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 چکیده

های های خونی جوجهبرخی فراسنجه و خصوصیات الشهبرعملکرد، کارنیتین ال سطوح مختلفتاثیردراین آزمایش 

 5در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  803قطعه جوجه نـر یک روزه نژاد راس  200بررسی شد. برای این منظور،گوشتی 

 )جیره فاقدپایه  جیره( 0 :درهر تکراراستـفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جوجه00و تیـمار به ازای هر تکرار 4تیمارو

میلی  450+( جیره پایه 4 کارنیتینمیلی گرم ال 800+پایه  ( جیره8کارنیتین، میلی گرم ال 050 + پایهجیره ( 2کارنیتین(، ال

 000 تا سطح کارنیتینال افزودننتایج نشان داد که  .دندبو کارنیتینمیلی گرم ال 000 +جیره پایه  (5، کارنیتینگرم ال

ودن زولی اف .نداشتروزگی(  20-0( در دوره آغازین تاثیر معنی داری بر افزایش وزن جوجه ها در جیرهمیلی گرم 

ی( روزگ 42-22( و کل دورهروزگی(  42-22( ها در دوره رشدداری بر وزن جوجهتاثیر معنی کارنیتینال سطوح مختلف

مصرف خوراک در دوره رشد و کل  داری برمیلی گرم تاثیر معنی 000کارنیتین تا سطحاستفاده از ال >P).05/0) داشت

ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین، رشد و کل داری بر کارنیتین در جیره تاثیر معنیولی افزودن ال . دوره نداشت

وزن نسبی الشه، سینه و ران داری برکارنیتین تاثیر معنیال کردن مکمل نتایج نشان داد که >P).05/0)دوره داشت 

 موجب در جیره کارنیتینافزودن الهمچنین  P).<05/0)های مذکور گردیدعث افزایش وزن اندامو باها داشت جوجه

باعث کاهش ه کارنیتین در جیرافزودن ال دیگر فاز طر P).<05/0) شد روزگی 42در  دار چربی حفره بطنیمعنیکاهش 

اما  >P).05/0) شدخون آلبومین و گلوبولین  وهمچنین باعث افزایش گردید VLDLو LDLگلیسیرید، کلسترول، تری

دهد که نداشت. نتایج چنین نشان میخون  HDLداری بر میزان گلوکز، پروتئین و ال کارنیتین در جیره تاثیر معنی وجود

 های گوشتی شد.عملکرد جوجه کارنیتین در جیره باعث بهبودافزودن ال

 

 های گوشتیجوجه ،های خونیفراسنجه خصوصیات الشه، عملکرد، کارنیتین،ال کلیدی:گان واژ

 

 مقدمه

انتخاب به منظور افزایش سرعت رشد و بهبود ضریب 

های گوشتی باعث افزایش تجمع تبدیل غذایی جوجه

حی اویژه در محوطه بطنی و نوه چربی در بدن ب

های متابولیکی مانند آسیت یی و افزایش بیماریاحشا

به اثرات  مصرف کنندگانی که دیگر است. از طرفشده 



 3333/ سال3شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                      و ... فرهومند زیمهر، پرو یپارسائ     22

اعتقاد دارند، تمایلی به  یمنفی چربی روی سالمت

(. 2000بیزی و همکاران  (مصرف مرغ پرچرب ندارند

نتایج برخی از مطالعات بر روی انسان نشان داده است 

از جمله چربی الشه  که استفاده بیش از حد چربی،

های قلبی و عروقی مرغان چاق، منجر به بروز بیماری

کارنیتین ال(. 0830)کارت الیت و همکاران خواهد شد 

 که است 3NO15H7Cشیمیایی  فرمول با آلی ترکیب یک

 (0838 همکاران و باشد )ساندورمی متیل گروه 8 دارای

ارای یک شبه ویتامین محلول در آب است و د این ماده.

های مختلفی ازجمله محافظت وتنظیم غشای سلول، نقش

ها، افزایش توان سیستم افزایش سوخت وساز چربی

 ایمنی، بهبود عملکرد و خصوصیات الشه می باشد

کارنیتین برای اولین بار در سال ال(. 0884 وسلبارکر(

از بافت ماهیچه جدا گردید و ساختمان آن در  0805

کارنیتین در اصوال ال شناسایی شد. 0821سال 

 شده و از آنجاحیوانات و انسان، به وسیله کبد ساخته 

به بافت ماهیچه ای منتقل می شود. کارنیتین به عنوان 

-آمین نقش حیاتی در متابولیسم چربی و قند بازی می

وجود آن برای فعالیت صحیح قلب و ماهیچه  و کند

 به جانوران و گیاهان (.2002ضروری است )هارمییر 

 ،آهن با همراه لیزین و متیونین هایآمینه اسید وسیله

 به قادر منیزیم و نیاسین، Cویتامین  پیریدوکسین،

 لیزین هاواکنش این در باشند. می ساخت کارنیتین

 دهنده عنوان متیونین به و کربنی کننده اسکلت تامین

 همکاران و ساندور ؛0838باشد )بریمر  متیل می گروه

حقیقات ت (.0885 سدر لیبت و 0833ر ب بی  ؛0838

 از آمینه اسیدهای کمبود که است داده نشان مختلف

 ایمنی سیستم و سازی پروتئین درغالت، لیزین جمله

 عملکرد و تولید نتیجه در و انداخته مخاطره به را بدن

و  )هیراموتو داد خواهد قرار تأثیر تحت را پرنده

 بر عالوه(. 2005داسگوپتا و همکاران  ؛0880همکاران

 غلظت مانند غیرژنتیکى عوامل از بعضى ژنتیکى انتخاب

 هاىژن رظهو توانند مى غذایى جیره در آمینه اسیدهاى

 در تغییر ایجاد طریق از را ایمنى هاىپاسخ مسئول

 بادى آنتى میزان همچنین و ایمنى سیستم میزان بلوغ

گ دهند )کالسین تغییر را هابرابرعفونت در شده تولید

های اخیر نشان آزمایشات انجام شده در سال(. 2001

کارنیتین تحت بعضی از شرایط که، نیاز به ال  دهدمی

مانند محدود بودن سنتز آن در حیوانات جوان، استفاده 

ای از جیره های با چربی باال و پائین بودن جذب روده

-ال (.2000)داسکریم و همکاران  یابدآن افزایش می

های چرب قش متابولیکی مهمی در انتقال اسیدکارنیتین ن

بلند زنجیر به داخل میتوکندری برای بتا اکسیداسیون و 

(. 2000 )مست و همکاران تولید انرژی بر عهده دارد

-ال که است داده نشان آزمایشات ازرخی ب نتایج

و  وزن عملکرد، افزایش بهبود موجب تنها نه تینیکارن

 بلکه گردد می الشه کیفیت و تبدیل ضریب بهبود

 ناگهانی مرگ سندرم چون متابولیکی هایناهنجاری

 از (.0885 لیبت سدر(دهد  می کاهش نیز را وآسیت

 بهبود به توان می طیور کارنیتین درال اثرات مهمترین

 محوطه در انباشته چربی کاهش غذایی، تبدیل ضریب

 تقویت کبد، در تجمع لیپید کاهش الشه، و شکمی

 جوجه درآوری اشاره میزان افزایش و نیایم سیستم

های غالت و دانه(. 0838 )مرادی و همکارانکرد 

)بوم  کارنیتین دارندهایشان مقادیر ناچیزی الفرآورده

با توجه به نتایج تحقیقات، به (. 0881 گارتنرو همکاران

کارنیتین در جیره جوجه استفاده از الکه نظر می رسد 

بر  .شود میآنها ود عملکرد های گوشتی، منجر به بهب

این اساس هدف از این تحقیق بررسی سطوح مختلف ال 

 باشد.عملکرد جوجه های گوشتی میکارنیتین بر 
 

 هامواد و روش

قطعه جوجه نر یکروزه سویه  200تعدادبرای این طرح 

تیمار  5در قالب یک طرح کامال تصادفی با  803راس 

برای بررسی  جوجه در هر پن 00با  و تکرار 4و

کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات ال سطوح مختلفتاثیر

الشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی 

 به خوراک و آب مصرف مورد استفاده قرار گرفت.
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 گروهها تمامی برای محیطی شرایط و آزاد صورت

 .کی(یتار ساعت یک و نوردهی ساعت 28بود ) مشابه

شدند که  تنظیم UFFDAافزار  ها توسط نرم جیره

  1994شده توصیه مغذی مواد مقدار حداقل حاوی

NRC پایه  ( جیره0تیمارهای آزمایشی شامل:  .باشند

میلی گرم  050 +( جیره پایه 2کارنیتین(، )جیره فاقدال

 800 +پایه  ( جیره8، در هر کیلوگرم جیره کارنیتینال

جیره ( 4در هر کیلوگرم جیره،  کارنیتینمیلی گرم ال

 در هر کیلوگرم جیره، کارنیتینمیلی گرم ال 450 +پایه 

در هر  کارنیتینمیلی گرم ال 000 +( جیره پایه 5

روز بود.  42طول دوره پرورش  بودند. کیلوگرم جیره،

در پایان گزارش شده است.  0ها در جدول ترکیب جیره

پن توسط ترازوی دیجیتال  هر هایجوجه هر هفته همه

اگر جوجه ای هم تلف می شد  ،وزنگرم  ±00با دقت 

می  محاسبه فرمول روز مرغ و باوزن آن اندازه گیری 

 20تا  0ها در دوره های . وزن روزانه جوجهگردید

روزگی محاسبه  42-0روزگی و  42تا  22روزگی و 

در پایان هر هفته مقدار خوراک باقی مانده در هر  .شد

 داده شده درن دانخوری توزین و با کسر از مقدار دا

محاسبه  هفتگی هفته مقدار خوراک مصرفیهر ابتدای 

هفته پرورش تکرار شد.  0می گردید، که این روند طی 

 42-22روزگی،  20-0مصرف خوراک طی روزهای 

روزگی و برای کل دوره محاسبه شد. ضریب تبدیل 

میزان  نسبت بهتقسیم وزن به دست آمده  باخوراک نیز

 42-22روزگی ،  20-0وزهای برای رخوراک مصرفی 

در پایان دوره  روزگی و برای کل دوره محاسبه گردید.

های داخلی از قبیل وزن اندام به منظوراندازه گیری

طحال، بورس، قلب، کبد و چربی محوطه بطنی از هر پن 

د. ییک جوجه به طور تصادفی انتخاب و کشتار گرد

ای ه برخی فراسنجهبه منظور اندازه گیری همچنین 

روزگی از هر پن یک جوجه به طور  42در خونی 

های شد. سپس نمونه و خون گیری تصادفی انتخاب

خونی سانتریفیوژ گردید و پس از استخراج سرم شفاف 

ها ریخته شد و در حاصل از آن به داخل میکروتیوب

برای انجام آزمایشات  ونگهداری گردید  -CO20دمای 

های خونی در نمونه .شده نهایی به آزمایشگاه انتقال داد

به روش اسپکتوفتومتریک توسط کیت پارس آزمایشگاه 

 مورد آنالیز قرار گرفت alcyon 300آزمون با دستگاه 

، HDLکلسترول،  گلیسیرید،تریکز، گلو پارامتر های و

LDL ،VLDL،  ،اندازهآلبومین و گلوبولین پروتئین-

از طرح  ها،در این تحقیق برای آنالیز داده گیری شد.

مدل آماری طرح به  .شداستفاده  CRDکامال تصادفی 

 صورت زیر است:

ije+  iμ + Aij = y 

ijy      مقدار هر مشاهده 

μ    میانگین جامعه 

iA       کارنیتین مکمل کردناثر 

ije   اثر خطای آزمایشی 

نرم افزار  (GLMبا استفاده از رویه مدل خطی ) هاداده

 .د آنالیز و بررسی قرار گرفتندمور SAS (0883)آماری 

درصد با استفاده  5دار در سطح مقایسه اختالفات معنی

 .از آزمون دانکن صورت گرفت
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 ترکیب جیره های آزمایشی )بر حسب درصد ماده خشک( -1جدول

 یمواد خوراک روزگی( 0-20آغازین) روزگی( 22-42رشد)

 ذرت 58 0/00

           کنجاله سویا 5/88 21

 روغن سویا                5 5

   پودر آهک        84/0 80/0

 دی کلسیم فسفات                          3/2 3/2

 نمک 84/0 80/0

 مکمل ویتامینه                           25/0 25/0

                               مکمل معدنی         25/0 25/0

 متیونین 84/0 84/0

 لیزین 4/0 08/0

 5جیره    4جیره   8جیره    2جیره   0جیره  5جیره     4جیره    8جیره    2جیره   0جیره 
          کارنیتین   ال

     -        05/0       8/0       45/0       0/0     -         05/0       8/0     45/0       0/0  

 تزکیبات مغذی

 انرژی 8050 8050

 پروتئین خام 20 03

 انرژی/ پروتئین 5/052 015

 کلسیم 00/0 00/0

 فسفر 58/0 58/0

 450جیره پایه همراه با  (4 ،کارنیتینمیلی گرم ال 800پایه همراه با  جیره (8،کارنیتینمیلی گرم ال 050جیره پایه همراه با  (2، کارنیتین()جیره فاقدال پایه جیره(0

 .کارنیتینمیلی گرم ال 000جیره پایه همراه با  (5کارنیتین، گرم المیلی 

، B1؛ ویتامین میلی گرم K3 ،08میلی گرم؛ ویتامین  E،80؛ ویتامینواحد بین المللی D،250ویتامین  ؛واحد بین المللی A  ،400پریمیکس )در کیلوگرم جیره(:ویتامین

میلی گرم؛ اسید نیکوتنیک،  0.2میلی گرم؛ اسید فولیک، 00؛ پنتوتنات کلسیم،B12، 0.0؛ ویتامین میلی گرم B6، 02؛ ویتامین رممیلی گ B2،00؛ ویتامین میلی گرم 00

میلی  02، میلی گرم؛ روی 003 میلی گرم؛ منیزیم، 30میلی گرم؛ منگنز،  0.5 ،میلی گرم؛ ید 8.1مس،  میلی گرم؛  0.4میلی گرم؛ کبالت،  005، میلی گرم؛ کولین 38

 میلی گرم. 45، میلی گرم و متیونین  13 میلی گرم؛ پتاسیم، 010میلی گرم؛ کلر،  880میلی گرم؛ سدیم،  00 میلی گرم؛ کلسیم، 42گرم؛ آهن، 

 

 نتایج و بحث

کارنیتین نشان می دهد که، استفاده از ال 2نتایج جدول 

در دوره  داری بر افزایش وزن جوجه هاتاثیر معنی

داری کارنیتین تاثیر معنیودن الزولی اف .نداشتآغازین 

ها در دوره رشد و کل دوره یش وزن جوجهابر افز

-میلی گرم ال 000یعنی تیمار حاوی  >P).05/0) داشت

ها در دوره رشد و کارنیتین باعث افزایش وزن جوجه

-نتایج به دست آمده نشان می >P).05/0کل دوره شد )

 داری برنیتین تاثیر معنیکاردهد که، استفاده از ال

-میلی گرم ال 000ولی افزودن .مصرف خوراک نداشت

کارنیتین در جیره باعث کاهش مصرف خوراک در 

میلی گرم ال  000و 450دوره رشد شد بعالوه افزودن

کارنیتین باعث کاهش مصرف خوراک در کل دوره 

 .دار نبودگردید ولی این کاهش از لحاظ آماری معنی

میلی گرم به ازای هر  200ارنیتین به مقدار کافزودن ال

کاهش متوسط خوراک  اعثکیلوگرم خوراک مصرفی ب

ایکسیوو همکاران مصرفی جوجه های گوشتی شد )

میلی گرم ال کارنیتین  50در یک آزمایش سطح  ).2008

 باعث بهبود مصرف خوراک شد )چلیک و همکاران

فزودن چنین در می یابیم ا 2(. با توجه به جدول 2008
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ضریب تبدیل داری بر ال کارنیتین در جیره تاثیر معنی

خوراک در دوره آغازین، رشد و کل دوره داشت 

(05/0.(P<  میلی گرم ال  000و  450، 800یعنی افزودن

کارنیتین باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک در دوره 

کارنیتین در جیره نیز باعث میلی گرم ال 000و آغازین

ل خوراک در دوره رشد شد. در کل بهبود ضریب تبدی

-میلی گرم ال 000و 450هایی که با دوره نیز جوجه

ضریب تبدیل خوراک بهتری کارنیتین تغذیه شده بودند 

لیبت  (مطابق با یافته های ما >P).05/0نشان دادند )

-گزارش کردند که ال) 2000 لین و هوررنگ ;0885سدر

دیل خوراک دارد. کارنیتین تاثیر مثبت بر روی ضریب تب

در تحقیقات انجام شده بر روی خوک چنین گزارش شد 

کارنیتین در جیره به طور میلی گرم ال 0000که سطح 

اوون )داری باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک شد معنی

 (.0880و همکاران 

 

 کارنیتین بر عملکرد جوجه های گوشتی-ال سطوح مختلفتاثیر  -2جدول 
5جیره  p-value SEM مقایسه اورتوگونال 4جیره   8جیره   2جیره   0جیره    تیمار 

0/24ns 0/821 01/2 148/2 184/1 103/1 083/2 048 (0-8 هفتگی)   

 افزایش وزن )گرم(

 
 

0/00ns 0/0008 05/5 a 0023 ab0513   b0488   b0430 c0808 (4-0 هفتگی)  

0/85ns 0/0000 03 a 2811 ab2800 cd2201 2013c d2044 (0-0 هفتگی)  

0/22ns 0/8 08 ab813 a802 b851 ab808 b0085 (0-8 هفتگی)  

(هفتگی 4-0) 0/03ns 0/818 25/5 2303 2303 2808 2888 2302 خوراک مصرفی)گرم(  

0/000ns 0/135 88/2 8131 8130 8300 8802 8341 (0-0 هفتگی)  

0/43ns 0/025 0/08 c12/0 bc30/0 b35/0 a80/0 a58/0 (0-8 یهفتگ)  

(هفتگی 4-0) 2/48ns 0/0000 0.00 c12/0 bc30/0 b35/0 a80/0 a05/2 خوراک لیتبد بیضر  

ns2 0/0000 0/00 c35/0 c08/0 b18/0 ab13/0 a3/0 (0-0 هفتگی)  

a,b,c 05/0) میانگین در هر ستون با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری می باشند>.(p   ns: غیر معنی دار 

( جیره پایه 4 ،کارنیتین-میلی گرم ال 800پایه همراه با  ( جیره8 ،کارنیتین-میلی گرم ال 050( جیره پایه همراه با 2،  کارنیتین(-پایه )جیره فاقدال جیره (0

 .کارنیتین-میلی گرم ال 000( جیره پایه همراه با 5کارنیتین، -میلی گرم ال 450همراه با 

کارنیتین فزودن الا که ،نشان می دهد 8نتایج جدول 

داری بر وزن نسبی الشه قابل طبخ، وزن تاثیر معنی

است  هروزگی داشت 42ها در سینه ووزن ران جوجه

(05/0> .(P کارنیتین تغذیه شده هایی که با الجوجه

بودند وزن نسبی الشه، سینه و وزن ران بیشتری در 

همچنین  P).<05/0) مقایسه با تیمار شاهد داشتند

کارنیتین باعث افزایش وزن گرم المیلی 000 افزودن

 های ذکر شده گردید. دراین رابطه )رابی و همکاراناندام

کارنیتین به جیره ( گزارش کردند که افزودن ال0881

شود. ی گوشتی سبب بهبود عملکرد آنها میهاجوجه

های گوشتی در اثر مصرف افزایش وزن بدن در جوجه

کارنیتین ممکن است به دلیل استفاده بیشتر از ال

پروتئین جیره باشد چرا که افزایش اکسیداسیون 

کارنیتین موجب اسیدهای چرب بلند زنجیر به وسیله ال

-ها میآ در میتوکندری افزایش سطح استیل کوآنزیم

گردد. افزایش غلظت استیل کوآنزیم آ باعث فعال شدن 

واهد شد که این آنزیم باعث آنزیم پیروات کربوکسیالزخ

تبدیل پیروات به اگزالواستات می شود. بنابراین 

غلظتهای مناسبی از اگزالواستات برای پیوستن به 

استیل کوآنزیم آ فراهم می شود. استیل کوآنزیم آ 

واگزالواستات تولید سیترات می کنند و بدین صورت 

چرخه اسید سیتریک شروع می شود. چرخه اسید 

کربنی در سنتز  هایه عنوان منشا اسکلتسیتریک ب

اسیدهای آمینه غیر ضروری است و همچنین این چرخه 
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تولید کننده انرژی می باشد. فراهمی اسیدهای آمینه 

منجر به بهبود راندمان استفاده از پروتئین و افزایش 

بریمر   (.0883رشد خواهد شد )رابی و همکاران 

کارنیتین به جیره ( چنین گزارش کرد افزودن ال0838)

و باعث افزایش  جیرهسبب بهبود استفاده از پروتئین 

رابی و همکاران  وزن جوجه های گوشتی می شود.

میلی  50( گزارش کردند که  مکمل کردن0883و  0881)

های کارنیتین در جیره جوجهگرم در کیلوگرم ال

گوشتی میزان گوشت سینه و ران را افزایش داد. اوون 

( گزارش کردند وقتی به جیره خوک 0880)و همکاران 

کارنیتین اضافه کردند وزن میلی گرم ال 500یا  250

( 2000بدنی آنها افزایش یافت. مست و همکاران )

گزارش کردند جوجه های تغذیه شده  با جیره حاوی 

کارنیتین در مقایسه با میلی گرم در کیلو گرم ال 025

دند که این تیمار شاهد وزن باالتری به دست آور

خوانی دارند. های این آزمایش همگزارشات با یافته

جیره باعث کاهش کارنیتین درال سطوح مختلف افزودن

 روزگی شد 42دار چربی حفره بطنی در معنی

(05/0>.(P هایی که با جیره حاوی الیعنی جوجه-

کارنیتین تغذیه شده بودند چربی کمتری در حفره بطنی 

( گزارش کرد که 0830کارت وایت ) آنها تجمع یافت.

سازهای کارنیتین )اسید آمینه لیزین و  کمبود پیش

های گوشتی متیونین( باعث افزایش چربی الشه جوجه

  شود.می

( گزارش کردند با افزایش 2008) ایکسیو و همکاران 

میزان  کارنیتین در جیره طیور گوشتی،سطح مکمل ال

ه سینه افزایش پیدا چربی محوطه بطنی کاهش و ماهیچ

کارنیتین باعث افزایش کرده است. تیمارهای حاوی ال

-وزن قلب نیز شد که این افزایش از لحاظ آماری معنی

قسمت  000( 2000بیزی و همکاران ) p).<05/0دار بود )

های گوشتی به کارنیتین را در جیره جوجهدر میلیون ال

افزایش وزن کارنیتین باعث کار بردند و دریافتند که ال

قلب شد که این افزایش وزن قلب با افزایش بهبود بازده 

قلبی مرتبط بود و در واقع در کاهش وقوع آسیت موثر 

بود که این یافته با نتایج به دست آمده در این آزمایش 

کارنیتین در جیره تاثیر خوانی دارد. استفاده از الهم

ی ها نداشت  ولداری بروزن نسبی کبد جوجهمعنی

کارنیتین باعث افزایش وزن کبد های حاوی التیمار

شدند. کبد یک مکان اصلی برای سنتز اسیدهای چرب 

در طیور می باشد. لیپوپروتئین لیپاز موجود در کبد 

 ها به گلیسرول و اسیدهایگلیسیریدتری باعث تجزیه

ها چرب، و همچنین باعث افزایش هیدرولیز لیپوپروتئین

 4. نتایج جدول (0838شادان  شود )ین میبا دانسیته پای

-میلی 000کارنیتین تا سطحنشان داد که استفاده از ال

داری بر وزن نسبی  گرم در کیلوگرم جیره اثرات معنی

های گوشتی در کل دوره بورس و طحال جوجه

  .آزمایشی نداشت

 

 شتیکارنیتین بر خصوصیات الشه جوجه های گو-ال سطوح مختلفتاثیر  -3جدول

 مقایسه اورتوگونال SEM P-value 5جیره  4جیره  8جیره  2جیره  0جیره  تیمار

 d8/03 c1/10 cb4/10 ab5/12 a8/12 20/0 0000/0 8/45ns وزن الشه )بر حسب وزن زنده(

 c5/28 b23 ab5/23 ab80 a2/80 44/0 0002/0 2/25ns وزن سینه )بر حسب وزن زنده(

 c2/01 b2/20 ab8/20 ab22 a1/22 8/0 0000/0 2/48ns وزن ران )بر حسب وزن زنده(

 a58/0 b23/0 bc0/0 c80/0 d422/0 04/0 0000/0 8/8ns          )%(چربی حفره بطنی

 b541/0 ab084/0 ab088/0 ab534/0 a10/0 022/0 031/0 0/08ns قلب )%(                            

 a51/2 a2/2 a35/2 a30/2 a10/2 001/0 280/0 0/000ns                                        )%(کبد  

 a03/0 a031/0 a02/0 a008/0 a001/0 000/0 082/0 0/24ns                              )%(طحال

 c04/0   bc01/0     ab2/0 a28/0 a225/0 001/0 0080/0 0/04ns                          )%(بورس 
a,b,c 05/0) ین در هر ردیف با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری می باشندمیانگ>P.(   ns: غیر معنی دار 

( جیره پایه همراه با 4 ،کارنیتین-میلی گرم ال 800پایه همراه با  ( جیره8 ،کارنیتین-میلی گرم ال 050( جیره پایه همراه با 2،  کارنیتین(-پایه )جیره فاقدال ( جیره0

 .کارنیتین-میلی گرم ال 000( جیره پایه همراه با 5کارنیتین، -میلی گرم ال 450
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چنین نشان می دهد که افزودن  4نتایج مربوط به جدول 

 مقدار تری داری برکارنیتین در جیره تاثیر معنیال

، آلبومین و LDL ،VLDLگلیسیرید، کلسترول، 

های گوشتی داشته است هگلوبولین سرم خون جوج

(05/0.(P< میلی گرم در کیلو گرم  000بطوریکه افزودن

دار میزان کارنیتین در جیره باعث کاهش معنیال

ها شد. همچنین خون جوجه VLDL و LDLکلسترول، 

داری بر میزان کارنیتین در جیره تاثیر معنیافزودن ال

کلسترول مانند  .خون نداشت HDLگلوکز، پروتئین و 

ال و ذخیره به یک لیپید اسیدهای چرب، قبل از انتق

هیدروفوب تبدیل می شود. به این منظور کلسترول با 

یک اسید چرب ترکیب می شود و استر کلسترول را به 

گلیسیرید و استرهای کلسترول آورد تریوجود می

توسط انواع متعددی از ذرات لیپو پروتئین منتقل می 

-(. از سوی دیگر کاهش تری0830شود )پاساالر 

-های گوشتی با مکمل کردن الخون در جوجه گلیسرید

کارنیتین با افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب ارتباط 

دارد، با افزایش انتقال ظرفیت اسیدهای چرب به غشای 

سرم کاهش  VLDLمیتوکندری میزان تری گلیسیرید و 

(.2008ایکسیو ؛2000 می یابد )لین و هورنگ

(mg/dL) رکارنیتین بر برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ب-ال تلفسطوح مختاثیر  -4جدول  حسب  

 تیمار 0جیره  2جیره  8جیره  4جیره  5جیره  P-value SEM مقایسه اورتوگونال

0/21ns 00/0 4 b280     a250 ab241 ab242 b223 گلوکز 

0/05ns 004/0 0/0 bc80 c32.1 bc1/33 b1/88 a1/004 تری گلیسیرید 

0/10ns 081/0 05/0 b005 b003 b2/008 b1/008 a080 کلسترول 

0/80ns 240/0 815/0 44 42 88 5/40 1/81 HDL 

2/0ns 0000/0 8/0 d48 dc8/50 bc3/53 b5/02 a8/12 LDL 

0/05ns 004/0 825/0 bc03 c5/00 bc   1/01 b1/03 a8/20 VLDL 

0/02ns 000/0 082/0 a0/5 a8/4 a0/5 b04/4 b4 پروتئین 

0/0ns 00/0 028/0 a04/0 abc58/0 ab00/0 c85/0 bc45/0 آلبومین 

0/44ns 0013/0 00/0 a40/8 a81/8 a48/8 b1/2 b55/2 گلوبولین 

a,b,c 05/0) میانگین در هر ستون با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنی داری می باشند>P.(   ns: غیر معنی دار 

( جیره 4 ،کارنیتین-میلی گرم ال 800پایه همراه با  ( جیره8 ،کارنیتین-میلی گرم ال 050( جیره پایه همراه با 2،  کارنیتین(-پایه )جیره فاقدال ( جیره0

 .کارنیتین-میلی گرم ال 000( جیره پایه همراه با 5کارنیتین، -میلی گرم ال 450پایه همراه با 
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Abstract 

The study was conducted to investigate the effects of different levels of L-carnitine on performance, 

carcass characteristics and some blood parameters of broiler chickens. Two hundred day old male 

broiler chickens (Ross 308) assigned to 5 treatment with 4 replicates of 10 birds in each replicate 

were used in this experiment. Experimantal diets were: 1) basal diet; 2) basal diet + 150 mg/kg L-

carnitine; 3) basal diet + 300 mg/kg L-carnitine; 4) basal diet + 450 mg/kg L-carnitine; 5) basal diet 

+ 600 mg/kg L-carnitine. Results showed that adding L-carnitine had not significant effect on body 

weight gain from 0-21 d of age (P<0.05). But adding different levels of L-carnitine in diet had a 

significant effect on body weight gain during 0-21 d and whole period 22-42 d (P<0.05). Also had 

not significant effect on feed intake during 0-21 d and whole period 22-42 d. But adding L-carnitine 

in diet had a significant effect on feed conversion ratio during 0-21 d, 22-42 d and whole period. 

Result show that adding L-carnitine significantly increase the carcass weight, breast and leg meet 

(P<0.05). Adding different levels of L-carnitine in diet significantly decrease the abdominal fat 

(P<0.05) and decrease the blood cholesterol, triglyceride, LDL, VLDL and also increase the blood 

albumin and globulin (P<0.05). But it had not significant effect on blood glucose, total protein and 

HDL. The result show that adding L-carnitine in diet improve the broiler chickens performance. 
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