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تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات الشه 
جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح باالی چربی در شرایط تنش گرمایی

احمد بابازاده اقدم1  شهاب قاضی هرسنی1  محسن دانشیار2*  
1( گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه- ایران

2( گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه-ایران
  )  دریافت مقاله:  23  اسفند ماه  1393،   پذیرش نهایی:  2 خرداد ماه  1394(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می گردد. هدف: این تحقیق به منظور 
بررسی تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات الشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح باالی 
چربی در شرایط تنش گرمایی صورت گرفت. روش کار: دویست قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه نژاد رأس 308 در قالب طرح کاماًل تصادفی با 
4 تیمار و 5 تکرار )پن( به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. جوجه های تیمار های آزمایشی با جیره پایه )گروه شاهد( و جیره پایه 
همراه با سطوح مختلف mg/kg 100، 200 و 300 ال کارنیتین تغذیه شدند. جیره های آزمایشی در دوره پایانی )25-42 روزگی( و در شرایط تنش 
حرارتی )oC 1±32 به صورت دوره ای از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر( استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که جوجه های تغذیه شده با باالترین سطح 
ال-کارنیتین در دوره ی پایانی افزایش وزن باالتری در مقایسه با جوجه های تیمار شاهد و سطوح پایین تر ال-کارنیتین داشتند )p>0/05(. در 
کل دوره هم، مصرف mg/kg 300 ال-کارنیتین باعث باالترین افزایش وزن گردید )p>0/05(. بعالوه ضریب تبدیل خوراک جوجه های تغذیه 
شده با سطوح متوسط و باالی ال-کارنیتین )mg 200 و 300( در دوره پایانی پایین تر از مقدار مربوط به تیمار شاهد بود )p>0/05(. همچنین در 
مقایسات مستقل هم مکمل سازی ال-کارنیتین باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در هر دو دوره پایانی و کل در مقایسه با شاهد 
شد )p>0/05(. مصرف باالترین سطح ال کارنیتین باعث کاهش چربی محوطه ی بطنی در مقایسه با تیمار شاهد شد )p>0/05(. مصرف باالترین 
ســطح ال کارنیتین باعث افزایش گلوکز خون گردید )p>0/05(. بعالوه، در مقایســات مستقل هم مصرف ال-کارنیتین باعث افزایش گلوکز و 
کاهش چربی حفره بطنی در مقایسه با شاهد گردید )p>0/05(. نتیجه گیری نهایی: به طور کلی، نتایج آزمایش اخیر نشان می دهد که مصرف 
mg/kg 300 ال کارنیتین از طریق افزایش استفاده از اسید های چرب و انرژی جیره موجب بهبود عملکرد جوجه های تحت تنش گرمایی می گردد. 

واژه های کلیدی: افزایش وزن، ال کارنیتین، جوجه گوشتی، چربی حفره بطنی، گلوکز

مقدمه
اشــتغال در صنعت طیور در بســیاری از نقاط جهان یک نقش راهبردی در 

میان صنایع کشاورزی دارد و به عنوان تامین کننده پروتئین حیوانی برای 

انسان محسوب می شود )21(. قسمت های کثیری از قاره های آسیا، آفریقا، 

آمریکای جنوبی در شرایط آب و هوایی گرم واقع شده اند و لذا این مناطق 

سهم عمده ای از جمعیت جهان را در خود جای داده اند )13(. دمای باالی 

محیطی باعث کاهش مصرف خوراک، وزن زنده و کارایی مصرف خوراک 

می شود و در نتیجه کاهش عملکرد جوجه های گوشتی را به دنبال دارد )12(. 

با افزایش دمای محیط به باالتر از منطقه آســایش حرارتی، تنش گرمایی 

در پرنــده اتفاق افتاده و در این حالت تغییرات فیزیولوژیکی در اســیدیته و 

متابولیت های خون صورت می گیرد. کاهش مصرف و عدم بازدهی مناسب 

خوراک، کاهش وزن، کاهش کیفیت الشه، کاهش قدرت دفاعی و سیستم 

ایمنــی بدن از مهمترین آســیب های تنش گرمایی هســتند ( 4و9(. تنش 

گرمایــی مزمن باعث اثــرات مضری بر عملکرد و بهــره وری جوجه های 

گوشتی می گردد )30(. گزارش شده است که تنش گرمایی حاد باعث ایجاد 

تنش اکســیداتیو در جوجه های گوشتی می شــود )22(. دمای محیطی باال 

منجر به  تنش اکسیداتیو می گردد و همچنین تضعیف سیستم دفاعی آنتی 

اکسیدانی می گردد. در این شرایط سطوح پالسمایی برخی ویتامین ها و مواد 

معدنی دخیل در سیســتم آنتی اکسیدانی بدن کاهش می یابد و همچنین 

میزان رادیکال های فعال اکســیژن افزایش می یابد. گزارش  شده است که 

اشــکال  فعال اکسیژن همانند پراکســید هیدروژن، اثرات مخربی  بر رشد 

ســلول و متابولیســم می گذارد. از این گذشته، تنش های محیطی همراه با 

کاهش غلظت پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی می باشند )14(.

افزایش دسترســی جوجه های تحــت تنش گرمایی  بــه مواد مغذی 

محدود کننده و همچنین کاهــش اتالف حرارتی خوراک از راه های بهبود 

عملکرد در این شرایط است )30(. یکی از رهکارهای مقابله با تنش گرمایی 

در جوجه های گوشــتی افزایش غلظت مواد مغذی جیره بخصوص انرژی 

اســت که معمواًل با افزایش ســطح چربی صورت می گیرد )9(. اســتفاده از 

چربی به دلیل تولید کمتر حرارت افزایشــی، کاهش سرعت عبور خوراک 

در دســتگاه گوارش و بهبــود قابلیت هضم و جذب مــواد مغذی و به طور 

کلی داشــتن انرژی باالتر در شــرایط تنش گرمایی، دارای مزایای زیادی 

می باشــد )24(. به نظر می رسد که بهبود متابولیسم سطوح باالی چربی از 
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طریق افزودن ال کارنیتین به جیره در این شرایط می تواند مزایای بیشتری 

را به دنبال داشــته باشــد. ال کارنیتین حامل اسید های چرب بلند زنجیر از 

غشــا داخلی میتوکندری به محل بتا اکسیداســیون می باشد.  بدین ترتیب 

تولید انرژی از اسید های چرب بلند زنجیر مستقیمًا به ال کارنیتین بستگی 

دارد )6(. ال کارنیتین ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C7H15NO3 است که 

دارای 3 گروه متیل می باشد. گیاهان و جانوران به وسیله ی اسیدآمینه های 

متیونیــن و لیزین همــراه با آهن، پیریدوکســین، ویتامین C، نیاســین و 

منیزیم قادر به ساخت ال کارنیتین می باشند. در این واکنش ها لیزین تأمین 

کننده اسکلت کربنی و متیونین به عنوان دهنده گروه متیل می باشد )16(. 

مطالعات متعددی در مورد استفاده از کارنیتین در تغذیه جوجه های گوشتی 

در دماهای عادی انجام شــده اســت. برای مثال، Borum در سال 1983 

گزارش کرد که مکمل ســازی ال کارنیتین به جیره ســبب بهبود استفاده 

از اســید های چرب و انرژی می شــود و به همین دلیل بازده خوراک و وزن 

بــدن بخصــوص در حیوانات جوان تر )که تولیــد ال کارنیتین در بدن آنها 

ناکافی است( بهبود می یابد )Darryl .)5 و همکاران در سال 1994 به این 

نتیجه رسیدند که ال کارنیتین بر وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب 

الشــه ی جوجه های گوشــتی تأثیر ندارد )Beber .)11 در سال 1988 نیز 

گزارش کرد که افزودن ال کارنیتین ســبب بهبود افزایش وزن جوجه های 

گوشتی تغذیه شــده با جیره های حاوی سطح پروتئین پایین می گردد )2(. 

Cartwight در سال 1986 گزارش کرد که کمبود پیش نیازهای کارنیتین 

)اســیدهای آمینه  لیزین و متیونین( باعث افزایش چربی الشه جوجه های 

 Xu در سال 1998 و همچنین Szilagye و Rabie .)7( گوشتی می شــود

و همکاران در ســال 2003 نیز گزارش کردند که استفاده از ال کارنیتین در 

تغذیه ی جوجه های گوشتی سبب کاهش چربی الشه می شود اما بر چربی 

محوطه شکمی تأثیری ندارد )Mahmoud .)31 و همکاران در سال 1998 

گزارش کردند که مکمل سازی ال کارنیتین )mg/kg 50 جیره( سبب بهبود 

افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن گوشــت سینه و ران و 

همچنیــن کاهش درصد چربی شــکمی می گردد )18(. با توجه به نقش ال 

کارنیتین در انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیر از دیواره میتوکندری به نظر 

می رسد که این ترکیب بتواند از طریق بهبود مصرف اسیدهای چرب باعث 

بهبود عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با چربی باال در شرایط تنش 

گرمایی گردد. بنابراین هدف آزمایش اخیر بررسی تأثیر سطوح مختلف ال 

کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات الشــه و فراسنجه های خونی جوجه های 

گوشتی تحت تنش گرمایی است.

مواد و روش کار
برای انجام این آزمایش از200 قطعه جوجه نر یک روزه رأس 308 )با 

میانگین وزنی g 2±39( استفاده شد. جوجه ها پس از ورود به سالن به 4 تیمار 

و 5 تکرار تقســیم شدند و 10 جوجه در هر تکرار )پن( قرار گرفت. جوجه ها 

روی بستر پوشــالی پرورش یافتند و در تمام مدت آزمایشی دسترسی آزاد 

به آب و خوراک داشتند. برنامه نوری به صورت 23 ساعت روشنایی و یک 

ساعت خاموشی بود و شرایط استاندارد سالن )دما، نور، تهویه و واکسناسیون( 

رعایت شد. تنش گرمایی oC 1±32 به صورت دوره ای )8 ساعت در شبانه روز 

و از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر( از سن 25 روزگی تا 42 روزگی اعمال 

گردیــد. القای تنش گرمایی به صورت مصنوعی و با اســتفاده از هیترهای 

موجود در ســالن صــورت گرفت. جوجه های گروه های مختلف آزمایشــی 

جیره های مشــابه آغازیــن )1-10روزگی( و رشــد )11-24روزگی( را بدون 

هیچ افزودنی دریافت کردند. این جیره ها بر اساس نیازهای ارائه شده برای 

سویه رأس تنظیم و آماده شدند. جوجه های تیمار های مختلف آزمایشی، از 

سن 25 روزگی جیره های پایانی با سطوح مختلف ال-کارنیتین را دریافت 

کردند. ال کارنیتین از شرکت البراتورهای سیانس )خلوص 50%( تهیه شد. 

جیره های آزمایشی شامل سطوح صفر )شاهد(، mg/kg 100 ، 200 و 300 

ال کارنیتین خالص بودند. جیره های فوق بر اســاس نیازمندی های ســویه 

رأس تنظیم شدند. مصرف خوراک و افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک 

جوجه های تیمارهای آزمایشی در دوره های آغازین و رشد )1-24 روزگی(، 

پایانــی )25-42روزگی( و کل دوره )1-42روزگی( اندازه گیری و محاســبه 

شــدند. در پایان دوره آزمایش )روز 42( یک جوجه از هر واحد آزمایشــی به 

طور تصادفی انتخاب و پس از وزن کشــی کشتار گردید. نمونه های خونی 

جوجه ها پس از کشتار در لوله های حاوی ماده ضد انعقادی )EDTA( جمع 

آوری گردید. پالســمای این نمونه ها بعد از سانتریفیوژ به مدت 5 دقیقه در 

5000 دور جدا شــد و در دمای oC 20- ذخیره گردید. فراسنجه های خونی 

گلوکز، کلسترول، آلبومین، پروتئین کل و HDL با دستگاه اسپکتروفتومتر 

)USA, 300 Alcyon( و توسط کیت شرکت پارس آزمون اندازه گیری شد. 

همچنین پس از کشتار )سن 42 روزگی(، الشه کامل، سینه، ران ها، چربی 

محوطه بطنی، طحال، ســنگدان، کبد و قلب وزن شدند و برحسب درصد 

نسبت به وزن زنده بدن بیان گردید. وزن نسبی قسمت های مختلف الشه 

و اندام هــای داخلی بعد از تبدیل با اســتفاده از فرمول x +0/5√مورد آنالیز 

آماری قرار گرفتنــد. داده های این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با 

استفاده از رویه مدل خطی )GLM( نرم افزار SAS مورد آنالیز و بررسی قرار 

گرفتند. مقایسه اختالفات معنی دار با استفاده از آزمون دانکن در سطح  5 % 

صورت گرفت. بعالوه مقایســه گروهی هم بین جوجه های دریافت کننده 

ال-کارنیتین و جوجه های تیمار شاهد هم صورت گرفت.

نتایج
نتایج حاصل از اثر ســطوح مختلف ال کارنیتین بر افزایش وزن بدن، 

مصــرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشــتی تحت تنش 

گرمایی در جداول 2، 3 و 4 آورده شده است. تفاوت معنی داری بین مصرف 

خوراک تیمارهای آزمایشــی در دوره های مختلف آزمایشــی مشاهده نشد 
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)p>0/05(. همچنیــن در دوره آغازین و رشــد نیز تفاوت معنی داری برای 

افزایــش وزن و ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای آزمایشــی مشــاهده 

نشد )p>0/05(. در دوره ی پایانی جوجه های تغذیه شده با باالترین سطح 

ال-کارنیتین، افزایش وزن باالتری در مقایســه با جوجه های تیمار شاهد و 

ســطوح پایین تر ال-کارنیتین داشتند )p>0/05(. در کل دوره، جوجه های 

تغذیه شده با باالترین سطح ال-کارنیتین )mg 300( باالترین افزایش وزن 

را در میان جوجه های آزمایشی داشتند )p>0/05(. در مقایسات مستقل هم 

مکمل ســازی ال-کارنیتین باعث بهبود افزایش وزن در مقایســه با شاهد  

در هر دو دوره پایانی و کل شــد )p>0/05(. بعالوه ضریب تبدیل خوراک 

جوجه های تغذیه شــده با سطوح متوسط و باالی ال-کارنیتین )mg 200 و 

  .)p>0/05( در دوره پایانی پایین تر از مقدار مربوط به تیمار شاهد بود )300

همچنین در مقایسات مستقل هم مکمل سازی ال-کارنیتین باعث کاهش 

ضریب تبدیل خوراک در مقایســه با شاهد شــد )p>0/05(. اگرچه در کل 

جیره پایانی )25 تا 42 روزگی(جیره رشد )11 تا 24 روزگی(جیره آغازین )1 تا 10 روزگی(مواد خوراکی )%(

34/2533/9837/19ذرت

202525گندم

39/1133/5028/59سویا )44 % پروتئین(

1/903/305/03روغن سویا

2/102/152/15دی کلسیم فسفات

1/100/860/86کربنات کلسیم

0/380/150/14دی ال-متیونین98% خلوص

0/500/500/50مخلوط مواد معدنی1 و ویتامینی2

0/290/220/20ال-الیزین

0/370/340/34نمک

100100100مجموع

میزان مواد مغذی محاسبه شده در جیره

)kcal/kg( 280029503090 انرژی قابل سوخت و ساز

21/9819/9617/99پروتئین خام )%(

3/875/317/12چربی خام )%(

3/973/693/42فیبر )%(

1/000/90/89کلسیم )%(

0/450/450/44فسفر قابل دسترس )%(

0/330/300/29کلر )%(

0/160/150/15سدیم )%(

0/700/450/41متیونین )%(

1/421/231/10لیزین )%(

1/531/371/22آرژینین )%(

1/080/800/74متیونین+سیستئین )%(

0/290/260/23تریپتوفان )%(

0/980/890/81تیروزین )%(

0/850/770/69ترئونین )%(

 ،15/0 mg :جــدول 1. ترکیــب جیــره ی آزمایشــی.  )1( در هر کیلوگرم جیره حاوی: رتینــول: 9000 واحد بین المللی، آلفا توکوفرول اســتات: 18 واحد بین المللی، ســیانوکوباالمین
ریبوفالوین: mg 6/6 ، کلســیم پانتونات: mg 10، نیاســین: mg 30، کولین mg 500، بیوتین: mg 1/0، تیامین: mg 8/1، پیرودوکســین، mg 3، اسید فولیک: mg 1، ویتامین 
منادیون: mg 2، آنتی اکسیدان)اتوکســی کوئین(: mg 100، بود. )2( مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره حاوی: منگنز: mg 100، روی: mg 50، مس: mg 10، آهن: mg 50، ید: 

mg 1، سلنیوم: mg 0/2 بود.

کل دوره
)1 تا 42 روزگی(

پایانی
)25 تا 42 روزگی(

آغازین و رشد
)1 تا 24 روزگی(

تیمار ها
)سطوح ال کارنیتین(

4391/6 3159 1232/5 )mg 0( شاهد

4321/1 3099 1224/1  mg 100

3963/8 2784/9 1178/9 mg 200

4273/8 3023/8 1250 mg 300

76/141 68/865 22/197 خطای استاندارد

0/27 0/26 0/74 احتمال %

0/51 0/95 0/82  ال کارنیتین در مقابل
شاهد

جدول 2. میانگین مصرف خوراک تیمار های مختلف آزمایشــی در دوره های آغازین، 
پایانی و کل دوره ی آزمایشی )g(. میانگین های با حروف التین متفاوت در هر ستون 

.)p<0/05( اختالف معنی داری با هم دارند

ال کارنیتین و تنش گرمایی در جوجه های گوشتی
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دوره تفاوت معنی داری بین ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی وجود 

 )p=0/06( نداشت ولی ضریب تبدیل خوراک تمایل به معنی دار شدن داشت

و ضریب تبدیل جوجه های تغذیه شــده با دو ســطح باالی ال-کارنیتین از 

لحاظ عددی پایین تر از مقدار شاهد بود. 

نتایج مربوط به وزن نسبی بازده سینه، ران، الشه، قلب، طحال، کبد، 

چربی حفره بطنی، سنگدان، پانکراس، دودنوم، ژوژنوم و ایلئوم در جدول 3 

نشان داده شده است. تفاوت معنی داری بین وزن نسبی اندامهای مختلف و 

اجزای الشه بجز وزن چربی حفره بطنی مشاهده نشد )p>0/05(. مصرف 

باالترین سطح ال کارنیتین باعث کاهش چربی محوطه بطنی در مقایسه 

با تیمار شاهد شــد )p>0/05(. ولی تفاوت معنی داری بین سایر تیمارهای 

آزمایشــی برای چربی حفره بطنی مشــاهده نشــد. همچنین در مقایسات 

مســتقل هم فقط چربی حفره بطنی جوجه های تغذیه شده با ال-کارنیتین 

.)p>0/05(  پایین تر از مقدار جوجه های تیمار شاهد بود

اثــرات مکمل ســازی ال کارنیتین در جیره بر فراســنجه های خونی 

جوجه های گوشــتی در شــرایط تنش گرمایی در جدول 4 نشان داده شده 

است. مکمل سازی جیره با سطوح مختلف ال کارنیتین اثری بر کلسترول، 

پروتئین، HDL و آلبومین خون در 42 روزگی نداشت )p<0/05(. مصرف 

 )p>0/05( باالترین ســطح ال کارنیتین باعث افزایش گلوکز خون گردید

در حالی که ســایر ســطوح تأثیری بر گلوکز خون نداشتند. بعالوه، مکمل 

سازی ال-کارنیتین باعث کاهش افزایش گلوکز در مقایسه با شاهد گردید 

.)p>0/05(

تیمار ها
)سطوح ال کارنیتین(

آغازین و رشد
)1 تا 24 روزگی(

پایانی
)25 تا 42 روزگی(

کل دوره
)1 تا 42 روزگی(

)mg 0( 8501488/75شاهد b2338/75 b

mg 100864/41566/75 b2431/15 ab

mg 200827/41527 b2354 ab

mg 3008451730/67 a2575/67 a

21/60433/94136/742خطای استاندارد

0/950/050/03 احتمال%

ال کارنیتین در 
مقابل شاهد

0/960/010/01

جــدول 3. میانگین افزایــش وزن تیمار های مختلف آزمایشــی در دوره های آغازین، 
پایانی و کل دوره ی آزمایشی )g(. میانگین های با حروف التین متفاوت در هر ستون 

.)p<0/05( اختالف معنی داری با هم دارند

جدول 4. میانگیــن ضریب تبدیل خوراک تیمار های مختلف آزمایشــی در دوره های 
آغازین، پایانی و کل دوره ی آزمایشــی. میانگین های با حروف التین متفاوت در هر 

.)p<0/05( ستون اختالف معنی داری با هم دارند

تیمار ها
)سطوح ال کارنیتین(

آغازین و رشد
)1 تا 24 روزگی(

پایانی
)25 تا 42 روزگی(

کل دوره
)1 تا 42 روزگی(

)mg 0( 1/452/12شاهد a1/87

mg 1001/421/97 ab1/77

mg 2001/431/82 bc1/70

mg 3001/481/74 c1/66

0/0200/0340/024خطای استاندارد

0/710/030/06 احتمال%

ال کارنیتین در 
مقابل شاهد

0/310/030/16

جدول 5. اثر سطوح مختلف ال کارنیتین  بر وزن نسبی  )درصد نسبت به وزن زنده( سینه، ران، الشه ، قلب، طحال، کبد، چربی بطنی، سنگدان و پانکراس جوجه های گوشتی تحت 
.)p<0/05( میانگین های با حروف التین متفاوت در هر ستون اختالف معنی داری با هم دارند .)تنش گرمایی )42 روزگی

پانکراس سنگدان چربی بطنی طحال کبد قلب الشه تیمارها )سطوح ال کارنیتین( سینه ران

0/22 1/42 2/05 a 2/27 0/12 0/63 67/48 19/73 25/03 )mg 0( شاهد

0/21 1/35 1/63 ab 2/09 0/07 0/60 64/53 19/32 23/16 mg 100

0/18 1/30 1/54 ab 2/42 0/09 0/59 64/09 18/76 24/76 mg 200

0/19 1/38 1/30 b 1/79 0/09 0/65 58/60 17/25 21/76 mg 300

0/01 0/05 0/1 0/15 0/01 0/02 2/33 0/68 0/94 خطای استاندارد

0/6 0/89 0/04 0/47 0/38 0/68 0/38 0/64 0/59 احتمال %

0/66 0/84 0/03 0/16 0/77 0/33 0/1 0/23 0/26 ال کارنیتین در مقابل شاهد

جدول6. تأثیر ســطوح مختلف ال کارنیتین بر برخی فراســنجه های خونی جوجه های گوشتی )mg/dL( تحت  شرایط تنش گرمایی در سن 42 روزگی. میانگین های با حروف التین 
.)p<0/05( متفاوت در هر ستون اختالف معنی داری با هم دارند

HDL آلبومین پروتئین کلسترول تیمارها)سطوح  ال کارنیتین( گلوکز

56/5 3/27 1/42 144/25 229/25 b )mg 0( شاهد

45 3/10 1/24 121/25 222/25 b mg 100

59/62 3/12 1/26 121/25 234/20 b mg 200

52/50 3/27 1/40 144/2 278/75 a mg 300

1/86 0/06 0/04 5/52 6/94 خطای استاندارد

0/06 0/61 0/27 0/45 0/006 احتمال %

0/7 0/46 0/35 0/44 0/0008 ال کارنیتین در مقابل شاهد
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بحث
نتایج تحقیق اخیر نشــان داد که مصرف mg 300 ال کارنیتین منجر 

به بهبود افزایش وزن در دوره پایانی و کل دوره و همچنین ضریب تبدیل 

خــوراک در دوره پایانی گردیــد. برخی از مقاالت عــدم تأثیر ال کارنیتین 

را بــر عملکرد جوجه های گوشــتی در شــرایط عــادی گزارش کــرده اند. 

بــرای مثال، Barker و Sell در ســال 1994 گــزارش کردند که افزودن                                                                                                            

mg/kg 50 تــا 100 ال کارنیتین در جیــره اثری بر افزایش وزن و مصرف 

 Corduk و همکاران در سال 2005 و Sarica .)1( جوجه های گوشتی ندارد

 ،30 ،0 mg/kg و همکاران در سال 2007 نشان دادند که استفاده از سطوح

40 و 50 ال کارنیتین در جیره ی بلدرچین ژاپنی تأثیر معنی داری بر افزایش 

وزن ندارد )Corduk .)10،27 و همکاران در ســال 2007 نشــان دادند که 

ال کارنیتیــن )mg/kg 100( تغییری در افزایش وزن جوجه های گوشــتی 

ایجــاد نمی کند )10(. البته موافق با نتایج تحقیق اخیر، اثرات ســودمند ال 

کارنیتین بر عملکرد طیور در دماهای عادی توسط محققین زیادی گزارش 

شــده اســت. Mast و همکاران در ســال 2000 گزارش کردند که افزودن 

mg/kg 125 ال کارنیتین باعث افزایش وزن جوجه های گوشتی شد )19(. 

Kita و همکاران در سال 2002 مشاهده کردند که استفاده از ال کارنیتین 

)mg/kg 50 و 1000( وزن بــدن جوجه هــای گوشــتی را افزایش می دهد 

)Celik .)15 و همکاران در ســال 2003 گزارش کردند که مکمل ســازی 

mg 50 ال کارنیتین باعث بهبود مصرف خوراک می شــود )18(. همچنین 

محققین دیگر بهبود ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی را با مصرف 

ال کارنیتین نشان داده اند )17(. بهبود عملکرد ناشی از مصرف ال کارنیتین 

می تواند با بهبود اســتفاده از اسید های چرب و انرژی جیره در ارتباط باشد. 

گزارش شده اســت که جایگزینی چربی با مواد نشاسته ای باعث می گردد 

که انرژی به طور مســتقیم در اختیار جوجه ها قرار گیرد و لذا افزایش وزن 

بهبود می یابد )3(. 

همچنیــن نتایج تحقیق اخیر عدم تأثیر افزودن ال کارنیتین را بر وزن 

نســبی بازده ســینه، ران، الشه، قلب، طحال، کبد، ســنگدان، پانکراس، 

دودنوم، ژوژنوم و ایلئوم نشــان داد. اما مصرف باالترین سطح ال کارنیتین 

باعــث کاهش چربی محوطه ی بطنی گردیــد. کاهش چربی حفره بطنی 

ناشــی از افزایش انتقال اســیدهای چرب به داخل میتوکندری توســط ال 

کارنیتین و در نتیجه بتااکسیداسیون بیشتر اسید های چرب است که با نتایج 

محققیــن زیادی همخوانی دارد. Rabie و همکاران در ســال های 1997و 

1998 گــزارش کردند که افــزودن mg/kg 50 ال کارنیتین باعث کاهش 

 Bunchasak و Nguyen .)25،26( چربی محوطه ی بطنــی می شــود

در ســال 2005 در تحقیق خود مشــاهده کردند که با افزایش سطح انرژی 

جیره )3200 در مقایســه با kcal/kg 3000( مقدار چربی محوطه ی بطنی 

جوجه های گوشتی افزایش می یابد )Miah .)23 و همکاران در سال 2004 

و Xu و همکاران در سال 2003 نیز نشان دادند که استفاده از ال کارنیتین در 

جیره ی جوجه های گوشتی می تواند چربی محوطه ی بطنی را کاهش دهد 

)20،31(. ال کارنیتین از طریق تسهیل در انتقال اسید های چرب بلند زنجیر 

از غشا داخل میتوکندری نقش مهمی در فرآیند بتااکسیداسیون و در نتیجه 

تولید ATP دارد که در نتیجه  قابلیت دسترسی اسید های چرب برای استریفه 

شدن و تشکیل تری گلیسیرید را کاهش می دهد. این موضوع می تواند دلیل 

مهمی برای کاهش مقدار چربی محوطه ی بطنی باشد )25،32(.

در تحقیق اخیر، مکمل ســازی جیره با ســطوح مختلف ال کارنیتین 

تأثیــری بر کلســترول، پروتئیــن، HDL و آلبومین نداشــت ولی مصرف 

باالترین سطح ال کارنیتین باعث افزایش گلوکز خون گردید. افزایش گلوکز 

خون به دنبال مصرف ال کارنیتین یکی دیگر از نتایج دیگر تحقیق اخیر بود. 

به طور مشابهی افزایش گلوکز خون به دنبال مصرف ال کارنیتین می تواند 

ناشی از افزایش مصرف اسیدهای چرب و کاهش مصرف گلوکز خون و در 

نتیجه افزایش غلظت گلوکز خون باشد. Taraz و Dastar در سال 2008 

نشان دادند که مصرف ال کارنیتین )mg/kg 125 و 250( تأثیری بر غلظت 

کلســترول، پروتئین کل، آلبومین، تری گلیســیرید، گلوکز و اسید اوریک 

خون جوجه های گوشتی ندارد )29(. 

نتیجــه گیــری: به طور کلــی، نتایج آزمایش اخیر نشــان می دهد که 

مصرف mg/kg 300 ال کارنیتین موجب بهبود عملکرد جوجه های تحت 

تنش گرمایی می گردد. همچنین کاهش چربی محوطه ی بطنی به دنبال 

مصرف باالترین سطح ال کارنیتین از دیگر مزایای تحقیق اخیر بود.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از آقایان پیام باغبان، علی پیرمحمدی، حسین رستم 

زاده، محمد قلیــزاده و بهنام صحرایی به خاطر همکاری در انجام تحقیق 

تشکر و سپاس گذاری می کنند.
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Abstract:
BACKGROUND: Heat stress declines the performance through physiologic changes of 

the poultry. OBJECTIVES: This experiment was conducted to evaluate the effects of dif-
ferent levels of L-carnitine on performance, carcass characteristics and some blood param-
eters of broiler chickens fed with high fat diets under heat stress. METHODS: Two hundred 
one-day-old broiler chicks (Ross 308) were used in a completely randomized design by 
four treatments and five replicates (pen) 10 birds in each replicate. The chickens of experi-
mental treatments were fed with basal diet (control group) and the diets plus the different 
levels of 100, 200 and 300 mg/kg L-carnitine. The experimental diets were used during 
the finisher period (day 24 to 42 of age) and under heat stress (32±1ºC as cyclic from 
9.00 AM to 5.00 PM). RESULTS: The results showed that the chicks fed with the highest 
L-carnitine had the higher weight gain during the finisher period as compared to control 
and the lower L-carnitine fed chicks (p<0.05). Furthermore, the feed conversion ratio of 
birds fed with the medium and high L-carnitine levels (100 and 300 mg) was lower than 
that of control birds (p<0.05). In orthogonal contrasts, L-carnitine supplementation caused 
the improvement in weight gain and feed conversion ratio during both the finisher and 
whole experimental periods (p<0.05). The consumption of highest L-carnitine decreased 
the abdominal fat as compared to control (p<0.05). In orthogonal contrasts, L-carnitine 
consumption caused the higher glucose and lower abdominal fat in comparison to control 
(p<0.05). CONLUSIONS: Totally, the results of recent experiment show that consumption 
of 300 mg/kg L-carnitine improves the performance of broiler chickens through the in-
crease in dietary fatty acids and energy.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The experimental feed ingredients .

Table 2. The mean feed consumption of different experimental treatments during the starter, finisher and whole the experimental 
period (g).
Table 3. The mean weight gain of different experimental treatments during the starter, finisher and whole the experimental period 
(g). (a, b,c) The means with different superscripts in each column differ significantly (p<0.05).
Table 4. The mean feed conversion ratio of different experimental treatments during the starter, finisher and whole the experimental 
period. (a, b) The means with different superscripts in each column differ significantly (p<0.05).
Table 5. The effects of different L-carnitine on proportional weights (the percent ratio to live weight) of breast, tigh, heart, spleen, 
liver, abdominal fat, gizzard and pancreas of broiler chickens under heat stress (day 42 of age). (a, b) The means with different super-
scripts in each column differ significantly (p<0.05).
Table 6. The effects of different L-carnitine on some blood indices (mg/dL) of broiler chickens under heat stress (day 42 of age).               
(a, b) The means with different superscripts in each column differ significantly (p<0.05).


