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    چکیده
 بـا  تصـادفی  کـامالً  طـرح  قالب در بلدرچین قطعه 240 از ژاپنی نژاد مادر هاي بلدرچین روي بر کارنیتین-ال اثرات، بررسی منظور به

تکرار قرار گرفتند. سه  هر در نر بلدرچین 5 و ماده بلدرچین 15 شامل چینبلدر قطعه 20 و سه تکرار استفاده شد.آزمایشی تیمار چهار
کـارنیتین بعنـوان   -سویا و یک جیـره بـدون ال  -در کیلوگرم جیره ذرت ،گرم میلی 500و  250، 125کارنیتین شامل -سطح متفاوت ال
 روزگـی  61 سـن  از روز) 10آداپتاسـیون (  پس از طی دوره ها قرار گرفت. روزگی در اختیار جوجه 50 سن تیمار از 4شاهد بصورت 

 حـاملین ، )ALT، AST،ALP کبـدي(  هـاي  آنـزیم ،  تلفـات  درصد،  وزن افزایش،  خوراك مصرف. شد انجام ها داده آوري جمع
-ال سـطح  افـزایش  بـا  ،کـه  داد نشـان  نتـایج . گرفت قرار بررسی درآوري مورد و درصد باروري و جوجه سرم کلسترول سرم، چربی
-ال گـرم  میلـی  250اسـتفاده از  ،داد نشـان  نتایج همچنین. نداشت داري با شاهد معنی تغییر رشد و خوراك مصرف ن در جیره،کارنیتی

-ال اسـتفاده از ). p<0.05( داد کـاهش  نطفـه را  بـی  هـاي  تخم ولی درصد نداشته داريمعنی تاثیر آوري در جوجه روي بر کارنیتین
 ALT کبـدي  هـاي  آنـزیم  بر میـزان  گرم در کیلوگرم میلی 500و 250همچنین  .)P>0.05( دنبو موثر تلفات درصد روي بر کارنیتین

 تـاثیر  تحـت  هـم  کلسترول و چربی حامل هاي. نداشت تاثیرALP بر ولی داد نشان را داري معنی تاثیر دوره پایان و میان در ASTو
 بـراي  کارنیتین بر بهبود باروري تخـم  -ال mg/kg 250 سطح مطالعه این نتایج اساس بر ).p<0.05(گرفت قرار آزمایشی تیمارهاي
 .پیشنهاد میگردد مادر موثر بوده است و بعنوان مکملی براي افزایش باروري هاي بلدرچین

  درآوري جوجه -ژاپنی بلدرچین -کارنیتین ال -آنزیم کبدي کلمات کلیدي:

   مقدمه
 این. )7شود( می چربی هاي یاخته از انرژي سازي آزاد موجب و شده ساخته متیونین و لیزین آمینه اسیدهاي از کارنیتین-ال یا کارنیتین

 را میتوکنـدري  .شـود  مـی  سـاخته  کبـد  و عضـالت  بافت کارنیتین در .شود می میتوکندري داخل به چرب اسیدهاي انتقال موجب ماده
. استفاده از )4(شود  می تولید ها یاخته از بخش این در ،پرنده نیاز مورد انرژي واقعدر. دانست حیوان بدن هاي یاخته موتورخانه توان می

که اسـتفاده از ایـن مکمـل بـه     ، بطوریکه نشان داده شده کارنتین در مرغ گوشتی و تخمگذار تحت بررسی قرار گرفته است-مکمل ال
مرغان مادر گوشتی نیز در ). همچنین جوجه درآوري9گردد( گرم در کیلوگرم جیره باعث بهبود افزایش وزن می میلی 100تا  20مقدار 

هدف ایـن  هاي مادر اطالعاتی در دست نیست لذا  هاي بلدرچین ). در ارتباط استفاده از مکمل ال کارنتین در جیره10افزایش یافته بود(
مگذاري بلدرچینهاي ژاپنی مادر و اثر آن بر عملکرد خصوصیات جوجه درآوري، تخ  کارنیتین در جیره-آزمایش بررسی تاثیر مکمل ال

  داري قرار گرفت. و نطفه
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  هاروشمواد و 
 وزن میانگین با اي قطعه 20 گروه 12 به ها بلدرچین. گرفتند قرار آزمایش مورد ژاپنی سویه بلدرچین قطعه 240 تعداد آزمایش این در

 پـذیري  طی دوره عـادت  ظورمن به ماده). 3نر و  1گرفت (نسبت  قرار نر 5 و ماده 15 قفس هر داخل در و شده تقسیم مشابه گروهی
 بلـدرچین   مغذي مواد احتیاجات جدول اساسبر غذایی جیره تنظیم. تغذیه شدند آزمایشی هاي جیره با روز 10 ها به مدت بلدرچین

میلی گـرم   500 و 250، 125سه مقدار  با غذایی هاي جیره. گرفت صورت UFFDA افزار نرم از استفاده با NRC 1994 اساس بر
 مورد غذایی هاي جیره. گرفتند قرار ها پرنده اختیار در تیمار 4تکرار و  3 در کارنیتین و یک جیره شاهد بدون مکمل-م الدر کیلوگر

 ودان آب .کارنیتین با ذرت جایگزین گردید-بودند و مکمل ال خام و پروتئین انرژي مشابه مقادیر داراي و سویا-ذرت پایه بر آزمایش
  شد. داده قرار ها جوجه اختیار در آزاد طور به آزمایش مدت تمام در ها بلدرچین مصرفی
 هـر  در شـده  تلـف  پرنـدگان  درصد. شدند وزن آزمایش انتهاي و ابتدا در پرندگان. شد گیري اندازه هفتگی، قفس هرمصرفی خوراك

 در نرهـا  و هـا  ماده جنس کیکتف به تکرار هر هاي بلدرچین وزن .شد تعریف میر و مرگ درصد عنوان به آزمایش دوره کل در تیمار
خـونگیري در  . اندازه گیري شد هفتگی هم آن از بعد و) آزمایش دوره ابتداي( آداپتاسیون دوره انتهاي سپس،  آداپتاسیون دوره ابتداي
درصد هاي کبدي و اجزاي چربی در خون انجام شد. جهت تعیین  آزمایش و در انتهاي دوره آزمایش جهت اندازه گیري آنزیم 25روز 

درصـد).   65و رطوبـت نسـبی    C 3/37˚کشی تمام اتوماتیک خوابانده شد (دماي  درآوري، تخمها در دستگاه جوجه باروري و جوجه
هاي غیر بارور از آنهایی که حـاوي جنـین مـرده بودنـد مشـخص       هایی که در روز هفدهم تفریخ نشده بودند شکسته شد و تخم تخم

  گردید. 

   نتایج و بحث
 از دسـتگاه  شـده  جذب چربی پرورش اول هاي هفته آنجا که در از کارنیتین جیره قرار نگرفت.-تحت تاثیر سطح ال مصرف خوراك
کربوهیدراتی  از منابع بطور عمده انرژي منابع دارند و متابولیسم براي تأمین انرژي درکمی بسیار نقش ها چربی لذا باشد گوارش کم می

 -ال کردن اضافه اثر در افزایش وزن .)2میزان مصرف خوراك اجتناب ناپذیر است( کارنتین بر-ال دكتأثیر ان در نتیجه ،گردد تامین می
  است. نداشته داري معنی تغییر هفتم تا اول هاي طی هفته در پایه غذایی جیره به کارنیتین

ال از این رابطه ناشی می شود که پرنده ها نشد. این نتیجه احتما شاهد نسبت به بلدرچین ها وزن افزایش باعث کارنیتین -ال استفاده از
تقویـت  ) 1388( همکـاران  و آزاد اکبري به سن بلوغ رسیده و سرعت رشد کمتري نسبت به دوره رشد دارند.این فرضیه توسط نتایج

 وزن افزایش در ،داريمعنی تاثیرات کیلوگرم جیره در گرم ال کارنتین میلی 375 از باالتر مقادیر داراي هاي شود که نشان داد جیره می
اثر این مکمل در افزایش وزن بدن در پرندگان در حال رشد می تواند مشـاهده   ،دارد. از این رو پیشنهاد می شود که گوشتی هاي مرغ

  شود. 
 ) آمینـاز  ترانس آسپارتات( AST )وآمیناز ترانس آالنین( ALT(آلکالین فسفاتاز) ALPحاضر روي سه آنزیم کبدي شامل تحقیق در

در سرم در  ALTکارنتین قرار نگرفت. میزان آنزیم -آنزیم آلکالین فسفاتاز در هر دو دوره خونگیري تحت تاثیر مکمل ال .بررسی شد
باال  کارنیتین افزایش نشان داد. این افزایش احتماال در اثر-گرم مکمل ال میلی 500و  250میان دوره و پایان دوره در جیره هاي حاوي 

در نتیجه پیروات حاصل  هاي کبدي است، در در میتوکندري سلولتولید استیل کوانزیم آ زیاد  هاي چرب و اسید داسیونرفتن بتا اکسی
در مـاده   ودر هر دو زمان نمونه گیـري   در جنس نر این روند که )6(تبدیل به آالنین می گردد ALTاز گلیکولیز در اثر فعالیت آنزیم 

که در مـاده هـا   دوره در نرها، با افزایش سطح کارنیتین کاهش می یابد در حالیمیان  در  ASTاما  د.بوقابل مشاهده  ها در پایان دوره
دوره این آنزیم افزایشی در هر دو جنس داشته که می تواند عکس العمل سلول به تجمـع اسـتیل    تفاوتی دیده نمی شود ولی در پایان
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اگزالواستات بیشتري تولید کند به این وسیله استیل کوانزیم آ تجمع پیدا کرده را وارد چرخـه   ASTباشد تا به وسیله آنزیم  آکوانزیم 
  . کربس نماید

 چـرب  اسـیدهاي  از بیشـتر  اسـتفاده  و کبدي سلولهاي در آزاد کارنیتین افزایش باعث طیور خوراك در کارنیتین -ال مکمل از استفاده
  .شود می کاسته کبدي سلولهاي در موجود چربی میزان از نتیجه در و شود می انرژي تولید براي بلند زنجیره
 سـطوح  افـزایش  بـا  که کرد مشاهده، آزمایش تحت گروه 4 در کبد مستندات بافت شناسی به توجه با) 1388( همکاران و آزاد اکبري

 هـاي  واکوئـول  تجمـع  و فراوانی در اي مالحظه قابل اختالف. است شده کاسته کبدي سلولهاي در خام چربی میزان از کارنیتین -ال
 در چربی هاي واکوئول تجمع و شد مشاهده کارنتین -ال کننده مصرف گروههاي سایر و شاهد گروه بین کبدي هاي سلول در چربی

) 2000( همکـاران  و ییـزهم  گـزارش  بـا  نتیجـه  ایـن . اسـت  رسیده خود حد کمترین به، اند کرده مصرف کارنیتین -ال که تیمارهایی
  .دارد مطابقت

کارنیتین مشاهده شد که تفاوت معنی داري را نسبت به شاهد نشان می -میلیگرم ال 250بیشترین مقدار جوجه در آوري در تیمارهاي 
هـاي بـدون    تخم  گرم را نشان داد. این روند در مورد درصد میلی 250گرم جوجه در آوري کمتر از  میلی 500مقدار  .)P<0.05دهد(

کارنیتین در زرده تخم در اثر استفاده از مکمل این ماده در جیره مرغان مادر گوشتی -پیشنهاد شده که افزایش ال نطفه هم مشاهده شد.
  ). 5، 3می تواند انرژي الزم جهت رشد و نمو جنینی در مراحل اولیه را از چربی زرده تامین نماید(

تاثیر داشت و همچنین توانسـت تـا    ASTو  ALTفعالیت دو آنزیم کارنیتین بر میزان -براساس نتایج این مطالعه استفاده از مکمل ال
میلیگرم بر کیلوگرم جیره بیشـتر   250هاي بدون نطفه را کاهش دهد، که این مولفه ها در مقدار  نرخ جوجه درآوري را افزایش و تخم

  شود.   وصیه میهاي مادر ت کشی در جیره بلدرچین بهبود یافته بود. لذا این مکمل جهت بهبود عملکرد جوجه
  

  کارنیتین-ال سطوح در خونی اجزاي بررسی-1جدول
LDL(mg/dl) HDL (mg/dl) ALP(mg/dl) ALT(mg/dl) AST(mg/dl)

  کلسترول 
   کلسترول

  تیمار  نر ماده  نر ماده  نر ماده  نر ماده  نر ماده  نر ماده
00/35 00/34 gf00/90 bc00/180 a00/1247 d00/799 33/4 00/3  dc00/368 e33/153 00/257 66/245     کارنتین  ال

0  33/30 33/44 dc66/161 a33/243 dc00/920 de33/749 66/3 33/3 de00/230 a00/664 33/275 00/237 125کارنتین  ال 

33/51 00/41 de33/141 g66/76 d00/844 ab33/1175 00/8 66/4 ab66/545 bc00/461  250کارنتین  ال 00/253 00/229

00/38 66/41 ef00/117 b66/200 e66/615 bc33/1049 33/8 00/8 bc66/457 bc66/457  500کارنتین  ال 66/286 00/208

خطاي   289/19 75/49 130/1 38/56 123/12 908/4
 سطح احتمال 154/0 > 0001/0 52/0 > 0001/0 > 0001/0 13/0 استاندارد

  )p<0.05(اوت دارند هاي نر و ماده تف اعداد با حروف متفاوت در ستون*
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Abstract  
An experiment was conducted to evaluate the effects of L-carnitine on breeder Japanese quail. Two hundred pieces of 
Japanese quail with 1 male: 3 females ratio were used. Three levels of L-carnitine, 125, 250, 500 mg per kg of diets, and 
a diet without carnitine as control were used in corn- soybean diet. The experiment was carried out as a completely 
randomized design with four treatments, three replicates and 20 quail in each replicate consisted of 15 female quail and 
5 male quail. After a 10 day adaptation period, at 61 day old, collection of data were begun. Feed intake, weight gain, 
hatchability, mortality, liver enzymes (ALT, AST, and ALP), serum cholesterol and fat carrier components were 
measurement. The results showed that increase the levels of L-carnitine have no effected on feed intake, weight gain, 
mortality rate, significantly (P>0.05). Also hatchability percentage weren’t affected but infertile eggs were decreased by 
diets contained 250 mg/kg of L-carnitine (P< 0.05) vs control. The ALT and AST in the middle and end of period of 
experiment were affected by 250 and 500 mg/kg treatments vs control significantly, but had no effect on the ALP. 
Levels of L-carnitine were effected on fat carrier components in serum (P>0.05). Based on this study, L-carnitine in 250 
mg/kg in diets of the breeder Japanese quail can decrease infertile eggs therefore, use of L-carnitine supplementation in 
breeder quail is recommended to improve of eggs fertility. 

KEYWORDS: liver enzymes- L-carnitine- Japanese quail- hatchability 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


