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تولید گوشت بوقلمون غنی از سلنیوم
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1-كارشناس ارشد پژوهشی علوم دامی، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان آذربایجان  شرقی، سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج كشاورزي، تبریز، ایران.
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تاریخ دریافت: 1399/10/24                                                            تاریخ پذیرش: 1400/3/22

چکیده 

باغبان شاه آبادی یان ، ع.، منیری  فر، ح. و دهناد، ع. 1400. تولید گوشت بوقلمون غنی از سلنیوم. مجله ترویجي علوفه و خوراك دام. 2 )2(: 75-84.

این پژوهش، با هدف تولید گوشت بوقلمون غنی از سلنیوم، با استفاده از مخمر در جیره غذایی بوقلمون  بومی آذربایجان، انجام شده است. به  این  منظور،  
 تعداد 160 قطعه بوقلمون بالغ در سن 24 هفتگی از یک گله انتخاب شد و به  طور تصادفی  به چهار  گروه مساوی تقسیم گردید. آنها با جیره  های آزمایشی 
حاوی چهارسطح متفاوت مخمر غنی از سلنیوم   )0،  0/136،  0/201  و  0/272   گرم  در  كیلوگرم( به  مدت 60 روز تغذیه شدند.   در طول دوره آزمایش، 
صفات مربوط به عملکرد رشد و خصوصیات الشه گروه  ها، اندازه  گیری و تجزیه  و  تحلیل شد. نتایج نشان داد كه افزودن 272 میلی  گرم مخمر غنی  شده 
به  ازای هر كیلوگرم خوراك، سبب بهبود افزایش وزن  و درصد وزن ران  ها در بوقلمون نر نسبت به گروه كنترل نر می  شود. هم چنین، اضافه كردن 272 
میلی  گرم مخمر غنی شده به هر كیلوگرم خوراك، سبب افزایش میزان سلنیوم موجود در  100  گرم گوشت در بوقلمون نر )8/7 میکروگرم(، نسبت به 
گروه كنترل نر)6/25 میکروگرم( و در بوقلمون ماده )9/5 میکروگرم(  ، نسبت به گروه كنترل ماده )4/83 میکروگرم( شد. نتیجه  گیری كلی اینکه، با 
افزودن 272 میلی  گرم در هر كیلوگرم مخمر غنی از سلنیوم در  جیره بوقلمون   بومی از سن  24 تا 32   هفتگی، می  توان مقدار سلنیوم موجود در گوشت 

بوقلمون را %168 افزایش داد.

کلیدواژه ها: بوقلمون بومی، سلنیوم، كیفیت گوشت، عملکرد
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مقدمه:
سلنیوم یک ماده معدنی مهم مورد نیاز برای بسیاری از عملکرد  های 
حیوان می  باشد كه در تعامل با ویتامین E است و كارایی ویتامین E را 
به  عنوان آنتی اكسیدان افزایش می  دهد. سلنیوم از طریق تحریک تولید 
و فعال  سازی گروهی از سلول  های دخیل در فرآیند  های ایمونولوژیک 
)نظیرماكروفاژها، لنفوسیت  ها و پالسماسل  ها(، باعث بهبود پاسخ 
ایمنی می  شود كه در جوجه  های تازه از تخم درآمده، اهمیت بسیار 
بهبود  سلنیوم،  شناخته   شده  نقش  های  دیگر  از   .)3( دارد  زیادی 
عملکرد سیستم قلبی عروقی و كاهش موارد ابتال به آسیت است. 
سلنیوم باعث بهبود پارامتر  های تولید مثلی در هر دو جنس می شود. 
افزایش  منی،  مایع  حجم  افزایش  باعث  سلنیوم  نر،  حیوانات  در 
فعالیت و تحرك آن می  شود. همچنین كمبود  اسپرماتوزآ،  غلظت 
عملکرد  بلوغ،  در سن  اندام  های جنسی  زمان شکل گرفتن  در  آن 
نا  مطلوب تولید مثلی را به  همراه دارد. در پرنده ماده نیز سلنیوم، باعث 
افزایش تولید تخم و افزایش بقای اسپرم در دستگاه تناسلی ماده 
می  شود. با توجه به مجموعه اتفاقاتی كه در شرایط وقوع استرس 
می  توان  آزاد  ،  رادیکال  های  بار  شدید  افزایش  یعنی  می دهد،  رخ 
بسیار  آنتی  استرس  یک  را  سلنیوم  E وو    ،Cویتامین  های از  تركیبی 
كار  آمد، دانست. افزایش رادیکال  های آزاد در زمان وقوع استرس، 
به  حدی است كه طیور بدون افزودن تركیبات آنتی  استرس، قادر 
به مقابله با شرایط بحرانی نخواهند بود. در جوجه  ها دریافت میزان 
كافی سلنیوم آلی، باعث كاهش تحلیل عضله در گوشت نهایی و 

بهبود تولید پَر می شود )1(. 
سلنیوم یکی از عناصر كم، نیاز ضروری در جیره طیور می  باشد كه 
مواد  در  موجود  طبیعی  آنتی  اكسیدان  های  بین  در  ویژه  ای  جایگاه 
غذایی دارد و جزو جدایی  ناپذیر سلنوپروتئین  های شركت  كننده 
در تنظیم فرآیند  های فیزیولوژیک بدن جانداران می  باشد )5(. اعمال 
تراوش  و  گلوتاتیون  پراكسیداز  با  ارتباط  الف:  سلنیوم:  متابولیکی 
آب در زیر پوست، ب: پیشگیری از پراكسیداسیون غشا  های سلولی 
سلنیوم كه حداقل از سه طریق به ویتامین E مورد نیاز كمک می كند: 
1- سلنیوم برای حفظ سالمتی لوزالمعده الزم است كه در نتیجه آن 
هضم چربی ها و تشکیل میسل صفرا – چربی بطور عادی صورت 
می  گیرد؛ بنابراین جذب ویتامین E بطور طبیعی انجام می  شود. 2- 
كه  است  گلوتاتیوپراكسیداز  شده  اكسید   آنزیم  از  جزئی  سلنیوم، 
و  می كند  تبدیل  اكسید  شده  گلوتاتیون  به  را  احیاشده  گلوتاتیون 
مانع حمله پراكسیدازها به اسیدهای چرب غیر اشباع در چربی های 
راه  چند  از  سلنیوم  می  شود. 3-  است،  الزم  غشاء  در  كه  موجود 

نامشخص دیگر، به ابقاء ویتامین E در پالسما كمک می  كند.  
ویتامین E و سلنیوم هر  دو، برای پیشگیری از واكنش هایی كه منجر 
به تخریب لیپیدهای غشای ارگان  های حیاتی بدن حیوان می  شوند، 
ضرورت دارند. واضح است كه تغذیه مقادیر كافی ویتامین E و 
سلنیوم، نه  تنها برای پیشگیری از عالیم كمبود بلکه برای محافظت 
از اندام  هایی كه در ایجاد مکانیزم های دفایی علیه بیماری  ها و سایر 
در  دو شکل  به  سلنیوم   .)18( دارند، الزم هستند  دخالت  تنش  ها 
شکل  های  در  غیر آلی  سلنیوم  غیر آلی.  و  آلی  دارد:  وجود  طبیعت 
سلنات، سلنیت، سلنید و همچنین به شکل فلزی پیدا می شود. منابع 
مختلف سلنیوم آلی شامل: جلبک، مخمر و غیره هستند ولی بیشتر 
سلنیوم آلی استفاده  شده، مربوط به مخمر است )23(. منابع سلنیوم آلی 
بسیار فعال  تر از نوع غیر آلی هستند و به  عنوان قسمتی از پروتئین  ها 
و به  صورت سلنومتیونین و سلنوسیستئین، یافت می  شوند )22(. 
چون خواص سلنیوم شبیه خواص گوگرد است، میکروارگانیزم  ها 
قادرند سلنیوم را به  جای گوگرد در سیستئین و متیونین از سلول  های 
روده  ای و از راه مکانیزم انتقال فعال از دستگاه گوارش، جذب كنند؛ 
در حالی  كه سلنیت معدنی، به  طور فعال جذب و منتقل نمی شود. 
از جمله مزایای اصلی كه برای سلنیوم آلی، عنوان می شود این است 
كه از محل جذب اسید آمینه ها جذب می  شود، بنابراین دارای اثرات 
متقابل با سایر مواد معدنی نمی  باشد و در بدن نیز به  خوبی ذخیره 

می شود )26(. 
ماهان و همکاران )15(، قابلیت زیست  فراهمی سلنیوم آلی را در 
حدود %75/7 در مقابل %49/9 در سلنیوم معدنی، گزارش كردند. 
جورگوفسکا و همکاران )10( نشان دادند كه استفاده از مخمر سلنیوم 
آلی در جیره مرغان تخم  گذار، می  تواند درصد تولید تخم مرغ را 
نسبت به سلنیوم معدنی افزایش دهد. فرض این تحقیق بر آن است 
كه با استفاده ازخوراك غنی  شده از سلنیوم )مخمر سلنیوم آلی( به 
 صورت ماده پروتئینی، بتوان با بهبود خصوصیات تولیدی، كیفیت 
تخم و گوشت را با افزایش میزان سلنیوم آنها، در سبد غذایی جامعه 
و  روح  اهلل  بخشید.  بهبود  را،  معدنی  ماده  این  كمبود  و  قرارداد 
همکاران )2( نشان دادند كه استفاده از سلنیوم آلی در عملکرد تولید 
مرغان تخم  گذار، موجب افزایش درصد تولید تخم  مرغ و ضریب 
تبدیل خوراك شد ولی توده تخم  مرغ پرندگان، تحت تاثیر سطوح 
مخمرسلنیوم قرار نگرفت. با توجه به قابلیت كاربردی مخمر غنی 
 شده با سلنیوم در غنی  سازی گروه  های مختلف غذایی، می  توان با 
بهره  گیری از روش  های مناسب بیوتکنولوژیکی برای تولید موثر 
سلنیوم به فرم آلی و ایمن، با زیست  دسترسی باال و ارزان قیمت، 
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عمل كرد. درنتیجه با توجه اهمیت تغذیه  ای و لزوم دریافت میزان 
كافی روزانه سلنیوم از طریق مواد  غذایی، می  توان از مخمر غنی  شده 
با سلنیوم به  منظور اهداف غنی سازی در جبران كمبود دریافت روزانه 
سلنیوم در گروه های مختلف غذایی )گوشت( استفاده كرد. دریافت 
میزان كافي سلنیوم از نظر سالمتي حایز اهمیت است، از  این  رو، 
میزان مصرف روزانه پیشنهاد  شده براي سلنیوم جهت حفظ سالمتی 
زنان و مردان، به  ترتیب 55 و70 میکروگرم است )9(. لذا هدف از 
انجام این آزمایش، بررسی و مقایسه اثر تغذیه سطوح مختلف مخمر 
غنی از سلنیوم بر خصوصیات عملکردی و مقدار سلنیوم گوشت 

بوقلمون های بومی آذربایجان شرقی بود. 

مواد و روش ها:
برای انجام این آزمایش، تعداد 160 بوقلمون با میانگین وزن بدن 4830 
گرم در قالب طرح كامال تصادفی، به چهار گروه )تیمار( با چهار 
تکرار، تقسیم شدند. در این آزمایش، از 16 قفس به  ابعاد )2متر × 
1/5 متر( استفاده شد، به  طوری  كه هر تکرار شامل 2 بوقلمون نر و 8 
بوقلمون ماده بود )شکل1(. میانگین دمای سالن 18 درجه سانتی  گراد 
و رطوبت نسبی %50 بود. بوقلمون  ها به  مدت 60 روز با جیره  های 
آزمایشي مطابق با احتیاجات بوقلمون گوشتی توصیه  شده در جدول 
NRC )16( با اقالم خوراكی متداول مانند: دانه ذرت، كنجاله سویا، 
و  متابولیسم  قابل  انرژی  با  گندم، روغن سویا  گندم، سبوس  دانه 
متفاوت  ولی  یکسان  نیاز  مورد  مغذی  مواد  سایر  و  پروتئین خام 
در مقدار مخمر غنی  شده از سلنیوم، به  صورت آزاد تغذیه شدند 

)جدول 1(. آزمایش در ایستگاه تحقیقات بوقلمون كشور، در منطقه 
تاتار ارسباران آذربایجان شرقي )با متوسط بارندگی 475/3 میلی متر   
در  سال، حداكثر دمای 38 درجه سانتی گراد در تابستان و حداقل 
5- درجه سانتی گراد در زمستان( انجام شد. در طول اجراي آزمایش، 
اصول پرورشی و اقدامات بهداشتي مورد نیاز، مطابق راهنمای تنظیم 
 شده توسط گروه علوم دامی مركز تحقیقات وآموزش كشاورزی 
آذربایجان شرقی، انجام شد. سلنیوم غنی  شده مورد استفاده در جیره، 
حاوی 2932 )محیط نیم مک  فارلند108( میلی  گرم در كیلوگرم سلنیوم 
بود. مخمر غنی از سلنیوم مورد استفاده در این آزمایش)ساكارومایسس 
(، از طریق مركز 

)

Saccharomyces cereisiae, ptcc 5052 ،سرویزیه
تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه شده بود. گروه  های 
آزمایشی شامل: گروه1( جیره شاهد )بدون مخمرسلنیوم(، گروه 2( 
جیره شاهد به  اضافه 136 گرم مخمر غنی  شده در تن جیره )جیره 
حاوی 0/4 میلی گرم سلینوم كل(، گروه 3( جیره شاهد به  اضافه 201 
گرم مخمر غنی  شده در تن جیره )جیره حاوی 0/6 میلی  گرم سلینوم 
كل( و گروه 4( جیره شاهد به  اضافه 272 گرم مخمر غنی  شده در تن 
مورد  بود. صفات  كل(  سلینوم  میلی  گرم   0/8 حاوی  )جیره  جیره 
مطالعه در این آزمایش شامل: مقدار خوراك مصرفی، تغییرات وزن، 
ضریب تبدیل غذایی، درصد اجزای مختلف الشه بوقلمون و میزان 

سلنیوم موجود در گوشت، بود. 
عملیات تجزیه الشه )در تجزیه الشه از هر تکرار، 2 پرنده یکي نر و 
دیگري ماده كه وزن آنها نزدیک به میانگین گروه بود، انتخاب شدند 
و بعد از 12ساعت گرسنگـي ذبـح گردیدند( در بوقلمون نر و ماده 
سن 32 هفتگـی با متوسط وزن 7550 گرم انجام شد. خصوصیـات

شکل1- بوقلمون   های آزمایشی بعد از گروه  بندی

تولید گوشت بوقلمون غنی از سلنیوم -  عباسعلی باغبان شاه آبادی یان، حسن منیری فر، علیرضا دهناد
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جدول1– اقالم خوراکي و مواد مغذي تشکیل   دهنده جیره  هاي آزمایشي سن 24 – 32 هفتگی

گروه 4 
0/8

گروه 3 
 0/6

گروه 2 
0/4

گروه 1
 شاهد

اقالم خوراکی

45/5 45/5 45/5 45/5 ذرت

15/5 15/5 15/5 15/5 کنجاله سویا

8 8 8 8 گندم

15 15 15 15 سبوس گندم

2 2 2 2 پودر یونجه

3/9 3/9 3/9 3/9 روغن سویا

5 5 5 5 پودر صدف

1/3 1/3 1/3 1/3 دي کلسیم فسفات

0/01 0/01 0/01 0/01 بیکربنات سدیم

0/25 0/25 0/25 0/25 مکمل معدني**

0/25 0/25 0/25 0/25 مکمل ویتامینه*

0/31 0/31 0/31 0/31 نمك

0/02 0/02 0/02 0/02 دي ال – متیونین

0/01 0/01 0/01 0/01 ال - الیزین

0/272 0/201 0/136 0 مخمر غنی از سلنیوم

2/68 2/75 2/81 2/95 شن شسته

ترکیب شیمیایی جیره ها

2900 2900 2900 2900 انر ژي قابل متابولیسم )کیلوکالري در 
کیلوگرم(

14 14 14 14 پروتئین خام )درصد(

2/25 2/25 2/25 2/25 کلسیم )درصد(

0/35 0/35 0/35 0/35 فسفر قابل دسترس )درصد(

0/20 0/20 0/20 0/20 متیونین )درصد(

0/6 0/6 0/6 0/6 الیزین )درصد(

0/4 0/4 0/4 0/4 متیونین + سیستئین )درصد(

0/13 0/13 0/13 0/13 تریپتوفان )درصد(

0/8 0/6 0/4 0 سلنیوم آلی )میلی گرم(

*هر 2/5 كیلوگرم مکمل ویتامیني شامل: ویتامین A 9000000 واحد بین المللی، ویتامین D3 2000000 واحد بین المللی، ویتامین E 18000 واحد بین المللی، 
 2940 B6 29650 میلی گرم، ویتامین B5 9800 میلی گرم، ویتامین B3 6600 میلی گرم، ویتامین B2 1750 میلی گرم، ویتامین B1 2000 میلی گرم، ویتامین K3 ویتامین

میلی گرم، ویتامین B9 1000 میلی گرم، ویتامین B12 15 میلی گرم، بیوتین 100 میلی گرم، كولین كلراید 250000 میلی گرم، آنتی اكسیدان 1000 میلی گرم.
 **هر 2/5 كیلوگرم مکمل مواد معدني شامل منگنز 99200 میلی گرم، آهن 50000 میلی گرم، روي 84700 میلی گرم، مس 10000 میلی گرم، ید 990 میلی گرم، 

سلنیوم 200 میلی گرم، كولین كلراید 250000 میلی گرم.
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الشه از قبیل وزن الشه )گرم(، درصد وزن سینه، وزن ران  ها، وزن 
سلنیوم  میزان  همچنین  و  سنگدان  وزن  وگردن،  پشت  وزن  بال، 
موجود در گوشت )میکروگرم( در پایان دوره در آزمایشگاه مركز 
تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به  روش Mabuchi با 
امریکا،  اسپکتروفتومتری UV-Vis و دستگاهUnic  ساخت كشور 

اندازه  گیری شد. 

وزن الشه: وزن الشه خالی پس از كسر مجموع وزن پَر و امعاء 
و احشاء و همچنین محتوی سنگدان، پا، خون و سر پرنده از وزن 

زنده، محاسبه شد. 

وزن الشه خالی= )وزن پرها + وزن امعاء و احشاء + وزن پاها + 
وزن خون + وزن سر( - وزن زنده

           
                                                

 

در این مرحله جهت به  دست آوردن الشه خالص با استفاده از روش 
شولتی  سک تفکیک الشه انجام شد.

داده های بدست آمده در نرم افزار SAS )21( مورد آنالیز قرارگرفت؛ 
مقایسات میانگین )اثر تیمار بر صفات معنی  دار( توسط آزمون دانکن 

انجام شد و نتایج گزارش گردید.

نتایج و بحث:
براساس نتایج پژوهش، مطابق جدول 2 مشخص شد كه با وجود 
اختالف در سطح مخمر غنی از سلنیوم جیره بین گروه  ها، تیمارهای 
آزمایشی، تاثیری بر خوراك مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل 
غذایی ندارد. مطابق با نتایج تحقیق حاضر، ماچوت و همکاران )14( 
گزارش نمودند كه استفاده از 0/25 میلی  گرم سلنیوم در جیره، تاثیری 
بر مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی در جوجه  های گوشتی 
از سلنیوم  استفاده  كه  نمودند  عنوان   )19( ریو و همکاران  ندارد. 
وزن  افزایش  بر  تاثیری  جیره،  میلی  گرم   8 تا   1 سطح  در  معدنی 
جوجه  های گوشتی ندارد. وكیلی و همکاران )27( نشان دادند كه 
افزودن سلنیوم معدنی به جیره پایه جوجه  های گوشتی، تاثیری بر 
ضریب تبدیل غذایی ندارد. سانجی و همکاران )20( گزارش كردند 
كه افزودن سلنیوم معدنی در سطح 0/2 میلی  گرم بر كیلوگرم جیره، 
تاثیری برخوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در طی آزمایش 
ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق اسنوبار و همکاران ) 24 ( 
نشان داد كه افزایش وزن، خوراك مصرفي و ضریب تبدیل غذایي، 
تحت تأثیر استفاده از سطوح 0/2 و 0/4 میلی  گرم مکمل آلي سلنیوم 
تحقیق  این  نتایج  با  كه  نمی  گیرد  قرار  بلدرچین،  غذایی  در جیره 
مطابقت دارد. روح  اهلل و همکاران )2( نشان دادند كه استفاده از 300 
تولید مرغان تخمگذار، موجب  آلی در عملکرد  میلی  گرم سلنیوم 
افزایش ضریب تبدیل خوراك شد، كه با نتایج این پژوهش مطابقت 
ندارد لذا می  توان نتیجه گرفت كه مقدار سلنیوم آلی مورد استفاده 
در گروه  های مختلف، نتوانسته است تغییری در مصرف خوراك، 
تغییرات وزن و ضریب تبدیل بوقلمون  های تحت آزمایش، داشته 

باشد.
براساس نتایج این پژوهش، مطابق جدول 3 مشخص شد كه سطح 
مخمر غنی از سلنیوم جیره، بر مقدار سلنیوم گوشت بوقلمون نر و 
ماده )میکروگرم( تاثیر مستقیم دارد؛ به  طوری  كه با افزایش مقدار 
مخمر غنی از سلنیوم گروه  ها از 0/4 به 0/8 میلی  گرم، مقدار سلنیوم 
موجود در گوشت افزایش یافت. لی و همکاران )31( گزارش كردند 
كه سطوح باالی سلنیوم آلی در جیره، باعث افزایش غلظت سلنیوم 
پایداری  در  كه  می  شود  در گوشت  پراكسیداز  گلوتاتیون  آنزیم  و 
همچنین  دارند،  نقش  آزاد  رادیکال  های  بین  بردن  از  و  اكسیداتیو 
افزایش غلظت سلنیوم بافت  ها، منجر به باال بردن ظرفیت نگهداری 
آب در آنها شده و كیفیت گوشت را باال می  برد. اسنوبار و همکاران 
آلی )0/4 میلی  باالی سلنیوم  افزودن مقادیر  )42( نشان دادند كه 
 گرم در كیلوگرم( به جیره غذایی بلدرچین، مدت زمان نگهداری و 

كیفیت گوشت را بهبود می  بخشد.

  وزن الشه )گرم(  

وزن سینه )گرم(

وزن ران  ها )گرم(

وزن الشه قابل مصرف )گرم(

وزن الشه قابل مصرف )گرم(

وزن قسمت های خوراكی بطن )گرم( 

= درصد الشه قابل مصرف

= درصد وزن سینه

= درصد وزن ران  ها

= درصد وزن قسمت های 
خوراكی بطن

× 100

× 100

× 100

× 100

وزن بوقلمون قبل از كشتار )گرم(

وزن الشه قابل مصرف

تولید گوشت بوقلمون غنی از سلنیوم -  عباسعلی باغبان شاه آبادی یان، حسن منیری فر، علیرضا دهناد



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

80

                                                                                                            دوره دوم -  شماره ۲ -  پاییز  ۱۴۰۰ -  شماره  پیاپی ) ۴ ( 

تغییرات ضریب تبدیل غذایی تغییرات وزن)گرم( خوراک مصرفی)گرم( عوامل)اثرات اصلی(

گروه

0/07 1391/5 11867/25 1 جیره شاهد بدون مخمر سلنیوم

-77/13 -137/5 11221/5 2 جیره حاوی 0/4 میلی  گرم سلینوم كل

-3/38 -847/5 10649/75 3 جیره حاوی 0/6 میلی  گرم سلینوم كل

1/48 1575 11369/75 4 جیره حاوی 0/8 میلی  گرم سلینوم كل

17/04 460/22 242/71 اشتباه استاندارد میانگین

0/304 0/175 0/393    سطح احتمال

جدول2- اثرات سطوح مختلف مخمر غنی از سلنیوم بر خصوصیات عملکردی در بوقلمون  های بومی آذربایجان 
در سنین 24 تا 32هفته

غنی  مخمر  مقدار  افزایش  با  شده،  داده  نشان  شکل2  در  چنانکه 
كل  سلنیوم   0/4 از  آزمایشی  گروه  های  در  جیره،  در  سلنیوم  از 
موجود  سلنیوم  مقدار  ماده،  و  نر  دو جنس  هر  در   ،0/8 به  جیره 
در گوشت، افزایش می یابد ولی اختالف میزان سلنیوم موجود در 
گوشت در گروه حاوی 0/8، در هر دو جنس نر و ماده به حداقل 

ممکن كاهش یافته است )0/6 میکروگرم(. بنابراین میزان مطلوب 
استفاده از سلنیوم غنی  شده در جیره غذایی بوقلمون  های بومی جهت 
غنی  سازی گوشت بوقلمون با سلنیوم، در هر دو جنس نر و ماده به 
 میزان 0/272 گرم در كیلوگرم جیره می  باشد. براساس نتایج بدست 
آمده در جدول 4 این پژوهش، مشخص شد كه سطح مخمر غنـی

جدول3- اثرات سطوح مختلف مخمر غنی از سلنیوم جیره بر مقدار سلنیوم موجود در
 گوشت بوقلمون  های بومی آذربایجان در سنین 24 تا 32 هفته

مقدار سلنیوم در100 گرم
 گوشت بوقلمون ماده )میکروگرم(

 مقدار سلنیوم در100 گرم
گوشت بوقلمون نر )میکروگرم(

 عوامل
)اثرات اصلی(

گروه

4/83c 6/25c 1 جیره شاهد بدون مخمر سلنیوم

5/18bc 7/06c 2 جیره حاوی 0/4 میلی  گرم سلینوم كل

6/47b 10/03b 3 جیره حاوی 0/6 میلی  گرم سلینوم كل

14/35a 14/95a 4 جیره حاوی 0/8 میلی  گرم سلینوم كل

0/499 0/516 اشتباه استاندارد میانگین

0/00 0/00 سطح احتمال
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جدول4- اثرات سطوح مختلف مخمر غنی از سلنیوم جیره بر خصوصیات الشه در بوقلمون  های بومی نر آذربایجان سنین )24 تا 32 هفته(

وزن سنگدان 
خالی

 )درصد(

 وزن گردن
 با پشت
)درصد(

 وزن  بال  ها
)درصد(

وزن 
ران  ها )درصد(

وزن
 سینه

)درصد(

وزن
 الشه 
)درصد(

وزن
 زنده )گرم(

عوامل
)اثرات اصلی(

گروه

3/64 15/93 10/18 24/90b 34/14 76/50 7926/25  جیره شاهد بدون
مخمر سلنیوم

3/98 16/33 10/42 25/34b 34/64 75/00 6992/50
 جیره حاوی 0/4
 میلی  گرم سلینوم

كل

3/55 16/32 9/48 26/64a 35/80 75/00 7072/50
3 جیره حاوی 
0/6 میلی  گرم 

سلینوم كل

3/27 15/49 10/25 25/93ab 35/70 75/00 8200/00
 4 جیره حاوی
 0/8 میلی گرم
سلینوم كل

0/105 0/245 0/272 0/244 0/388 0/455 237/25  اشتباه استاندارد
میانگین

0/109 0/625 0/677 0/046 0/374 0/611 0/177    سطح احتمال

رم(
وگ

کر
)می

ت 
وش

م گ
نیو

سل
ار 

قد
م

بوقلمون ماده

شکل2: مقدار سلنیوم موجود در گوشت در جنس نر و ماده بوقلمون بومی

بوقلمون نر

 
 مقدار سلنیوم موجود در گوشت در جنس نر و ماده بوقلمون بومی 1نمودار 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0 0/4 0/6 0/8

دار
مق

 
وم
لنی

س
 

شت
گو

 
رم)

روگ
یک
 (م

) جیره سلنیوم میزان گرم میلی ) 

بوقلمون 
 ماده

میزان سلنیوم جیره )میلی گرم(

تولید گوشت بوقلمون غنی از سلنیوم -  عباسعلی باغبان شاه آبادی یان، حسن منیری فر، علیرضا دهناد
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از سلنیوم در جیره، بر درصد وزن ران در بوقلمون نر تاثیر مستقیم 
دارد؛ به  طوری  كه با افزایش مقدار مخمر غنی از سلنیوم جیره از 
0/4 به 0/8 میلی  گرم سلنیوم كل، درصد وزن ران نسبت به گروه 
شاهد افزایش یافت و بیشترین افزایش وزن مربوط به گروه حاوی 
0/6 سلنیوم كل بود. حیات غیب )1( گزارش كرد كه دریافت میزان 
0/3 سلنیوم آلی در میلیون در جوجه ها، باعث كاهش تحلیل عضله  ها 
توسط  شده  انجام  مطالعات  می  شود.  پرها  تولید  بهبود  و  الشه  در 
پریچ وهمکاران )17( بر روي جوجه  های گوشتی نشان دادند كه 
خوراك حاوي سلنیوم آلی، باعث افزایش بافت عضالنی و كاهش 
روي  بر  سلنیوم  می  شود.  گوشتی  جوجه  در  آب  دادن  دست  از 
ذخیره سیستئین در كبد و عضله اثر می  گذارد. زیرا سلنیوم آلی در 
بافت  ها ذخیره می  شود و زمانی كه جوجه  هاي گوشتی به  سرعت 
در حال رشد هستند و نیاز به اسیدآمینه  ها براي ععضله  سازی دارند، 
این ذخیره  سازي، بافت عضالنی را بهبود می بخشد. به  نظر می  رسد 
افزایش درصد وزن ران ناشی از همین موضوع و كمترین میزان از 
دست  دادن آب عضله در بوقلمون تغذیه   شده با جیره حاوی 0/8 
میلی  گرم سلنیوم كل باشد. به   عبارت دیگر، بیشترین میزان سلنیوم 
براي كاهش از دست دادن آب عضله، الزم است. طبق شکل 3، با 
افزایش مقدار مخمر غنی از سلنیوم جیره، از گروه  ها از 0/4 به 0/8 
میلی  گرم سلنیوم كل، درصد وزن ران نسبت به گروه شاهد در جنس 
نر افزایش یافت و بیشترین سطح افزایش وزن در گروه حاوی 0/6 
باید به این نکته توجه داشت كه هدف  سلنیوم كل مشاهده شد. 
میزان  بیشترین  كه  است  جیره  سلنیوم  از  انتخاب سطحی  اصلی، 
میزان مطلوب  بنابراین  باشد.  را داشته  سلنیوم موجود در گوشت 
به  بومی  بوقلمون  های  از مخمر غنی  شده در جیره غذایی  استفاده 

 میزان 0/272 گرم در كیلوگرم جیره می  باشد. 

نتیجه گیری کلی
نتایج این پژوهش، از نظرخصوصیات عملکردی، تغذیه  براساس 
سطوح مختلف مخمر غنی از سلنیوم در بوقلمون های بومی در بازه 
سنی 24 تا 32 هفتگی )دوره تولید تخم(، تاثیر معنی   داری بر خوراك 
مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی، ندارد ولی درگروه 
حاوی 0/8 میلی  گرم سلنیوم در جیره، باعث بهبود وزن به  میزان 
183/5 گرم در مقایسه با گروه شاهد می  شود. تفاوت بین میانگین 
مقدار سلنیوم غنی  شده موجود در 100 گرم گوشت در هر دو جنس 
بوقلمون نر و ماده معنی  دار بود. با افزایش مقدار مخمر غنی  شده 
از 0/4 به 0/8 میلی  گرم سلنیوم كل جیره، میزان سلنیوم موجود در 
گوشت افزایش یافت. میزان سلنیوم غنی  شده موجود در  100  گرم 
گوشت بوقلمون نر )8/7 میکروگرم( و ماده )9/5 میکروگرم(   بیشتر 
معنی  دار  نر،  بوقلمون  در  ران ها  وزن  درصد  بود.  گروه شاهد    از 
از سلنیوم  افزایش مقدار مخمر آلی غنی شده  با  به  طوری  كه  بود 
جیره از 0/4 تا 0/8 میلی  گرم سلنیوم كل جیره، درصد وزن ران 
افزایش یافت و بیشترین افزایش )%1/74( مربوط به گروه حاوی 
0/6 میلی  گرم سلنیوم كل بود. بطور كلی می  توان گفت كه استفاده 
از مخمر غنی از سلنیوم در جیره غذایی در هر دو جنس نر و ماده، 
می تواند باعث بهبود نسبی خصوصیات الشه بوقلمون بومی شود. 
مطابق برآورد اقتصادی كه در تهیه مخمر )ساكارومایسس سرویزیه( 
آلی غنی از سلنیوم  بدست آمد، هزینه تمام  شده محصول حدوداً 50 
برابر كمتر از قیمت مکمل  های سلنیوم  دار موجود در بازار است؛ 
بنابراین استفاده از مخمر آلی غنی  شده از سلنیوم، بسیار مقرون به 

 صرفه خواهد بود. 

توصیه ترویجی:
اضافه كردن 272 میلی  گرم مخمر غنی از سلنیوم در كیلوگرم جیره 
غذایی در بوقلمون  های بومی در بازه سنی 24 تا 32 هفتگی، موجب 
افزایش )168 درصدی( محتوای سلنیوم گوشت در هر دو جنس 
و افزایش %1/74 وزن ران  ها در جنس نر و افزایش میانگین وزن 
به  میزان 183/5 گرم می  شود. لذا برای غنی سازی گوشت بوقلمون، 
بوقلمون های  به خوراك  از سلنیوم  این سطح مخمر غنی  افزودن 

بومی در بازه سنی 24 تا 32 هفتگی توصیه می  شود. 

شکل3- سطوح مختلف مخمر غنی از سلنیوم بر وزن 
ران  ها )درصد( در الشه بوقلمون بومی نر
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