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چکیده
این آزمایش با استفاده از  270قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس( ،)308به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط
لیزین -متیونین اضافی بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم و خصوصیات آنتیاکسیدانی خون جوجه گوشتی انجام گرفت .آزمایش به
روش فاکتوریل  3×3در قالب طرح کامالً تصادفی با  9تیمار در  3تکرار و  10قطعه در هر تکرار ،طی سه دوره آغازین (صفر تا
10روزگی) ،رشد ( 11تا  24روزگی) و پایانی ( 25تا  42روزگی) صورت گرفت .سطوح صفر 75 ،و  150میلیگرم در کیلوگرم ال-
کارنیتین و سطوح  15 ،0و  30درصد مخلوط لیزین -متیونین (با نسبت یکسان) بیش از توصیه دفترچه راهنمای سویه راس ()308
در این آزمایش استفاده گردید .نتایج نشان داد که کمترین افزایش وزن و بیشترین ضریب تبدیل خوراک در تیمار شاهد و تیمار حاوی
 150میلیگرم ال-کارنیتین و  30درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی مشاهده شد ( .)P<0/05تیمار حاوی  150میلیگرم ال-
کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی دارای باالترین افزایش وزن و پایینترین ضریب تبدیل خوراک در دورههای
الکتوباسیلهای تیمار حاوی  150میلیگرم ال-کارنیتین و  30درصد مخلوط لیزین-

آغازین ،رشد و کل دوره بود ( .)P<0/05جمعیت
متیونین اضافی حداقل و تیمار  75و  150میلیگرم ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی حداکثر بود (.)P<0/05
به طور کلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف  150میلیگرم در کیلوگرم ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین -متیونین
اضافی میتواند باعث افزایش صفات مربوط به تولید و سالمت جوجههای گوشتی میگردد.
واژگان کلیدی :افزایش وزن ،جوجه گوشتی ،ضریب تبدیل خوراک ،الکتوباسیل ،مصرف خوراک
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مقدمه
امروزه محققین به دنبال استفاده از ترکیباتی در جیره هستند

همکاران .)1987 ،نیازمندیهای متیونین غالباً در قالب

که ضمن حفظ و افزایش عملکرد جوجهها ،کیفیت الشه آنها

متیونین به عالوه سیستین بیان میشود زیرا در مواقع نیاز،

را نیز افزایش دهند .یکی از این ترکیبات ال-کارنیتین است

متیونین به سیستین تبدیل میشود .متیونین از لحاظ

(ارسالن و همکاران .)2004 ،ال-کارنیتین از نظر طبقهبندی

متابولیکی با سیستین و کولین مرتبط است و برای تولید

مواد آلی ،یک شبهویتامین و جزء آمینهای چهارگانه محلول

کراتینهای مورد استفاده در رشد پر ضروریست .غلظت پایین

در آب بوده و به عنوان یک حامل در انتقال اسیدهای چرب

متیونین در جیرههای با درصد باالی ذرت و کنجاله سویا

بلند زنجیر در داخل میتوکندری عمل مینماید (مست و

منجر به استفاده وسیع از مکمل متیونین در جیره طیور

همکاران )2000 ،ال-کارنیتین به طور طبیعی در بدن انسان و

گردیده است ،همچنین افزودن متیونین نیاز به ویتامین B6را

حیوانات در مقادیر اندک تولید میشود ولی با توجّه به نقش

افزایش داده و در صورت کمبود ویتامین B6مصرف خوراک و

مهم در متابولیسم انرژی ،تأمین آن در بدن بسیار ضروری

رشد نیز کاهش مییابد (شرر و بیکر .)2000 ،از دیگر عوامل

است .از طرفی به منظور تأمین و سنتز کارنیتین مورد نیاز

مهم و مؤثر در بهبود عملکرد و افزایش سودآوری در پرورش

بدن ،نیاز به اسیدآمینه ضروری لیزین و متیونین و همچنین

طیور ،سالمت دستگاه گوارش است .جمعیت میکروبی روده

بعضی از مواد مغذی کم نیاز مثل آهن ،ویتامین  Cو B6

نقش مهمی در سالمت دستگاهگوارش ایفا میکند .جمعیت

ضروریست .لذا کمبود مواد مغذی کم نیاز منجر به کاهش

میکروبی دستگاهگوارش شامل میکروبهای گرم مثبت و گرم

سنتز ال-کارنیتین و در نتیجه خستگی ماهیچهای میشود

منفی است .در پرندگان سالم ،بین جمعیتهای میکروبی گرم

(مست و همکاران .)2000 ،انتخاب مداوم جوجههای گوشتی و

ایدهآل توازن وجود دارد و
مثبت و گرم منفی در یک  pH

تخمگذار به منظور بهبود بازده خوراک و تولید تخممرغ،

دستگاهگوارش سالم دارای جمعیت غالبی از باکتریهای گرم

همواره با تغییر احتیاجات مواد مغذی همراه است .برخی از

مثبت است (افشار مازندران .)1381 ،بنابراین هدف از این

مواد مغذی که در گذشته به عنوان مواد مغذی غیر ضروری در

پژوهش بررسی تأثیرات سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط

نظر گرفته میشد ،ممکن است تبدیل به مواد مغذی ضروری

لیزین -متیونین اضافی بر عملکرد ،جمعیت میکروبی روده و

گردد .بنابراین ،ارزیابی دوباره تعیین احتیاجات این مواد مانند

خصوصیات آنتیکسیدان خون در جوجه گوشتی بود.

ال-کارنیتین طیور ضروری به نظر میرسد (ادبی و همکاران،
 .)2011مقادیر توصیه شده ال-کارنیتین در طیور  25الی 50

مواد و روشها

میلیگرم در روز است .همچنین اسیدهای آمینه جیره از دیگر

این آزمایش در سالن پرورش طیور دانشکده علوم کشاورزی

عوامل مهم در رشد طیور هستند .از جمله اسیدهایآمینهی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،واقع در کیلومتر  10جاده

مهم مؤثر بر مصرف خوراک و رشد ،اسیدآمینه لیزین است.

الکان انجام شد 270 .قطعه جوجه خروس نژاد راس ()308

لیزین جزء اسیدهایآمینه ضروری برای طیور محسوب

یکروزه ،در قالب طرح کامالً تصادفی به روش فاکتوریل 3×3

میشود ،لذا تأمین این اسیدآمینه از طریق خوراک برای طیور

شامل  9تیمار 3 ،تکرار و  10پرنده در هر واحد آزمایشی در

الزامی است .همچنین اسیدآمینه متیونین هم در طیور

نظر گرفته شد .تنظیم و تهیه جیرههای مورد آزمایش بر

ضروری بوده و نقش آن در پروتئینها از سه جنبه خاصیّت

اساس احتیاجات جوجه گوشتی سویه تجارتی راس(،)308

آبگریزی ،اکسیداسیون گوگرد و آغاز ساخت پروتئین حائز

طی سه دوره آغازین (صفر تا  10روزگی) ،رشد ( 11تا 24

اهمیت است .متیونین اوّلین اسیدآمینه محدودکننده در جیره

روزگی) و پایانی ( 25تا  42روزگی) تهیه گردید (جدول.)1

طیور است (انجمن ملی تحقیقات1984 ،؛ تسیاگبه و

شرایط پرورش پرنده بر اساس دفترچه راهنما سویه تجاری
راس ( )308مدیریت گردید .جیرههای آزمایشی بر پایه ذرت و

حسینتبار قاسمآباد و همکاران :تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی بر عملکرد و51...
سویا بر اساس توصیههای دفترچه راهنما سویه تجاری راس

آگار( 9محیط کشت جامد) هم بیانگر جمعیت آنتروکوک10
ها

(1)UFFDA

(جزء باکتریهای بیهوازی اختیاری ،کوکسی شکل ،گرم

تنظیم گردید .سطوح مختلف ال-کارنیتین شامل :سطح صفر،

مثبت ،اسپور تولید نمیکنند) میباشند .مقدار مورد نیاز پودر

 75و  150میلیگرم در کیلوگرم جیره و سطوح مخلوط

محیط کشت ،بر اساس دستور آمادهسازی دفترچه راهنمای

لیزین -متیونین بیش از توصیه دفترچه راهنما سویه تجاری

شرکت مرک ،به داخل ارلنهای حاوی آب مقطر اضافه گردید.

راس( )308شامل سطوح  15 ،0و  30درصد اضافه بر نیاز

سپس جهت حل شدن ،ارلن تکان داده شد تا پودر در آب

انتخاب گردید .طی دوره پژوهش ،آب و خوراک به صورت آزاد

مقطر حل شود .جهت صاف کردن و شفافیت پودرهای محلول

در اختیار جوجهها قرار داده شد .خوراک مصرفی و وزن بدن

شده ،ارلن حاوی پپتونواتر روی هاتپلیت11قرار داده شد.

جوجهها در دورههای آغازین ،رشد و پایانی توزین و ثبت

همچنین جهت رقیق کردن یا به عبارت دیگر رقتسازی

شدند و ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف خوراک

متوالی12محتویات داخلی سکوم ،در این آزمایشها از پودر

جوجههای هر گروه در هر دوره به متوسط افزایش وزن روزانه

پِپتونواتر13استفاده شد .در مرحله بعد در دمای  121درجه

هر گروه محاسبه شد .همچنین تعداد تلفات به طور روزانه و

سانتیگراد و فشار یک اتمسفر به مدّت  15الی  20دقیقه

در نهایت در کل دوره ثبت شد .در روز پایانی پرورش ،از هر

تمامی ارلنهای حاوی پودر محلول و همچنین ارلنهای حاوی

تکرار دو قطعه جوجه به صورت تصادفی به منظور تعیین

پپتونواتر ،در داخل اتوکالو قرار داده شد تا استریل گردند.

جمعیت میکروبی سکوم انتخاب و کشتار شد .بعد از تفکیک

سپس همگی ارلنها از اتوکالو خارج شده تا کامالً خنک

الشه ،بخش سکوم جدا شده و درون پلیتهای استریل به

گردند .پس از سرد شدن آنها ،در کنار شعله و محیط استریل،

آزمایشگاه فرستاده شد .محیط کشت جمعیت میکروبی سکوم

محلولها از ارلن به پلیتهای استریل (پتریدیش) مورد نظر

مورد استفاده متعلق به شرکت مِرک2ساخت کشور آلمان بود.

انتقال داده شد .پس از آماده سازی پپتونواتر و محیط

محیط کشت باکتریها ،جهت تشکیل کلنی بر اساس توصیه

کشتها ،برای هر نمونه محتوی سکوم 9 ،عدد لوله آزمایشی

راهنمای آمادهسازی شرکت تجاری مرک ( )2010مهیا گردید.

حاوی محلول پپتونواتر (داخل لولههای آزمایشگاهی) و 12

محیط کشت مککانکی آگار( 3محیط کشت جامد) بیانگر

عدد محیط کشت (از هر محیط کشت سه عدد پتریدیش) در

جمعیت کلیفرم4ها (جزء باکتریهای گِرم منفی ،کُروی شکل

نظر گرفته شد .ابتدا یک گرم از محتویات داخل سکوم

( )308و با استفاده از نرمافزار جیرهنویسی

بیهوازی اختیاری ،غیراسپور زا) ،محیط کشت ای.اِم.بی

آگار5

جوجهها ،با اسکالپل استریل جداسازی و وارد پلیت خالی

(محیط کشت جامد) بیانگر جمعیت اشریشاکالی( 6جزء

استریل گردید .در گام اول ،کل محلول لوله شماره یک (حاوی

باکتری گرم منفی ،کروی شکل ،بیهوازی اختیاری و

پپتونواتر) را داخل پلیت حاوی یک گرم محتویات سکوم

غیراسپور زا) ،محیط کشت روگاسا آگار(7محیط کشت جامد)

ریخته و به همزده تا مخلوط همگن (محتویات سکوم +محلول

بیانگر جمعیت الکتوباسیل( 8جزء باکتری گرم مثبت،

پپتونواتر) حاصل شود .سپس با سَمپلر ،مقدار 1000

بیهوازی ،عمدتاً اختیاری ،تخمیرکننده تبدیل قندها به

میکروالندا با رعایت اصول بهداشتی از محلول شماره یک

اسیدالکتیک و دارای خاصیت پروبیوتیکی) ،محیط کشت آزاید

(مخلوط همگن) برداشته و به لوله شماره دو منتقل گردید و
به همین ترتیب تا لوله شماره نُه (همهی لولهها حاوی پپتون-

1

User Friendly Feed Formulation Done Again
MERCK
3
Mckoneky Agar
4
Coliform
5
E.M.B Agar
6
Escherichia coli
7
Rogosa Agar
8
Lactobacillus
2

واتر) به مقدار هزار میکروالندا رقتسازی متوالی انجام گرفت.
9

Azide Agar
Entrocucus
11
Hot Plate
12
Serial Dilution
13
Peptone Water
10
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در گام دوم با سمپلر مقدار  100میکروالندا محلول درون

طول موج  505نـانومتر در دمای  37درجه سانتیگـراد

لولهها (حاوی مخلوط همگن  +پپتونواتر) برداشته شد و

اسـتفاده شد .یـک واحـدSOD1

داخل هر پتریدیش حاوی محیط کشت 100 ،میکروالندا بر

ممانعت  50درصدی از احیـاء  INTتحـت شـرایط آزمـایش

اساس مطابقت شماره لوله با شماره آدرس پلیت حاوی محیط

میشـود .همچنـین ،فعالیـت گلوتاتیون پراکسیداز با

کشت ،تخلیه محلول روی پلیتها صورت گرفت .پس از اتمام

کیتهـای سنجـشی رانـسل شـرکت راندوکس در طـول

تخلیه محلولپاشی روی محیط کشت ،توسط لوله استریل،

مـوج  340نـانومتر در دمـای  37درجـه سانتیگراد و با

مایع محلول در کل پلیت پخش یکدست و در نهایت درب

دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Cecilc8000, UKاندازهگیری شد

محیط کشت را گذاشته و به داخل انکوباتور انتقال داده شد.

(پاگلیا و همکاران .)1967 ،برای اندازهگیری مالوندیآلدئید،

انکوباتور روی  35درجه تنظیم شد تا بعد از  4-2روز کلنیها

 500میکرولیتر پالسما و  3میلیلیتر اسید فسفریک  1درصد

تشکیل که گردید و شمارش باکتریها صورت گرفت .همچنین

مخلوط شده و بعد از ورتکس 1 ،میلیلیتر محلول

در  42روزگی ،از هر تکرار دو جوجه به طور تصادفی انتخاب و

تیوباربیتوریک اسید  0/6درصد به لوله آزمایش اضافه شد و به

نمونههای خونی از سیاهرگ زیر بال آنها گرفته شد .نمونهها با

مدت  45دقیقه در داخل یک بنماری در حال جوش قرار داده

سرعت سه هزار دور در دقیقه به مدت ده دقیقه و در دمای

شد .سپس لوله آزمایش را زیر آب سرد خنک کرده ،به میزان

معمولی (دمای اتاق) سانتریفیوژ شده و پالسمای بدست آمده

 3میلیلیتر  Nبوتانول اضافه نموده و به مدت  1الی  2دقیقه

در دمای  -20درجه سانتیگراد تا زمان اندازهگیری

مخلوط کرده و سپس به مدت  10دقیقه با دور 3000

آزمایشگاهی نگهداری شدند .سپس نمونههای پالسما در دمای

سانتریفیوژ نموده و پس از جدا کردن فاز آلی (محلول رویی)

معمولی آزمایشگاه ذوب شده و برای اندازهگیری شاخصهای

اندازهگیری جذب نوری در طول موج  532نانومتر و با استفاده

آنتیاکسیدانی مورد استفاده قرار گرفتند .کیت اندازهگیری

از دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Cecilc8000, UKدر مقابل

ظرفیت آنتیاکسیدانی از شرکت تجاری راندوکس -رانسود

بوتانول به عنوان بالنک انجام گرفت و نتایج حاصله پس از

تهیه و بر اساس دفترچه راهنما شرکت سازنده ،بدون تغییر و

انتقال به منحنی استاندارد ،غلظت مالوندیآلدئید سرمی

با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتری ()Cecilc8000, UK

نمونهها تعیین گردید .کلیهی دادههای حاصل از این آزمایش

آزمایش انجام گردید .برای اندازهگیری فعالیـت آنزیمهای

با استفاده از مدل آماری زیر ،به روش فاکتوریل  3×3بر پایه

گلوتـاتیون پراکـسیداز و سوپراکـسید دسـموتاز (واحـد بـر

طرح کامالً تصادفی توسط رویهی  GLMنرمافزار  SASمورد

گـرم هموگلـوبین) ،از گلبـول قرمـز استفاده شد .به منظور

تجزیه آماری قرار گرفت و مقایسهی میانگینها برای هریک از

سـنجش فعالیـت آنـزیم سوپراکـسید دسموتاز گلبول قرمز

صفات به روش دانکن و در سطح آماری  5درصد انجام شد.

گروههای گوناگون آزمایشی ،از کیت رانسود شرکت راندوکس

مدل آماری طرح به شکل زیر میباشد:

استفاده شـد (وولیامز و همکاران .)1983 ،در ایـن روش از

Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + eijk
 :Yijkمقدار صفت مورد نظر :µ ،میانگین کل :Ai ،تأثیر سطح i

گزانتــین و گزانتــین اکــسیداز برای تولیــد رادیکــالهای
سوپراکسید استفاده گردیدکـه بـا  2و 4یدوفنیل 3 ،و 4
نیتروفنول 5 ،فنیل تترازولیوم کلراید ( )INTواکنش میدهد و
فرمازان قرمز رنگی را تولیـد میکنـد .فعالیـت سوپراکـسید
دسـموتاز بـا درجـههـای ممانعــت از انجــام ایــن واکـنش

مقداری است که باعث

ام (ال-کارنیتین) :Bj ،تأثیر سطح  jام (مخلوط لیزین-
متیونین) :ABij ،تأثیر متقابل  iو ( jال-کارنیتین و مخلوط
لیزین -متیونین) :eijk ،تأثیر خطای آزمایشی یا عوامل
ناشناخته در هر مشاهده.

اندازهگیری گردید .برای انـدازهگیـری فعالیـت سوپراکـسید
دسموتاز از دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Cecilc8000, UKبا
Superoxide-Dismutase

1
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جدول  .1مواد تشکیلدهنده و ترکیبات شیمیایی جیرهی پایه بر حسب درصد ماده خشک
ماده خوراکی
دانه ذرت
کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)
روغن سویا
پوسته صدف
دی کلسیم فسفات
ال -لیزین
دی-ال متیونین %98خلوص
1
مکمل مواد معدنی و ویتامینی
نمک طعام
جمع کل
ماده خشک (درصد)
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلو کالری بر کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
لینولئیک اسید (درصد)
فیبر (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
سدیم (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین  +سیستین (درصد)

رشد
آغازین
( 11تا  24روزگی)
(صفر تا  10روزگی)
59/23
55/93
34/29
37/30
2/61
2/00
1/12
1/35
1/79
2/00
0/16
0/26
0/25
0/36
0/5
0/5
0/30
0/30
100
100
میزان مواد مغذی محاسبه شده جیره
86/19
85/99
2955/00
2920/00
20/80
21/00
2/73
2/46
2/22
2/26
0/84
0/90
0/45
0/45
0/15
0/15
0/16
0/16
1/08
1/27

پایانی
( 25تا  42روزگی)
62/48
29/93
3/79
1/11
1/54
0/17
0/19
0/5
0/30
100
85/83
3058/00
18/25
2/95
2/14
0/74
0/42
0/15
0/16
0/95

*مکملهای معدنی و ویتامینی در هر کیلوگرم جیره حاوی رتینول 9000 :واحد بینالمللی ،آلفا توکوفرول استات 18 :واحد بینالمللی ،سیانوکوباالمین 15/0 :میلیگرم،
ریبوفالوین 6/6 :میلیگرم ،کلسیم پانتونات 10 :میلیگرم ،نیاسین 30 :میلیگرم ،کولین  500میلیگرم ،بیوتین 1/0 :میلیگرم ،تیامین 8/1 :میلیگرم ،پیرودوکسین 3 ،میلی-
گرم ،اسید فولیک 1 :میلیگرم ،ویتامین منادیون 2 :میلیگرم ،آنتیاکسیدان (اتوکسی کوئین) 100 :میلیگرم ،منگنز 100 :میلیگرم ،روی 50 :میلیگرم ،مس 10 :میلیگرم،
آهن 50 :میلیگرم ،ید 1 :میلیگرم ،سلنیوم 0/2 :میلیگرم بودند.

نتایج و بحث
عملکرد جوجه گوشتی
جداول ( )3( ،)2و ( )4تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و

میلیگرم ال-کارنیتین و  30درصد مخلوط لیزین -متیونین

مخلوط لیزین  -متیونین اضافی را بر عملکرد جوجههای

اضافی) در دورههای آغازین ،رشد و کل دوره مشاهده شد

گوشتی نشان میدهند .نتایج عملکرد پرنده برای اثرات اصلی

( .)P<0/05تیمار هشتم ( 150میلیگرم ال-کارنیتین و 15

نشان داد که استفاده از سطوح باالی ال-کارنتین منجر به

درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی) دارای حداقل و

بهبود عملکرد در تمامی دورهها به جز دوره پایانی گردید

تیمارهای اول (تیمار شاهد) و نهم ( 150میلیگرم ال-

( .)P<0/05اثرات اصلی مختص به سطوح مخلوط لیزین-

کارنیتین و  30درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی) هم

متیونین اضافی فقط در سطح  30درصد برای دوره رشد منجر

دارای حداکثر مقدار مصرف خوراک در دورهه پایانی و کل

به کاهش عملکرد شد ولی در سایر سطوح برای تمامی دورهها

دوره بودند (.)P<0/05

تأثیری بر عملکرد پرنده مشاهده نگردید ( .)P>0/05همچنین

بابازادهاقدم و همکاران ( )1394گزارش نمودند استفاده از

نتایج اثرات متقابل این تحقیق نشان داد تیمار هشتم (150

سطوح باالی بیش 100میلیگرم در کیلوگرم ال-کارنیتین در

میلیگرم ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین -متیونین

دوره پایانی و کل دوره منجر به افزایش وزن باالتر پرندگان در

اضافی) دارای کمترین ضریب تبدیل خوراک و بهترین افزایش

تنش گرمایی ،نسبت به گروه شاهد شد و ضریب تبدیل نیز در

وزن در دورههای آغازین ،رشد و همچنین کل دوره بود

دوره پایانی و کل دوره بهبود یافت که با نتایج کلی این تحقیق

( .)P<0/05حداقل افزایش وزن و حداکثر ضریب تبدیل

مبنی بر استفاده از سطوح باالی ال-کارنیتین در بهبود

خوراک هم در تیمار اول (تیمار شاهد) و تیمار نهم (150

عملکرد نیز مطابقت دارد و دلیل آن سهولت استفاده از
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اسیدهای چرب و انرژی ،توسط ال-کارنیتین میباشد که در

تأثیر معنیداری روی میانگین خوراک مصرفی در جوجههای

نهایت میتواند باعث بهبود بازده خوراک و وزن بدن شود.

گوشتی ندارد که با نتایج بدست آمده در این تحقیق مطابقت

افزایش مقدار ال-کارنیتین ،فعالیت لیپاز را افزایش داده و

ندارد .مست و همکاران ( )2000گزارش نمودند استفاده از

میزان لیپوژنز نیز کاهش میدهد که ناشی از کاهش فعالیت

 125میلیگرم ال-کارنیتین منجر به افزایش وزن پرنده

mRNA

میگردد که با نتایج این تحقیق در سطوح باالی ال-کارنیتین

بیان ژن آنزیمهای لیپوژنیک و در نتیجه کاهش بیان

منطبق است.

اسید چرب سنتاز است (دانشیار و همکاران .)1393 ،لیبتسدر
و همکارن ( )1995نشان دادند افزودن مکمل ال-کارنیتین


جدول  .2تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی بر مصرف خوراک (گرم) جوجههای گوشتی
اثرات اصلی
صفر
75
150
SEM
P-Value
صفر درصد
 15درصد
 30درصد
SEM
P-value

تیمار 1
(صفر × صفر)
تیمار 2
( × 15صفر)
تیمار 3
( × 30صفر)
تیمار 4
(صفر × )75
تیمار 5
()75 ×15
تیمار 6
()75 × 30
تیمار 7
(صفر ×)150
تیمار 8
()150× 15
تیمار 9
()150× 30
SEM
P-value



دوره پایانی
( 25تا  42روزگی)

دوره رشد
دوره آغازین
( 11تا  24روزگی)
(صفر تا  10روزگی)
سطوح ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم)
3486/65a
1261/69a
136/49a
ab
ab
3301/16
1219/86
133/15b
3269/93b
1153/59b
132/90b
82/74
47/52
6/75
0/03
0/04
0/03
سطوح مخلوط لیزین -متیونین (درصد) (بیش از توصیه دفترچه راهنما پرورش راس)308
3368/45
1264/61a
135/19
3359/74
1169/83b
136/52
3379/09
1238/69a
134/81
81/51
46/46
6/85
0/07
0/03
0/08
تیمارها (اثرات متقابل)
(لیزین -متیونین × ال-کارنیتین)

کل دوره
(صفر تا  42روزگی)
4958/69a
4829/16ab
4546/27b
96/84
0/02
4889/61
4787/09
4692/43
98/58
0/09

136/23

1280/30

3600/90a

5017/43a

133/60

1158/46

3380/40ab

4672/46ab

135/90

1200/20

3350/90ab

4837/00ab

133/43

1165/60

3389/10ab

4719/13ab

130/32

1280/19

3319/80ab

4551/31ab

132/53

1145/13

3450/70ab

4728/36ab

131/67

1135/51

3400/00ab

4667/18ab

130/43

1100/23

3290/90b

4521/56b

135/57

1278/90

3550/40a

4964/87a

8/37
0/07

49/49
0/09

83/30
0/05

100/06
0/04

 a, b, cمیانگین در هر ستون با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P<0/05
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جدول  .3تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی روی افزایش وزن (گرم) جوجههای گوشتی
کل دوره
دوره پایانی
دوره رشد
دوره آغازین
اثرات اصلی
(صفر تا  42روزگی)
( 25تا  42روزگی)
( 11تا  24روزگی)
(صفر تا  10روزگی)
سطوح ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم)
2279/28b
1654/35
599/84c
80/53b
صفر
ab
b
2349/73
1649/95
631/58
81/47ab
75
2382/69a
1599/82
690/89a
83/19a
150
82/41
19/41
27/84
16/89
SEM
0/03
0/29
0/001
0/04
P-Value
سطوح مخلوط لیزین -متیونین (درصد) (بیش از توصیه دفترچه راهنما پرورش راس)308
2347/62
1623/39
629/95b
83/57
صفر درصد
2397/13
1635/78
660/79a
85/04
 15درصد
2340/97
1650/02
561/93c
84/79
 30درصد
82/54
20/64
27/41
17/16
SEM
0/06
0/08
0/001
0/07
P-value
تیمارها (اثرات متقابل)
(لیزین -متیونین × ال-کارنیتین)
تیمار 1
2264/30b
1625/60
558/10c
80/60b
(صفر × صفر)
تیمار 2
ab
ab
ab
2351/80
1620/20
650/29
81/31
( × 15صفر)
تیمار 3
2297/02ab
1615/02
600/50ab
81/50b
( × 30صفر)
تیمار 4
2348/97ab
1628/20
640/10ab
80/67ab
(صفر × )75
تیمار 5
2366/21ab
1600/80
680/41ab
85/00ab
()75 ×15
تیمار 6
ab
ab
ab
2339/37
1622/20
635/90
81/27
()75 × 30
تیمار 7
2371/99ab
1661/22
630/67b
80/10b
(صفر ×)150
تیمار 8
2398/85a
1600/42
700/83a
86/60a
()150× 15
تیمار 9
2246/59b
1635/42
602/00c
79/17c
()150× 30
86/91
22/22
29/31
18/57
SEM
0/02
0/31
0/001
0/001
P-value

 a, b, cمیانگین در هر ستون با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P<0/05




جدول  .4تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی روی ضریب تبدیل جوجههای گوشتی
کل دوره
دوره پایانی
دوره رشد
دوره آغازین
اثرات اصلی
(صفر تا  42روزگی)
( 25تا  42روزگی)
( 11تا  24روزگی)
(صفر تا  10روزگی)
سطوح ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم)
2/17a
2/10
2/10a
1/69a
صفر
ab
ab
2/05
2/00
1/93
1/63ab
75
1/90b
2/04
1/66b
1/59b
150
0/01
0/06
0/03
0/01
SEM
0/04
0/13
0/03
0/03
P-Value
سطوح مخلوط لیزین -متیونین (درصد) (بیش از توصیه دفترچه راهنما پرورش راس)308
2/08
2/07
2/00ab
1/61
صفر درصد
1/99
2/05
1/77b
1/60
 15درصد
2/00
2/04
2/20a
1/59
 30درصد
0/01
0/06
0/03
0/01
SEM
0/07
0/07
0/03
0/08
P-value
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ادامه جدول 4
تیمارها (اثرات متقابل)
(لیزین -متیونین × ال-کارنیتین)
تیمار 1
(صفر × صفر)
تیمار 2
1/78ab
1/64ab
( × 15صفر)
تیمار 3
1/99ab
1/66ab
( × 30صفر)
تیمار 4
1/82ab
1/65ab
(صفر × )75
تیمار 5
1/88ab
1/53ab
()75 ×15
تیمار 6
1/80ab
1/63ab
()75 × 30
تیمار 7
1/80ab
1/64ab
(صفر ×)150
تیمار 8
1/56 b
1/50b
()150× 15
تیمار 9
2/12a
1/71a
()150× 30
0/06
0/03
SEM
0/001
0/04
P-value
 a, b, cمیانگین در هر ستون با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P<0/05
1/69a



2/29a

2/21

2/21a

2/08

1/98ab

2/08

2/10ab

2/07

2/00ab

2/06

1/92b

2/12

2/02ab

2/04

1/96ab

2/05

1/89b

2/17

2/14a

0/09
0/11

0/04
0/05

لین و هورنگ ( )2001گزارش نمودند استفاده از سطوح

تغذیهای (سطح مواد مغذی جیره ،اندازه اجزای جیره ،رنگ ،بو

مختلف ال-کارنیتین سبب بهبود ضریب تبدیل در جوجههای

و طعم جیره) ،شرایط فیزیولوژیکی پرنده (سالمت و تولید

گوشتی شده که با تحقیق حاضر منطبق است .ال-کارنیتین از

پرنده) میباشند (لسون و سامرز .)2009 ،سطح انرژی و چربی

طریق تسهیل در انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیر از غشاء

برای همه تیمارهای آزمایشی استفاده شده در این تحقیق

داخل میتوکندی ،میتواند نقشی مهم در فرآیند بتا

یکسان بود و تنها اختالف بین تیمارها سطوح مکمل ال-

اکسیداسیون ایفا نموده و منجر به تولید  ATPو در نهایت

کارنیتین و لیزین-متیونین بود .زمانی که سطح انرژی

افزایش سطح انرژی در بدن پرنده شود ،بنابراین با افزایش

تغذیهای افزایش یابد ضریب تبدیل خوراک نیز به طور مستقل

سطح انرژی انتظار میرود که مصرف خوراک در پرنده کاهش

از ال-کارنیتین تغذیهای کاهش یابد .مکمل ال-کارنیتین در

یابد و با کمترین مصرف غذا ،پرنده احتیاجات انرژی خود را

سطوح باالتر انرژی ،مؤثرتر از سطوح پایین انرژی است .این

تأمین نماید بدون آن که کمبودی در مواد مغذی ایجاد شود و

نتایج نشاندهنده یک تأثیر سینرژیسم برای ال-کارنیتین در

بتواند با افزایش وزن و حفظ سالمت پرنده ،ضریب تبدیل در

سطوح باالی انرژی در رابطه با افزایش وزن و ضریب تبدیل

جوجهگوشتی بهبود دهد (رابی و همکاران1998 ،؛ ژانگ و

خوراک است .همچنین افزودن ال-کارنیتین در این تحقیق

همکاران .)2010 ،همچنین نتایج این تحقیق با گزارشهای

باعث افزایش وزن شده که به دلیل بهرهوری انرژی توسط

سلیک و اوزتورکجان ( )2003که نشان دادند استفاده از

افزایش اکسیداسیون اسید چرب در میتوکندری و افزایش

مکمل ال-کارنیتین موجب افزایش میانگین خوراک مصرفی

بیان ژن مربوط به فاکتور رشد وابسته به انسولین ()IGF-1

در جوجههای گوشتی میشود نیز مطابقت نداشته و به نظر

شده که میتواند با تحریک سنتز هورمون رشد ،منجر به

میرسد عواملی که روی میزان خوراک مصرفی تأثیر

افزایش ذخیره پروتئین و متعاقب آن افزایش وزن پرنده شود

میگذارند شامل :عوامل محیطی (دما ،نور و رطوبت) ،عوامل

(ادبی و همکاران .)2011 ،نتایج این تحقیق با گزارشات ربیعی

حسینتبار قاسمآباد و همکاران :تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی بر عملکرد و57...
و اسزیالگی ( )1998و سلیک و اوزتورکجان ( )2003که نشان

اسیدآمینههای ضروری و غیر ضروری در سلول شده و حجم

دادند ضریب تبدیل خوراک با استفاده از مکمل ال-کارنیتین

پروتئین ماهیچه را افزایش دهد (ساریکا و همکاران.)2005 ،

بهبود یافته مطابقت دارد .لیبتسدر و همکاران ( ،)1995لیین

هولشیمر و رویسینک ( )1993گزارش کردندکه افزایش سطح

و هورنج ( ،)2001بویسه و همکاران ( ،)2001دسکیران و

لیزین جیره جوجههای گوشتی بین صفر تا 14روزگی باعث

تییتر ( )2001در جوجه گوشتی ،ساریکا و همکاران ()2005

بهبود افزایش وزن و ضریبتبدیل غذایی میگردد ،همچنین با

در بلدرچین ژاپنی و دنگ و همکاران ( )2006در جوجههای

افزایش سطح لیزین جیره ضریب تبدیل غذایی به طور

لگهورن به این نتیجه رسیدند که مکمل ال-کارنیتین تأثیر

معنیداری بهبود پیدا کرد .هایکلینگ و همکاران ( )1990طی

معنیداری روی ضریب تبدیل خوراک ندارد که با نتایج

آزمایشات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش سطح

تحقیق حاضر منطبق نیست .شاید از برخی از دالیل اختالف

متیونین جیره به همراه افزایش سطح لیزین به طور

بین نتایج این تحقیق و نتایج سایر محققین ،تفاوت در سطوح

چشمگیری باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی در کل دوره

ال-کارنیتین ،عوامل مدیریتی ،انرژی قابل متابولیسم ،سطح

پرورش میگردد که با نتایج اثرات متقابل این تحقیق مطابقت

لیزین و متیونین جیره ،جنسیت ،نژاد و شرایط فیزیولوژیکی

دارد .همان طور که نتایج نشان میدهد استفاده از سطوح

مختلف حیوان باشد .فارل سوریسدیارتو ( )1991عدم تأثیر

اضافی لیزین-متیونین به صورت مخلوط ،به تنهایی به عنوان

لیزین و متیونین اضافی بر خوراک مصرفی را گزارش نمودند

اثرات اصلی ،نتوانسته بر عملکرد پرنده به جز دوره پایانی،

که با نتایج تحقیق در مورد استفاده از سطوح اضافی لیزین-

تأثیر معنیداری بگذارد ولی وقتی همزمان از سطوح باالی ال-

متیونین مطابقت ندارد .افزایش اندک اسیدآمینه در جیره،

کارنیتین در سطح  15درصد مخلوط لیزین-متیونین اضافی

منجر به پاسخ مناسبی روی افزایش وزن ،مصرف خوراک و

در تیمار هشت استفاده گردید به نظر میرسد سطح انرژی

بهبود ضریب تبدیل به تعادل اسیدآمینه تلقی میشود که در

مطلوب در کنار افزایش مخلوط این دو اسیدامینه توانست

این تحقیق این پاسخ در دوره پایانی در اثرات اصلی ،نتایج

روی عملکرد تأثیر مثبت معنیداری بگذارد .ولی استفاده هم

خود را نشان داد .باید توجه داشت که افزایش اسید آمینه

زمان ال-کارنیتین با باالترین سطوح اضافی مخلوط لیزین-

بیش از احتیاجات پرنده با ایجاد عدم تعادل اسیدآمینه منجر

متیونین در مقدار  30درصد بیش از مقادیر توصیه شده (تیمار

به افزایش دفع نیتروژن شده و با افزایش تولید اسید اوریک

نهم) ،باعث کاهش شدید عملکرد پرنده به طور معنیدار

سهم انرژی دفعی افزایش و وزنگیری پرنده میتواند تقلیل

گردید .در بررسی دالیل این کاهش میتوان بیان نمود که

مییابد (رضایی و همکاران .)1384 ،همچنین تغییرات سطوح

لیزین ،متیونین ،جزء اسیدهای آمینه محدود کننده در

اسیدآمینههای گوگرددار جیره در حد حاشیهای تأثیر چندانی

جیرههای غذایی جوجههای گوشتی تجاری امروزی هستند

بر مصرف غذا و ضریب تبدیل ندارد ،ولی کاهش بیشتر ( 20تا

بنابراین هر گونه عدم توازن و تغییر در الگوی این اسیدامینهها

 30درصد) سطوح اسیدآمینههای گوگرددار جیره موجب

به صورت مخلوط نامتناسب میتواند در پرنده حساسیت ویژه

افزایش مصرف غذا و ضریب تبدیل میشود (سامرز و همکاران،

ایجاد نماید که به صورت کاهش مصرف خوراک و همچنین

1992؛ موران و همکاران .)1992 ،اگر مقدار متیونین و لیزین

کاهش دسترسی به سایر اسیدامینههای ضروری و محدود

در جیرههای آزمایشی ناقص یا ناکافی باشد مکمل ال-

کننده و در نهایت کاهش عملکرد منجر به پاسخ گردد (دی-

کارنیتین میتواند موجب بهبود استفاده از ازت تغذیهای و یا

ملو .)2003 ،رضایی و همکاران ( )1384گزارش نمودند که

به طور مستقیم از طریق اختصاص دادن پیشمادهها (متیونین

عدم و کاهش تعادل اسیدآمینه در جیره میتواند باعث افزایش

و لیزین) برای بیوسنتز پروتئین و دیگر عملکردهای سلولی یا

مصرف خوراک به منظور جبران کمبود اسیدهایآمینه در

به طور غیر مستقیم به وسیله بهینه کردن تعادل بین

پرنده شود که دالیل این محققین با نتایج تحقیق حاضر

 58تحقیقات دام و طیور ،جلد ششم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 1396
منطبق است .به نظر میرسد با باال رفتن سطح و سهولت

جمعیتی در سکوم پرندههای آزمایشی بودند .سطوح 150

دریافت انرژی توسط پرنده از طریق مکملسازی جیره با ال-

میلیگرم ال-کارنیتین به همراه  15درصد لیزین-متیونین با

کارنیتین ،پرنده میتواند ضمن حفظ سالمت خود بهترین

کاهش جمعیتی این دو باکتری گرم منفی مواجه شدند.

عملکرد را در  15درصد بیش از نیاز توصیه شده از مخلوط

الکتوباسیلهای تیمار نهم ( 150میلیگرم ال-

جمعیت

لیزین -متیونین از خود بروز دهد ولی با افزایش آن تا سطح

کارنیتین و  30درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی) دارای

 30درصد باعث عدمتوازن اسیدامینهها و کاهش دسترس به

حداقل و تیمار پنجم ( 75میلیگرم ال-کارنیتین و  15درصد

سایر مواد مغذی و آغازی بر حساسیت پرنده جهت برخی

مخلوط لیزین -متیونین اضافی) و تیمار هشتم ( 150میلیگرم

پاسخهای فیزیولوژیکی به صورت نزولی باشد .باید توجه

ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی)

داشت که افزایش بیش از اندازه استفاده از آسیدامینه جیره

دارای حداکثر مقدار به ترتیب میباشند ( .)P<0/05در

ممکن است باعث کاهش اسیدهای آمینه در دسترس به

بررسی و یک نگاه کلی روی جمعیت میکروبی روده هرگونه

منظور دآمیناسیون و متعاقب آن سنتز کمتر بافت چربی گردد

عامل افزایشِ جمعیت الکتوباسیل ،تولیدکننده اسیدالکتیک و

(دانشیار و همکاران.)1393 ،

آنتروکوک و همچنین هر گونه کاهش جمعیت در مورد
کلیفرمها و اشریشیاکلی منجر به بهبود سالمت پرنده و

جمعیت میکروبی سکوم

کاهش فعالیت پاتوژنی و تعدیل جمعیت جمعیت میکروبی و

جدول ( )5تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین

در نهایت افزایش و بهبود کیفیت و کمیتهای مرتبط به تولید

 -متیونین اضافی را بر جمعیت میکروبی سکوم جوجههای

باکتریهای کُروی شکل ،گرم منفی،

میگردد .کلیفرم

گوشتی نشان میدهد .در بین اثرات اصلی استفاده از سطوح

غیراسپور زا ،بیهوازی اختیاری بوده که میتوانند الکتوز را با

باالی ال-کارنیتین باعث افزایش جمعیت الکتوباسیلها و

تولید اسید و گاز در دمای  35تا  37درجه سانتیگراد تخمیر

کاهش اشریشیاکلی گردید ( .)P<0/05اثرات اصلی استفاده از

فرمها به بیش از حدِّ نرمال برسند
کلی 
نمایند .وقتی تعداد 

سطوح اضافی مخلوط لیزین -متیونین فقط در سطح 30

میتوانند باعث ایجاد برخی بیماریها در انسان و حیوان شوند.

درصد منجر به افزایش جمعیت کلیفرم به طور معنیدار

همچنین اشریشیاکلی یک باکتری گرم منفی ،کروی شکل،

گردید ( .)P<0/05نتایج اثرات متقابل نشان داد که که تیمار

بیهوازی اختیاری و غیراسپور زا است .البته بعضی از

دوم (بدون ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین -متیونین

سویههای بیضرر این باکتری بخشی از فلورمیکروبی

اضافی) ،تیمار سوم (بدون ال-کارنیتین و  30درصد مخلوط

دستگاهگوارش را تشکیل داده و مطالعات حاکی از این است

لیزین -متیونین اضافی) ،تیمار ششم ( 75میلیگرم ال-

که میتوانند با تولید ویتامین  K2از استقرار باکتریهای

کارنیتین و  30درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی) و تیمار

بیماریزا در روده ممانعت نمایند (افشار مازندران و رجب،


نهم ( 150میلیگرم ال-کارنیتین و  30درصد مخلوط لیزین-

 .)1381الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس یک گونه تخمیرکننده

متیونین اضافی) دارای بیشترین و تیمار پنجم ( 75میلیگرم

محسوب میشود که قندها را به اسیدالکتیک تخمیر میکند.

ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین -متیونین اضافی) و

این باکتری به طور طبیعی در دستگاه گوارش انسان و حیوان

تیمار هشتم ( 150میلیگرم ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط

وجود دارد .بعضی سویههای آن پروبیوتیکی میباشند (لجانق و

لیزین -متیونین اضافی) دارای کمترین جمعیت اشریشیاکلی و

وادستروم .)2006 ،سویههای الکتوباسیلوس به عنوان عامل

کلیفرم بودند ( .)P<0/05به نظر میرسد این دو باکتری گرم

سالمتبخش و به عنوان شاخصی برای بهبود جمعیت

منفی در تمامی سطوح  30درصد مخلوط لیزین -متیونین

میکروبی روده در مسیر افزایش ایمنی نظر گرفتند و علّت آن

اضافی به همراه سطوح صفر و  75میلیگرم ال-کارنتین غالب

را میتوان به دلیل مکانیسمهایی مانند :رقابت برای تشکیل

حسینتبار قاسمآباد و همکاران :تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی بر عملکرد و59...
کُلُنی ،رقابت برای تغذیه ،رقابت برای تحریک سیستم ایمنی،

مهار باکتریهای گرم مثبت با تولید اسیدوفیلین که همگی

مهار باکتریهای گرم منفی با تولید الکتوسیدن و اسیدولین و

منجر به مهار پاتوژن میشوند (ریید و همکاران.)1990 ،


جدول  .5تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی بر جمعیت میکروبی سکوم ( لگاریتم واحد
تشکیل کلنی/گرم) در جوجههای گوشتی
انتروکوک
الکتوباسیل
کلیفرم
اشریشیاکلی
اثرات اصلی
صفر
75
150
SEM
P-Value
صفر درصد
 15درصد
 30درصد
SEM
P-value

سطوح ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم)
5/76b
7/38
9/53a
ab
7/72
7/69
7/49ab
a
9/74
7/17
5/83b
3/75
5/89
5/21
0/03
0/08
0/02
سطوح مخلوط لیزین -متیونین (درصد) (بیش از توصیه دفترچه راهنما پرورش راس)308
7/93
5/74b
7/57
7/86
7/61b
7/11
7/97
8/97 a
7/90
3/24
6/18
5/42
0/08
0/001
0/09
تیمارها (اثرات متقابل)
(لیزین -متیونین × ال-کارنیتین)

تیمار 1
(صفر × صفر)
تیمار 2
8/70a
9/56a
( × 15صفر)
تیمار 3
8/44a
9/47a
( × 30صفر)
تیمار 4
7/49ab
7/91ab
(صفر × )75
تیمار 5
7/43ab
5/98b
()75 ×15
تیمار 6
8/63a
9/14a
()75 × 30
تیمار 7
ab
ab
7/32
7/69
(صفر ×)150
تیمار 8
5/78b
5/72b
()150× 15
تیمار 9
8/67 a
9/32a
()150× 30
8/48
8/13
SEM
0/03
0/04
P-value
 a, b, cمیانگین در هر ستون با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P<0/05
7/792ab

7/62ab

خصوصیات آنتیاکسیدان خون
تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین
اضافی بر خصوصیات آنتیاکسیدانی پالسما در جدول ()6
نشان داده شده است .هیچکدام از شاخصهای اندازهگیری
شده تحت تأثیر اثرات اصلی و متقابل قرار نگرفتند ولی به
لحاظ عددی بیشترین میزان مالوندیآلدئید و کمترین
خصوصیات آنتیاکسیدانی در تیمار اول (شاهد) و کمترین

7/66
7/59
7/79
3/74
0/08
7/78
7/27
7/54
3/35
0/07

7/79ab

7/69

7/44ab

7/61

7/25ab

7/88

6/30ab

7/93

9/85a

7/81

6/79b

7/89

7/59ab

7/75

9/79a

7/55

5/59c

7/71

8/06
0/001

7/09
0/08

میزان مالوندیآلدئید و بیشترین خصوصیات آنتیاکسیدانی
تیمار هشتم ( 150میلیگرم ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط
لیزین -متیونین اضافی) مشاهده شد .بهرحال بسیاری از
گزارشات بیانگر نقش ال-کارنیتین در بهبود سطح گلوتاتیون،
افزایش گروه تیول ( )-SHو کاهش انباشتگی استیلکوآ
(پیشساز پراکسیداسیون لیپیدی) و همچنین کیالت شدن با
یون آهن به منظور جلوگیری از تولید رادیکالهای آزاد و در

 60تحقیقات دام و طیور ،جلد ششم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 1396
صرفهجویی در مصرف این آنزیمها و کاهش آسیبهای
اکسیدانی بعدی جلوگیری میکند (ادبی و همکاران.)2011 ،

نهایت نقش حمایتکنندگی از آنزیمهای کاتاالز ،سوپراکسید
دسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز را میباشد که میتواند سبب

جدول  .6تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین -متیونین اضافی بر خصوصیات آنتیاکسیدانی پالسما (مالون-
دیآلدئید :میلیلیتر /نانومول؛ ظرفیت کل آنتیاکسیدانی :میلیلیتر /نانومول؛ سوپراکسید دسموتاز :واحد /گرم هموگلوبین)
گلوتاتیون پراکسیداز (واحد /گرم هموگلوبین) جوجههای گوشتی.
اثرات اصلی
صفر
75
150
SEM
P-Value
صفر درصد
 15درصد
 30درصد
SEM
P-value

تیمار 1
(صفر × صفر)
تیمار 2
( × 15صفر)
تیمار 3
( × 30صفر)
تیمار 4
(صفر × )75
تیمار 5
()75 × 15
تیمار 6
()75 × 30
تیمار 7
(صفر ×)150
تیمار 8
()150× 15
تیمار 9
()150× 30
SEM
P-value

سوپراکسید دسموتاز

ظرفیت کل آنتیاکسیدانی
مالوندیآلدئید
سطوح ال-کارنیتین (میلیگرم در کیلوگرم)
286/02
3/25
8/19
286/94
3/82
7/04
289/19
3/69
8/86
8/84
0/02
0/25
0/08
0/09
0/08
سطوح مخلوط لیزین -متیونین (درصد) (بیش از توصیه دفترچه راهنما پرورش راس)308
264/18
3/16
8/89
283/75
2/95
8/52
273/61
3/29
8/48
8/65
0/02
0/25
0/08
0/08
0/07
تیمارها (اثرات متقابل)
(لیزین -متیونین × ال-کارنیتین)

گلوتاتیون پراکسیداز
109/17
117/93
113/27
1/65
0/07
104/61
109/28
109/73
1/85
0/07

8/91

2/96

260/08

100/64

8/45

3/25

285/45

110/30

8/40

3/32

275/80

108/95

8/10

3/45

285/32

109/24

7/94

3/62

287/76

118/03

8/26

3/36

288/29

112/87

8/14

3/40

267/90

107/56

7/20

3/95

292/75

123/28

8/60

3/15

258/70

105/98

0/33
0/08

0/04
0/07

9/88
0/08

2/68
0/09

 a, b, cمیانگین در هر ستون با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P<0/05

نتیجهگیری
به طور کلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف 150

متیونین اضافی میتواند باعث افزایش صفات مربوط به تولید و

میلیگرم بر کیلوگرم ال-کارنیتین و  15درصد مخلوط لیزین-

سالمت جوجههای گوشتی گردد.
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Abstract
This experiment was conducted with 270 male Ross broiler chickens (308) to evaluate the effect of Lcarnitine and additional levels of Lysine-Methionine mixed on performance, cecal microflora of broiler
chick. Experiment was based on 3×3 completely randomized factorial design with nine groups (ten broilers
per replicate and three replicates per treatment) during three starter (0-21days), grower (22-35 days) and
finisher (35-42 days) periods. Different levels of L-carnitine (0 mg/kg, 75 mg/kg and 150 mg/kg) and
additional lysine-methionine mixed levels 0, 15 and 30% more than recommended by Ross 308 broiler
chickens manual were used. The highest feed consumption and lowest weight gain was observed for broiler
fed diet supplemented with 150 mg/kg L-carnitine with 15% additional lysine-methionine mixed and the
lowest feed consumption and highest weight gain was observed for broiler fed diet supplemented with 150
mg/kg L-carnitine with 30% additional lysine-methionine mixed respectively (P<0.05). Furthermore, the
highest and lowest lactobacilli population were observed in diet supplemented with 75, 150 mg/kg Lcarnitine with 15% additional lysine-methionine mixed and 150 mg/kg L-carnitine with 30% additional
lysine-methionine mixed respectively (P<0.05). In conclusion, result of this study showed that consumption
of 150 mg/kg L-carnitine and 15% Lys -Met mix can increase production and health indices related to the
broiler.
Key words: Broiler, Feed consumption, Feed Conversion Ratio, Lactobacilli, Weight gain

