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چکیده
زمینه مطالعاتی:افزودن برخی ویتامینها به جیره غذایی میتواند یک عامل مفید در شرایط تنش و استرس زا ،باشد .هدف:
این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نانوویتامین  Cو ویتامین  Cبر عملکرد رشد و برخی فراسنجههای خونی
جوجههایگوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد .روش کار :این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی روی  280قطعه جوجه
نر یک روزه سویه راس  308با هفت تیمار شامل شاهد و سه سطح نانو ویتامین  100 ،50( Cو  200میلیگرم بر کیلوگرم
جیره) و سه سطح ویتامین 100 ،50( Cو  200میلیگرم بر کیلوگرم جیره) و چهار تکرار (هر کدام شامل  10پرنده) انجام
شد .در  25روزگی همزمان با شروع تنش گرمایی ،پرندهها به مدت شش ساعت در روز از ساعت یازده صبح تا پنج بعد
از ظهر در معرض دمای  34 ± 2درجه سانتیگراد قرار گرفتند .در پایان آزمایش ( 42روزگی) ،یک جوجه از هر پن به طور
تصادفی انتخاب و پس از وزنکشی و خونگیری کشتار شد .نتایج :میانگین مصرف خوراک روزانه در جوجههای تغذیه
شده با  200میلی گرم ویتامین  Cدر کیلو گرم جیره بیشتر از مقدار مربوط به جوجههای تغذیه شده با  200میلیگرم نانو
ویتامین Cدر کیلوگرم جیره و جوجههای دریافت کننده  100میلیگرم ویتامین Cدر کیلوگرم بود .جوجههای دریافت کننده
حاوی  50میلیگرم نانو ویتامین  Cدر کیلوگرم جیره بیشترین افزایش وزن روزانه ،بهترین ضریب تبدیل خوراک ،بیشترین
افرایش وزن نسبی سینه و بیشترین مقدار عرض پرز روده را داشتند .بیشترین افزایش وزن نسبی الشه مربوط به
جوجههای دریافت کننده  200میلیگرم ویتامین  Cدر کیلو گرم جیره بودند .بیشترین وزن نسبی طحال مربوط به جوجه
های تغذیه شده با جیره حاوی  100میلیگرم ویتامین Cدر کیلوگرم جیره بودند .بیشترین مقدار طول نسبی ژوژنوم
مربوط به جوجههای دریافت کننده  100میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره بودند .بیشترین طول پرز مربوط به
جوجههای تغذیه شده با  200میلیگرم ویتامین  Cدر کیلوگرم بودند .بیشترین عمق کریپت در جوجههای دریافت کننده
 100میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره مشاهده شد .بیشترین نسبت طول پرز به عمق کریپت مربوط به جوجههای
تغذیه شده با  100میلیگرم ویتامین Cدر کیلوگرم جیره بود .بیشترین گلبول قرمز ،بیشترین مقدار هموگلوبین و بیشترین
مقدار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز مربوط به جوجههای تغذیه شده با جیره  200میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره
بود.بیشترین هماتوکریت درجوجههای تغذیه شده با تیمار حاوی  200میلیگرم ویتامین Cدر کیلوگرم جیره بود .بیشترین
تعداد لنفوسیت در جوجههای تغذیه شده با مقادیر 50و  100میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره مشاهده شد.
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شادمان ،ضیائی و ...

نتیجه گیری نهایی :به طورکلی،استفاده از سطوح  50و  200میلیگرم نانو ویتامین  Cدر کیلوگرم جیره به ترتیب میتواند
باعث بهبود عملکرد رشد و خصوصیات الشه و افزایش آنزیم گلوتاتیون پراکسیدازدر شرایط تنش گرمایی در جوجههای
گوشتی شود.
واژگان کلیدی :آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز،جیره غذایی،ضریب تبدیل خوراک ،راس ، 308هموگلوبین
مقدمه

مکملهای جیره با تغییر به نانو ذرات و افزایش نسبت

پرورش طیور در مناطق گرمسیر جهان به سرعت رو به

سطح به حجم و افزایش جذب آن ها ،در پرورش طیور

افزایش است .قسمتهای زیادی از قارههای آسیا ،آفریقا

رویکرد جدیدی را به دنیا عرضه کرد (ابراهیم زاده

و آمریکای جنوبی  ،در این شرایط آب و هوایی واقع شده

 .)2013با توجه به اینکه تاکنون در زمینه تاثیر نانو

اند که سهم عمده ای از جمعیت جهان را در خود جای

ویتامین  Cبر عملکرد طیور تحقیقی انجام نشده است،

داده اند.یکی از موانع مهم توسعه صنعت مرغداری در

بنابراین هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر ویتامین

مناطق گرم جهان ،مسئله وقوع تنش گرمایی است .درجه

Cبا نانو ویتامین  Cدر شرایط تنش گرمایی برعملکرد

حرارت باال بهویژه همراه با رطوبت باال ،موجب تحمیل

رشد ،متابولیتهای خونی و خصوصیات الشه در

تنش شدید به پرندگان شده و به کاهش عملکرد منجر

جوجههای گوشتی بود.

میشود (قیصری  .)2003در طول دو دهه گذشته،
پژوهشهای زیادی در مورد راههای کاهش اثرات تنش

مواد و روشها

گرمایی در پرندگان تحت درجه حرارت باالی محیطی

تعداد  280قطعه جوجه خروس یکروزه راس  308از

انجام شده است  .تاکنون مؤثرترین روشها ،ایجاد تحول

کارخانه جوجهکشی ماهان خریداری و پس از وزنکشی

در شیوههای ایجاد تاسیسات مرغداری برای اقلیمهای

با میانگین وزن 40±2گرم بطور تصادفی در داخل پن-

گرم است .اما اضافه کردن افزودنی های خوراکی

هایی به ابعاد  1×1/5قرار گرفتند .دمای سالن  24ساعت

شیمیایی و بیولوژیکی که با اهداف مختلفی به جیره طیور

پیش از ورود جوجهها به میزان مطلوب و مورد نظر(34

اضافه می شود می تواند در بهبود عملکرد رشد موثر

درجه سانتیگراد) رسید .جیرههای آزمایشی بطور آزاد

باشد(مظفرپور توبکانلو و همکاران  .)2017نقش موثر

در دسترس آنها قرار داده شد .انتخاب هر واحد

ویتامین Cدر کاهش تنش ناشی از تنش گرمایی را نمی

آزمایشی برای تیمار خاص به روش تصادفی و

توان نادیده گرفت .استفاده از ویتامین Cدر شرایط تنش

قرعهکشی انجام شد و چهار پن بصورت تصادفی به

گرمایی و مقاوم سازی طیور نسبت به این عامل تنش زا

عنوان چهار تکرار برای هر تیمار در نظر گرفته شد.

 ،سالیان است که توسط محققین به ثبت رسیده است

هنگام تقسیم بندی جوجهها در یک روزگی جهت دستیابی

(نامقی .)2013نانوفناوری دانشی است که اخیرا توجه

به یکنواختی وزنی بین واحدهای آزمایشی ،آنها را وزن

زیادی را در تمامی رشته ها به خود معطوف کرده

کشی نموده و با اطمینان از یکسان بودن تقریبی میانگین

است.در نانو ذرات بدلیل افزایش نسبت سطح به حجم،

وزنی واحدهای آزمایشی جوجهها در داخل واحدهای

ویژگیهای منحصر به فردی در جذب و اثرگذاری مواد

آزمایشی قرار داده شدند .تیمارهای مورد آزمایش

مشاهده شده است (سیم چی  .)2008استفاده از فناوری

شامل:

نانو در تغذیه طیور نوپا بوده و میتوان بسیاری از

شاهد (جیره پایه)؛ 50میلیگرم ویتامین Cدر کیلوگرم
جیره؛ 50میلیگرم نانوویتامین  Cدر کیلوگرم جیره100 ،
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میلیگرم ویتامین Cدرکیلوگرم جیره 100 ،میلیگرم نانو

اندازهگیری در آزمایش شامل گلبولهای قرمز،

ویتامین Cدر کیلوگرم جیره 200 ،میلیگرم ویتامین  Cدر

گلبولهای سفید ،هموگلوبین ،هتروفیل و لنفوسیت و

کیلوگرم جیره 200میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم

هورمون گلوتاتیون پراکسیداز بودند .برای اندازهگیری

جیره بودند.

فراسنجه های خونی در  42روزگی آزمایش از هر پن یک

نیازهای تغذیهای جوجهها بر اساس سن آنها از

پرنده (که دارای کمترین اختالف وزن با میانگین وزن پن

راهنمای پرورش راس  308استخراج و جیرههای غذایی

بود) انتخاب و به میزان دو سیسی خون از ورید بال

بر اساس آن و با استفاده از نرم افزارجیره نویسی

خونگیری شد .برای شمارش سلولهای خونی گلبولهای

 UFFDA1تنظیم شد .از نظر پرورش (تغذیهای) برای

قرمز ،گلبولهای سفید ،هموگلوبین از دستگاه Sysmex

جوجهها دوره آغازین ( 0-10روزگی) ،رشد (11-25

 K-1000ساخت کشور ژاپن وتعیین غلظت هموگلوبین با

روزگی) و پایانی ( 26-42روزگی) در نظر گرفته شد

استفاده از روش سیانومت هموگلوبین و به کمک کیت

دربازه زمانی  25الی  42روزگی که تنش گرمایی ()34±2

تجاری شرکت زیست شیمی انجام شد (قیاسی و

اعمال شد .پودر ویتامین  Cو نانو ویتامین  Cبه صورت

همکاران .)2008،همچنین برای اندازهگیری هورمون

سرک به جیره آماده اضافه شد .به دلیل عدم وجود سالن

گلوتاتیون پراکسیداز از دستگاه تمام اتوماتیک

مجزا برای نگهداری جوجهها در دمای نرمال همه

 Addcare ELISA200با اســتفاده از کیت های

جوجهها در زمان تنش در دمای باالی  34درجه

سنجشی رانسل شــرکت راندوکس استفاده شد .برای

سانتیگراد نگهداری شدند .نانوویتامین  Cبا استفاده از

مطالعه ساختار پرزهای بافت ژوژنوم ،نمونههایی از

روش میورایاما و همکاران( )2012ساخته شد.در طول

بافت هدف به اندازه  4سانتیمتر از قسمت میانی ژوژنوم

دوره آزمایش ،آب و دان بصورت آزاد در اختیار

تهیه و پس از تخلیه محتویات و شستشو در فرمالین 10

جوجهها قرار داده شد .برنامه نوری سالن با استفاده از

درصد نگهداری شد .نمونه ثابت شده در موم جاسازی

چهار ردیف المپ  60وات که در ارتفاع  2/5متری از کف

و بهضخامت  5میکرومتربرش داده شده و با

سالن قرار داشتند و به صورت مداوم بدون اعمال تاریکی

هماتوکسیلینوزین رنگ آمیزی شد .برای اندازه گیری

در کل دوره اجرا شد.وزن بدن و مصرف خوراک در

ارتفاع پرز (از راس پرز تا قاعده آن) و عرض پرز

پایان هر دوره اندازه گیری و برای محاسبه پارامترهای

ازمیکروسکوپ( OLYMPUSآلمان ،مدل  )BX51از

عملکرد از جمله افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک

درشت نمایی 40برابر و برای عمق کریپت (از قاعده پرز

روزانه و ضریب تبدیل خوراکاستفاده شدند .در روز 42

تا انتهای غدد) از درشتنمایی  100برابر استفاده شد

آزمایش،یک قطعه پرنده از هر تکرار (پن) با میانگین وزنی

(لیوو دیگران .)2011در پایان مقادیریادداشت شده

مشابه با پن مورد نظر انتخاب ،توزین و کشتار شد و

براساس کالیبراسیون به میکرومتر تبدیل شد .مدل

وزن الشه و وزن نسبی هر کدام از اجزای بدن جوجهها

آماری آزمایش بصورت زیر بود:
Yij= µ+Ti+eij

جداگانه توزین و ثبت شد .اجزای مورد اندازهگیری در
آزمایش شامل وزن الشه ،سینه ،ران ،کبد ،طحال و
بورس بود .همچنین وزن و طول نسبی ژوژنوم محاسبه
شد و قسمتی از آن نیز برای مورفولوژی روده در
فرمالین  10درصد قرار گرفت .فراسنجه های خونی مورد
User Friendly Feed Formulation Done Again

1

 :Yijمقدار هر مشاهده؛ :µمیانگین جمعیت؛  :Tiاثر
تیمارهای آزمایشی :eijاثر خطای آزمایش
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گرفت و برای مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده از

 و باMinitabدادههای جمعآوری شده توسط نرم افزار

. استفاده شد0/05  کرامر با سطح احتمال-آزمون توکی

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارGLM استفاده از رویه

Table1- Composition and nutrient content of the basal diet of broilers chickens
Diet Ingredients (%)
Starter (d 1-10) Grower (d 11-25)
Finisher
Corn
Soybean meal
Sunflower oil
Limestone
Dicalcium phosphate
Vitamin and Mineral premix1
Salt
Lysine
DL- Methionine

(d 26-42)

53.00
39.00
3.75
1.43
1.81
0.50
0.32
0.32
0.24

54.81
36.24
5.00
1.35
1.29
0.50
0.29
0.23
0.29

60.63
30.85
4.85
1.30
1.21
0.50
0.29
0.13
0.25

3025
22
1.43
1.07
0.94
1.43
1.32
1.73
0.40
1.24
1.00
0.79
1.34
0.93
1.05
0.52
0.11
0.16
0.72
184.5

3150
21
1.30
0.95
0.90
1.40
1.25
1.67
0.38
1.22
0.96
0.76
1.20
0.89
0.90
0.45
0.12
0.16
0.68
181.4

3200
19
1.09
0.86
0.82
1.36
1.20
1.56
0.35
1.19
0.89
0.74
1.24
0.83
0.85
0.42
0.12
0.16
0.60
161.8

Calculated value
AMEn (Kcal/Kg)
Crude protein (%)
Lysine (%)
Methionine + Cystine (%)
Threonine (%)
Valine(%)
Isoleucine(%)
Arginine(%)
Tryptophan(%)
Leucine (%)
Glycine (%)
Histidine (%)
Phenylalanine (%)
Threonine (%)
Calcium (%)
Phosphorous (%)
Sodium(%)
Chloride(%)
Potassium(%)
DEB (mEq/kg)
1

Provides the following per kg of diet: 4.13 mg retinol, 60.00 µg chole-calciferol, 30.00 mg Dl-α-tocopherol, 3mg
menadione, 2.20 mg thiamine, 8.00 mg riboflavin, 5.00 mg pyridoxine, 11.00 µg cyanocobalamin, 1.50 mg folic acid,
150.00 µg biotin, 25.00 mg calcium pantotenate, 65.00 mg nicotinic acid, 60.00 mg. Provides the following per kg of
diet: Mn (manganese sulphate), 40.00 mg Zn (zinc oxide), 0.33 mg I (potassium iodate), 80.00 mg Fe (ferrous sulphate),
.
8.00 mg Cu (copper sulphate), 0.15 mg Se (sodium selenite), 150.00 mg ethoxyquin.
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نتایج و بحث

بر اساس نتایح جدول  2جوجههای تغذیه شده با سطح

نتایج حاصل از اثرات ویتامین  Cدر مقایسه با نانو

 50میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره نسبت به

ویتامین  Cدر دوره پرورش جوجههای گوشتی بر

جوجههای سایر تیمارها دارای بهترین ضریب تبدیل

میانگین مصرف خوراک ،میانگین افزایش وزن و ضریب

خوراک بودند .نتایج این آزمایش مطابق با نتایج آلبا و

تبدیلخوراکدر جدول  2ارائه شده است.

همکاران ( ،)2015کوتال و فوربز ( )1993و آماکی و

اثر تیمارهای تغذیهای بر مصرف خوراک جوجههای

همکاران ( )2000است .این پژوهشگران گزارش کردند

گوشتی معنیدار بود ( .)P<0/05جوجههای تغذیه شده

که استفاده از مکمل ویتامین  Cباعث کاهش معنیدار

باجیره حاوی  200میلیگرم ویتامین Cو یا  200میلی

ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد شد .ویتامین

گرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره به ترتیب بیشترین

 Cبه طور معنیداری باعث بهبود ضریبتبدیل خوراک به

و کمترین مصرف خوراک را نسبت به سایر جوجهها

میزان پنج درصد شد (آلبا و همکاران .)2015ساهین و

داشتند .نتایج این آزمایش در راستای نتایج دیگر

کوکاک ( )2002گزارش کردند که استفاده از  200میلی-

محققینی بود که بیان کردند ،استفاده از  250میلیگرم

گرم در کیلوگرم جیره ویتامین  Cباعث بهبود

ویتامین  Cباعث بهبود این پارامترها میشود(کوتلو و

عملکردرشد و ضریب تبدیل خوراک بلدرچین در شرایط

فوربز .)1993

تنش گرمایی شد .ویتامین  Cباعث افزایش استفاده از

بر اساس جدول  2تیمارهای تغذیهای اثر معنیداری بر

کورتیکواستروئیدها در طول تنش گرمایی میشود و در

افزایش وزن جوجهها داشت ( .)P<0/001جوجههای

نتیجه نقش مهمی را در پاسخ به تنش ایفا میکند.

تغذیه شده با  50میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم

تاثیر مقایسه ای ویتامین  Cو نانو ویتامین  Cبر میانگین

جیره بیشترین افزایش وزن را نسبت به سایر تیمارها

وزن اجزای الشه در جدول  3آورده شده است.اثر

داشتند.مطابق با این نتایج روشنی و همکاران ()2006

مقایسه ای تیمارهای آزمایشی بر وزن ران معنی دار

گزارش کردند که افزودن ویتامین  Cطی دو هفته آخر و

نبود .محققین در آزمایشی گزارش کردند که استفاده از

در طی دوره تنش گرمایی به طور معنیداری سبب بهبود

مکمل ویتامین  Cدر فصل تابستان تاثیر معنیداری بر

خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه شد .ساهین و

وزن نسبی ران نداشت که با نتایج این آزمایش مشابه

کوکاک ( )2002گزارش کردند که استفاده از  200میلی-

است (کونکا  .)2009وزن نسبی سینه و الشه توسط

گرم ویتامین  Cدر کیلوگرم جیره باعث بهبود عملکرد

تیمارهای آزمایشی تحت تاثیر قرار گرفت و تفاوت معنی

بلدرچین در شرایط تنش گرمایی شد .ابیدین و خاتون

داری بین گروهها مشاهده شد .بیشترین افزایش وزن

( )2013نشان داد که مکمل ویتامین  Cدر شرایط تنش

نسبی الشه مربوط به پرندگان تغذیه شده با 200

گرمایی باعث افزایش وزن روزانه در جوجههای گوشتی

میلیگرم ویتامین Cدر کیلو گرم جیره بود ،پرندگان این

در  42روزگی شد .در پژوهش دیگری پینگ و همکاران

تیمار نسبت به پرندگان تغذیه شده با سطح  50میلیگرم

()2011نشان دادند که نانو مولتی ویتامین سبب افزایش

ویتامین  50،Cو  200میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلو

وزن روزانه و کاهش روزانه مصرف خوراک و تلفات

گرم جیره اختالف معنی داری داشتند (.)P<0/05

شد.
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)Table 2-Effects of vitamin and nano vitamin C on growth performance of heat stressed broiler chickens (d 26-42

Feed
conversion
ratio
1.76a
1.68ab
1.46c
1.69ab
1.62b

Body weight
)gain(g.b-1.d-1

)Feed intake (g.b-1.d-1

84.67b
93.86a
94.32a
81.50b
82.73b

148a
154a
139c
141bc
146b

50 mg vit C
50 mg nano vit C
100 mg vit C
100 mg nano vit C

1.77a
1.68ab
0.05
0.006

86.03a
81.75b
2.43
0.003

155a
137c
2.99
0.002

200 mg vit C
200 mg nano vit C
SEM
P-Value

Experimental diets

Control

Means within same column with different superscripts differ significantly (p<0.05) .

abc

بیشترین افرایش وزن نسبی سینه مربوط به پرندگان

دریافت کننده  100میلیگرم ویتامین Cدر کیلو گرم جیره

تیمار  50میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره بود

بیشترین وزن نسبی طحال را داشتند .همچنین جوجههای

و وزن نسبی سینه پرندگان این تیمار نسبت به پرندگان

تغذیه شده با  100میلیگرم ویتامین  Cو نانو ویتامین C

سایر تیمارها به جز پرندگان تیمار  200میلیگرم ویتامین

کمترین وزن نسبی بورس را داشتند .در تحقیقی از سه

 Cنیز دارای اختالف معنیداری بود ( .)P<0/05مطابق با

سطح ویتامین  150، 0( Cو  300میلیگرم در هر کیلوگرم

این نتایج ساهین و همکاران ( )2002گزارش کردند که

جیره) در شرایط تنش گرمایی استفاده شد .نتایج نشان

استفاده از مکمل ویتامینCبه میزان  250میلیگرم در

داد که مصرف ویتامین  Cتاثیر معنی داری بربخشهای

کیلوگرم جیره ،موجب بهبود وزنزنده ،بازده خوراک و

مختلف دستگاه گوارش نداشت (کونکا  .)2009نعمتی

صفات الشه شده است .همچنین روشنی و همکاران

وهمکاران ( )2013گزارش کردند که استفاده از  300میلی

( )2006گزارش کردند که افزودن ویتامین  Cدر طی دو

گرم ویتامین Cتحت تنش سرمایی ،وزن نسبی طحال و

هفته آخر و در طی دوره تنشگرمایی به طورمعنیداری

سیستم ایمنی با واسطه سلولی را بهبود بخشید و درصد

سبب افزایش وزن سینه شد .در آزمایشی رفیعی و

تلفات را کاهش داد .همچنین وزن کبد در شرایط تنش

همکاران ( )2014گزارش کردند که استفاده از پودر به

سرماییبا مصرف ویتامین  Cکاهش یافت که با نتایج این

لیمو همراه با  250میلیگرم ویتامین Cبر کیلوگرم جیره

آزمایش مشابه بود .رئیسی و همکاران ( )2017نشان داد

منجر به افزایش وزن سینه شد و توانست تا حدودی

که اثراصلی سطوح مختلف کوآنزیم  Q10و ویتامین  Cبر

اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی بر عملکرد پرنده را

وزن نسبی طحال ،کبد معنیدار بود ،اما بر وزن نسبی

کاهش دهد .در تحقیقی دیگردرمانی کوهی ()2005

بورس اثر معنیداری نداشت ولی اثرمتقابل آنها بر وزن

گزارش کرد که استفاده از اسید آسکوربیک (200 ppm

بورس معنی دار بود.در آزمایش ما بیشترین مقدارطول

و  )400در شرایط تنش گرمایی باعث افزایش کیفیت و

نسبی ژوژنوم مربوط به جوجههای تغذیه شده با100

بازده الشه جوجههای گوشتی شد.وزن نسبی کبد تحت

میلیگرم نانو ویتامینCدرکیلوگرم جیره بود که این

تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .اثر تیمارها بر وزن

سطح نسبت به گروههای دریافت کننده تیمار شاهد و 50

نسبی طحال و بورس معنیدار بود ( .)P<0/05جوجههای

اثر مقایسهاي ویتامین  Cبا مکمل نانو ویتامین  Cبرعملکرد رشد ،مورفولوژي روده و فراسنجههاي خونی جوجههاي گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی
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میلیگرم ویتامین  Cاختالف معنی داری داشت ()P<0/05
وزن نسبی ژوژنوم تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت.
Table 3- Effects of vitamin and nano vitamin Con carcass characteristics (g.kg-1liveBW×100) of heat stressed
)broiler chickens (d 42

Jejunum
weight
1.63
2.16
1.99
1.86
2.22
1.60
1.58
0.174
0.074

Jejunum
length
3.75b
3.84b
3.88ab
4.51ab
5.02a
4.23ab
4.35ab
0.254
0.020

Bursa

Spleen

Liver

Thigh

Breast

Carcass

Experimental diets

0.100a
0.070b
0.087ab
0.062b
0.062b
0.067b
0.067b
0.006
0.002

0.157a
0.127c
0.132c
0.162a
0.152ab
0.127c
0.145bc
0.005
0.001

2.02
1.96
1.88
1.90
1.90
1.74
1.73
0.107
0.455

19.64
18.43
18.43
18.77
18.89
20.36
19.46
0.484
0.083

23.86b
24.69b
26.19a
23.40c
23.73bc
26.20a
22.84c
0.382
0.001

66.53a
64.56bc
63.94c
65.15bc
64.80bc
68.07a
65.68b
0.663
0.007

Control
50 mg vit C
50 mg nano vit C
100 mg vit C
100 mg nano vit C

200 mg vit C
200 mg nano vit C
SEM
P-Value
abc
Means within same column with different superscripts differ significantly (p<0.05) .

تاثیر ویتامین  Cو نانو ویتامین  Cبر متابولیتهای خونی

مقدارلنفوسیت رانسبت به پرندگان دریافت کننده200

جوجههای گوشتی در جدول  4آورده شده

میلیگرم ویتامین  Cو نانو ویتامینCدرکیلوگرم جیره

است.تیمارهای آزمایشی اثر معنیداری بر گلبولهای

داشتند( .)P<0/05آزمایشات گراس ( )1988نشان داد که

سفید خون نداشتند ( .)P≥0/05بیشترین تعدادگلبول قرمز

تعداد لنفوسیتهای خون در اثر استفاده از ویتامین  Cدر

مربوط به پرندگان تیمار  200میلیگرم نانوویتامین Cدر

جیره جوجههای گوشتی بهبود یافت که احتماال به دلیل

کیلو گرم جیره بود.تعداد گلبولهای قرمز در پرندگان این

محافظت ویتامین  Cاز لنفوسیتها و جلوگیری از صدمه

تیمار نسبت به تیمارهای شاهد 50 ،میلیگرم ویتامین C

دیدن آنها در برابر رادیکالهای آزاد تولید شده در

 50،میلیگرم نانو ویتامین  Cو  100میلیگرم ویتامین

شرایط تنش گرمایی در بدن جوجههای گوشتی میباشد.

Cدر کیلوگرم جیره ،بیشتر بود ( .)P<0/001بیشترین

تقی لو و همکاران ( )2010از مقدار  0/05درصد ویتامین

هموگلوبین خون مربوط به پرندگان دریافت کننده 200

 Cدر شرایط تنش گرمایی در جیره جوجههای گوشتی

میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره بود

استفاده کردند ومشاهده کردند که این ماده باعث افزایش

(.)P<0/01پرندگاندریافت کننده این سطح نسبت به

هماتوکریت شد .در خصوص تاثیر ویتامین  Cمحققی

پرندگان دریافت کننده  50میلیگرم نانو ویتامینC

چندین سطح (150 ،100 ،50 ، 0و  200میلیگرم بر

اختالف معنیداری داشتند( .)P<0/001پرندگان دریافت

کیلوگرم) اسید آسکوربیک را بر روی بلدرچین ژاپنی در

کننده  200میلیگرم ویتامین Cدر کیلوگرم جیرهنسبت به

نواحی گرمسیری در حالت تنش گرمایی در دمای -33

تیمارهای  50و  100میلیگرم ویتامین Cو نانو ویتامین

 36درجه سانتیگرادمورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل

Cیشترین مقدارهماتوکریت را داشتند (.)P<0/001

نشان داد که ویتامین  Cتاثیر معنیداری بر پارامترهای

تیمارهای آزمایشی اثرمعنیداری بر درصدهتروفیل

سلولهای خونی نداشت (تولن  .)2011در تحقیقی دیگر

نداشت .پرندگان تغذیه شده باتیمارهای  50و  100میلی

میرزاپور و همکاران ( )2015سطوح  250و  500میلیگرم

یشترین

ویتامین  Cبرروی فراسنجههای خونی مورد بررسی

گرم

نانو

ویتانینC

درکیلوگرم

جیره

78

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /1سال1401

شادمان ،ضیائی و ...

قرار دادند و مشاهده کردند که ویتامین  Cسبب افزایش

طوریکه به عنوان احیا کننده گونههای اکسیژن فعال

مقدار گلبول قرمز و هموگلوبین وافزایش هماتوکریت

( )ROSعمل می کند و نقش تعدیل کننده ای بر فعالیت

خون شد که با یافته های آزمایش ما مطابقت دارد.

دفاع آنتیاکسیدانی دارد(سیس  .)1995همچنین در

پرندگان دریافت کننده  200میلیگرم نانو ویتامینCدر

پژوهشی دیگر نشان داده شدکه ویتامین  Cدر حدود 70

کیلوگرم جیره بیشترین غلظت آنزیم گلوتاتیون

درصد از سهم آنتیاکسیدانی را به خود اختصاص

پراکسیداز را نسبت به پرندگان تغذیه شده با سایر

میدهد و باعث بهبود سطح گلوتاتیون پراکسیداز در

تیمارهاداشتند( .)P<0/001در پژوهشی نشان داده شد

خون میشود (وینستون .)1998

که ویتامین  Cدارای توانایی دهندگی الکترون بوده به
)Table 4-Effects of vitamin and nano vitamin Con blood parameters in heat stressed broiler chickens (d-42
Glutathione
)peroxidase(U/ml

Lymphocyte
)(%

Heterophil
)(%

Hematocrit
)(%

Hemoglobin
)(g/dl

)RBC(×106µl

)WBC(×103µl

190.2d

90.00ab

10.00

42.13bc

12.00ab

2.95bc

19500

Control

178.7d
226.3d
261.8c
299.4b

89.50ab
92.82a
89.19b
91.75a

10.50
9.25
9.61
9.50

39.50c
39.25c
41.67bc
40.94c

11.56ab
10.90b
12.50ab
11.50ab

2.78c
2.74c
2.95bc
2.99abc

19250
16125
19875
18875

278.4bc
329.8a

86.40c
86.75bc

11.73
13.25

46.42a
45.49ab

13.00ab
13.38a

3.22ab
3.33a

22299
24625

11.807
0.001

0.901
0.001

50 mg vit C
50 mg nano vit C
100 mg vit C
100 mg nano vit
C
200 mg vit C
200 mg nano vit
C
SEM

Experimental diets

2325
0.080
0.430
0.891
0.962
P-Value
0.287
0.001
0.008
0.001
0.082
abc
Means within same column with different superscripts differ significantly (p<0.05) .

نتیجه گیری کلی

بهبود عملکرد سیستم ایمنی و میزان پاسخ ایمنی همورال

نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف  50میلیگرم نانو

گردید(داده ها در این مقاله ارائه نشده است) .همچنین

ویتامین Cدر کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی در

 200میلیگرم نانو ویتامین Cدر کیلوگرم جیره باعث

شرایط تنش باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل

افزایش غلظت هموگلوبین و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

خوراک شد .همچنین نانو ویتامین  Cسبب افزایش معنی

در شرایط تنشگرمایی شد .بنابراین استفاده از سطوح

دار وزن نسبی طحال و بورس شده و در نهایت سبب

مذکور این مکمل در جیره میتواند باعث بهبود عملکرد
جوجههای گوشتی در شرایط تنشگرمایی شود.
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Introduction: One of the major obstacles to the development of poultry industry in the warmer
regions of the world is the issue of thermal stress (Gheisari et al. 2003). The effective role of vitamin
C cannot be overlooked in reducing the heat stress (Nameghi et al. 2007). In various studies,
nanoparticles having higher surface-to-volume ratio have shown improved absorption properties
(Simchi, 2008; Ebrahimzadeh et al. 2013). In this study, vitamin C particles were converted to
nanoscale according to the method of Murayama et al. (2012) and compared with vitamin C under
conditions of thermal stress in broiler chickens.
Materials and methods: In this study, 280 one-day old male Ross 308 broiler chickens were tested
for 17 days in the range of 26-42 days. The experiment was a completely randomized design with
seven treatments and four replications, 10 birds each. Treatments included: control diet, 3 level of
vitamin C (0, 100 and 200 mgkg-1 diet) and 3 level of nano vitamin C (0, 100 and 200 mg/kg). The
experimental diets were corn-soybean meal based. Water and feed were offered ad libitum. Body
weight and feed intake at the end of each period were recorded and used to calculate BWG and FCR.
At 42 d one bird from each replicate was selected and sacrificed to measure the internal organ weights.
A section of jejunum was used for intestinal morphology. Blood samples were taken from the wing
vein and transferred to the EDTA tubes to measure the blood parameters. Data was analyzed by GLM
procedure of Minitab software and the means were compared by Tukey multi-domain test.
Results and discussion: Broiler chickens fed with 200 mg of vitamin C kg-1 diet had the greatest
feed intake compared to other groups (P<0.05). Our results were in line with the results of Kutlu and
Forbes (1993) who reported that 250 mg of vitamin C increased these parameters. Broiler Chickens
fed with 50 mg nano vitamin C supplemented diet had the greatest weight gain compared with other
treatments (P<0.001). Comparable to our results, Roshani et al. (2006) reported that vitamin C during
the stress period improved the feed intake and daily weight gain. Sahin and Kucuk (2002) reported
that the use of 200 mg vitamin C kg-1 of diet improved the feed intake of quails under stress. Gross
et al. (1988) showed that vitamin C supplementation increased daily weight gain of under stress
broiler chickens. In another study, Ping et al. (2011) showed that nano multivitamin improved weight
gain, feed intake and reduced mortality. Chicks fed 50 mg nano vitamin C had the best FCR compared
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with other treatments. Our results are consistent with the results of studies (Kutlu and Forbes 1993;
Amakye etal. 2000; Alba et al. (2015) reporting the positive effect of vitamin C supplementation on
FCR compared with the control group. Sahin and Kucuk (2002) reported that using 200 mg kg-1 of
vitamin C improved feed consumption and FCR under heat stress. Studies have reported the
insignificant effect of vitamin C supplementation in summer on the relative weight of the thigh, which
is similar to our results (Konca, 2009). Relative weight of breast and carcass was affected by
experimental treatments and a significant difference was observed. The greatest relative weight of the
carcass was related to 200 mg vitamin C kg-1 diet fed birds. The greatest relative weight was related
to treatment with 50 mg nano vitamin C. According to these results, Sahin et al. (2002) reported that
vitamin C supplementation of 250 mg kg-1 diet improved live weight, nutritional efficiency, and
carcass traits. Also, Roshani et al. (2006) reported that vitamin C supplementation during the stressful
period significantly increased the weight of the breast. Rafiei et al. (2014) reported that 250 mg kg-1
vitamin C increased breast weight. Darmanikouhi et al. (2005) reported that ascorbic acid increased
the carcass quality and yield under the heat stress. The effect of treatments on relative weight of
spleen was significant (P<0.05). Chickens fed 100 mg of vitamin C had the greatest relative spleen
weight. Similar to our results an experiment showed that vitamin C had no significant effect on
different parts of gastrointestinal system (Konca, 2009). Nemati et al. (2013) reported that the use of
vitamin C under stress, reduced spleen relative weight, immune system, and mortality. Raeisi et al.
(2017) showed that the effect of different levels of vitamin C on the relative weight of the spleen and
liver was significant. The greatest amount of relative length of jejunum belonged to birds fed with
100 mg of nano vitamin C supplement (P<0.05). The greatest amount of RBC was related to treatment
with 200 mg nano vitamin C (P<0.05). The greatest amount of hemoglobin was related to 200 mg
nano vitamin C fed birds (P<0.001). The greatest amount of hematocrit was related to 200 mg vitamin
C fed birds being significantly different from those treated with 50 mg and 100 mg vitamin C and
nano vitamin C (P<0.001). The greatest amount of lymphocyte was related to birds fed 50 mg and
100 mg nano vitamin C(P<0.001). Abidin and Khatoon (2013) showed that the number of
lymphocytes was increased by the use of vitamin C in broiler diets. Taghilu et al. (2010) showed that
0.05% of vitamin C improved hematocrit. Tuleunet et al. (2011) reported the insignificant effect of
vitamin C on blood cell parameters. In another study, Mirzapoor et al. (2015) reported that 250 mg
and 500 mg of vitamin C increased the amount of red blood cells and hemoglobin while increasing
hematocrit. The greatest amount of glutathione peroxidase enzyme was related to 200 mg nano
vitamin C kg-1 diet fed group (P<0.001). Vitamin C acts as a regenerator of active oxygen species
(ROS) having a moderating role in the antioxidant defense activity (Sies et al. 1995). Another study
also showed that vitamin C accounts for about 70% of the antioxidant activity and improves
glutathione peroxidase levels in the blood (Winston, 1998). The results indicated that the effect of
experimental treatments on SRBC test was significant at 35 days (P<0.001). Chickens receiving
different levels of vitamin C and nano vitamin C were significantly different than the control group
(data not shown). The level of antibodies against the SRBC indicates the status of the humoral
immune system (Grassman, 2010). Some nutrients, including dietary minerals, are capable of altering
the immune maturation rate and the level of antibodies produced against infections (Akbari et al.
2008). Rafiei et al. (2014) showed that lemon powder with 250 mg kg-1 of vitamin C reduced the
negative effects of heat stress while improving the immune response of the bird. Pardu et al. (1985)
reported that the consumption of 1000 mg kg-1 of vitamin C would increase antibody production
against SRBC. Mccorkie et al. (1980) showed that ascorbic acid can increase the activity of B
lymphocytes and improve humoral immune responses. Amakye-Anim et al. (2000) reported that
vitamin C improves humoral immune response in broilers.
Conclusion: The results of this experiment showed that consumption of 50 mg nano vitamin C kg-1
diet had a positive effect on growth performance of broilers, thus improving the weight gain and FCR.
Also, this treatment increased the weight of liver, spleen and bursa, and improved immune function
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and the rate of humoral immune response. Also, 200 mg of nano-vitamin C kg-1 diet increased the
concentration of hemoglobin and glutathione peroxidase enzyme in under heat stress broiler chickens.
Keywords: Diet, Feed conversion ratio, Glutathione peroxidase, Hemoglobin, Ross 308

