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  های با مقادیر متفاوت پروتئین بر عملکرد بررسی اثرات ال کارنیتین در جیره
  های گوشتی های خونی در جوجه و فراسنجه

  
  2ربهروز دستا و 1زهرا تراز*1

   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دانشیارگروه علوم دامی2 ، آموزش عالی گنبدرکز م،مربی گروه علوم دامی1
  23/4/87 : ؛ تاریخ پذیرش15/12/85: یافت تاریخ در

  
  

  چکیده
رد، ترکیب الشه و مقادیر     های با سطوح متفاوت پروتئین بر عملک       سی اثر مکمل ال کارنیتین در جیره      این آزمایش جهت برر   

دل و جیـره    یره با پروتئین متعا    شامل ج  برای این منظور دو جیره غذایی پایه      . های گوشتی انجام شد    جوجههای خونی    فراسنجه
جیـره بـا     در دوره آغـازین    .تهیـه شـد    ,1994NRC یها زین و رشد براساس توصیه    های آغا   برای هر یک از دوره     پروتئین کم

 انـرژی   یپـروتئین دارا    و جیـره کـم      درصـد  84/20گرم و پروتئین خام     لوی در ک  یلو کالر ی ک 2900 انرژی   یپروتئین متعادل دارا  
 3000 انـرژی  یدر دوره رشد جیـره بـا پـروتئین متعـادل دارا    .  درصد بود76/18ئین خام گرم و پروت  لوی در ک  یکالرلوی ک 2968

گرم و پـروتئین    لوی در ک  یکالرلوی ک 3061 انرژی   یپروتئین دارا   درصد و جیره کم    75/18روتئین خام   گرم و پ  لوی در ک  یکالرلویک
 قطعـه جوجـه   360ال کـارنیتین نیـز مکمـل و بـه        های پایه با مقادیر متفاوتی از        سپس هر یک از جیره    .  درصد بود  88/16خام  

هـای   داده. داده شدند  روز بر روی بستر پوشالی پرورش        42 برای مدت    ها  جوجه . تغذیه شدند  308گوشتی سویه تجاری راس     
 و جیـره    جیـره بـا پـروتئین متعـادل       ( سـطح پـروتئین      2 شـامل    2×3 تصادفی با آرایش فاکتوریل      آزمایش در قالب طرح کامالً    

 تیمـار   6بـه هـر یـک از        . تجزیه واریانس شـدند   ) گرم در کیلوگرم    میلی 250 و   125صفر،  (ل کارنیتین    سطح ا  3و  ) وتئینپر کم
 اسـتفاده از جیـره کـم        نتـایج آزمـایش نـشان داد      .  قطعه جوجه گوشتی اختصاص یافت     15 تکرار متشکل از     4آزمایشی تعداد   

 اسـتفاده از مکمـل ال     ). >05/0P(های گوشتی شد     فره بطنی جوجه  حو افزایش چربی    بدن  دار وزن    بب کاهش معنی  پروتئین س 
هـای   وجـه  راندمان الشه قابل طبخ ج     و بدن    افزایش وزن  دار یش معن یافزاگرم در کیلوگرم خوراک       میلی 125کارنیتین به مقدار    

ـ کـارنیتین در جیـره   ال کاهش سطح پروتئین جیره و همچنین استفاده از مکمل   . )>05/0P (گوشتی شد   کلـسترول،  غلظـت ر ب
  .نداشتدار  ثیر معنیأهای گوشتی ت جوجهخون گلیسرید، گلوکز و اسید اوریک  پروتئین کل، آلبومین، تری

   
  جوجه گوشتیخونی،  های فراسنجه،  پروتئین، ال کارنیتین:های کلیدی واژه

  
                                                 

  z_taraz@yahoo.com :  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
 C7H15NO3کارنیتین ترکیب آلی با  فرمول شیمیایی        

گیاهـان و جـانوران     . باشد یل م  گروه متی  3است که دارای    
 ،ین و لیـزین همـراه بـا آهـن         نوتی م های وسیله اسید آمینه   به

منیزیم قادر به سـاخت     ، نیاسین و    Cپیریدوکسین، ویتامین   
کننـده   هـا لیـزین تـامین      در این واکـنش   . باشند کارنیتین می 

ـ  نوتیـ اسکلت کربنـی و م      گـروه متیـل    عنـوان دهنـده    هین ب
بـر،   یب ؛1983،  همکاران و ندوراس ؛1983  ،ریمبر(باشد   می

ارنیتین در انتقـال اسـیدهای       کـ  ).1995 ،درس لیبت ؛   1988
چرب بلند زنجیر به داخل میتوکندری جهت تولید انـرژی          

 و متوسـط    وهمچنین خارج کردن اسیدهای چـرب کوتـاه       
 یلمنظور حفـظ سـطح اسـت        به یوکندریته از داخل م   یرزنج

  ،ی و اســالجیرابــ(  نقــش داردیوکنــدریتدر م 1آ یمکــوانز
سـتفاده از کـارنیتین     مطالعات متعـددی در مـورد ا       ).1998

بـوروم  . اسـت  هـای گوشـتی انجـام شـده        درتغذیه جوجـه  
 سـبب ره  یـ ن ج یتیکـارن   مکمل ال  گزارش کرد که    ) 1983(

شـود و    یمـ  ی چـرب و انـرژ     یدهایبهبود اسـتفاده از اسـ     
وانـات  یخصوص در ح   به و وزن    ییبازده غذا ل  ین دل یهم به
،   اسـت  یناکـاف آنهـا    در بدن    2نیتیکارن د ال یتر که تول   وانج

گزارش کردند استفاده   ) 1994(سل   و بارکر. ابدی یبهبود م 
ــه  الاز  ــه جوجـ ــارنیتین در تغذیـ ــتی  کـ ــای گوشـ  و هـ

ثیری بر وزن بـدن و ضـریب تبـدیل       أت جوان   یها بوقلمون
 مست و ؛1997 ،و همکاران رابی (در مقابل. خوراک ندارد

ند افزودن کارنیتین به جیـره   گزارش کرد)2000 ،همکاران
 در  .شـود   گوشتی سبب بهبود عملکرد آنها مـی       های جوجه
 ،خـوک  یبررو) 1991(دن و همکاران    یو توسط   یشیآزما
 ییل غـذا  یب تبـد  یش وزن و ضـر    ین بـر افـزا    یتیال کارن اثر
 اتضناقـ ترسـد علـت ایـن        نظـر مـی    هب .ر اعالم شد  یثأت یب
هـای   ن و ترکیـب جیـره     رنیتیمقـدار افـزودن مکمـل کـا        به

 100زودن کـارنیتین بـه مقـدار        اف. باشد آزمایش مربوط می  
ـ       میلی هـای   ثیری بـر عملکـرد جوجـه      أگـرم در کیلـوگرم ت

 200مقـدار    که افزودن کارنیتین به    گوشتی ندارد در صورتی   

                                                 
1- Style Co-A 
2- L-Carnitine 

 شود گرم سبب بهبود عملکرد پرندگان می     کیلو گرم در  میلی
 و همکاران  یزارش راب براساس گ  .)2003زو و همکاران،    (
هـای گوشـتی      عملکـرد جوجـه    بـر کارنیتین   ریثأت )1997(

 ی و اسالج  ی راب اگر چه . بستگی به سطح انرژی جیره دارد     
 بـین مکمــل  یرابطــه متقـابل کـه   کردنـد  گـزارش  )1998(

هـای افـزایش     نجهسکارنیتین و سطح انرژی جیره برای فرا      
ـ  ییغذاوزن و ضریب تبدیل       32 تـا    25  سـن  ه اسـتثنای  ب

ـ  دار .وجود ندارد  روزگی ـ بـه ا  ) 1994(ل و همکـاران     ی ن ی
ل یب تبـد  ی ضر ن  بر وزن بدن،    یتیکارن ل  دند که ا  یجه رس ینت

 بر یب. ر ندارد یثأ ت ی گوشت یها ب الشه جوجه  ی و ترک  ییغذا
 بهبودن سبب   یتیکارن افزودن ال ز گزارش کرد که     ین) 1988(

ه شود کـ   ی م ی گوشت یها از جوجه  یهش وزن گرو  یبه افزا 
  .ه کردندیتغذن یین پایئسطح پروت ی حاویها رهیاز ج

 هماننــد هــای گوشــتی امــروزه ترکیــب الشــه جوجــه
همـین دلیـل در مطالعـات          بـه  .عملکرد آنهـا مهـم اسـت      

هـای   هـای جوجـه    ثیر کارنیتین بر ترکیب الشه    أت،  متعددی
 )1986( یـت اوکار .است  گوشتی مورد بررسی قرار گرفته     

 یدهایاسـ  (سـازهای کـارنیتین    شپیگزارش کرد که کمبود     
ــهیآم ــزین و متن ــ لی ــی الشــه  ) یننوی ــزایش چرب باعــث اف

ـ  .شـود  های گوشتی می   جوجه  و )1998( ی و اسـالج   یراب
تفاده نیز گزارش کردند اس    )2003 ( زو و همکاران   ینهمچن

هـای گوشـتی سـبب کـاهش         از کارنیتین در تغذیه جوجه    
) 1994(ســل بــارکر و  در مقابــل .شــود چربــی الشــه مــی

ـ     ندگزارش کرد  ثیری بـر چربـی الشـه       أ افزودن کـارنیتین ت
ز گـزارش   ین) 1995( سدر  بتیل. های گوشتی ندارد   جوجه

 یهـا  ره جوجـه  یـ ن بـه ج   یتیکرد که افزودن مکمل ال کارن     
ـ      ی سبب بهبود اندک وزن بدن م      یگوشت  یشود اما بـر چرب

ـ  آزما یدر طـ  . ر ندارد یثأ ت یمحوطه شکم   کـه توسـط     یشی
ــارا  ــود و همک ــل ال  ) 1998(ن محم ــت مکم ــام گرف انج

ره یـ نسبت بـه ج  ) رهیگرم ج ولیگرم در ک   یلی م 50(ن  یتیکارن
 بهبـود   ش سـبب  ین در دو هفتـه اول آزمـا       یتیبدون ال کارن  

وزن گوشـت   . شـد  ییل غـذا  ی تبـد  بی ضر ش وزن و  یافزا
ـ     یر افـزا  یصورت چشمگ  نه و ران به   یس  یش و درصـد چرب
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یـره  ین ج مقدار پـروتئ  گر  یاز طرف د  . افتی کاهش   یشکم
هـای گوشـتی نیـز مـوثر         بر عملکرد و ترکیب الشه جوجه     

ین جیـره   که کاهش سـطح پـروتئ     است   گزارش شده  .است
نـصیری  و   یخـواجعل  (شـود  سبب افزایش چربی الشه می    

ودن  کــه افــز شــده گــزارش.)1994 دملــو ؛2006 مقــدم،
هـای کـم پـروتئین سـبب      اسیدهای آمینه ضروری به جیره  

هـن و   (شود   های گوشتی می   هوجبهبود عملکرد تولیدی ج   
، اما ممکن است عملکـرد تولیـدی آنهـا          )1992 همکاران،

مشابه جیره شـاهد حـاوی مقـادیر کـافی پـروتئین نباشـد              
ــری، ( ــوارتز و ب ــایش  ).1975 ش ــن رو آزم ــر از ای  حاض
 و   ترکیب الشـه   ،ثیر کارنیتین بر عملکرد   أمنظور بررسی ت   به

ی گوشـتی   هـا  جوجـه  هـای خـونی    برخی فراسنجه مقادیر  
ح متفـاوت پـروتئین     وهای حاوی سـط    ذیه شده با جیره   غت

  .انجام شد
   

  ها مواد و روش
 هروزه از سـوی    قطعه جوجـه گوشـتی یـک       360 تعداد

ــر308تجــاری راس  ــدت  ب ــستر42ای م ــر روی ب   روز ب
هایی بـا نـسبت      و عملکرد آنها در اثر تغذیه جیره      پرورش  

تفـاوت مـورد    انرژی به پروتئین و مقدار مکمل کارنیتین م       
جیـره پایـه بـرای       برای این منظور دو   . بررسی قرار گرفت  

 22(و رشد )  روزگی21 تا 0(ای آغازین ـه هریک از دوره
 1994NRC,1 براساس مقادیر توصیه شـده    )  روزگی 42تا  

  .تهیه شدند
 های آغازین و رشـد     جیره پایه اول در هر یک از دوره       

 76/18 و   84/20ترتیـب    بـه  (ارای مقدار پروتئین متعـادل    د
ترتیـب   به (و نسبت انرژی به پروتئین توصیه شده      ) درصد

در هریـــک از جیـــره پایـــه دوم . بـــود) 2/158 و 2/139
 درصد مقدار پـروتئین     90های آغازین و رشد دارای       دوره

و نـسبت   )  درصـد  88/16 و   75/18ترتیب   به(توصیه شده   
ب ترتیـ  بـه  (انرژی به پروتئین باالتر از مقدار توصـیه شـده      

                                                 
1- National Research Councile  

 1هـای پایـه در جـدول         ترکیب جیره . بود) 3/181 و   160
قبل از انجام آزمـایش مقـدار پـروتئین         . است گزارش شده 

خام ذرت و کنجاله سـویا بـرای اطمینـان از مقـدار کـافی              
های پایه توسط   جیره .پروتئین آنها در آزمایشگاه تعیین شد     

ای تنظیم شدند که به اسـتثنای       گونه به UFFDA2 افزار نرم
پروتئین خام حاوی حداقل مقدار مواد مغذی توصیه شـده          

1994NRC , باشند.  
 250 و   125های پایه با مقـدار صـفر،          هر یک از جیره   

گرم در کیلـوگرم کـارنیتین نیـز مکمـل شـدند تـا در                 میلی
بـه هـر یـک از       . دسـت آمـد      تیمار آزمـایش بـه     6مجموع  

 15اد   تکرار و به هر تکرار تعد      4های آزمایشی تعداد      تیمار
قطعه جوجه گوشتی جنس نر اختصاص یافـت و تـوزین           

  .صورت هفتگی انجام شد ها و خوراک به جوجه
 روزگی از تعداد دو جوجـه از هـر واحـد            35در سن   

لیتر خـون از سـیاهرگ بـال گرفتـه             میلی 4آزمایشی مقدار   
گیــری و تهیــه ســرم مقــدار گلــوکز،  پــس از خــون. شــد

کل و آلبومین بـه روش      گلیسیرید، پروتئین     کلسترول، تری 
هـای زیـست      بـا اسـتفاده از کیـت      (سـنجی      رنگ -آنزیمی
 شـرکت درمـان      و اسید اوریک با استفاده از کیـت       ) شیمی

گیـری    اندازهر  تکاو، به روش دستی با دستگاه اسپکتروفتوم      
  .شد

 از هـر واحـد       قطعـه پرنـده      2در پایان آزمایش تعداد     
 پروز(ار شدند   منظور بررسی ترکیبات الشه کشت     آزمایش به 
های آزمایش در قالب طـرح کـامالً         داده). 1992و لیسون،   

 SASافـزار   نـرم  توسـط    2×3تصادفی با آرایش فاکتوریـل      
عامل اول مقـدار پـروتئین      . تجزیه واریانس شدند  ) 1998(

و ) پـروتئین    پـروتئین متعـادل و کـم       سطح   2شامل  (جیره  
ر،  صـف  : سـطح  3شـامل   (عامل دوم مقدار مکمل کـارنیتین       

هـا   مقایسه میانگین . بود) در کیلوگرم گرم    میلی 250 و 125
  . انجام شد3ای دانکن توسط آزمون چند دامنه

                                                 
2- User Friendly Feed Formulation Done Again  
3- DNMQT  
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  .1) هوا خشکحسب درصدبر(های آزمایشی  ترکیب جیره -1جدول 
 ) هفتگی6 تا 3( رشددوره  ) هفتگی3 تا 0(آغازین دوره 

 مواد خوراکی
 کم پروتئین  عادل پروتئین مت کم پروتئین  متعادل  پروتئین

 03/72 81/66 74/66  94/60 ذرت
  57/22 08/28 48/27 59/33 سویاکنجاله 

 55/1 55/1 21/1 21/1 روغن سویا
 53/1 53/1  38/1 38/1 سنگ آهک 

 08/1 02/1 72/1 66/1 دی کلسیم فسفات 
 34/0 34/0 47/0 47/0 نمک 

 25/0 25/0 25/0 25/0  2 یمکمل ویتامین
 25/0 25/0 25/0 25/0 3 مکمل معدنی

 19/0 01/0 19/0  لیزین  -ال
 14/0 09/0 24/0 18/0 متیونین -دی ال 

 E 02/0 02/0 02/0 02/0ویتامین 
 05/0 05/0 05/0 05/0  سالینومایسین 

          :ترکیب محاسبه شده مواد مغذی
 3061 3000 2968 2900 )کیلوکالری درکیلوگرم( انرژی

 3/181 160 2/158 2/139  تئین  نسبت انرژی به پرو

 88/16 75/18 76/18 84/20 )درصد(پروتئین خام 
 98/0 98/0 06/1 06/1 )درصد(لیزین 
 69/0 69/0 82/0 83/0 )درصد(سیستین   +متیونین

  . هستندNRC , 1994ه شده ی توصی حداقل مقدار مواد مغذی حاوی غذاییها رهیجتمامی  -1
 B1  ،000/4ویتـامین   گـرم    میلـی  E،720ویتـامین   المللـی    واحـد بـین    D3  ،200/7ویتامین  المللی   واحد بین  000/800: امینی شامل  از مکمل ویت   گرم هر کیلو  -2

گـرم   میلـی  B12 ،40 ویتـامین  گـرم   میلـی B9  ،6ویتـامین گـرم   میلی B6 ،400ویتامین گرم  میلی B5 ،1200ویتامین گرم   میلیB3 ،000/12ویتامین گرم  میلی
  . بودکولین کلرایدگرم  میلی 000/20و H2 ویتامین 

سـلنیوم  گـرم    میلی 80  و  مس گرم  میلی 000/40،  رویگرم   میلی 000/40،  آهنگرم   میلی 000/200منگنز،  گرم   میلی 000/40:  هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل     -3
  .بود

  
  یج و بحثنتا

های مختلف پرورش    ثیر تیمارهای آزمایشی در دوره    أت
   گزارش شـده   2 در جدول    های گوشتی  بر عملکرد جوجه  

 درصـد حـد   10مقدار   به کاهش سطح پروتئین جیره   .است
دار وزن   سـبب کـاهش معنـی   , NRC 1994توصیه شـده  

 در ).>05/0P( شـد  رشـد های مختلـف      در دوره  ها  جوجه
 -زین و دی ال    لی -این آزمایش اسیدهای آمینه مصنوعی ال     

ا سطح اسـیدهای    پروتئین افزوده شد ت    متیونین به جیره کم   
. آمینه فوق مشابه جیره بـا سـطح پـروتئین متعـادل باشـد             

ودن اسیدهای  دهد که افز    منتشر شده نشان می    های  گزارش
پـروتئین سـبب بهبـود        هـای کـم    آمینه ضروری بـه جیـره     

هـن و  (شـود   هـای گوشـتی مـی       تولیـدی جوجـه    عملکرد
اما ممکن اسـت عملکـرد تولیـدی آنهـا          ،  )1992همکاران،

مقـادیر کـافی پـروتئین نباشـد        مشابه جیره شـاهد حـاوی       
ـ  در ا  ).1975 شوارتز و بری،  (  کـاهش سـطح     شین آزمـا  ی

دار مـصرف    ن جیره سبب کاهش نـسبی و غیرمعنـی        پروتئی
است چنانچه   گزارش شده . های گوشتی شد   خوراک جوجه 
لـت کمبـود    جیـره در حا   ) آمینـه اسیدهای  (مقدار پروتئین   

کنـد بـا افـزایش مـصرف          سعی می  جوجهای باشد    حاشیه
در . خوراک کمبود اسیدهای آمینـه خـود را جبـران نمایـد      

شد نامتعادلی اسـید آمینـه بـروز        که کمبود شدید با    صورتی
ه مـازاد کـه در عـدم        حالت اسیدهای آمینـ     در این . کند می
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کنند بـا ارسـال عالیمـی بـه مغـز سـبب              توازن شرکت می  
در . شـوند  های کاتابولیسم اسیدهای آمینه می     مسیر تحریک

یدهای آمینه ویژه اس هحالت تجزیه تمام اسیدهای آمینه ب  این
افتـد کـه سـبب کـاهش مـصرف           محدودکننده اتفـاق مـی    

 دملـو، (شـود    مـی  جوجـه  کـاهش رشـد      در نتیجه ک  خورا
1994.(  

ــاجیره حــاوی ییهــا جوجــه گــرم در  میلــی125 کــه ب
ره بـدون   یـ  نسبت به ج    شده بودند  گرم کارنیتین تغذیه  کیلو

 ).P>05/0( افزایش وزن باالتری نشان دادنـد      نیتیال کارن 
گرم  یلی م 250ن به   یتیزان مکمل ال کارن   یش م ی افزا نیهمچن
دار وزن بدن و     یرمعنی و غ  یش نسب یلوگرم سبب افزا  یدر ک 

 مختلـف   یها  در دوره  ی گوشت یها مصرف خوراک جوجه  
 نظر افزایش وزن بـا نتـایج        تایج این آزمایش از   ن.  شد رشد
ـ   )2000(همکـاران   و مـست  و )1997( همکـاران  و یراب

های گوشتی در پاسخ به      افزایش وزن جوجه   .مطابقت دارد 
افزودن ال کارنیتین به جیره ممکن است مربوط بـه بهبـود            

سیون کارآمـد   متابولیسم نیتروژن باشد که از طریق اکـسیدا       
تین از طریـق    کـارنی  لا. شـود  اسیدهای چـرب حاصـل مـی      

اسیون اسیدهای چرب زنجیـره بلنـد مقـدار          افزایش اکسید 
یل ســآ ر خــون  کــاهش داده و در نتیجــه تــریرا دنهــا آ

 در همـین زمـان      .یابـد  گلیسرول حاصل از آنها کاهش می     
کوآنزیم آ که از متابولیسم اسیدهای چـرب حاصـل           استیل

شده است در میتوکندری ذخیره شده و چنـین حـالتی بـر             
ـ      فعالی پیـروات  . گـذارد  ثیر مـی  أت پیـروات کربوکـسیالز ت
آنزیم آ اسـت و     وکل  کسیالز یک آنزیم وابسته به استی     کربو
سنتز اسـیدهای آمینـه     ریق تامین اسکلت کربنی در بیو     از ط 
ال کارنیتین ازطریق تسهیل خروج     . ضروری نقش دارد  ریغ

اسـیدهای آمینـه     از میتوکندری به بیوسنتز    استیل کوآنزیم آ  
ـ ( کند مک میضروری ک عامـل   ).1998 ،یاسـالج  و یراب

کننده بهبود وزن باشد ایـن اسـت         تواند توجیه  بعدی که می  
هبـود اسـتفاده از     که افزودن ال کارنیتین بـه جیـره سـبب ب          

 نجـام  ا روش دو   بـه ایـن عمـل      .شـود  پروتئین جیـره مـی    
سازهای  با جلوگیری از عرضه پیش     ( ابتدا مستقیم  ،شود  می

 صـورت غیرمـستقیم    و دوم به  ) پروتئینالزم برای بیوسنتز    
کــردن اســیدهای آمینــه ضــروری و      طریــق بهینــه از(

چنین حالتی سبب باال رفتن      .)غیرضروری در درون سلول   

از  نیـز  راندمان استفاده از بازده متابولیکی نیتروژن شـده و        
 کنـد  تلفـات آن جلـوگیری مـی       خروج بیهوده نیتـروژن و    

  ).1983، مریبر(
لوگرم یگرم در ک   یلی م 125 ره حاوی  که جی  ییها جوجه

ــد، مــصرف خــوراک  ال کــارنیتین را مــصرف کــرده بودن
- ال جیـره فاقـد    بیشتری نسبت به پرندگان تغذیه شده بـا       

ـ   ال کارنیتین  فزودنا .)P>05/0(کارنیتین داشتند    ره یـ  ج ر ب
ــدی ضــریرو ــاییل غــذایب تب ــیث ت   نداشــتیدار یر معن
)05/0<P.(         آزمایـشی کـه     این نتیجه بـا نتـایج حاصـل از

ــط  ــتوس ــاران یراب ــ و،)1997( و همک ــاران  ودن ی همک
انجــام گرفــت،  ) 1994(ل و همکــاران یــ و دار)1991(

ش محمـود و  یجـه حاصـل از آزمـا     یاما بـا نت   مطابقت دارد   
  .رت داردیمغا) 1983(و گزارش بوروم ) 1998(همکاران 

 در  هـا   جوجـه شه  تیمارهای آزمایشی بر ترکیب ال     ثیرأت
نتایج آزمـایش نـشان داد کـه        . است  شده  گزارش 3جدول  

دار  وتئین جیره تنهـا سـبب افـزایش معنـی         کاهش سطح پر  
اسـت کـه     گزارش شده ). >05/0P(چربی حفره بطنی شد     

 جیـره سـبب افـزایش چربـی الشـه           کاهش سطح پروتئین  
 خـواجعلی و نـصیری مقـدم،      (شود   های گوشتی می   جوجه
 پـروتئین    تـابع میـزان    ها  جوجهمقدار چربی الشه    ). 2006

 مصرفی است و جهت کـاهش چربـی الشـه بـه پـروتئین             
  ).1994 دملو،(باشد  بیشتری نیاز می) اسیدهای آمینه(

 که باجیره حاوی ال کارنیتین تغذیـه شـده          هایی  جوجه
بودند، درصد الشه قابل طبخ و درصـد وزن ران بیـشتری            

جیـره بـدون ال کـارنیتین        نسبت به پرندگان تغذیه شده با     
و از نظـر چربــی حفـره بطنــی و وزن   ) P>05/0(داشـتند  

 نتایج آزمایش ما از نظـر       .عضله سینه تفاوتی مشاهده نشد    
ــایج  ــا نت ــوزن ران ب ــ و )1998 (یو اســالج یراب و  یراب

نتایج ما در مـورد صـفت       . مطابقت دارد ) 1997(همکاران  
هـای   شکمی و وزن ماهیچه سینه با یافته      وزن چربی حفره    

) 1995(سـدر    بـت ی ل .داردطابقت  م) 2003 (زو و همکاران  
گزارش کرد کـه اسـتفاده از       سو با نتایج این مطالعه        همز  ین

 سـبب کـاهش     ی گوشـت  یهـا  ره جوجـه  ین در ج  یتیال کارن 
ـ دار. شـود  ی نمـ  ی حفره شکم  یزان چرب یم ل و همکـاران    ی
 راب الشـه    یـ ن بـر ترک   یتی ال کـارن   ریثتـأ   عـدم  زین) 1994(

  .گزارش نمودند
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Abstract 2   

This study was conducted to investgate the effect in L-carnitine of diets with different levels of 
protein on the performance and hematology value of ross 360 broiler chickens were kept for 42 
days.The experiment consisted of six dietary treatments and four replicates per treatment with15 
broiler chickens per replicate in a completly randomized design. Dietary treatments consisted 
of:1)Basal diet; 2)Basal diet with 125mg/kg L-carnitine.3)Basal diet with 250 mg/kg L-carnitine.4)low 
protein diet without L-carnitine. 5)low protein diet with 125 mg/kg L-carnitine.6)low  protein diet with 
250mg/kg L-carnitine.The results showed that during the xperimental period, brids were fed with 
sufficient quantity of protein had higher weight gain as compared to those  were fed low protein diet 
(P<0/05).Reduciny of dietary protein level, caused significant increase in food intake and food 
conversion ratio(P<0/05).Also L-carnitine caused significant increase in ratio of the weight of breast 
and the weight of cookable chiken and significant decrease in the obdominal fat (P<0/05). dietary 
protein and L-carnitine supplementation didn’t have any significant effects on the blood factors. 
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