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 چکیده
تحـت تـنش    یگوشـت  يهاجوجه یمنیو پاسخ ای، خون يهافراسنجه بر عملکرد، نیتیکارن-و ال اسید آسکوربیکسطوح مختلف  ریثأتجهت بررسی 

 فاکتورهـا شـامل سـه   . انجام شـد ) 308(قطعه جوجه گوشتی راس  396در قالب طرح کامالً تصادفی با تعداد  3×3یی، آزمایشی به صورت فاکتوریل گرما
در دوره آغازین و کـل   .بودند یلوگرمدر کگرم میلی 100، 50کارنیتین صفر، -ال سطح سه یلوگرم،در کگرم لیمی 500، 250صفر،  اسید آسکوربیک سطح

در ). P>05/0(بدسـت آمـد    اسید آسکوربیک یلوگرمدر کگرم میلی 500کارنیتین و -یلوگرم الدر کگرم میلی 100ترین افزایش وزن با مصرف دوره بیش
کـارنیتین باعـث افـزایش    -گـرم در کیلـوگرم ال   میلـی  100و نیـز سـطح    Cگرم در کیلوگرم ویتامین  میلی 500و  250ح دوره رشد، در اثرات اصلی سطو

داري باعـث افـزایش مصـرف خـوراك      کارنیتین و اسید آسکوربیک به طور معنی-تیمارهاي داراي ال آغازین در اثرات متقابل، دوره در. دار وزن شد معنی
اسـید آسـکوربیک بـاالترین     یلـوگرم در کگرم میلی 500کارنیتین و -یلوگرم الدر کگرم میلی 50شد و کل دوره تیمار حاوي در دوره ر). P>05/0(شدند 

داري باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك در دوره آغازین شد اما در دوره رشـد و کـل دوره،    به طور معنی Cویتامین ). P>05/0(مصرف خوراك را داشتند 
تـرین  چنین بـیش یسیرید و همگل يتر، LDLترین غلظت کم. بهترین ضریب تبدیل خوراك را موجب شدند Cویتامین  100ین و کارنیت-ال 500سطح 
تیمار بدون اسید ). P>05/0(کارنیتین مشاهده شد -گرم در کیلوگرم المیلی 100یلوگرم اسید آسکوربیک و در کگرم میلی 500سطوح  در HDL غلظت

همچنـین  ). P>05/0(هاي گوشـتی گردیـد    داري سبب کاهش کلسترول خون جوجه کارنیتین به طور معنی-گرم در کیلوگرم المیلی 100و  آسکوربیک
 500با توجه به نتـایج بدسـت آمـده از ایـن تحقیـق، مصـرف       ). P>05/0(شد  SRBCدار پاسخ اولیه و ثانویه علیه باعث افزایش معنی اسید آسکوربیک

هاي ایمنی و خـونی  کارنیتین به طور همزمان در بهبود عملکرد و برخی فراسنجه-گرم در کیلوگرم المیلی 100و  آسکوربیکگرم در کیلوگرم اسید میلی
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 پرورش هاي سالن در گرمایی تنش بروز باشد،می خشک و گرم هوائی
 موجـب  گرمـایی  تـنش . است یرناپذ اجتناب امري تابستان، در ویژه به

 در طیـور  بدن مقاومت کاهش سبب و شده هورمونی سیستم در تغییر
زمانی که دماي محیط به بـاالتر از   ).2( گرددمی بیماریزا عوامل مقابل

یابد، پرنده دچار تنش گرمایی شـده  منطقه آسایش حرارتی افزایش می
هاي خونی اسیدیته و متابولیت و در این حالت تغییرات فیزیولوژیکی در

کـاهش مصـرف و عـدم بـازدهی مناسـب خـوراك،       . گیردصورت می
 ینتـر  مهمکاهش کیفیت الشه و کاهش قدرت ایمنی از ، کاهش وزن

  ). 4(موارد در زمان تنش گرمایی است 
شـود  اي توصیه مـی  در زمان بروز تنش گرمایی راهکارهاي تغذیه

مقـدار  . در جیـره اسـت   Cویتـامین   یکی از این مـوارد اسـتفاده از  که 
گـرم در   میلـی  250براي طیور به طور متوسط  Cتوصیه شده ویتامین 

 شـرایط  در تواندمی )اسید آسکوربیک( Cویتامین  ).20(کیلوگرم است 
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 از منفی ناشی اثرات بر نواکس تزریق با همزمان ویژه به گرمایی تنش
 در دفـاعی  و نـی ایم سیسـتم  تقویـت  موجب و کند غلبه گرمایی تنش

 ترشـح  در ییـر تغ موجـب  گرمایی تنش). 22(گردد  گوشتی هايجوجه
 بـه را عملکرد سیستم ایمنـی   که گرددمی یزر درون غدد فیزیولوژیکی

- 21 هايآنزیم فعالیت از شرایط این در Cویتامین  .رساندمی حداقل
ــیالز و ــا -11 هیدروکس ــیالز بت ــز( هیدروکس ــاي یمآن ــدي ه  در کلی

درنتیجه ). 5( کندمی جلوگیري )کورتکیوسترون بیوشیمیایی مسیرهاي
، از Cهـا بـه وسـیله ویتـامین     این کاهش در ترشـح کورتیکوسـترون  

منفـی تـنش گرمـایی بـر عملکـرد و سیسـتم ایمنـی طیـور          یراتتأث
یکـی دیگـر از مـوادي کـه در زمـان تـنش       ). 25(شـود  جلوگیري می

کـارنیتین  -شـود ال مـی گرمایی استفاده از آن در جیره طیـور توصـیه   
  یافتـه  شـکل  تغییر ینواسیدآم و یک ویتامین شبه یک کارنیتین. است
 به زنجیر بلند چرب هاياسید انتقال در حامل یک عنوان به که است
 متابولیسمی هاي فعالیت در آن ال ایزومر .دارد نقش میتوکندري داخل
ـ  توسـط  عمدتاً و داشته اهمیت حیوان و انسان حیات براي  تولیـد  دکب
نظیـر   متـابولیکی  فرآینـدهاي  از بسـیاري  در کـارنیتین -ال . شـود می

 غشـاي  حفاظـت  انـرژي،  تولید راندمان افزایش و ها چربی متابولیسم
 ).21( دارد دخالت اسپرماتوژنز افزایش و ایمنی سیستم تقویت سلول،
 و شـود مـی  حاصل متیونین و لیزین از کلیه و کبد در آن داخلی سنتز
 تنش، موارد در حال این با است، دام ضروري و انسان براي آن وجود

 کارنیتین-ال از فقیر غذاهاي مصرف از چربی، سرشار مصرف غذاهاي
 از کـارنیتین -ال .شـود می مواجه ماده این با کمبود نوزادان بدن در و

 هـر  در کارنیتین-ال میزان .شودمی دفع ادرار طریق از جذب و ژژنوم
). 21( باشـد مـی  گـرم میلی 2-5 طبیعی طور به رطیو کیلوگرم خوراك

 25-50 متوسـط  طـور  بـه  طیور براي کارنیتین-ال شده یهتوصمقادیر 
 طیـور  در کـارنیتین -ال اثـرات  ینتر مهم از .باشدمی روز در گرممیلی
 چربـی  وزن، کـاهش  افزایش غذایی، تبدیل ضریب بهبود به توانمی

 سیسـتم  تقویت کبد، در تجمع چربی کاهش الشه، و شکمی محوطه
بـا توجـه بـه    ). 21( اشاره کـرد  يجوجه درآور میزان افزایش و ایمنی

کارنیتین در تغذیـه  -و ال Cاز ویتامین  توأماستفاده  ارتباط بااینکه در 
هاي گوشتی در زمان تنش گرمایی اطالعات کمی در دسـترس   جوجه

-است، در این پژوهش بـر آن شـدیم تـا اثـرات سـطوح مختلـف ال      
ایمنـی و   يهـا  فرا سنجهرا بر عملکرد و برخی  Cنیتین و ویتامین کار

گرمایی مـورد آزمـایش قـرار     هاي گوشتی در زمان تنش خونی جوجه
 .دهیم

  
   ها روشمواد و 

 سـویه مخلوط نر و ماده  قطعه جوجه گوشتی 396مطالعه در این 
 یـل فاکتورتصادفی بـا آرایـش    کامالًدر قالب طرح  308 سار تجاري

روز  42مـدت  جوجـه در هـر تکـرار بـه      قطعـه  11تکـرار و   4 با 3×3
صـفر،   C یتـامین وسطح  3تیمارهاي مورد مطالعه شامل  .داستفاده ش

و  50 کارنیتین صـفر، -سطح ال 3گرم بر کیلوگرم و  یلیم 500 و 250
ـ  تـنش ی بررسـ  جهت. گرم بر کیلوگرم بودند یلیم 100  تمـام ی حرارت

 هـاي گوشـتی را  یعی پرورش جوجهدماي طب ،اول هفته 3 در هاجوجه
به روش زیـر   یحرارت تنش اعمال جهت چهارم هفتهي ابتدا از. ندداشت

 گـراد یسـانت  درجه 24ي دما در ساعت 12 مدت به هاجوجه .عمل شد
 3 دماي آسایش قرار داشته و جهت ایجـاد تـنش حرارتـی بـه مـدت     

 5 ه سپستغییر داد گرادیسانت درجه 38 به 24 دماي سالن را از ساعت
گراد تحت تنش حرارتی قرار گرفته و  درجه سانتی 38 دماي در ساعت

 38 دمـا از  سـاعت  4 در نهایت براي رسیدن به دماي آسایش به مدت
بر  آزمایشی هايجیره ).23(کاهش یافته است  گراددرجه سانتی 24به 

 در آزاد صورت به نیز خوراك و آبتنظیم شدند و ) NRC )22 اساس
 صـورت  بـه  خـوراك  مصرف و وزناضافه  .گرفت قرار ندگانپر اختیار
در  چشمی قطره روزگی به صورت 8در سن پرندگان  .شد ثبتی هفتگ

از واکسیناسـیون  روز پـس   10و  شدند ینهواکس وکاسلین روسیبرابر و
 وریدبال از تصادفی بصورت پن پرنده به ازاء هردو خون از  هاينمونه
 يرگیاندازه) HI( ونیناسیه روش هماگلوتب باديیآنت تریو ت آوريجمع
گلبـول قرمـز    پـنج درصـد   ونیسوسپانسـ  لیترمیلی 5/0 نیچنهم. شد

قطعـه  بـه دو   دوره پـرورش  35و  28 يدر روزها )SRBC(ي گوسفند
از هر نوبـت   پسروز  7. شد قیتزرپن به صورت تصادفی از هر  جوجه

ــریت قیــتزر ــادي بررســییآنتــ ت ــه منظــور .گردیــد ب ــدا ب گیــري زهان
ـ  42( شیآزمـا  یانیدر روز پاهاي خونی  فراسنجه از دو قطعـه  ) یروزگ
 هـا  آنیري از ورید زیر بـال  گ خون. شد یريگ خون پن هر زاءپرنده به ا
هاي خـون توسـط   پالسماي این نمونه. لیتر انجام شد یلیم 2به میزان 

 هـاي ها تا زمان تعیـین فراسـنجه  تمامی نمونه. سانتریفیوژ جدا گردید
جهـت  . گراد نگهداري شدنددرجه سانتی  -20خونی در فریزر با دماي 

هـاي  ، نمونـه LDLو HDLیسـیرید، کلسـترول،   گل تعیین میزان تـري 
و دسـتگاه  ) شرکت پـارس آزمـون  (هاي تشخیص کمی خونی از کیت

 قطعـه دو  چنـین در ایـن زمـان   هـم ). 30(اسپکتروفتومتر استفاده شد 
 کشتاروزنی نزدیک به هر واحد آزمایشی  با میانگین تکرار هر از جوجه

ـ  ران، نه،یسـ  شامل الشه مختلفي هابخش وزن و دهش  حفـره ی چرب
ي هـا داده. شـد  ثبـت  سـنگدان  وطحال، قلب، پیش معده  کبد، ،یبطن

در قالـب طـرح کـامال تصـادفی بـا آرایـش        ،از آزمـایش  آمده بدست
 SASي مـار آ افـزار  نـرم ی خط مدل هیرو از استفاده با 3×3فاکتوریل 

 از اسـتفاده  با نیانگیم ساتیمقا .گرفت قرار انسیوار هیتجز مورد) 33(
 .انجام شد درصد 5 احتمال سطح در و دانکن يا دامنه چند آزمون
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  هاي مختلف پرورش هاي گوشتی در دورهاجزا و ترکیب شیمیایی جیره پایه استفاده شده در تغذیه جوجه - 1جدول 
Table 1- Composition and nutritive content of the based diet used for broilers chickens1 

  (%)اجزاء 
Ingredients (%)  

 )روزگی 1- 21( آغازین
Starter (1-21 days) 

 )روزگی22- 42( رشد
Grower (22-42 days)  

 ذرت
Corn  54.30  61.50  

  )درصد 43( کنجاله سویا
Soybean meal (43% CP)  39.00  32.49  

 آفتابگردانروغن 
Sunflower oil  2.45  2.45  
 سنگ آهک
Limestone  1.28  1.39  
 دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate  1.84  1.25  
 نمک
Salt  0.47  0.35  
 مکمل معدنی

Mineral premix2  0.25  0.25  
 مکمل ویتامینی

Vitamin premix3  0.25  0.25  
 متیونین-دي ال

DL- Methionine  0.16  0.07  
  شیمیاییترکیب 

Chemical composition  
 )کیلوکالري در کیلوگرم(انرژي متابولیسمی 

AMEn (Kcal/Kg)  3020  3110  
 )درصد(پروتئین خام 

Crude protein (%)  21.64  19.42  
 )درصد( ياترعصاره 

Ether extract (%)  4.83  5.50  
 )درصد( یمکلس

Calcium (%)  1.00  0.90  
 )درصد(دسترس  فسفر قابل

Available phosphorous (%)  0.48  0.36  
 )درصد(سدیم 

Sodium (%)  0.20  0.15  
 )درصد(آرژنین 

Arginine  1.56  1.36  
  )درصد(لیزین 

Lysine (%)  1.36  1.18  
 )درصد( یونینمت

Methionine (%)  0.50  0.38  
 )درصد(سیستین +متیونین

Methionine + Cystine (%)  0.89 0.74 

  .هاي آزمایشی اضافه شد به جیره) گرم در کیلوگرم میلی 100و  50، 0(کارنتین - و ال) گرم در کیلوگرم میلی 500و  C )0 ،250سطوح مختلف ویتامین  ١
  .گرم میلی 5/0گرم؛ کبالت،  میلی 3/0 گرم؛ سلنیوم، میلی 2گرم؛ ید،  میلی 20گرم؛ مس،  میلی 80گرم؛ آهن،  میلی 100گرم؛ روي،  میلی 120منگنز، :  مکمل معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره حاوي 2
 K ،3گرم؛ ویتامین  میلی 48، )آلف توکوفرول استات - E )DLواحد بین المللی؛ ویتامین  D3 ،3000واحد بین المللی؛ ویتامین  A ،9000ویتامین : مکمل ویتامینه به ازاي هر کیلوگرم جیره حاوي 3

گرم؛ اسید  میلی 24/0گرم؛ بیوتین،  میلی 2/1میلیگرم؛ اسید فولیک،  42گرم؛ نیاسین،  میلی B12 ،012/0گرم؛ ویتامین  میلی 3گرم؛ پیریدوکسین،  میلی 6گرم؛ ریبوفالوین،  میلی 8/1گرم؛ تیامین،  میلی
  .گرم میلی 12پانتوتنیک ، 

1 Different levels of  Vitamine C (0, 250 and 500 ppm) and L-Carnithine (0, 50 and 100 ppm) added to experimental diets. 
2 Supplied per kilogram of diet: manganese, 120 mg; zinc 100 mg; iron, 80 mg; copper, 20 mg; iodine, 2 mg; selenium, 0.3 mg; 
cobalt ,0.5 mg. 
3 Supplied per kilogram of diet: vitamin A (retinyl acetate), 9,000 IU; vitaminD3, 3,000 IU; vitamin E (DL-α-tocopheryl acetate), 
48mg; vitamin K, 3 mg; thiamin, 1.8 mg; riboflavin, 6 mg; pyridoxine, 3 mg; vitamin B12, 0.012 mg; niacin, 42 mg; folic acid, 1.2 
mg; biotin, 0.24 mg; pantothenic acid, 12 mg. 
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  نتایج و بحث

و نیزکـل دوره، در   در بررسی اثرات متقابل در دوره آغازین، رشـد 
کـارنیتین در  -، بـا افـزایش سـطح ال   Cحضور و عدم حضور ویتامین 

). P>05/0(داري افـزایش یافـت    جیره، مصرف خوراك به طور معنـی 
و سـطح   Cبطوریکه در دوره آغازین، در شرایط عدم مصرف ویتـامین  

گـرم در کیلـوگرم    میلی 500و  250آن و در کل دوره، در سطوح  500
گـرم در  میلی 100و  50،  مصرف خوراك با کاربرد سطوح Cویتامین 

-داري نسبت بـه تیمـار بـدون ال    کارنیتین به طور معنی-کیلوگرم ال
  . کارنیتین افزایش یافت
 200و  100نشان دادند مصرف همزمـان   ) 12(حسن و همکاران 

 ،Cیلـوگرم ویتـامین   کگـرم در   میلـی  1000کارنیتین با -گرم ال میلی
را تحت تأثیر قرار نداده کـه بـا نتـایج ایـن پـژوهش       خوراك مصرفی
 خـوراك  مصـرف  دادنـد  نشـان ) 8( ازتورکان و سلیک. همخوانی ندارد

 و اسـید  کـارنیتین -ال بـا  شـده  مکمـل  هـاي جیـره  بـا  کـه  پرندگانی
 هـاي  جیـره  بـا  که پرندگانی با مقایسه در تغذیه شده بودند اسکوربیک

 باال يدما .بیشتر بود ودندب شده تغذیه تنش شرایط تحت مکمل نشده
 یژن،مصـرف اکسـ   یسـم، متابول یـزان مبر ، یروئیدت یتفعالممانعت از  با

مکمــل اســید  گذاشــته کــه یرتــأث مصــرف خــوراك و ســرعت رشــد
 مصرف خوراك و سرعت رشـد  یژن،مصرف اکس یشبا افزا آسکوربیک

ـ  تـنش تحت  یوردر طاثرات منفی به کاهش منجر  گـردد   مـی  یحرارت
و روشنی  آزمایشات از حاصل نتایج با تحقیق این از حاصل نتایج ).20(

-جوجـه  ي یرهج به Cویتامین  افزودن که دارد مطابقت )31(همکاران 
 مصـرفی  افزایش خوراك باعث گرمایی تنش شرایط در گوشتی هاي

این ویتامین به علت دخالت در سنتز و ترشح اسـتروئیدها،   .شده است
وراك مصـرفی، کـاهش تلفـات،    موجب کاهش دماي بدن، افزایش خ

در ). 24(شـود  افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل خـوراك مـی  
در جیره غذایی  E و Cویتامین  هاي استفاده از مکمل يدیگر آزمایش

ی باعث افـزایش مصـرف   یگوشتی تحت شرایط تنش گرما يها جوجه
اکسـیدانی  به خاصیت آنتـی  "این وضعیت احتماالً  .شده استخوراك 

مـانع از   ،هـا کـه ایـن ویتـامین    به نحوي. گرددبر می E و Cمین ویتا
بـدن  زایـی  ایمنی سبب افزایشو شده سلولی  غشاهايه تخریب دیوار

هـا در برابـر تـنش گرمـائی از     گردد که جوجـه پرنده شده و باعث می
بیـان  ) 9(همکاران  و سلیک. )32(قدرت بقاء بیشتري برخوردار باشند 

 در شـود کـه  مـی  خـوراك  مصـرف  بهبـود  اعـث ب نمودند که کارنیتین
مک کـی و هاریسـون    .حاضراست آزمایش از حاصل نتایج با مطابقت

-ال گـرم گـرم در کیلـو  میلـی  50 نمـودن  مکمل که نشان دادند) 20(
  .شودمی هاي گوشتیخوراك جوجه مصرف بهبود باعث کارنیتین

 250در دوره آغازین در سـطوح صـفر و    2بر اساس نتایج جدول  
 50هاي گوشتی با کاربرد  ، وزن جوجهCگرم در کیلوگرم ویتامین  میلی

داري نسبت بـه   کارنتین به طور معنی-گرم در کیلوگرم ال میلی 100و 
گـرم در   میلی 500اما در سطح . کارنتین افزایش یافت-جیره بدون ال

داري بـر   کارنیتین تاثیر معنـی -، افزایش سطح الCکیلوگرم ویتامین 
در دوره رشـد، اثـر متقابـل    . هاي گوشـتی نداشـت   ن جوجهافزایش وز

دار  هاي گوشتی معنی کارنیتین بر افزایش وزن جوجه-و ال Cویتامین 
گـرم در   میلـی  500و  250نبود اما در بررسـی اثـرات اصـلی سـطوح     

هـاي گوشـتی    دار وزن جوجـه  باعث افزایش معنی Cکیلوگرم ویتامین 
گرم در کیلوگرم  میلی 100سطح . شد Cنسبت به جیره بدون ویتامین 

هاي گوشتی نسبت به  دار وزن جوجه کارنیتین باعث افزایش معنی-ال
در کـل دوره دربررسـی   . گرم در کیلوگرم شـد  میلی 50سطوح صفر و 

-، بـا افـزایش مصـرف ال   Cاثرات متقابل در هر سه سـطح ویتـامین   
یافت  داري افزایش  هاي گوشتی به طور معنی کارنیتین وزن بدن جوجه

)05/0<P .(  کارنیتین همراه بـا اسـید   -ال توأمدر یک بررسی مصرف
هـاي گوشـتی تحـت تـنش گرمـایی بـه طـور         آسکوربیک در جوجـه 

هاي گوشتی شد که با نتایج ایـن   داري باعث افزایش رشد جوجه معنی
و بیان شـد کـه ایـن بهبـود وزن      پژوهش در کل دوره همخوانی دارد

انتقال انرژي در اثر مصرف کارنیتین رخ داده احتماًال بدلیل بهبود نرخ 
بیک در سـنتز  همچنین باید در نظـر داشـت کـه اسـید آسـکور     . است

تحـت   احتماالًمشخص شده است که ). 9(دارد  کارنیتین در بدن نقش
شـاید  ). 9(یابـد   کارنیتین کاهش می-تنش گرمایی، میزان بیوسنتز ال

ال تیمارها را در دوره رشـد  دار اعم یر معنیتأثبتوان دلیل عدم مشاهده 
هاي گوشتی به همین عامل ربط داد که در ایـن   یش وزن جوجهبرافزا

کارنیتین کـم شـده و   -دوره با اعمال تنش گرمایی احتماًال بیوسنتز ال
افزودن آن به جیره توانسته کمبود را جبران نماید و در نتیجـه تفـاوت   

دوره آغازین افزودن  داري بین تیمارها مشاهده نشده است اما در معنی
کـل دوره   باعث افزایش وزن شده که نتایج Cکارنیتین و ویتامین -ال

نشـان دادنـد   ) 12(حسن و همکاران . را نیز تحت تأثیر قرار داده است
 1000کـارنیتین بـا   -گرم الگرم در کیلومیلی 200و  100که مصرف 

ر تـأثیر  گـذا  هـاي تخـم   در جیره مرغ C یتامینوگرم گرم در کیلو میلی
بیـان نمودنـد   ) 25(پاردو و همکاران . داري بر افزایش وزن ندارد معنی

باعث بهبـود  گوشتی هاي  به جیره جوجه  C که اضافه کردن ویتامین
هـا  یر در سنین پایین و در مـاده تأثرشد شده است که البته میزان این 

بخاطر عدم تکمیل سیستم آنزیمی مربـوط بـه    احتماالًبیشتر است که 
در  فـاکتور کوبـه عنـوان    Cاز آنجائیکـه ویتـامین   . باشداخت آن میس

این دو ماده  توأمباشد مصرف یاز مین مورد کارنیتین-مسیر بیوسنتز ال
همچنین سـلیک و همکـاران    ).12(تواند مفید باشد  در جیره طیور می

سـبب بهبـود اضـافه وزن     کـارنیتین -بیان کردند کـه مصـرف ال   )9(
یري تـأث ه آغازین پرورش شد اما در سه هفته آخر ها در سه هفتجوجه

 کـه  کردند گزارش) 29(همکاران  و رابی. بر افزایش وزن بدن نداشت
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 عملکرد بهبود سبب گوشتی هايجیره جوجه به کارنیتین-ال افزودن
مصـرف   اثر در گوشتی هايجوجه در بدن وزن افزایش .شودمی ها آن
 باشد جیره یناز پروتئ بیشتر دهاستفا دلیل به است ممکن کارنیتین-ال

-ال وسیله به زنجیر بلند چرب اکسیداسیون اسیدهاي افزایش که چرا
میتوکنـدري   در آ یمکـو آنـز   اسـتیل  سـطح  موجب افـزایش  کارنیتین

 شـدن آنـزیم   فعـال  باعـث  آ یمآنزکو استیل غلظت افزایش .گردد می
 بـه  رواتپی باعث تبدیل آنزیم این که شد کربوکسیالز خواهد پیروات

 براي اگزالواستات از مناسبی هايبنابراین غلظت. شودمی اگزالواستات
آ و  یمآنزکـو  اسـتیل . شـود مـی  فـراهم  آ یمآنزکـو  به اسـتیل  پیوستن

 سیتریک اسید صورت چرخه بدین و کنندمی سیترات تولید اگزالواستات
 در کربنی اسکلت منشأ عنوان به اسید سیتریک چرخه. شودمی شروع

 چرخـه تولیـد   این همچنین و است یرضروريغ آمینه ز اسیدهايسنت
 راندمان بهبود به آمینه منجر اسیدهاي فراهمی .باشدمی انرژي کننده

 همکـاران  و مسـت  ).29(شد خواهد افزایش رشد و پروتئین از استفاده
 کـارنیتین -ال کیلـوگرم  در گرممیلی 125 افزودن کردند گزارش) 17(

) 15(کیتـا و همکـاران   . شـد  گوشـتی  هـاي هجوج وزن افزایش باعث
گـرم در  میلـی  1000و  500(کـارنیتین  -مکمل المشاهده کردند که 

هـاي گوشـتی را   داري وزن بـدن جوجـه  به طور معنـی ) گرم جیرهکیلو
  .افزایش داد

 کـارنیتین -و ال Cاثرات متقابل ویتامین   2ر اساس نتایج جدول ب 
یر تـأث ی در دوره آغـازین  هـاي گوشـت   بر ضریب تبدیل غذایی جوجـه 

بـه    C یتـامین و یشافزا بررسی اثرات اصلی،در اما . داري نداشتمعنی
در ). P>05/0( یدخوراك را بهبود بخشـ  یلتبد یبضر داري  یطور معن

بـه طـور    یلـوگرم در ک گـرم  یلـی م 100سـطح   یتین،کارن-ارتباط با ال
ن تغذیه داري باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك نسبت به پرندگا معنی

در دوره ).P>05/0( گرم در کیلوگرم شد میلی 50شده با سطوح صفر و 
کارنیتین بر ضریب تبدیل -و ال Cرشد و کل دوره اثر متقابل ویتامین 

، با افـزایش  Cدار شد بطوریکه در هر سه سطح ویتامین  خوراك معنی
داري بهبـود   کارنیتین، ضریب تبدیل خوراك به طـور معنـی  -سطح ال

 200گزارش کردند افـزودن  ) 12(حسن و همکاران  ).P>05/0(یافت 
گـرم   میلـی  1000همـراه بـا    کارنیتین در کیلوگرم جیره-گرم ال میلی

در  جیره باعث بهبود ضریب تبدیل خـوراك  درC  نیتامیودرکیلو گرم 
 دادنـد  نشان) 8( ازتورکان و سلیک چنینهم. شودمرغان تخمگذار می

 تبـدیل  ضـریب  باعث بهبـود  C  نیتامیو و کارنیتین-مصرف توأم ال
 .گرددمی هاي گوشتی در جوجه غذایی
کارنیتین بـر میـانگین وزن   -و ال Cیر سطوح مختلف ویتامین تأث

در اثرات متقابل در شـرایط  . آورده شده است 3اجزاي الشه در جدول 
گرم در کیلـوگرم ویتـامین    میلی 250و سطح  Cعدم مصرف ویتامین 

C  داري  کـارنیتین، وزن سـینه بـه طـور معنـی     -ال، با افزایش سـطح
گرم در کیلوگرم ویتامین  میلی 500اما در سطح مصرف . افزایش یافت

Cهـاي   داري بـر وزن سـینه جوجـه    کارنیتین اثـر معنـی  -، افزودن ال
به طـور   Cکارنیتین و ویتامین -اثر متقابل مصرف ال .گوشتی نداشت

را تحت تـأثیر قـرار داد   هاي گوشتی داري وزن نسبی ران جوجه  معنی
)05/0<P( .    بطوریکه در شرایط عـدم مصـرف ویتـامینC  افـزایش  ،

کارنیتین در جیره باعث افزایش وزن نسبی ران شـد امـا در   -سطح ال
ــی 500و  250ســطوح  ــامین  میل ــوگرم ویت ــرم در کیل ــتالف Cگ ، اخ

در مجمـوع  . کارنیتین مشاهده نشد-داري بین سطوح مختلف ال معنی
ــی 500زن ران در تیمارهــاي حــاوي ســطح بیشــترین و ــرم در میل گ

کـارنیتین مشـاهده   -به همراه سطوح مختلـف ال  Cکیلوگرم ویتامین 
کـارنیتین  -در ارتباط با چربی محوطه بطنـی، افـزایش سـطح ال   . شد

در ). P>05/0(دار وزن چربی محوطـه بطنـی شـد    باعث کاهش معنی
، Cعدم حضور ویتامین  ارتباط با وزن کبد، در بررسی اثرات متقابل در

کارنیتین جیره باعث افزایش معنی دار وزن کبد گردید اما -افزایش ال 
-افـزودن ال  Cگرم در کیلوگرم ویتـامین   میلی 500و  250در سطوح 

در عـدم  . داري بر ایـن شـاخص نداشـت    کارنیتین به جیره تاثیر معنی
باعث  کارنیتین-گرم در کیلوگرم ال میلی 100سطح  Cحضور ویتامین 

هاي گوشتی نسبت به سطوح صفر  دار وزن طحال جوجه افزایش معنی
افـزایش   Cویتامین  500و  250اما در سطوح . کارنیتین شد-ال 50و 

کارنیتین جیره نتوانست بـه طـور معنـی دار وزن طحـال را     -سطح ال
داري بـر   تـاثیر معنـی   یتینکارن-الو  C یتامینواثر متقابل . تغییر دهد

امـا در  ). P>05/0(ب، پـیش معـده و سـنگدان نداشـت     وزن نسبی قل
و در  Cگرم در کیلوگرم ویتامین  میلی 500بررسی اثرات اصلی، سطح 

گـرم در کیلـوگرم، وزن قلـب،     میلی 100کارنیتین، سطح -ارتیاط با ال
ـ   پیش معده و سنگدان را به طور معنی سـلیک و   .دداري افـزایش دادن

گـرم در  میلـی  200-100افـزودن  گزارش کردند که بـا   )8(ازتورکان 
 C یتـامین و گرمگرم در کیلومیلی 500 و یتینکارن-الگرم مکمل کیلو

کـارنیتین  -بازدهی الشه، چربی محوطه بطنـی و غلظـت ال  ، به جیره
یر تـأث ي گوشتی تحت استرس گرمایی، تحت ها جوجهپالسماي خون 

-100گزارش کردند که افـزودن  ) 12( حسن و همکاران. قرار نگرفت
گـرم در  میلـی  1000 و یتینکارن-الگرم مکمل گرم در کیلومیلی 200
به جیره وزن طحـال و تیمـوس را در مقایسـه بـا      C یتامینوگرم کیلو

نشـان دادنـد کـه    ) 34(شـکري و همکـاران   . گروه شاهد افـزایش داد 
 گوشت افزایش باعث گوشتی هايجیره جوجه در C یتامینو از استفاده

 بطنـی  چربـی محوطـه   درصـد  کـاهش  موجب قابلم در و شده سینه
کـردن جیـره    مکمل که کردند گزارش )29(همکاران  و رابی. شود می

 میـزان  کـارنیتین -ال کیلـوگرم  در گرممیلی 50 هاي گوشتی با جوجه
 گـزارش  )37(همکـاران   زو و. دهـد  می افزایش را ران و سینه گوشت
 گوشـتی،  طیـور  جیـره  در کارنیتین-ال مکمل افزایش سطح با کردند

 پیدا کرده افزایش سینه ماهیچه و کاهش بطنی محوطه میزان چربی
 و بورس فابرسیوس نسبی وزن افزایش ) 14(نامقی و همکاران  .است
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هاي گوشـتی گـزارش    در جوجه C یتامینو مصرف یجهدرنت طحال را
  .نمودند
هـاي   کارنیتین بر متابولیـت -و ال Cیر سطوح مختلف ویتامین تأث

-اثر متقابل ال. آورده شده است 4هاي گوشتی در جدول  جهخونی جو
هـاي لیپیـدي    داري غلظت فراسنجه بطور معنی Cکارنیتین و ویتامین 

بطوریکـه در شـرایط عـدم    ). P>05/0(خون را تحت تـأثیر قـرار داد   
خـون   LDLکارنیتین غلظت -، با افزایش سطح الCمصرف ویتامین 

تفـاوت   Cر حضـور ویتـامین   داري کـاهش یافـت امـا د    به طور معنی
کـارنیتین  -داري بین تیمارهاي آزمایشـی بـا افـزایش سـطح ال     معنی

، در شرایط مصـرف و عـدم مصـرف    HDLدر ارتباط با . مشاهده نشد
خون  HDLکارنیتین در جیره غلظت -، با افزایش سطح الCویتامین 

غلظت تـري گلیسـرید و کلسـترول    . داري افزایش یافت به طور معنی
کـارنیتین بـه   -با افـزایش سـطح ال   Cهر سه سطح ویتامین  خون در

) 12( حسـن و همکـاران  ). P>05/0(داري کـاهش یافـت    طور معنـی 
هـاي   در مـرغ  ،LDL، کلسـترول  ییمشاهده کردند که سطوح پالسما

 C یتامینبا و یتینکارن-با اضافه کردن ال يداریمعن گذار بصورت تخم
 .سرم خـون شـد   HDLظت یافت و باعث افزایش غلکاهش به جیره 

-گـرم ال گـرم در کیلـو  میلـی  200چنین نشان دادند کـه افـزودن   هم
گرم آن اثر بیشتري گرم در کیلومیلی 100کارنیتین در مقایسه با سطح 

 همکاران و ساهین .داشته است تامدر کاهش سطح کلسترول و چربی 
 کلسترول غلظت C ویتامین هم و E ویتامین که گزارش کردند) 32(

 C ویتامین و E  ویتامین .دادند کاهش را گذارتخم هاي مرغ سرم تام
 پراکسید از و هستند بیولوژیک هاي سیستم در اولیه هاياکسیدانآنتی
  . کنندمی پیشگیري سلول غشاي در لیپید شدن

  
 1یگوشت يها بر عملکرد جوجه یشیآزما یمارهايت یرتأث - 2جدول 

Table 2- Effect of treatments on the performance of broilers chickens1 

  )پرنده/گرم(افزایش وزن  
Weight gain (g/bird) 

 )پرنده/گرم(خوراك مصرفی 
Feed intake (g/bird) 

 خوراك ضریب تبدیل
Feed conversion ratio 

 سطح
 cویتامین 
Level of 
vitamin c 
(mg/kg) 

  سطح
  کارنیتین-ال

L-carnitine 
level 

(mg/kg) 

 آغازین
 

Starter 
(1-21)  

 رشد
 

Growth 
(22-42)  

 کل دوره
 

Total 
period 
(1-42) 

 آغازین
 

Starter 
(1-21)  

 رشد
 

Growth 
(22-42)  

 کل دوره
 

Total 
period 
(1-42) 

 آغازین
 

Starter 
(1-21)  

 رشد
 

Growth 
(22-42)  

 کل دوره
 

Total 
period 
(1-42) 

 0 638.50 e  1337.50  e 1976.00  c 985.80  e 2480.75  e 3466.55  1.54  a 2.19  a 1.96 

0 50 675.25 d  1421.00  d 2096.25  a 1046.18  d 2627.00  c 3673.18  1.55 b 2.08  b 1.90  
 100 bcd 697.00  1500.25  c 2197.25  a 1049.02  c 2670.50  b 3719.52  1.56 cde 1.96  c 1.81  
 0 cd 680.75  1497.50  c 2187.25  b 1019.50  d 2624.75  d 3644.25  1.50  bcd 1.98  c 1.82  
250 50 bc 716.50  1531.75  abc 2248.25  bc 1029.50  c 2678.00 b 3707.50  1.44  de 1.89  d 1.74  
 100 ab 716.75  1577.75  ab 2249.50  a 1050.68  c 2667.00  b 3717.68  1.47 e 1.87  d 1.74  
 0 abc 706.00  1534.25  bc 2240.25  1030.43 ab  2665.75 c  3696.18 bc  1.46  cde 1.94  cd 1.78  
500 50 ab 722.00  1514.25  bc 2236.25  a 1047.00  a 2724.75  a 3771.75  1.45  bc 2.01  c 1.82  
 100 a 727.25  1588.25  a 2315.50  a 1048.25  b 2701.50  a 3749.75  1.44  e 1.86  d 1.72  

 Cویتامین  سطح
Level of 
vitamin c 
(mg/kg) 

 
0 

250 
500 

 
670.25b 
704.67 a 
718.42a 

 
1419.58 b 

1535.97 a 
1545.58 a 

 
2089.83 b 
2240.33 a 
2264.00 a 

 
1026.99 b 
1033.23 ab 
1041.89 a 

 
2592.75 c 
2656.58 b 
2697.33 a 

 
3619.75 c 
3689.80 b 
3739.23 a 

 
1.53 a 
1.47 b 
1.45 b 

 
1.83 a 
1.73 b 
1.75 b 

 
1.73 a 
1.65 b 
1.65 b 

           
-ال سطح

 کارنیتین
L-carnitine 
level 
(mg/kg) 

 
0 
50 

100 

 
675.08 b 
704.58 a 
713.67 a 

 
1456.42 b 
1489.00 b 
1555.42 a 

 
2131.50 c 
2193.58 b 
2269.08 a 

 
1011.91 b 
1040.89 a 

1049.32 a 

 
2590.42 b 
2676.58 a 
2679.67 a 

 
 

3602.32 b 
3717.48 a 
3728.98 a 

 

 
1.50 
1.48 
1.47 

 
1.78 a 
1.80 a 
1.73 b 

 
1.69 a 
1.70 a 
1.64 b 

P-value 
 cویتامین 
vitamin c  0.0151 0.0218 0.0192 0.0319  0.0138 0.0261 0.0211 0.0321 0.0132 

یتینکارن-ال  
L-carnitine  0.0110 0.0219 0.0320 0.0166  0.0329 0.0155 0.1133 0.0297 0.0335 

cویتامین   ×  
یتینکارن-ال  

L-carnitin×  
vitamin c 

 0.0001 0.1244 0.0269 0.0125 0.0147 0.0321 0.2301 0.5894 0.4913 

SEM  8.39 22.82 23.04 6.54 6.13 8.62 0.02 0.02 0.02 
  )P>05/0(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار هستند 1

1Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
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 1)بر حسب درصدي از وزن زنده(هاي گوشتی  تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجه -3دول
Table 3- Effect of treatments on carcass characteristics (based on the percentage of live body weight)1  

 سطح
 cویتامین 
Level of vitamin c 
(mg/kg) 

  سطح
  کارنیتین-ال

L-
carnitine 

level 
(mg/kg)  

  سینه
  

Breast 

 ران
 

Thigh 

 طحال
 

Spleen  

 کبد
 

Liver 

 چربی بطنی
 

Abdominal fat 

 قلب
 

Heart 

 پیش معده
 

Proventriculus  

  سنگدان
  

Gizzard 

0 
0 e 20.62  e 22.23  c 0.07  d 2.17  1.71  0.65  0.77  3.12  
50 d 23.22  de 23.06  c 0.07  d 2.22  0.92  0.67  0.81  3.27  

100 c 24.60  abc 24.77  b 0.10  ab 2.54  0.91  0.71  0.83  3.41  

250 
0 c 24.23  bc 24.60  ab 0.12  bc 2.43  1.68  0.69  0.82  3.35  
50 c 24.67  cd 23.99  ab 0.12  c 2.41  1.14  0.70  0.84  3.38  

100 b 25.47  abc 24.96  ab 0.12  
abc 

2.50  0.88  0.72  0.85  3.47  

500 
0 ab 26.13  a 25.67  ab 0.12  

abc 
2.47  1.66  0.72  0.86  3.48  

50 a 26.32  ab 25.63  a 0.13  a 2.59  1.21  0.73  0.87  3.50  
100 a 26.96  a 25.82  a 0.13  ab 2.54  1.20  0.74  0.87  3.59  

ویتامین  سطح C 
Level of vitamin c 
(mg/kg) 

 
0 

250 
500 

 
22.81c 
24.79 b 
26.38 a 

 
23.25 c 
24.52 b 
25.71 a 

 
0.08 c 
0.12 b 
0.13 a 

 
2.31 c 
2.45 b 
2.53 a 

 
1.18 
1.23 
1.36 

 
0.68 c 
0.70 b  
0.73 a 

 
0.80c 
0.84b 
0.87a 

 
3.27c 
3.40 b 
3.52 a 

کارنیتین-سطح ال  
L-carnitine level (mg/kg) 

 
0 
50 
100 

 
23.66 c 
24.74 b 
25.59 a  

 
24.17 b 
24.23 b 
25.18 a 

 
0.10 b 
0.11 b 
0.12 a 

 
0.68 b 
0.70 b 
0.72 a 

 
1.69 a 
1.09 b 
0.99 b 

 
0.68 b 
0.70 b 
0.72 a 

 
0.82 b 
0.84 a 
0.85 a 

 
3.31 c 
3.38 b 
3.49 a 

P -value 
 cویتامین 

vitamin c 
 0.0332 0.0112 0.0165 0.0001 0.0751 0.0165 0.0322 0.0114 

یتینکارن-ال  
L-carnitine 

 0.0001 0.0110 0.0379 0.0347 0.0001 0.0299 0.0193 0.0231 

  کارنیتین-ال × Cویتامین 
vitamin c   ×  L-carnitine 
  

 0.0181 0.0191 0.0295 0.0189 0.1763 0.0969 0.0668 0.0571 

SEM  0.28 0.32 0.01 0.04 0.09 0.01 0.01 0.03 
  )P>05/0(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار هستند 1

1Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
 

سبب کاهش کلسترول  Cاي نشان داده شد که ویتامین در مطالعه
هیـدرو   یمکـو آنـز  ، Cویتـامین   .)11(د سـرم شـ   HDLافزایش و  تام

کسیالسیون است پس شاید مقادیر زیاد آن بر فعالیت آنزیم کلسترول 
اسـیدهاي صــفراوي از   شـدن   سـاخته آلفـا هیدروکسـیالز کـه در     -7

 در متابولیسم کلسترول به Cویتامین . باشد مؤثرکلسترول نقش دارد، 
کلیه که ممکن  هاي فوقهورمون یريگ شکلاسیدهاي صفراوي و در 
لین و هورنـگ   ).6(بگذارند، دخالت دارد  یرتأثاست بر سطح کلسترول 

هـاي گوشـتی   گلیسیرید خـون جوجـه  نشان دادند که میزان تري) 16(
کارنیتین نسبت به گـروه  -گرم الگرم در کیلومیلی 160تغذیه شده با 

 ریتـأث کارنیتین -ها بیان کردند که الچنین آنهم. شاهد کاهش یافت
داري بر غلظت کلسترول، فسفو لیپیدها و لیپوپروتئین سرم ندارد معنی

در ) 38(زانگ و همکـاران   .هاي این پژوهش مطابقت ندارد فتهه با یاک
-هاي گوشتی بیان کردند کـه اسـتفاده از ال   بر روي جوجه  اي مطالعه

سـبب کـاهش مقـدار    ) یلـوگرم کدر  گـرم  یلیم 900و  600(کارنیتین 
کـاهش را بـه افـزایش    دلیـل ایـن    ید سرم خون شد کـه گلیسیر تري

با افزایش ظرفیـت انتقـال   . کاتابولیسم اسیدهاي چرب مربوط دانستند
گلیسیرید خون میتوکندري، سطح تري هاي چرب به غشاء داخلیاسید

تغذیه کارنیتین فعالیت لیپاز را افـزایش و لیپـوپروتئین   . یابدکاهش می
ایـن طریـق منجـر بـه افـزایش مقـدار       دهـد و از  لیپاز را کاهش مـی 

رید بـه  یگلیسـ اسیدهاي چرب خون به وسیله تسـریع هیـدرولیز تـري   
گلیسـیرید  شود در حالی که مقدار تـري گلیسرول و اسیدهاي چرب می

 کـه  شـد  مشـخص  )7(آزمایش کارترایت  در. دهدخون را کاهش می
 منجر بـه  لیپاز، آنزیم فعالیت افزایش از طریق کارنیتین-ال از استفاده
 دیگـر  سـوي  از ).27(شود می خون سرم ریدیگلیستري میزان کاهش
-ال کردن مکمل با گوشتی هايجوجه در خون گلیسیریدتري کاهش

 افزایش با ارتباط دارد، چرب اسیدهاي اکسیداسیون افزایش با کارنیتین
 میـزان  غشـاي میتوکنـدري   بـه  چـرب  اسـیدهاي  ظرفیـت  انتقـال 

با توجه ). 37و  16( یابدکاهش می سرم خون VLDLو  گلیسیرید تري
هاي چرب کارنیتین در بدن، انتقال اسید-ترین نقش البه اینکه اصلی

بلند زنجیر از سیتوزول بـه میتوکنـدري بـه منظـور بتـا اکسیداسـیون       
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گیـري  کارنیتین منجر به بهره-باشد، لذا افزودن الهاي چرب می اسید
و تولیـد   وسـاز  سـوخت جیره جهـت  هاي چرب موجود در از اسید مؤثر

تواننـد بـه شـکل    در نتیجـه اسـیدهاي چـرب نمـی    . شـود انرژي مـی 
بـه   یتینکـارن -ال). 29(گلیسیرید در بافت چربی تجمع پیدا کنند  تري

ـ  دهنده  کاهش داروي یکعنوان  قـادر  ) یپولیپیـدمیک ه(خـون   یچرب
و هاي چرب آزاد، فسفیداس گلیسیرید،هاي کلسترول، ترياست غلظت

سرم را کاهش داده و  یینپا یاربس یتهدانس با هاي یپوپروتئینلو  یپیدهال
 یـب بـه ترت ( یینباال، متوسـط و پـا   یتههاي با دانس یپوپروتئینل غلظت
MDL،HDL  وLDL (ــزا ــد یشرا افـ ــک در ). 3( دهـ ــی یـ بررسـ
سـطح کلسـترول و    ،C ویتـامین  و کـارنیتین -ال با جیره سازي مکمل

کـه  ) 36( کـاهش داد  ینر ژاپن هاي ینبلدرچدر سرم را  یسیریدگلتري
شـاید بتـوان دلیـل کـاهش      .باشدهاي این پژوهش می مطابق با یافته
-هاي لیپیـدي خـون را در سـطوح بـاالتر مصـرف ال      بیشتر فراسنجه

ربط داد کـه وقتـی ایـن دو     ها آن توأمبه اثرات  C ویتامینکارنیتین و 
هـاي   بیشـتر فراسـنجه   عامل در کنار هم قرار گرفتند سـبب  کـاهش  

  .شوند لیپیدي خون می
و  SRBC علیـه  بـادي تیتـر آنتـی   یر تیمارهـاي آزمایشـی بـر   تأث

نتـایج بیـانگر ایـن اسـت کـه      . آورده شده است 5نیوکاسل در جدول 
برابـر   بـادي در  داري بـر تولیـد آنتـی   کارنیتین تأثیر معنـی -مصرف ال

SRBC   نداشته اما ویتـامینC   گـرم در   لـی می 500و  250در سـطوح
 SRBCبادي در برابـر   دار تیتر آنتیباعث افزایش معنیکیلوگرم جیره 

شـده   Cدر طی پاسخ اولیه و ثانویه در مقایسه با تیمار بدون ویتـامین  
 Cکارنیتین و ویتـامین  -عالوه بر این، اثر متقابل ال). P>05/0(است 

  .اشته استند SRBCبادي در برابر  داري بر میزان تیتر آنتیتأثیر معنی

 1هاي گوشتی هاي لیپید خون جوجه اثرات تیمارهاي مختلف فراسنجه - 4جدول 
Table 4- Effects of various treatments on blood lipid parameters in broilers1 

 cویتامین  سطح
Level of vitamin c (mg/kg) 

  کارنیتین-ال سطح
L-carnitine level (mg/kg) 

LDL 
 

(mg/dl) 

HDL 
 

(mg/dl) 

Cholesterol 
 

(mg/dl) 

Triglyceride 
 

(mg/dl) 
 اثرات متقابل

0  
0  a 22.75  g 55.18  a 136.75  a 89.75  
50  b 20.00  f 63.30  cd 117.00  cd 73.75  
100  cd 16.50  e 77.30  e 100.25  de 69.00  

250  
0  b 19.00  d 82.28  b 126.00  b 82.00  
50  b 19.50  cd 84.28  cd 116.75  cd 74.50  
100  bc 18.50  bc 87.58  cd 115.75  de 68.75  

500  
0  d 15.50  b 89.85  b 125.00  bc 76.25  
50  d 16.00  b 90.25  bc 122.75  bc 76.00  
100  d 14.75  a 97.58  d 115.00  e 65.25  

                                                  
 cن ویتامی سطح                     

Level of vitamin c (mg/kg) 

0 19.75 a 65.26 c 118.00 77.50 a 

250 19.00 a 84.71 b 119.50 75.08 a 

500 15.42 b 92.59 a 119.58 72.50 b 

                                                  
 کارنیتین- ال سطح  

L-carnitine level (mg/kg)                     
  

0 19.08 a 75.77 c 129.25 a 82.67 a 
50 18.50 a 79.28 b 118.83 b 74.75 b 
100 16.58 b 87.48 a 109.00 c 67.67 c 

P -value 
 c ویتامین

vitamin c 
0.0255 0.0192 0.6592 0.0222 

یتینکارن-ال  
L-carnitine 

0.0151 
 0.0277 0.0112 0.0329 

  کارنیتین-ال × cویتامین 
vitamin c ×  L-carnitine 

0.0238 0.0152 0.0143 0.0133 

SEM 0.73 1.56 2.37 2.97 
  )P>05/0(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار هستند 1

1Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05)  
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داري بر تیتر آنتـی بـادي در    اعمال تیمارهاي آزمایشی تأثیر معنی

آور تنش گرمایی بر سیستم ایمنـی  اثرات زیان.  برابر نیوکاسل نداشت
در مطالعات چند دهه اخیر به خوبی به اثبـات رسـیده اسـت، هرچنـد     

) 12( همکـاران  حسـن و . گزارشات متفاوتی در این راسـتا وجـود دارد  
در  C یتـامین و گرم در کیلوگرم میلی 1000گزارش کردند که افزودن 

نسبت به بر علیه نیوکاسل و گامبرو بادي باعث افزایش تیتر آنتی جیره
بـه دلیـل    C یتـامین واستفاده از . شد  در مرغان تخمگذار گروه شاهد

 تنش .دارداکسیدانی، نقش مهمی در افزایش پاسخ ایمنی خواص آنتی
 که گرددمی یزر درون غدد فیزیولوژیکی ترشح در موجب تغییر ییگرما
 شرایط این در C ویتامین .سبب شود را ایمنی سیستم عملکرد تواند می

 هیدروکسیالز بتا - 11و  هیدروکسیالز – 21 هايآنزیم فعالیت با مهار
درکاهش فعالیت سرکوبگرهاي ایمنی و ممانعت از تولید کورتیکوئیدها 

در بـدن   SRBC بـادي بـر علیـه   تولید آنتی ). 26و  5(کند  یفعالیت م

ـ T و B هـاي  یتلنفوسـ ها وابسته بـه  جوجه باشـد و میـزان تولیـد    یم
-ها مـی ها وابسته به سن جوجهدر بدن جوجه SRBCبادي علیه  آنتی

 نیـز گـزارش نمودنـد کـه مصـرف     ) 25(پاردو و همکاران   ).35(باشد 
ـ گرم  گرم در کیلو میلی 1000 بـادي بـر علیـه    تولیـد آنتـی   Cامین ویت

SRBC هاي این پژوهش اسـت  که موافق با یافته دهدرا افزایش می .
 توانـد  یمـ سـکوریک  آنشان دادند که اسید ) 19(مک کور و همکاران 

بـادي  و منجر به افزایش آنتی را افزایش دهد Bهاي فعالیت لنفوسیت
آمـاکی و  . شـود  هاي ایمنی همورال تعریف مـی شود که با بهبود پاسخ

هاي گوشـتی بـر   ایمنی همورال را در جوجه بهبود پاسخ) 1(همکاران 
ــامین  ــر مصــرف ویت ــامین در کــاهش   Cاث ــن ویت ناشــی از نقــش ای

بادي در بدن، افـزایش وزن  کورتیکوسترون پالسما و گردش بهتر آنتی
 . سیوس مرتبط دانستندیاعضاي لنفوئیدي بویژه بورس فابر

  
 1هاي گوشتیو نیوکاسل در جوجه  SRBC یمارهاي آزمایشی بر تیتر آنتی بادي علیهتاثیر ت - 5جدول 

Table 5- The effect of treatments on antibody against SRBC and Newcastle disease in broiler chickens1 
  سطح

 cویتامین 
Level of vitamin c 

(mg/ kg)  

  سطح
  کارنیتین-ال

L-carnitine level 
(mg/ kg)  

  پاسخ اولیه
Primary response  

)Log2(  

 پاسخ ثانویه
Secondary response  

)Log2(  

 نیوکاسل
Newcastle 

)Log2(  
0 

 
 
 

250 
 
 

500 
 

0 
50 

100 
0 
50 

100 
0 
50 

100  

8.25 
8.25 
7.50 
9.25 
9.50 
8.25 
9.00 
9.25 
9.75  

8.00 
8.00 
8.50 
9.25 
9.25 
8.50 
9.00 
9.00 
9.25  

3.13 
3.00 
3.75 
3.00 
3.50 
3.25 
3.25 
3.62 
3.75  

  کارنیتین-ال سطح
L-carnitine level (mg/ kg)        
0  8.83  8.75  3.13  
50  9.00  8.75  3.38  
100  8.50  8.75  3.58  

 cویتامین  سطح
Level of vitamin c (mg/ kg)        
0  b 8.00  b 8.17  3.29  
250  a 9.00  a 9.00  3.25  
500  a 9.33  a 9.08  3.54  
P-value 

  کارنیتین-ال سطح
L-carnitine level  0.2053  0.8425  0.4522  

 cویتامین  سطح
Level of vitamin c  0.0001  0.0196  0.6833  
SEM  0.34  0.41  0.44  

  )P>05/0(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار هستند 1
1Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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بـادي در  بویژه در مورد افزایش تولید آنتی Cخصوصیات ویتامین 

ناشـی از   SRBCماننـد   T هـاي  یتلنفوسـ وابسـته بـه    هـاي  ژن یآنت
هاي نابـالغ را از خطـر   باشد که لنفوسیتاکسیدانی آن میخاصیت آنتی

 طی) 10( گراس). 2( کندآزاد حفاظت می هاي یکالرادتخریب بوسیله 
 C ویتامین از استفاده اثر در سفید هايگلبول تعداد کرد اعالم گزارشی

 دلیـل  بـه  احتمـاالً  کـه  یابـد مـی  افزایش گوشتی هايجوجه جیره در
 هـا  آن دیدن صدمه از جلوگیري و ها یتاز لنفوس Cویتامین  محافظت

 بـدن  در یگرمـای  تنش شرایط در شده تولید آزاد هاي یکالراد برابر در
  .باشدمی گوشتی هايجوجه
  

 نتیجه گیري کلی

در این مطالعـه مشـخص شـده اسـت کـه مصـرف همزمـان ال        
حرارتی عملکرد را بهبود داده و   ، در شرایط تنشCکارنتین و ویتامین 

هاي گوشتی را کـاهش داده اسـت،    هاي لیپیدي خون جوجه فراسنجه
فراسنجه هاي ایمنـی  علیرغم اینکه مصرف همزمان این دو در بهبود 

 تـوأم مصرف بر اساس نتایج این مطالعه، . اثر معنی داري نداشته است
گـرم در کیلـوگرم   میلـی  100و  Cگرم در کیلوگرم ویتامین میلی 500

 جهت کاهش اثرات منفی استرس حرارتـی بـر عملکـرد    کارنیتین-ال
 .شود توصیه میهاي گوشتی  جوجه
  

 سپاسگزاري
پژوهشی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی وسیله از معاونت بدین

هاي مالی پروژه تشکر و قدردانی رامین خوزستان بخاطر حمایت
  .گردد می
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Introduction High environmental temperature during summer months leading to heat stress, is great concern 

in all types of poultry production. Feed consumption, growth rate, hatchability, mortality, and other important 
traits governing the prosperity of the industry are adversely affected by severe heat stress. Literature suggests 
that the advantages of dietary L-carnitine and ascorbic acid have been particularly apparent under heat stress. 

L- carnitine is a zwitterionic compound synthesized in vivo from lysine and methonine, and is essential for 
the transport of long–chain fatty acids across the inner mitochondria membrane for β – oxidation and removes 
toxic accumulations of fatty acids from mitochondria. Vitamin C is an effective antioxidant, which is essential 
for collagen synthesis, helps to maintain various enzymes in their required reduced form, and participates in the 
biosynthesis of carnitine, norepinephrine and certain neuroendocrine peptides. Invertebrates, insects, most fishes, 
some birds, guinea-pigs, bats and primates are not able to synthesize ascorbic acid. Thus, these animals must 
depend upon a dietary supply of this vitamin C. Ascorbic acid has been demonstrated to be essential for growth 
in poultry.  

Materials and Methods In this study, 396 Ross 308 broiler chicks were allocated in a completely 
randomized design with 3 × 3 factorial arrangement with 4 replicates of 11 chicks in each replicate for 42 days. 
Treatments contained 3 levels of vitamin C (0, 250 and 500 mg/ kg) and 3 levels of L-carnitine (0, 50 and 100 
mg kg). In the first 3 weeks of breeding, broilers were under normal temperature and heat stress was done from 
the beginning of fourth week. Feed and water were provided ad-libitum. Performance parameters were recorded 
weekly. The 0.5 mL suspension of 5% SRBC was injected at 28 and 35 days of age in two birds of each pen. 
Blood was collected 1 week after each injection to determine the antibody titer. Vaccination against Newcastle 
was done at 8 days of age and 10 days after that, blood was collected for determining Newcastle titer. At the end 
of the experiment, two birds of each replicate were slaughtered and blood was collected for analyzing lipid 
parameters, and also carcass characteristics were analyzed. 

Results and Discussion The highest body weight gain was observed in birds consuming 100 mg/kg of L-
carnitine and 500 mg/mg of vitamin C in the starter and total period of experiment (P<0/05). At the grower 
period of experiment, vitamin C increased body weight gain significantly at the levels of 250 and 500 mg/kg and 
also level of 100 mg/kg of L-carnitine. It is clear that use of L-carnitine with ascorbic acid in broilers under heat 
stress significantly increase the body weight of broilers and weight gain probably due to rate of energy transfer. 
Ascorbic acid is necessary in the synthesis of carnitine in the body. It is known that the amount of L-carnitine 
biosynthesis is reduced under heat stress (8). Treatments containing vitamin C and L-carnitine increased feed 
intake at the starter period but at the grower and total period of the experiment, feed intake was highest in birds 
consuming 500 mg/kg of vitamin C and 50 mg/ kg of L-carnitine. Celik and Ozturkcan (8) demonstrated that 
feed intake of birds fed diets supplemented with L-carnitine and ascorbic acid was higher than the birds fed 
control diet. Vitamin C improved feed conversion ratio at the starter period but level of 500 mg/kg of vitamin C 
and 100 mg/kg of L-carnitin showed the best feed conversion ratio at grower and total period of experiment. 
Celik and Ozturkcan (8) showed that L-carnitine or L-carnitine and vitamin C improved feed conversion ratio. 
The lowest concentration of triglycerides and LDL and the highest concentrations of blood HDL were observed 
in birds consuming 500 mg/kg vitamin C and 100 mg /kg of L-carnitine (P<0.05). Vitamin C at level 0 and L-
carnitin at level of 100 mg/kg significantly decreased blood cholesterol (P<0.05). Hassan et al, (12) observed 
that levels of plasma cholesterol, LDL and HDL decreased significantly by adding L-carnitine in combination 
with vitamin C in the diet. Also, vitamin C significantly increased the primary and secondary response of SRBC 
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(P<0.05). Pardo et al, (25) also reported that using 1000 ppm vitamin C increased antibody production against 
SRBC in broilers.  

Conclusions Based on the results of the current study, it is concluded that use of 500 mg/kg of vitamin C and 
100 mg/kg of L-carnitine in combination can increase performance parameters and improve blood lipid and 
immune parameters of broilers under heat stress. 

 
Keywords: Blood parameters, Broilers, Heat stress, L-carnitine, Vitamin C. 
 
 
 
 

 


