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بررسي تاثیر ویتامین C و بتائین بر سیستم ایمني جوجه هاي گوشتي در شرایط تنش گرمایي

           سلیمان تقي لو1،  ابوالفضل زارعی1، هوشنگ لطف اللهیان2، حسین نوروزیان1، محمد معتمدی مطلق1 و سارا بیژنی3 

تاریخ دریافت: 1389/9/15             

تاریخ پذیرش: 1390/4/15          

چکیده

 این آزمایش به منظور بررسي تاثیر ویتامین C و بتائین بر سیستم ایمني جوجه هاي گوشتي در شرایط تنش 

گرمایي انجام شد. سه نوع جیره پایه بر اساس احتیاجات توصیه شده در دفترچه ي راهنماي سویه ي راس 308 در 

سال 2007 تهیه گردید. سپس با افزودن ویتامین C و بتائین به جیره هاي پایه، 4 تیمار غذایي شامل: 1- جیره ي 

پایه 2- جیره ي پایه + 0/05درصد ویتامینC  3- جیره ي پایه + 0/15درصد بتائین 4- جیره ي پایه + 0/05درصد 

ویتامینC + 0/15درصد بتائین، به دست آمد. هر یک از جیره هاي آزمایشي به صورت آزاد در اختیار 4 گروه 10 

قطعه اي جوجه گوشتي راس)مخلوط دو جنس( از سن 1 تا 42 روزگي قرار گرفت. پرندگان روزانه به مدت 7 

ساعت تحت تنش گرمایي قرارداشتند. در سن 28 روزگي از هر واحد آزمایشي 2 قطعه جوجه گوشتي به صورت 

SRBC در آنها انجام گرفت. سپس در سن 35 روزگي از جوجه هایي که تزریق SRBC تصادفي انتخاب و تزریق

 SRBC  در آنها صورت گرفته بود خونگیري شد تا براي بررسي وضعیت سیستم ایمني بدن و تیترآنتي بادي علیه

تزریق شده به آزمایشگاه ارسال گردد. همچنین در سن 35 روزگي از هر واحد آزمایشي به صورت تصادفي 2 قطعه 

جوجه گوشتي انتخاب گردید و جهت انجام  CBC کامل و شمارش سلولهاي خوني و درصد هماتوکریت از آنها 

خونگیري به عمل آمد. پس از جمع آوری اطالعات و تجزیه آماری آنها، نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهاي 

مختلف بر درصد هماتوکریت، درصد نوتروفیل ها، درصد مونوسیتها و تعداد گلبولهاي سفید معني دار مي باشد. 

درصد لنفوسیت ها و تعداد گلبول هاي قرمز در بین تیمارهاي مختلف تفاوت معني داري را نشان ندادند. مقایسه 

میانگین هاي نتایج حاصل از تیتر SRBC در بین تیمارهاي مختلف تفاوت معني داري را نشان نداد. بر اساس نتایج 

به دست آمده، استفاده از ویتامین C و بتائین در جیره غذائي جوجه هاي گوشتي براي افزایش قدرت سیستم ایمني در 

شرایط تنش گرمایي مناسب بوده و توصیه مي شود.

کلمات کلیدي: ویتامینC، بتائین، تنش گرمایي، جوجه هاي گوشتي، سیستم ایمني.

1-  دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد کرج، گروه علوم دامي ، کرج، ایران
2- عضو هیات علمي موسسه تحقیقات علوم دامي کشور

3- دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد آشتیان ، گروه زیست شناسی،آشتیان ، ایران
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مقدمه

پرورش طیور در مناطق گرمسیر جهان به سرعت رو به افزایش است. قسمتهاي کثیري از قاره هاي آسیا، آفریقاو 

آمریکاي جنوبي که سهم عمده اي از جمعیت جهان را در خود جاي داده اند، در این شرایط آب و هوایي واقع 

شده اند. دستیابي به تولیدات کافي در مناطق گرمسیر کار بسیار دشواري است چرا که در این شرایط محیطي، تنش 

گرمایي در طیور رخ داده وبه دالیل متعددي از جمله کاهش مصرف خوراک، کاهش وزن، کاهش کیفیت الشه، 

افزایش تلفات، افزایش ضریب تبدیل، عملکرد  طیور به شدت کاهش مي یابد)7(.

زماني که دماي محیط به باالتر از منطقه آسایش حرارتي افزایش مي یابد، پرنده دچار تنش گرمایي شده و در 

این حالت تغییرات فیزیولوژیکي در اسیدیته و متابولیت هاي خون صورت مي گیرد. کاهش مصرف و عدم بازدهي 

مناسب خوراک، کاهش وزن و کاهش کیفیت الشه و کاهش قدرت دفاعي و سیستم ایمني بدن از مهمترین موارد 

در زمان تنش گرمایي است )2و5(، بنابراین یکي از مسائل مهم در صنعت طیور در مناطق گرمسیر جهان  تنش 

گرمایي است، چراکه باعث کاهش عملکرد رشد، کاهش عملکرد سیستم ایمني و افزایش تلفات مي گردد )3(.

بسیاري از عوامل غیر عفوني و غیر بیماري زا وجود دارند که مي توانند باعث کاهش عملکرد و یا حتي موجب 

توقف و از کار افتادن سیستم ایمني در طیور گردند که از جمله ي مهمترین آنها مي توان به شرایط محیطي مثل دما، 

رطوبت، تراکم گله و سایر عوامل تنش زا اشاره نمود )9(.

تنش گرمایي طوالني ممکن است به طور موقت و یا حتي دائمي  به اندام هاي لنفاوي اولیه )تیموس و بورس( 

آسیب وارد کند و بنابراین طیور را براي پذیرش انواع گوناگون بیماریهاي باکتریایي، ویروسي و انگلي مستعد کند)16(.

محققین راهکارهایي را به منظور کاهش اثرات مضر تنش گرمایي پیشنهاد نموده اند. تغذیه در اوقات خنک تر و 

هنگام شب باعث افزایش مصرف خوراک و عملکرد پرنده و همچنین درصد زنده ماني آنها مي شود )12(. افزودن 

مکمل هاي الکترولیتي مانند بي کربنات سدیم و کلرید پتاسیم به آب آشامیدني یا خوراک موجب بهبود رشد در 

جوجه هاي گوشتي تحت شرایط تنش گرمایي مي شود )2(. افزایش انرژي جیره با استفاده از چربي باعث افزایش 

دریافت انرژي و بهبود عملکرد در هنگام تنش گرمایي مي شود )5(.

ویتامین C )اسید آسکوربیک1( مي تواند در شرایط تنش گرمایي به ویژه همزمان با تزریق واکسن بر اثرات منفي 

ناشي از تنش گرمایي غلبه کند و موجب تقویت سیستم ایمني و دفاعي در جوجه هاي گوشتي در شرایط تنش 

گرمایي گردد )13(. ویتامین C از جمله موادي است که در زمینه استفاده از آن براي غلبه بر شرایط تنش گرمایي در طیور 

مورد توجه بوده و مطالعه شده است. تنش گرمایي موجب تغییر در ترشح فیزیولوژیکی غدد درون ریز مي گردد که عملکرد 

آنزیم هاي 21-هیدروکسیالز2  از فعالیت  این شرایط  C در  ایمني را به حداقل ممکن مي رساند. ویتامین  سیستم 

1- Ascorbic acid  
2 -21-hydroxilase  
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و 11-بتا هیدروکسیالز1 )آنزیم هاي کلیدي در مسیرهاي بیوشیمیایي کورتیکوسترون2( جلوگیري مي کند)4(. در 

بر عملکرد و  تنش گرمایي  منفي  تاثیرات  از   ،Cویتامین به وسیله  ترشح کورتیکوسترونها،  این کاهش در  نتیجه 

سیستم ایمني طیور جلوگیري مي شود )16(. 

     بتائین3 یا تري متیل گلیسین، از فرآورده هاي فرعي صنعت قند مي باشد که به علت داشتن گروه هاي متیل 

به عنوان یک اسمولیت آلي عمل مي کند. این ماده در کبد ساخته می شود. بتائین خوراکي از طریق جیره یا آب 

آشامیدني وارد تمام سلول هاي بدن شده و در تنظیم فشار اسمزي موثر است. این امر در شرایط تنش گرمایي و 

افزایش اسیدیته خون )آلکالوزیس( مهم مي باشد)8(.گزارش شده است که استفاده از بتائین از طریق آب آشامیدني 

در پرندگاني که به مدت 6 ساعت تحت تاثیر تنش حرارتي )37 درجه سانتیگراد( قرار داشتند موجب بهبود صفات 

تولیدي و میزان ماندگاري در سن 48 روزگي مي شود )11(.

طي یک کار تحقیقي ثابت شده است که افزودن بتائین به طور قابل توجهي موجب توسعه سیستم ایمني طیور 

شده و به دنبال آن باعث کاهش اثرات منفي تنش گرمایي گردیده است )19(. همچنین گزارش گردیده است که 

بتائین به خاطر دخالت در تولید آنتي بادیها و فاگوسیت ها موجب افزایش سیستم ایمني پرنده شده و در شرایط 

تنش باعث کاهش تلفات مي گردد )18(.

این تحقیق به منظور بررسي میزان تاثیر ویتامین C و بتائین بر روي عملکرد سیستم ایمني جوجه هاي گوشتي 

در شرایط تنش گرمایي انجام شده است.

مواد و روش ها:

این آزمایش در تابستان سال1389 به مدت چهل و دو روز در یکي از سالن هاي پرورش شرکت مرغداري 

ساحل طارم واقع در شهرستان طارم از توابع استان زنجان، در یک منطقه گرم و نسبتا مرطوب به دلیل مجاورت با 

استان گیالن با آب و هواي مدیترانه اي، اجرا گردید. هدف از این آزمایش بررسي اثر ویتامین C و بتائین بر سیستم 

ایمني جوجه هاي گوشتي سویه تجاري راس 308  در شرایط تنش گرمایي از سن 1 روزگي تا سن 42 روزگي بود.

براي این منظور ترکیب جیره پایه )جدول 1( بر اساس سه دوره پرورشي )آغازین، رشد و پایاني( و نسبت 

انرژي به پروتئین و سایر مواد مغذي، بر اساس نیازمندیهاي توصیه شده در دفترچه راهنماي مدیریتي راس در سال 

2007براي تمامي جیره ها تهیه گردید.

     به منظور ایجاد 4 تیمار غذایي ویتامین C خالص و بتائین به جیره پایه اضافه گردید تا 4 تیمار غذایي به 

ترتیب زیر به دست آید:

1-β-hydroxilase  
2-corticostrone  
3-Betaine  
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1- جیره پایه 2- جیره پایه + 0/05درصد ویتامین C خالص 3- جیره پایه + 0/15درصد بتائین با درجه خلوص 

96 درصد 4- جیره پایه + 0/05درصد ویتامین C خالص+ 0/15درصد بتائین با درجه خلوص 96 درصد.

هر تیمار آزمایشي داراي 4 تکرار با 10 قطعه جوجه گوشتي در هر تکرار بود و در مجموع 160 قطعه جوجه 

گوشتي در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. در این آزمایش 16 عدد پن با ابعاد 1 × 1/5 متر استفاده شد و 

از ابتدا تا انتهاي آزمایش، جوجه ها در داخل قفس و بر روي بستري ازجنس پوشال پرورش داده شدند. جوجه ها 

در طول آزمایش روزانه به مدت 7 ساعت تحت تنش گرمایي )حداقل دماي 32 درجه سانتیگراد( قرار گرفتند. 

ایمني جوجه هاي  براي بررسي عملکرد سیستم  آنها قرار گرفت.  اختیار  آزاد در  نیز  به صورت  آب و خوراک 

گوشتي در تیمارهاي مختلف در سن 28 روزگي از هر واحد آزمایشي 2 قطعه جوجه به صورت تصادفي انتخاب 

و یک سي سي 1SRBC ده درصد به ازاء هر کیلوگرم از وزن زنده جوجه ها به آنها تزریق شد. در سن 35 روزگي 

از جوجه هایي که تحت عمل تزریقSRBC قرار گرفته بودند معادل 2 سي سي خون گرفته شد و براي تیتراسیون 

آنتي بادیهاي تولیدي علیه SRBC و بررسي عملکرد سیستم ایمني در تیمارهاي مختلف به آزمایشگاه تخصصي 

دامپزشکي ارسال گردید. همچنین در سن 35 روزگي از هر واحد آزمایشي2 قطعه جوجه )غیراز جوجه هایي که 

انتخاب و 2 سي سي خون از ورید زیر بال آنها  تزریق SRBC در آن ها صورت گرفته بود( به صورت تصادفي 

گرفته شد تا براي انجام CBC2 کامل و بررسي تعداد سلولهاي خوني در تیمارهاي مختلف به آزمایشگاه تخصصي 

دامپزشکي ارسال گردید. نتایج حاصل از تیتراسیون آنتي بادیهاي تولیدي علیه SRBC و CBC کامل در قالب طرح 

کامال تصادفي توسط نرم افزار spss تجزیه واریانس شده و مقایسه میانگین ها توسط آزمون دانکن انجام گردید.

 1- Sheep Red Blue Cells  
 2-Complex Blood Cells  
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جدول1- مواد خوراکي و ترکیبات شیمیایي جیره هاي آزمایشي در دوره هاي آغازین، رشد و پایاني

ترکیبات جیره                   آغازین                                         رشد                  پایاني           

 تیمار               تیمار1  تیمار2  تیمار3  تیمار4            تیمار1  تیمار2  تیمار3  تیمار4             تیمار1  تیمار2  تیمار3  تیمار4

 ذرت             51/4  51/35   51/25   51/20          56/60   56/55   56/45   56/40       52/31    52/26   52/16   52/11

کنجاله سویا       39/6   39/6   39/6    39/6              35/12   35/12   35/12  35/12       37/46   37/46   37/46   37/46

روغن سویا      4/21   4/21    4/21     4/21            4/01     4/01    4/01      4/01        6/23      6/23     6/23     6/23

سنگ آهک      0/97   0/97    0/97      0/97          0/83     0/83   0/83       83 /0          0/81     0/81    0/81     0/81

دي.ک.ف        2/41  2/41    2/41      2/41            2/05      2/05   2/05      2/05       1/83      1/83     1/83      1/83

نمک             39/ 0   0/39    0/39     0/39            0/37     0/37    0/37     0/37       0/34      0/34     0/34     34/ 0

مکمل معدني   0/25    0/25      0/25    0/25           0/25     0/25    0/25      0/25          0/25   0/25      0/25     0/25

مکمل ویتامینه  0/25    0/25    0/25      0/25           0/25    0/25     0/25      0/25       0/25      0/25      0/25     0/25  

دي-ال-متیونین 0/22    0/22      0/22   0/22             0/22    0/22    0/22      0/22       0/22     0/22      0/22     0/22  

ال-لیزین         0/3      0/3       0/3       0/3             0/3       0/3       0/3      0/3         0/3      0/3         0/3       0/3

ویتامین ث      0       0/05       0         0/05            0       0/05       0        0/05           0         0/05      0        0/05

بتائین            0        0       0/15       0/15              0        0        0/15      0/15          0          0        0/15     0/15

ترکیبات شیمیایي                     آغازین                                      رشد                                   پایاني    

تیمار                    تیمار1  تیمار2  تیمار3  تیمار4        تیمار1  تیمار2  تیمار3  تیمار4           تیمار1  تیمار2  تیمار3  تیمار4       

انرژي فابل متابولیسم    3000  3000  3000  3000           3100  3100  3100  3100              3200  3200  3200  3200                

)Kcal/kg)

پروتئین خام)%(          22      22      22      22            20      20      20      20                18      18      18      18

کلسیم)%(         1/05   1/05   1/05   1/05           0/9     0/9     0/9      0/9             0/85   0/85   0/85   0/85

فسفر.ق.دسترس)%(      0/5     0/5     0/5     0/5           0/45   0/45   0/45   0/54             0/42   0/42   0/42   0/42

سدیم)%(                  0/18   0/18   0/18   0/18          0/17   0/17   0/17   0/17             0/16   0/16   0/16   16 /0

آرژنین)%(        1/35   1/35   35/ 1   1/14         1/14   1/14   14/ 1   1/14             1/02   1/02   02/ 1   1/02

لیزین)%(                 1/27   1/27    1/27   1/27          1/1     1/1     1/1     1/1                0/97   0/97   0/97   0/97

متیونین)%(                   0/47   0/47   0/47   0/47         0/42   0/42   0/42    0/42              0/38   0/38   0/38   0/38

متیونین+ سیستئین)%(      0/94   0/94    0/94   0/94           0/84   0/84   0/84   0/84          0/76   0/76   0/76   0/76

0/65   0/65   0/65   0/65          0/73   0/73   0/73   0/73           0/73  0/83   0/83   0/83 ترئونین)%(          

0/16   0/16   0/16   0/16           0/18   0/18   0/18   0/18          0/2     0/2     0/2     0/2 تریپتوفان)%(        

*تیمار 1= شاهد، تیمار 2= ویتامین ث 0/05 درصد، تیمار3 = بتائین 0/15 درصد و تیمار 4= ویتامین ث 0/05 درصد+ بتائین 0/15 درصد
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نتایج و بحث

نتایج آزمون مقایسه میانگین  ها به روش دانکن )جدول2( نشان دهنده ي اختالف معني دار بین میانگین گروه ها 

مورد  در  نتایج حاصل   .)p>0/05( مي باشد  گلبول هاي سفید  تعداد  مونوسیت2و  نوتروفیل1، درصد  براي درصد 

افزایش وزن با نتایج به دست آمده از آزمایشات گراس )1988( مطابقت دارد که گزارش کرده بود تعداد گلبول هاي 

سفید در اثر استفاده از ویتامین ث در جیره جوجه هاي گوشتي افزایش مي یابد که احتماال به دلیل محافظت ویتامین ث از 

لنفوسیت ها و جلوگیري از صدمه دیدن آنها در برابر رادیکال هاي آزاد تولید شده در شرایط تنش گرمایي در بدن 

جوجه هاي گوشتي مي باشد. همچنین نول )2001( طي گزارشي اعالم کرد که ویتامین ث یک نقش اساسي در 

سنتز لوکوسیت ها به ویژه فاگوسیتها و نوتروفیل ها که قسمت اعظمي  از سیستم ایمني و دفاعي بدن طیور محسوب 

مي شوند، داشته و به این ترتیب موجب کاهش چشمگیري در درصد تلفات گله مي گردد. براساس گزارش اعالم 

شده بوسیله ژان )2001( افزودن بتائین به جیره جوجه هاي گوشتي به طور قابل توجهي باعث توسعه سیستم ایمني 

شده و به این ترتیب پرنده را از خطرات تنش گرمایي محافظت مي کند. یان و همکاران )2000( نیز با انجام یک کار 

تحقیقي اثرات مثبت بتائین بر سیستم ایمني طیور در شرایط تنش گرمایي را، به دخالت بتائین در تولید آنتي بادي ها و 

فاگوسیت ها نسبت داده و این امر را موجب محافظت از طیور در شرایط بحراني مثل بیماریها و تنشهاي مختلف دانستند. 

جدول 2- مقایسه میانگین هاي درصد هماتوکریت و سلولهاي خوني جوجه هاي گوشتي در سن 35 روزگي)میانگین ± انحراف معیار(            

  تیمار*                             تیمار1                            تیمار2                            تیمار3                            تیمار4

18/15 ab                        19/76 b                         19/42 b                         15/98 a                 درصد  
نوتروفیل                          ±0/824                          ±0/573                         ±1/066                         ±1/480
2/625 ab                        3/125 ab                        4/500 b                         1/875 a                           درصد  
 مونوسیت                ±0/125                          ±1/040                          ±0/965                         ±0/375
 درصد                             68/00                            69/00                            74/50                           73/62

 لنفوسیت                         ±1/968                         ±2/723                          ±1/903                         ±1/328
28300/00 ab                  28400/00 ab                   23712/50 b                    25125/00 a            گلبولهاي سفید
±2493/07                      ±2403/38                      ±2253/18                     ± 1704/71                   )×106/µl( 

گلبولهاي قرمز                    1/837                           2/137                           2/230                            2/088
±0/197                         ±0/134                         ±0/144                         ±0/156                          )/µl(   

*تیمار 1= شاهد، تیمار 2= ویتامین ث 0/05 درصد، تیمار3 = بتائین 0/15 درصد و تیمار 4= ویتامین ث 0/05 درصد+ بتائین 0/15 درصد

.)P>0/05( میانگین هایي که در هر ستون حروف غیر مشترک دارند باهم اختالف معني داري دارند

1-Neutrophil  
2-Monocyte  
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 از نظر درصد لنفوسیت ها1 و تعداد گلبولهاي قرمز نتایج آزمون مقایسه میانگین ها به روش دانکن )جدول2( 

از معني دار نشدن اختالف بین تیمارها حکایت دارد )p≤0/05(. علي رغم معني دار نشدن میانگین هاي درصد 

گلبولهاي  تعداد  و  ها  لنفوسیت  کمترین درصد  داراي  پایه(  )جیره  تیمار1  قرمز  گلبول هاي  تعداد  و  لنفوسیت ها 

قرمز و تیمار3 )بتائین 0/15 درصد( نیز داراي بیشترین درصد لنفوسیت ها و تعداد گلبولهاي قرمز مي باشد. این 

نتایج حاکي از تاثیر مثبت بتائین در تقویت سیستم ایمني بدن جوجه هاي گوشتي به ویژه در شرایط تنش گرمایي 

)11و14( آنها  وزن  افزایش  ویژه  به  طیور  عملکرد  در  بتائین  و  ویتامین ث  مثبت  تاثیرات  به  توجه  با  مي باشد. 

وهمچنین شرایط تنش گرمایي که منجر به افزایش تعداد دفعات تنفس در آنها مي گردد، مقدار اکسیژن مورد نیاز 

آنها نیز زیاد خواهد شد که به دنبال آن نیاز به هموگلوبین وگلبولهاي قرمز افزایش خواهد یافت )1(.  

بین  در  به حجم پالسما( )جدول2 (  ) نسبت حجم سلول هاي خون  میانگین هاي درصد هماتوکریت  مقایسه 

تیمارهاي 2،3و4  افزایش تمام سلولهاي خوني در   .)p>0/05( تفاوت معني دار نشان مي دهد تیمارهاي مختلف 

نسبت به تیمار شاهد منجر به افزایش درصد هماتوکریت خواهد شد که )جدول2( بیانگر همین واقعیت است.

هاشمي  و همکاران )1386( طي یک کار تحقیقي نشان دادند که در شرایط تنش گرمایي تعداد گلبولهاي قرمز به 

دلیل افزایش تعداد تنفس و نیاز بیشتر جوجه ها به اکسیژن، افزایش مي یابد که این امر منجر به افزایش درصد 

هماتوکریت خواهد شد.

مقایسه میانگین هاي نتایج حاصل از تیترآنتي بادي علیه SRBC در بین تیمارهاي مختلف )جدول3( تفاوت 

معني داري را نشان نمي دهد )p≤0/05(. ولیکن با وجود معني دار نشدن میانگین هاي نتایج حاصل از تیترآنتي بادي 

علیه SRBC در بین تیمارهاي مختلف بیشترین میانگین نتیجه تیتر به تیمار3 )بتائین 0/15 درصد( و کمترین آن هم 

به تیمار 1)جیره پایه( مربوط مي گردد.

     از مقایسه میانگین هاي نتایج حاصل از تیترآنتي بادي علیه SRBC در بین تیمارهاي مختلف چنین استنباط 

مي گردد که ویتامین ث و بتائین موجب افزایش حساسیت سیستم ایمني شده و به هنگام ورود گلبولهاي قرمز 

گوسفند به بدن واکنش قابل توجهي در تیمارهاي حاوي ویتامین ث وبتائین نسبت به تیمار شاهد )فاقد ویتامین 

ث و بتائین( صورت گرفته است.

1- Lymphocyte  
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جدول 3- مقایسه میانگین هاي نتایج حاصل از تیترآنتي بادي علیه SRBC در سن 35 روزگي جوجه هاي گوشتي مورد آزمایش 

تیمار*                                                                         میانگین نتیجه ي تیتر

             تیتر
                                                 8/28 ±0/644                                                                             1                            

 9/83±0/401                                             2                            
         9/33 ± 0/210                                                             3                            

 9/20± 0/800                                                                   4                         
*تیمار 1= شاهد، تیمار 2= ویتامین ث 0/05 درصد، تیمار3 = بتائین 0/15 درصد و تیمار 4= ویتامین ث 0/05 درصد+ بتائین 0/15 درصد

نتیجه گیري کلي

     نتایج حاصل ازاین آزمایش نشان داد که استفاده از ویتامین ث و بتائین هم به صورت جداگانه و هم به صورت 

تلفیقي در جیره ي جوجه هاي گوشتي در شرایط تنش گرمایي در تقویت سیستم ایمني جوجه هاي گوشتي تاثیر 

زیادي دارد. مقایسه میانگین هاي درصد هماتوکریت، درصد نوتروفیل، درصد مونوسیت و تعداد گلبول هاي قرمز 

در بین تیمارهاي مختلف حاکي از معني دار شدن آنها دارد )P>0/05(، و همه آنها در تیمارهاي مختلف نسبت 

به تیمار شاهد افزایش نشان مي دهند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین هاي درصد لنفوسیت و تعداد گلبولهاي قرمز 

اختالف معني داري را نشان ندادند )P≤0/05( ولیکن در تیمارهاي مورد آزمایش نسبت به تیمار شاهد افزایش 

قابل توجهي داشتند. مقایسه نتایج حاصل از تیتر آنتي بادي علیه SRBC از معني دار نشدن آنها در بین تیمارهاي 

مختلف حکایت دارد)P≤0/05(، ولي با این وجود در جیره هاي حاوي ویتامین ث و بتائین مقادیر بیشتري آنتي بادي 

علیه SRBC در بدن جوجه هاي گوشتي ساخته شده است.       

تشکر و سپاسگزاري

بدینوسیله مؤلفین از آقاي صادقي مسئول مزرعه ي پرورش جوجه ي گوشتي ساحل طارم به خاطر همکاري 

صمیمانه در تامین فضا و امکانات مورد نیاز براي انجام این آزمایش و از تمام عزیزاني که به هر نوعي مددکار 

اینجانبان در طول اجراي این تحقیق بودند، کمال امتنان و سپاس را دارند.
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