هاي آمينه و پروتئين در است. اساسا  احتياجات پرنده به اسيد

تنش تعيين شده است و پرورش در دماي شرایط دمایي بدون 

زا ممكن است احتياجات پرنده به مواد محيطي باال یا تنش

(. Gonzalez-Esquerra and Lesson, 2005مغذي را تغيير دهد )

  ناشي افزایشي  کاهش حرارت   تحقيقات نشان داده است که

هاي از مصرف خوراك با کاهش پروتئين )به شرط تأمين نياز

شرایط   در  را  پرندگان  عملكرد  تواندمي ي آمينه( هااسيد

 ,Waldroup et al., 1976; Yahavتنش گرمایي بهبود ببخشد )

2000.) 

 توازن الکترولیتی خوراک

آلكالوز  یا اسيدوز به منجر جيره الكتروليتي توازن عدم

از حداکثر ميزان  متابوليكي فرآیندهاي نتيجه، در و شده تنفسي

 ;Ahmad and Sarwar, 2006برخوردار نخواهند بود ) کارآیي

Teeter and Belay, 1996عملكرد باال دماهاي (. همچنين، در 

 الكتروليتي باالتر توازن حاوي هايبه واسطۀ مصرف جيره طيور

هاي مكمل (. افزودنAhmad and Sarwar, 2006یابد )مي بهبود

 آب به پتاسيم کلرید و سدیم کربناتبي مانند الكتروليتي

تحت  گوشتي هايجوجه رشد بهبود موجب خوراك یا آشاميدني

(. در این Borges et al., 2004شود )مي گرمایي تنش شرایط

مختلف  منابع ( در پژوهش خود اثر۶۰۰0راستا، احمد و همكاران )

 جيره الكتروليتي یكسان هايتوازن در را کلر و پتاسيم سدیم،

 و سدیم کربناتبي که منابع رسيدند نتيجه این به و بررسي کرده

 باعث پتاسيم سولفات و سدیم منابع کربنات با مقایسه پتاسيم در

شوند )قاسمپور مي گرمایي تنش تحت گوشتي بهتر طيور عملكرد

 (.۷۷۳۲و همكاران، 

 سلنیوم

 در که است ضروري و نياز کم معدني عنصر یک سلنيوم

 در كمشتر عامل یک عنوانبه بدن اکسيدانييآنت سيستم

 محافظت براي هيدروپراکسيدها حذف تا پراکسيداز گلوتاتيون

 کاهش براي و دارد نقش اکسيداتيو هاييبآس از سلولي غشاي

 مؤثر گرمایي تنش از ناشي اکسيداتيو استرس منفي اثرات

 يورط يرهتوان در جمي را يومسلن . (Sahin et al., 2008)باشديم

 معدني شكلتر از ( که مناسبيونين)سلنومتآلي  شكلبه 

 .(Bolea-Fernandez et al., 2017)نمود )سلنيت( است، مصرف 

افزودني نانوسلنيوم به دليل ذرات ریز و نسبت سطح  مؤثرنقش 

ثابت شده است و  (Hassan et al., 2020)به حجم باالي آن 

 مكمل همراه به غذایي هايجيره که دهندمي نشان مطالعات

 را گوشتي هايجوجه غذایي تبدیل ضریب تواننديم سلنيوم

  .(Mahmoud and Edens, 2005)بخشند  بهبود

 Cویتامین 

 واکسن، تزریق با همزمان ویژه به گرمایي، تنش شرایط در

( به Ascorbic acid)اسيد آسكوربيک:  Cاستقاده از ویتامين 

 تنش از ناشي منفي اثرات تواندصورت خوراکي یا آشاميدني مي

 هايجوجه دفاعي و ایمني سيستم و را کاهش داده گرمایي

  (.Mc Kee and Harrison, 1995گوشتي را تقویت کند )

32 

32 



Gharedaghi and Dindar;  
A review of heat stress in broilers and the role of nutritional factors and … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 3 (Serial Number 21), Winter 2022 

 

 

 ترشحات در تغيير موجب گرمایي با توجه به این که تنش

سبب  گردد؛ این امر به نوبه خود،مي ریز درون غدد فيزیولوژیكي

 مي تواند از Cویتامين  شود.مي ایمني کاهش عملكرد سيستم

-بتا-۷۷و  (Hydroxilase)هيدروکسيالز -۶۷هاي آنزیم فعاليت

 بيوشيميایي مسيرهاي در کليدي هايهيدروکسيالز )آنزیم

 ,Brake( جلوگيري کند )(Corticostrone)کورتيكواسترون 

هاي (. در نتيجه، این کاهش ترشح هورمون1989

تأثير منفي تنش گرمایي بر عملكرد و  کورتيكواسترون مانع از

 (.Pardu and Thaxton,1986سيستم ایمني پرنده خواهد شد )

 بتائین

 تعادل اصالح اسموالریته سبب به دليل خاصيت بتائين

 شرایط در متابوليكي و تغييرات فيزیولوژیكي و ایجاد باز و اسيد

 عملكرد در بهبود تواند در این امر مي که شودمي گرمایي تنش

 ,.Honarbakhsh et alمؤثر باشد ) ها جوجه خوراك بازدهي و

2007.) 

لو و از تحقيقات تقي بدست آمده در این راستا، نتایج

 استفاده گرمایي، تنش شرایط که در داد نشان (۷۷1۳همكاران )

 به صورت هاي گوشتي،بتائين در جيرۀ جوجه و Cویتامين  از

دارد.  آنان تأثير زیادي ایمني يستمس تقویت در یا تلفيقي، و مجزا

نيز نشان داد  (۷۷۳۲مسگري و همكاران )عزیز هاي پژوهشیافته

 الیۀ ضخامت و ایلئوم ها درکریپت عمق کاهش به که توجه

 بتائين در درصد ۶/۰و  ۷/۰ سطوح مصرف با ژوژنوم عضالني

 روده، بهبود وضعيت طریق از تواندگرمایي مي تنش شرایط

 باشد. به همراه داشته را گوشتي هايجوجه بهتر عملكرد

 (Phytochemicals)ی مواد شیمیایی گیاه

 )مانند شيميایي گياهي مواد بين مصرف موضوع ارتباط

هاي طي پژوهش طيور در گرمایي اثرات تنش کاهش ليكوپن( و

اثرات ( و Shahin et al., 2012مورد بحث قرار گرفته ) مختلفي

اهش به عنوان مواد کي ترکيبات شيميایي گياهي دانياکسيآنت

 به عنوان مثال، است. گردیده شناسایيدهنده استرس 

 مانندي نداياکسيآنت يژگیبا و ياهيگ باتيو ترک دهايکاروتنوئ

 Shahin et) انگور قرمز ،سبز يزردچوبه، چا ،يپودر گوجه فرنگ

al., 2013نعنا ،) ( فلفليMaini et al., 2007 و )ۀهست ۀعصار 

 یيسبب بهبود اثرات تنش گرما( Hajati et al., 2015) انگور

 ور،يبهبود عملكرد ط بر ياهيگ يهاهمثبت فرآورد ري. تأثشونديم

 يکنندگکیتحر ،يآورها مانند اشتهاآني هايژگیوبرخي به 

 تیو تقو يدانياکسيآنت تيفعال ،يكروبيهضم، اثرات ضد م

 ,.Hernandez et al) نسبت داده شده است يمنیا ستميس

2004 .) 

( نيز ۷۷۳۲در این راستا، سفالیي شهر بابک و همكاران )

طي پژوهشي با بررسي تأثير گياه رزماري در شرایط تنش 

شان ن ،یيتنش گرما طیشرا هاي گوشتي تحتگرمایي بر جوجه

 يآنت تيعلت خاص بهي رزمار یيدارو اهياستفاده از گ دادند که

ملكرد شده و ع یيگرما سبب کاهش تنش واندتيباال م يدانياکس

 را بهبود دهد.  يگوشت يهاهجوج

 گیری کلینتیجه

تنش گرمایي از جمله مسائلي است که در مناطق 

هاي گوشتي گرمسيري سبب بر هم خوردن هموستازي جوجه

تواند منجر به عدم رشد کافي و حتي تلفات گردد. شده و مي

زدن،  لهاین شرایط با نشان دادن رفتارهایي مانند له پرندگان در

افزایش نرخ تنفس و صرف انرژي بيشتر به خنک کردن خود 

پردازند. نتایج تحقيقات اخير مبيّن این است که عوامل مي

ها نقش انكارناپذیري در جهت مرتفع ساختن اي و افزودنيتغذیه

ياري مانند هاي بسدهندگان با روشاین مشكل دارند. پرورش

توانند هاي مدیریتي ميتغيير ترکيب جيره و اعمال روش

هاي ناشي از این تنش بردارند. هاي مؤثري در برابر آسيبگام

هاي الزم در این زمينه سبب خواهد شد بدیهي است ارائه آگاهي

هاي احتمالي این تنش، در جهت تا عالوه بر پيشگيري از آسيب

 صرفۀ اقتصادي گام برداشت.وري و افزایش ميزان بهره

 منابع
اثرات فيزیولوژیكي کلرید "(. ۷۷۱۱آرشامي، ج. و حسابي نامقي، ع. )

ر + کلرید پتاسيم ب آمونيوم، کلرید پتاسيم و کلرید آمونيوم

هاي گوشتي خون و ميزان تلفات در جوجه pHالكتروليت ها، 

-۷4۷، ۶۳(۶، )علوم کشاورزي ایران ".تحت تنش حرارتي حاد

۷۷4. 

م. و  مطلق،ح.، معتمدي ه.، نوروزیان، الهيان،ا.، لطف زارعي، س.، لو،تقي

 سيستم بر بتائين و C ویتامين تأثير بررسي"(. ۷۷1۳همكاران )

 و دانش "گرمایي. تنش شرایط در گوشتي هايجوجه ایمني

 .۷۷-4۰، ۱، دامي علوم پژوهش

 .ا.م ،کریمي ترشيزي. و ح ،مروج، م، شيوازادم،  ،سفالیي شهربابک

ي هاثيرگياه دارویي رزماري بر عملكرد رشد، ویژگيأت"(. ۷۷۳۲)
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 ؛ قره داغی و دیندار

 ... و ایتغذیه عوامل نقش و گوشتی هایجوجه در گرمایی تنش بر مروری

 0011  زمستان، (پیاپی و یک بیست شماره) سه شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه
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Abstract  

Heat stress as one of the risk factors in the poultry industry reduces growth, causes 

losses and consequently reduces productivity. Extensive studies and research have been 

conducted on the effects of heat stress on poultry welfare and productivity. The negative 

consequences of heat stress on different types of poultry include a decrease in growth rate, 

appetite, feed intake and a negative impact on laying and reduced meat and egg quality. 

Poultry breeders can reduce the adverse effects of these stresses by using various methods, 

such as the use of feeding strategies and management methods. In this article, we have tried 

to explain some nutritional factors such as dietary restrictions, dietary protein changes, 

dietary electrolyte balance and the use of supplements such as Selenium, vitamin C and 

betaine, as well as supplements to create electrolyte balance and additives to control heat 

stress. 
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