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کارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات الشه -اثر ال
هاي گوشتیجوجه

3قرائیاکبريمحمدو3نیا، فرشید فتاح2، زهرا نوره1علی خطیب جو

)a.khatibjoo@gmail.com، (نویسنده مسوول:دانشگاه ایالمگروه علوم دامی،،استادیار-1
دانشگاه ایالم ،گروه علوم دامیدانشیارو رشدآموخته کارشناسی ادانش-3و 2

14/6/95تاریخ پذیرش:20/8/93تاریخ دریافت: 

چکیده
گرم بر 2و 0گرم بر کیلوگرم) و اسید بوتیریک (میلی250و 125، صفرکارنیتین (-این آزمایش به منظور ارزیابی اثر ال

قطعه جوجه گوشتی راس 192هاي گوشتی انجام شد. آزمایش با استفاده از وصیات الشه جوجهکیلوگرم) بر کیفیت گوشت و خص
هاي کامل تصادفی با شش تیمار، چهار بلوك و هشت جوجه در هر بلوك انجام بر پایه طرح بلوك3×2در قالب فاکتوریل 308
گرممیلی125حاويجیرهوکارنیتین-الکیلوگرمبرگرممیلی125حاويجیرهباشدهتغذیههاينتایج نشان داد که جوجهشد. 

خوراكتبدیلضریبکمتر ومصرفیبوتیریک نسبت به گروه شاهد خوراكاسیدکیلوگرمبرگرمدووکارنیتین-الکیلوگرمبر
یلوگرم به طور کارنیتین در ک- گرم المیلی125کارنیتین در مقایسه با -گرم المیلی250افزودن ).P<05/0(بهتري داشتند

داري ره شاهد تفاوت معنیهاي تغذیه شده با جیها شد درحالیکه با جوجهسینه جوجهگوشت داري سبب افزایش درصد معنی
هاي گروه نسبت به جوجهکارنیتین-بدون الگرم در کیلوگرم اسید بوتیریک2کننده جیره داراي هاي دریافتجوجه.دنداشتن

رنگ گوشت ران و سینه و غلظت الکتات گوشت سینه تحت به استثناي روشنی، ). P>05/0داشتند (تري شاهد درصد ران پائین
گوشت ران و جیره دارايpHتغذیه جیره داراي اسید بوتیریک باعث کاهش ). <05/0Pتاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت (

دقیقه بعد از کشتار 45گوشت ران در pHث افزایش هاي گوشتی باعبه جوجهبدون اسید بوتیریککارنیتین-گرم المیلی125
تغذیه جیره داراي اسید بوتیریک باعث کاهش درصد چربی گوشت سینه ). P>05/0(شدهاي گروه شاهد نسبت به جوجه

گرم بر کیلوگرم اسید2جیره داراي کارنیتین و-گرم المیلی250جیره حاوي همزمان تغذیه هاي گوشتی شد در حالیکه جوجه
درصد چربی ران تحت تاثیر اما) P>05/0(شدهاي گروه شاهد بوتیریک سبب افزایش درصد چربی گوشت سینه نسبت به جوجه

گرممیلی125حاويجیرهسپسوکارنیتین- الگرممیلی125حاويجیرهبه طور کلی). <05/0Pها قرار نگرفت (جیره
گرم میلی250استفاده از داشتند و گوشتیهايجوجهتولیديعملکردربمثبتیاثربوتیریکاسیدگرم2وکارنیتین-ال
سبب کاهش درصد گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک 2درحالیکههاي گوشتی کارنیتین در جیره سبب بهبود درصد سینه جوجه-ال

. چربی گوشت سینه شد

کیفیت گوشت،صیات الشهخصو، هاي گوشتیجوجه-کارنیتین- ال،هاي کلیدي: اسید بوتیریکواژه

مقدمه
عنوانبهمرغغذاییجیرهدرآلیاسیدهايازاستفاده

ازحمایتجهتشدهشناختههايراهجملهازرشدمحرك
وهضمبهبودوگوارشدستگاهدرمطلوبمیکروبیفلور

افزایش). 2(استرشدتحریکنتیجهدرومغذيموادجذب
و احشایی بطنیصوصا در ناحیه از حد چربی الشه مخبیش

هاي عمده تولیدکنندگان طیور است که سبب نگرانییکی از
کنندگان افزایش هزینه پرورش و کاهش تمایل مصرف

بطنیدر جهت کاهش چربی زیاديهاي). تالش17(شودیم
افزودن از جمله توسط متخصصان تغذیه صورت گرفته است

اسیدهاي انتقال وشتی که باهاي گبه جیره جوجهکارنیتین-ال
سبب افزایش چرب از سیتوزول به درون میتوکندري 

). افزودن 6(شودمیها و کاهش چربی الشه کاتابولیسم آن
در کیلوگرم گرم میلی100و 75، 50در سطوحکارنیتین-ال

هاي گوشتی سبب افزایش محتواي چربی سینه و جیره جوجه
گرم میلی100ستفاده ازا).23شده است (بطنیکاهش چربی 

1بر کیلوگرم جیره در کل دوره پرورش (کارنیتین–مکمل ال
مکمل نشان داد کههاي گوشتی جوجهروزگی)42تا 
کارنیتین بر بازده الشه، ترکیب شیمیایی سینه و ران، –ال

که درحالی)7(نداشتتاثیرو کیفیت گوشت الشهدرصد 

900و 600، 300، 0ن (کارنیتی- الاستفاده از سطوح مختلف 
سبب ي گوشتیهاجیره جوجهدر گرم بر کیلوگرم) میلی

گوشت )a(و کاهش درجه زردي) b(افزایش درجه قرمزي 
گرم بر میلی125سطح استفاده از.)27(سینه و ران شد 

ه، روزگی دوره پروش جوجه28تا 11کارنیتین از -کیلوگرم ال
کارنیتین را بر مصرف خوراك، وزن بدن و -عدم تاثیر ال

).19ضریب تبدیل غذایی  نشان داد (
اسیدي کردن دستگاه گوارش سبب بااسید بوتیریک 

ز رشد اتانعممو محیط دستگاه گوارش pHکاهش 
تواند سبب و از این طریق میشودیمزا هاي بیماريمیکروب

اسیدهاي آلی با بهبود فاکتورهاي ). 1بهبود کیفیت الشه شود (
اي، کمک به هضم مواد غذایی و افزایش دسترسی روده

میزبان به مواد مغذي، سبب افزایش وزن بیشتر و راندمان 
تلف گلیسرید سطوح مخ). 1شوند (بهتر درصد وزن الشه می

درصد) سبب افزایش 1و 5/0، 35/0، 2/0اسید بوتیریک (
وزن بدن در زمان کشتار شد که این افزایش وزن در سطح 

بوتیریککه اسیدبیشترین مقدار بود، درحالیدرصد 2/0
. )2هاي گوشتی نداشت (تاثیري بر خصوصیات الشه جوجه

در شد به عنوان محرك ردرصد اسید بوتیریک2/0افزودن 
اضافه ).13(نداشتبر درصد سینه ي تاثیرها جیره جوجه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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2.................. .......................................................................................هاي گوشتیکارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات الشه جوجه- اثر ال

اسیدالکتیک،نمودن مخلوط اسیدهاي آلی (اسیدفرمیک،
ارتوفسفریک)اسیدتارتاریک و اسیدسیتریک،اسیداسیدمالیک،

هاآناثري بر صفات تولیدي هاي گوشتی به جیره جوجه
ی اثر اطالعات موجود در هیچ پژوهشبا توجه).15نداشت (

کارنیتین بر کیفیت الشه -همزمان اسید بوتیریک و ال
از انجامهدفهاي گوشتی انجام نشده است، بنابراین جوجه

کارنیتن و اسید بوتیریک بر - الاثر مکمل این آزمایش بررسی 
هاي گوشتی بود.کیفیت و خصوصیات الشه جوجه

هامواد و روش
گوشتیجوجهقطعه192ازآزمایشایناجرايبراي

شداستفاده50:50نسبتبهمادهونرجنسدواز308راس
بندي به عنوان بلوك) (تقسیمطبقهچهارهايقفسداخلکه

وتهویهدما،نور،قبیلازپرورششرایطوشدندنگهداري
هايجوجهپروشاستانداردراهنمايطبقنسبیرطوبت
طبقروزشبانهدرسالنروشناییمدتطول. شدمهیاگوشتی
عنوانبهقفسطبقهوبودساعت23پرورشیالعملدستور
. شدگرفتهنظردربلوك
آزمایشقالبدر308راسگوشتیجوجهقطعه192از

تیمار6باتصادفیکاملهايبلوكطرحپایهبرفاکتوریل
برگرم2وصفر(بوتیریکاسیدسطح2شامل) 3×2(

گرممیلی250و125،صفر(کارنیتین- السطح3و) کیلوگرم
.شدانجامتکرارهردرجوجه8وبلوك4با،)کیلوگرمبر

(ساخت شرکت کارنیکینگازکارنیتین-المقادیرتامینبراي
هايتراکمدرکارنیتین- الدرصد20حاوي) ي سوئیسلونزا

تامینبرايوکیلوگرمهردرگرممیلی1250و625صفر،
استفادهبرزیلکشورمحصولbaby-C4ازکبوتیریاسید
افزودنی بدونپایهجیرهشاملآزمایشیهايجیره. شد

جیرهبوتیریک،اسیدکیلوگرمدرگرم2حاويجیره،)شاهد(
حاويجیرهکارنیتین،-الکیلوگرمدرگرممیلی125حاوي
کیلوگرمبرگرم2وکارنیتین- الکیلوگرمبرگرممیلی125
کیلوگرمبرگرممیلی250حاويجیرهیریک،بوتاسید

لوگرمکیبرگرممیلی250حاويجیرهوکارنیتین-ال
. بودندبوتیریکاسیدکیلوگرمبرگرم2وکارنیتین-ال

آغازین،دورهسهدرسویاوذرتپایهبرآزمایشیهايجیره
راس سویهپرورشراهنمايتوصیهطبقپایانیورشد

UFFDAنویسیجیرهافزارنرموسیلهبه) و22() 2009(
مختلفاجزاءهمچنینوطیورايآمینهاسیدنیاز. شدندتنظیم
شدهاستانداردهضمقابلآمینهاسیداساسبرهاجیره

.)22(گردیدبرآورد1ایلئومی

هاي آزمایشی بر صفات براي تعیین چگونگی تاثیر جیره
قطعه جوجه 1از هر بلوك شآزمای42روز درمربوط به الشه 

) به صورت تصادفی انتخاب و کشتار یمارتدر هرجوجه 4(
و سپس درصد اجزاي الشه (الشه، سینه، ران و چربی شدند

pHمنظور تعیین رنگ و گیري شدند. بهمحوطه بطنی) اندازه
گرمی از 50گوشت سینه و ران، بعد از کشتار، یک نمونه 

45هاي گوشت در رنگ نمونهگوشت سینه و ران جدا شد.
ساعت پس از کشتار با استفاده از رنگ سنج 24دقیقه و 
نقطه متفاوت از هر نمونه تعیین شد. این 4در 2الکتریکی

بود و با استفاده RGBروش بر اساس سیستم سنجش رنگ 
تبدیل شدند که داراي سه Labها به فرمت از فرمول، داده
). پس از 25) بود (bو زردي () a)، قرمزي (Lدرجه روشنی (

و با وارد کردن نوك دستگاه به 3مترpHکشتار با استفاده از 
دقیقه 45هاي گوشت سینه و ران در نمونهpHداخل عضله، 

ها به مدت گیري و ثبت شد. سپس نمونهپس از کشتار اندازه
گراد درجه سانتی4ساعت در درون پالستیک و در دماي 24

pH24گیري شد و اختالف آنها اندازهpHره نگهداري و دوبا
). به منظور 12دقیقه بعد از کشتار محاسبه شد (45ساعت و 

گرم از 4/0مقدار گیري میزان الکتات گوشت سینه، اندازه
یک EDTA(محلوللیتر میلی4گوشت سینه هر جوجه با 

موالر) 25/0موالر و ساکاروز Hcl-tris05/0میلی موالر، 
دقیقه با 10به مدت مخلوط شدههو پس از آن نمونمخلوط 
مقدارنمونهدور در دقیقه سانتریفیوژ و به هر3000سرعت 

ها یت الکتات افزوده شد. غلظت الکتات نمونهلیتر کیک میلی
600و در طول موج 4دستگاه اسپکتوفوتومتربا استفاده از 

).26(نانومتر قرائت و محاسبه شد
در قالب 2×3به صورت فاکتوریل هاي حاصل از آزمایشداده

هاي کامل تصادفی و بر اساس مدل آماري زیر طرح بلوك
آنالیز شدند:

1(Yijkl = µ + Ai + Cj + ACij + Bk+ eijkl

= میانگین مشاهدات،µ= مشاهدات، Yijkl، 1ه در رابط
Ai ،سطح اسید بوتیریک =Cjکارنیتین،-= سطح ال

ACijکارنیتین،-قابل سطح اسید بوتیریک و ال= اثر مت
Bk اثر بلوك و =eijklها = اثر خطاي آزمایشی است. آنالیز داده

) و رویه 10(1/9) نسخه SAS)2001افزار آماري نرمتوسط 
GLM درصد و با 5انجام شد. میانگین تیمارها در سطح

درصد با هم 5دار اي دانکن در سطح معنیدامنهآزمون چند 
یسه شدند و نتایج به صورت اثرات متقابل اسید بوتیریک و مقا
نظر کارنیتین ارائه و از آوردن اثرات اصلی هر عامل صرف-ال

گردید.

1- Standardized Ileal Digestibility 2- RGB-Lutron, Model: 1002
3- Model: SET WTW/330i 4- Cecil Company, Model: Ce1010, UK
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3....... .............................................................................................................................................1396پاییز/ 17پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

نتایج و بحث
هاي آزمایشی بر مصرف خوراك، افزایش وزن و اثر جیره

هاي گوشتی در کل دوره پرورش ضریب تبدیل غذایی جوجه
یریک به تنهائی تاثیر آمده است. افزودن اسید بوت2در جدول 

داري بر مصرف خوراك، وزن بدن و ضریب تبدیل معنی
کارنتین تاثیر - هاي گوشتی نداشت درحالیکه الجوجه
ها داشت داري بر مصرف خوراك و ضریب تبدیل جوجهمعنی

داري بر مصرف اما در ترکیب با اسید بوتیریک تاثیر معنی
و بین گروه داشتهاي گوشتی نخوراك و ضریب تبدیل جوجه

داري افزودنی تفاوت معنیکنندهدریافتهاي شاهد با جوجه
). در بین تیمارهاي حاوي مواد P<05/0مشاهده نگردید (

125ي حاوي جیرهکنندهدریافتهاي افزودنی، جوجه
گرم میلی125کارنیتین و جیره حاوي -الگرم میلی

مصرفی گرم اسید بوتیریک کمترین خوراك 2کارنیتین و -ال
2). جیره حاوي >05/0Pرا طی کل دوره پرورش داشتند (

هاي حاوي گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک در مقایسه با جیره
کارنیتین مصرف خوراك را - مخلوط اسید بوتیریک و ال

میزان ها با اسیدهاي آلیتغذیه جوجه).P>05/0افزایش داد (
ن جریان خون دستگاه گوارش بخصوص در ناحیه کولو

تر مواد غذائی یابد که براي جذب بهتر و مناسبافزایش می
بسیار عالی است. وجود اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر در روده 
باعث تحریک سیستم عصبی خود مختار شده و احتماال 

هاي الکتریکی را از کولون به سیستم عصبی مرکزي سیگنال
ضم و گردد و به هها میفرستد و باعث آزادسازي هورمونمی

).20کند (جذب بهتر خوراك کمک می

)هاي پرورشی (درصددهنده جیره پایه و ترکیب شیمیایی آن در دورهمواد خوراکی تشکیل- 1جدول
Table 1. Ingredients of basal diet and its chemical composition during breeding (percentage)

دوره 
روزگی)42تا 25(پایانیروزگی)24تا 13(رشدروزگی)12تا 1آغازین (ماده خوراکی

05/539/5615/64ذرت
05/337/3302/34درصد پروتئین)44کنجالۀسویا (

00/25/200/2روغن گیاهی (سویا)
52/700/30درصد پروتئین)60گلوتن ذرت (

53/154/12/1دي کلسیم فسفات
35/12/11/1صدف

18/01/009/0بیکربنات سدیم
25/03/03/0نمک

125/025/025/0مکمل ویتامین
225/025/025/0مواد معدنیمکمل

23/019/014/0متیونین-الدي
31/014/01/0لیزین هیدروکلرید-ال
047/000ترئونین-ال

ترکیب شیمیایی محاسبه شده       
00/290000/299000/3000قابل سوخت و ساز (کیلوکالري در کیلوگرم) انرژي

00/2350/2150/18پروتئین خام (درصد)
23/108/186/0(درصد)SID3لیزین 

57/048/038/0(درصد)SIDمتیونین 
32/030/026/0(درصد)SIDسیستئین

89/078/065/0(درصد)SIDمتیونین + سیستئین 
77/068/058/0(درصد)SIDترئونین 
33/128/111/1(درصد)SIDآرژنین 

05/100/190/0کلسیم (درصد)
50/050/050/0(درصد)فسفر قابل استفاده

17/017/017/0سدیم (درصد)
23/023/023/0کلر (درصد)

00/22600/22700/227واالن در کیلوگرم)اکیتعادل آنیون و کاتیون (میلی
25/130/147/1اسید لینولئیک (درصد)

00/500/580/4فیبر خام (درصد)
واحد D3 ،181المللی ویتامینواحد بینA،2000مین المللی ویتاواحد بین9000هر کیلوگرم مکمل ویتامینی به ازاي هر کیلوگرم جیره مواد مغذي زیر را تامین کرد: -1

15/0گـرم اسـید فولیـک،    میلی75/0و B12گرم ویتامینمیلیB2 ،015/0گرم ویتامین میلیB1  ،40گرم ویتامینمیلیK3 ،4ویتامینگرممیلیE،4المللی ویتامینبین
گرم اتوکسی کوئین.میلی125/0م کولین کلراید، گرمیلی840گرم پیرودوکسین، میلی4بیوتین، -Dگرم میلی

گـرم، آهـن   میلـی 99/0گرم، یـد (یـدات کلسـیم)    میلی10هر کیلوگرم مکمل معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره مواد مغذي زیر را تامین کرد: مس (سولفات مس)  -2
گرم.میلی84گرم، روي (اکسید روي) میلی2/0(سلنیت سدیم) گرم، سلنیوممیلی99گرم، منگنز (اکسید منگنز) میلی50(سولفات آهن) 

3-SIDاسید آمینه قابل هضم استاندارد شده ایلئومی =
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 4.................. ....................................................................................... ّای گَضتی کارًیتیي ٍ اسیذ تَتیزیک تز کیفیت گَضت ٍ خصَصیات الضِ جَجِ-اثز ال

 

 گَضتی  ّای جَجِ خَراک تثذیل ضزیة ٍ تذى ٍسى افشایص خَراک، هصزف هیاًگیيکارًیتیي تز -اثز اسیذ تَتیزیک ٍ ال -2 جذٍل
 رٍسگی( 42تا  1)              

Table 2. Effect of butyric acid and l-Carnitine on broiler chickens on mean of feed intake, body weight gain and feed 
             conversion ratio of broiler chickens (1-42 days) 

 ضزیة تثذیل خَراک  افشایص ٍسى تذى )گزم(  هصزف خَراک )گزم( اثز اصلی اسیذ تَتیزیک
92/1  58/2043  75/3941 تذٍى اسیذ تَتیزیک  

91/1  50/2045  00/3920 گزم اسیذ تَتیزیک  2  

01/0    95/13    64/37 خطای استاًذارد  

P-value 68/0  90/0  40/0  

      کارًیتیي-اثز اصلی ال
50/4025 تذٍى کارًیتیي a  88/2055  91/1 a 

88/3799 کارًیتیي -گزم الهیلی 125 b  38/2035  86/1 b 
25/3967 کارًیتیي  -گزم الهیلی 250 b  38/2042  94/1 a 

0/46 خطای استاًذارد   09/17  01/0  

P-value 01/0   60/0  < 01/0  

      †اثزات هتقاتل
      کارًیتیي-ال اسیذ تَتیزیک

0 0 abc50/3934  00/2014  95/1 a 
0 125 c75/3821  00/2041  87/1 b 
0 250 ab00/4069  75/2075  96/1 a 
2 0 a50/4116  75/2079  96/1 a 
2 125 c00/3778  75/2029  86/1 b 
2 250 bc50/3865  00/2009  92/1 ab 

 02/0  17/24  20/65 استاًذارد اضتثاُ هیاًگیي

p-value 01/0   10/0   01/0  

a,b,c-اعذاد دارای حزٍف غیز هطتزک در ّز ستَى دارای اختالف هعٌی( 05/0داری ّستٌذ P <.) 
 گزم در کیلَگزم جیزُ( کارًیتیي )هیلی-ُ( ٍ ال= اسیذ تَتیزیک )گزم در کیلَگزم جیز†
 

 

ّای خَراک کارًیتیي راًذهاى هصزف اًزصی اس لیپیذ-ال
کارًیتیي، پزًذُ -دّذ در ًتیجِ تِ کوک الرا افشایص هی
کٌذ ٍ  تز تِ اًزصی هَرد ًیاس خَد دست پیذا هیسزیعتز ٍ آساى

ضَد کارًیتیي سثة کاّص هحسَس هصزف خَراک هی-ال
گزم در هقایسِ تا سطح هیلی 125در آسهایص حاضز سطح کِ 
کارًیتیي هصزف خَراک را کاّص داد. -گزم الهیلی 250

ّای گَضتی در پاسخ تِ افشٍدى تْثَد ضزیة تثذیل جَجِ
کارًیتیي تِ جیزُ هوکي است هزتَط تِ تْثَد سَخت ٍ -ال

ّای ساس ًیتزٍصى تاضذ کِ اس طزیق اکسیذاسیَى کارآهذ اسیذ
 (. 18ضَد ) ب حاصل هیچز

ّای آسهایطی تز درصذ الضِ ٍ چزتی هحَطِ اثز جیزُ     
 3ّای گَضتی در جذٍل ٍ درصذ سیٌِ ٍ راى جَجِ تطٌی

 حاٍی اسیذ تَتیزیک ٍ  ّای آسهایطی. جیزًُطاى دادُ ضذ
ّای  جَجِ هحَطِ تطٌیتز درصذ الضِ ٍ چزتی  کارًیتیي-ال

رش گشاهحققیي در آسهایطی ًذاضتٌذ.  داری تاثیز هعٌیگَضتی 
گزم در  3ٍ  2در هقادیز  کزدًذ کِ افشٍدى اسیذ تَتیزیک

ّای گَضتی تاثیزی تز درصذ چزتی  کیلَگزم تِ جیزُ جَجِ
کِ تا ًتایج  هحَطِ تطٌی، پاًکزاس ٍ کثذ ًذاضتِ است

 200افشٍدى ّوچٌیي  .(16) خَاًی داضت آسهایص حاضز ّن
ّای گَضتی  َگزم جیزُ جَجِکارًیتیي تِ ّز کیل-گزم الهیلی

تز صفات هزتَط تِ الضِ اس رٍسگی  49تا  42در دٍرُ سٌی 
کٌٌذُ تاییذ کِ (11)داری ًذاضت  هعٌی تاثیز تطٌیجولِ چزتی 

ّای تذى اس آًجایی کِ چزتیتاضذ.  ًتایج ایي آسهایص هی
تحت تاثیز عَاهل تسیاری اس  تطٌیهحَطِ  چزتی تخصَظ

ذار چزتی جیزُ، کوثَد ٍ یا فزاٍاًی جولِ صًتیک، تغذیِ، هق
کارًیتیي ٍ -تَاى گفت ال( هی17ذ )ٌتاضلیشیي ٍ هتیًَیي هی

تَاًٌذ تِ تٌْایی عاهل هَثزی تزای یا اسیذ تَتیزیک ًوی
ّای گَضتی تاضٌذ در جَجِ تطٌیّای هحَطِ چزتی کاستي

ای ٍ  تغذیِهستلشم ّوکاری عَاهل  رسیذى تِ ایي ّذفٍ 
 صًتیکی هوکي است تطاتِاست. ّوچٌیي  ذیگزهذیزیتی تا ّو

ّا جیزُ يتی عاهل دیگزی در عذم تفاٍت ّای آسهایطیجَجِ
  .تاضذّا اس لحاظ درصذ الضِ

کٌٌذُ جیزُ ّای دریافتدر ارتثاط تا درصذ سیٌِ، جَجِ     
کارًیتیي در -گزم ال هیلی 125گزم اسیذ تَتیزیک ٍ  2دارای 

گزم  هیلی 125کٌٌذُ جیزُ حاٍی ّای دریافت کیلَگزم ٍ جَجِ
تزی ًسثت یيیسیٌِ پاکارًیتیي در کیلَگزم دارای درصذ -ال

 250(. ّوچٌیي افشٍدى P< 05/0تِ گزٍُ ضاّذ تَدًذ )
 125کارًیتیي در کیلَگزم در هقایسِ تا سطح -گزم ال هیلی
داری سثة افشایص درصذ سیٌِ  گزم تِ طَر هعٌی هیلی

ّای  ایطی تز درصذ راى جَجِّای آسهجیزُّا ضذ.  جَجِ
ّای جَجِکِ طَری داری داضتٌذ تِ گَضتی تاثیز هعٌی

ٍ  گزم در کیلَگزم اسیذ تَتیزیک 2 حاٍیکٌٌذُ جیزُ دریافت
درصذ  کارًیتیي-گزم در کیلَگزم الهیلی 125جیزُ حاٍی 

 .( P< 05/0در هقایسِ تا گزٍُ ضاّذ کاّص دادًذ )راى را 
هایص حاضز، تا تَجِ تِ عذم تاثیز اسیذ هطاتِ تا ًتیجِ آس     

ّا در هقایسِ تا گزٍُ جَجٍِ راى تَتیزیک تز درصذ سیٌِ 
ضاّذ، در آسهایطی هحققیي تا استفادُ اس سطَح هختلف اسیذ 

ّای گزم در کیلَگزم( در جیزُ جَجِ 4ٍ  2، 1تَتیزیک )
گَضتی، عذم تاثیز اسیذ تَتیزیک تز درصذ سیٌِ )تِ عٌَاى 

ّای گَضتی را گشارش کزدًذ ٍسى تذى( جَجِ درصذی اس
(13 .) 
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5....... .............................................................................................................................................1396پاییز/ 17پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

هاي گوشتیکارنیتین بر خصوصیات الشه جوجه-اثر اسید بوتیریک و ال- 3جدول 
Table 3. Effect of butyric acid and l-Carnitine on carcass characteristics of broiler chickens

(درصد از وزن الشه)بدن)(درصد از وزن 
راندرصد درصد سینهالشهدرصد درصد چربی محوطه بطنیاثر اصلی اسید بوتیریک

75/04/737/286/26بدون اسید بوتیریک
90/07/739/275/25گرم اسید بوتیریک2

06/030/12/04/0از میانگینخطاي استاندارد
P-value09/080/01/008/0

کارنیتین- اثر اصلی ال
77/01/750/29کارنیتین- بدون ال a6/25

79/01/726/26کارنیتین- گرم المیلی125 b4/25
91/04/734/29کارنیتین- گرم المیلی250 a1/27

07/060/14/04/0از میانگینخطاي استاندارد
P-value30/040/0< 01/006/0

†اثرات متقابل

کارنیتین- ال×اسید بوتیریک 
000/7674/030/1a27/3a

01250/9372/426/3b25/0bc

02500/9873/829/7a27/3a

200/7976/028/0ab23/8c

21250/8471/826/8b25/9abc

22500/1373/129/0a26/8ab

0/102/260/60/6از میانگینخطاي استاندارد
p-value0/3080/00/0050/01

a,b,c - داري دارنددرصد با هم اختالف معنی5اعداد داراي حروف غیر مشترك در هر ستون در سطح.
گرم در کیلوگرم جیره)کارنیتین (میلی- = اسید بوتیریک (گرم در کیلوگرم جیره) و ال†

100و 75، 50در آزمایش دیگري افزودن افزایشی (
هاي گوشتی یره جوجهکارنیتین به ج-گرم بر کیلوگرم) المیلی

سبب افزایش درصد گوشت سینه شد که با اثر افزایشی 
خوانی داشت کارنیتین روي درصد سینه آزمایش حاضر هم-ال
)23.(

250گرم به میلی125کارنیتین از سطح-افزایش ال
درصد ران باعث افزایش داري گرم در جیره به طور معنیمیلی

مربوط به درصد چربی که در جدول . نتایج شدها و سینه جوجه
گرم میلی250دهد که جیره حاوي گزارش شده نشان می5

کارنیتین باعث افزایش درصد چربی سینه شد که این -ال

تواند دلیلی براي افزایش درصد سینه در عامل احتماال می
گرم میلی250هاي تغذیه شده با جیره حاوي جوجه

کارنیتین باشد.-ال
هاي آزمایشی بر رنگ گوشت سینه و تاثیر جیرهنتیجه

ارائه شده است. 4ساعت بعد از کشتار در جدول 24ران در 
داري از لحاظ رنگ هاي آزمایشی تفاوت معنیبین جیره

هاي مشاهده نشد. همچنین جیره)bو l ،a(گوشت سینه 
آزمایشی بر میزان قرمزي و زردي رنگ گوشت ران تاثیري 

).< 05/0Pنداشتند (

ساعت بعد از کشتار)24کارنیتین بر رنگ گوشت سینه و ران (-اثر اسید بوتیریک و ال- 4جدول 
Table 4. The effect of butyric acid and L-Carnitine on breast and thigh meat color (24 hours postmortem)

گوشت ران گوشت سینه
l a b l a b اثر اصلی اسید بوتیریک
69/53 07/15 51/12 87/51 00/13 78/13 بدون اسید بوتیریک
38/51 28/13 70/11 52/51 78/14 15/14 گرم اسید بوتیریک2
63/1 75/1 68/1 16/2 41/1 22/1 از میانگینخطاي استاندارد
33/0 48/0 73/0 91/0 38/0 83/0 P-value

کارنیتین- اثر اصلی ال
19/56 a 70/17 84/14 66/48 77/14 33/13 کارنیتین- بدون ال
15/54 a 80/14 66/12 44/54 26/14 20/15 کارنیتین- گرم المیلی125
26/47 b 94/9 81/8 99/51 64/12 37/13 کارنیتین- گرم المیلی250
00/2 15/2 06/2 64/2 73/1 50/1 از میانگینتانداردخطاي اس
01/0 06/0 14/0 32/0 66/0 61/0 P-value

†اثرات متقابل

کارنیتین-ال ×اسید بوتیریک  
76/51 ab 30/4 08/7 23/47 66/12 01/13 0 0
94/59 a 53/6 89/10 59/53 21/12 25/16 125 0
37/49 b 83/11 06/11 79/54 13/14 09/12 250 0
61/60 a 76/4 54/7 09/50 89/16 64/13 0 2
36/48 b 43/7 67/13 29/55 31/16 16/14 125 2
16/45 b 26/6 74/7 18/49 14/11 64/14 250 2
83/2 20/2 64/2 23/47 45/2 12/2 از میانگینخطاي استاندارد

< 01/0 17/0 45/0 57/0 51/0 80/0 p-value
a,b,c -داري دارند.درصد با هم اختالف معنی5شترك در هر ستون در سطح اعداد داراي حروف غیر م

L ،روشنی =a زردي و =b .جیرهکیلوگرمدرگرممیلی(کارنیتین-الو) جیرهکیلوگرمدرگرم(بوتیریکاسید= †= قرمزي(

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

17
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.17.1
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-850-en.html


6.................. .......................................................................................هاي گوشتیکارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات الشه جوجه- اثر ال

گرم بر 2هاي حاوي جیرهکنندهدریافتهاي جوجه
250و 125کارنیتین (- همراه با الکیلوگرم اسید بوتیریک 

گرم بر کیلوگرم میلی250و جیره حاوي رم بر کیلوگرم) گمیلی
در مقایسه با سایر تريتیرهگوشت ران داراري کارنیتین -ال

آنها با تفاوت اما )P>05/0(داشتندهاي حاوي افزودنی جیره
) با بررسی 23ساریکا و همکاران (. دار نبودمعنیبا گروه شاهد 
ارش کردند که افزودن کارنیتین در بلدرچین گز- اثر مکمل ال

میزان کیلوگرم سبب افزایش رکارنیتین د-الگرم میلی50
که با نتایج آزمایش حاضر )23(شودروشنایی رنگ گوشت می

مطابقت نداشت.
گزارش کردند که افزودن استیل)27(ژانگ و همکاران 

گرم بر کیلوگرم) میلی900و 600، 300، صفرکارنیتین (- ال
دار مقدار درجه قرمزي و ها سبب افزایش معنیبه جیره جوجه

در بدن . کاهش مقدار درجه زردي گوشت سینه و ران شد
اکسیژن و پستانداران پروتئینی به نام میوگلوبین وجود دارد

رسد و در واقع این ه میوگلوبین میتوسط هموگلوبین ب
اي بازي پروتئین نقش واسطه را بین خون و فیبرهاي ماهیچه

کارنیتین بر میزان -احتماال علت تاثیر ال).23کند (می
کارنیتن -کنندگی الروشنایی رنگ گوشت به علت اثر ممانعت

در . )22(باشد بر اکسیداسیون میوگلوبین ماهیچه گوشت می
آزمایشی گزارش شده که افزودن اسیدهاي خوراکی به مواد 

ها، موجب غذایی عالوه بر اثرات مهاري بر میکروارگانیسم
).8شود (ایجاد طعم و رنگ مناسب در مواد غذائی می

ها گوشت سینه و ران جوجهpHهاي آزمایشی بر اثر جیره
شت گوpHهاي آزمایشی بر آمده است. جیره5در جدول 

داري دقیقه بعد از کشتار تاثیر معنی45سینه و ران در زمان 
ساعت پس 24درگوشت سینه و رانpHکه بردرحالیداشتند

ساعت بعد از کشتار 24دقیقه تا 45از کشتار و فاصله زمانی 
هاي داراي اسید تغذیه جیره).<05/0Pد (تاثیري نداشتن

گوشت ران pHهد هاي گروه شابوتیریک در مقایسه با جوجه
کنندهدریافتهاي جوجه). >05/0Pتري را دارا بودند (پائین

کارنیتین به طور - الدر کیلوگرم گرم میلی125جیره حاوي 
دقیقه پس از 45در گوشت ران باالتري pHداري داراي معنی

ي حاوي هاسایر جیرهدر مقایسه با گروه شاهد وکشتار 
250جیره حاوي کنندهفتدریاهاي جوجه.بودندافزودنی

در گرم 2و جیره داراي کارنیتین در کیلوگرم -گرم المیلی
هاي گروه شاهدجوجهبااسید بوتیریک در مقایسهکیلوگرم 

pH 05/0(تري را دارا بودندباالگوشت سینهP<.( صفات
ت نگهداري کیفیت گوشت مانند رنگ گوشت، ظرفیمرتبط با

. )27(وشت موثر هستندگpHآب، حساسیت به لمس بر 
به علت الشهانجمادگوشت در طول فرآیند pHکاهش 

نتایج این .)4و تجمع اسید الکتیک است (ATPهیدرولیز 
) 27تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات ژانگ و همکاران (

کارنیتین سبب - مطابقت نداشت. آنها گزارش کردند که ال
هاي گوشتی افزایش قرمزي و زردي عضله ران و سینه جوجه

گردید.
و میزان کاهش در عضالت قبل از کشتار گلیکوژن مقدار

طی ماهیچه pHکاهش میزان کننده تعیینکشتارآن پس از 
و گلیکوژن موجود در )14(باشد ساعت پس از کشتار می24

)21(تواند به وسیله ترکیب جیره دستکاري شود اهیچه میم
کارنیتین از - کارنیتین است. ال- که یکی از این ترکیبات ال

طریق ممانعت کردن از فعالیت آنزیم غیرهوازي و کلیدي 
اهش حداکثري میزان گلیکولیز فسفوفروکتوکیناز از ک

کند و همچنین از طریق کاهش نسبت استیل جلوگیري می
شود. آ سبب کاهش تولید الکتات می-آنزیمآ به کو- کوآنزیم

کارنیتین از طریق کاهش اسید الکتیک اضافی -بنابراین ال
تواند سبب بهبود خون و بافت در هنگام فعالیت شدید می

قیقات نشان داده که استیل ). تح3عملکرد حیوان شود (
نسبی باالي گوشت سینه pHکارنیتین اثر مثبتی بر حفظ -ال

، 300، 0کارنیتین (- که افزودن استیل الو ران دارد به طوري
ها سبب گرم بر کیلوگرم) به جیره جوجهمیلی900و 600
ساعت بعد از کشتار افزایش 24گوشت سینه pHشود که می
به دلیل عدم تاثیر تیمارهاي زمایش حاضر نتایج آکه بایابد

در .)27(شتنداخوانی گوشت همpHافزایش آزمایشی بر 
رابطه با علت تاثیر اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت (رنگ و 

pH دالیل واضحی به دست نیامد و احتماال به دلیل تاثیر (
اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر بر اکسیداسیون اسیدهاي چرب 

بر کیفیت گوشت باشد.گوشت و سپس تاثیر
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هاي آزمایشی بر درصد چربی گوشت سینه و ران اثر جیره
نشان داد 5نتایج جدول .استارائه شده6ها در جدول جوجه

داري هاي آزمایشی بر درصد چربی ران تاثیر معنیه جیرهک
هاي گوشتی تحت ه درصد چربی سینه جوجهکحالینداشتند در
تغذیه اسید ). >05/0P(هاي آزمایشی قرار گرفتتاثیر جیره

دار درصد چربی سینه ها سبب کاهش معنیبوتیریک به جوجه
ره حاوي جیکنندهدریافتهاي نسبت به گروه شاهد شد. جوجه

هاي کارنیتین در کیلوگرم و جوجه- گرم المیلی250
گرم بر کیلوگرم اسید بوتیریک به 2جیره حاوي کنندهدریافت

ترتیب بیشترین درصد چربی سینه را داشتند  و کمترین درصد 
گرم بر کیلوگرم میلی125چربی سینه مربوط به جیره حاوي 

تیریک بود گرم بر کیلوگرم اسید بو2کارنیتین و -ال
)05/0P< .(

زنجیر به مانند بوتیرات داراي اسیدهاي چرب کوتاه
هاي بافت پروتئین در سطح سلول-Gهاي متصل به گیرنده

و 1Ffar2چربی، کبد و استخوان، روده و ماکروفاژها از قبیل
Ffar3 هستند که از طریق تاثیرگذاري بر تولید هورمون

و انسولین بر متابولیسم گلوکز، 1اگونلپتین، پپتید مشابه گلوک
). 28باشند (چربی و کلسترول و عملکرد طیور تاثیرگذار می

ها با اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر با تاثیر گذاري بر این گیرنده
) و گلوکاگون PYYاي (تاثیر بر تولید هورمون پپتیدي روده

ي باشند. اسیدهااي قادر به افزایش سطح گلوکز خون میروده
چرب کوتاه زنجیر باعث فعال شدن آنزیم پروتئین کیناز 

شود و این آنزیم یکی در کبد و عضالت میAMPکننده فعال
باشد به ها میاز فاکتورهاي موثر بر متابولیسم چربی در بافت

اکسیداسیون اسیدهاي چرب و -طوریکه باعث افزایش بتا
اي شود که این عمل اسیدهکاهش سنتز اسیدهاي چرب می

ها و کارنیتین در بافت- چرب کوتاه زنجیر مشابه تاثیر ال
). کاهش چربی عضله و بهبود رنگ 28باشد (عضالت می

کربنه در این آزمایش را 4گوشت در اثر استفاده از اسید چرب 
توان به اثرات تحریکی این اسید چرب بر ترشح لپتین که می

افزایش باشد و همچنین یک هورمون کاهنده چربی بدن می
اکسیداسیون اسیدهاي چرب ارتباط داد.-احتمالی بتا

هاي گوشتیگوشت سینه و ران جوجهpHکارنیتین بر -اثر  اسید بوتیریک و ال- 5جدول 
Table 5. The effect of butyric acid and L-Carnitine on breast and thigh meat pH of broiler chickens

45m45m24h24hΔpH
1ΔpH

1

سینهرانسینهرانسینهراناثر اصلی اسید بوتیریک
31/6بدون اسید بوتیریک a33/636/605/629/005/0

21/6گرم اسید بوتیریک2 b33/628/605/628/007/0
03/027/005/003/003/005/0از میانگینخطاي استاندارد

P-value02/094/029/094/098/070/0
یتینکارن-اثر اصلی ال

21/634/639/610/624/017/0کارنیتین- بدون ال
32/628/625/600/627/006/0کارنیتین-گرم المیلی125
25/637/633/605/630/008/0کارنیتین-گرم المیلی250

03/003/006/004/004/006/0از میانگینخطاي استاندارد
P-value17/019/035/028/053/007/0

†اثرات متقابل

کارنیتین-ال×اسید بوتیریک  
0018/6 b25/6 b42/606/624/00/19
012547/6 a30/6 ab34/604/613/026/0
025029/6 b46/6 a41/606/617/040/0
2025/6 b43/6 a38/614/611/029/0
212516/6 b26/6 b34/696/518/030/0
225021/6 b30/6 ab35/604/614/026/0

05/004/009/005/009/016/0خطاي استاندارد
p-value< 01/004/057/05/009/006/0

a,b,c - داري دارند.درصد با هم اختالف معنی5اعداد داراي حروف غیر مشترك در هر ستون در سطح
1(= ΔpH تفاوتpH ساعت پس از کشتار24دقیقه و 45گوشت بین زمان هاي.
)جیرهکیلوگرمدرگرممیلی(کارنیتین-الو) جیرهکیلوگرمدرگرم(بوتیریکاسید= †

1- Free fatty acid receptor
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گزارش کردند که  )24(در آزمایشی زو و همکاران
گرم در کیلوگرم سبب میلی100و 75در سطوح کارنیتین -ال

) که با نتایج 24افزایش محتواي چربی گوشت سینه شد (
کارنیتین از طریق کاهش - الآزمایش حاضر مطابقت داشت. 

فسفات -6- هاي گلوکزهاي بافت چربی (آنزیمفعالیت آنزیم
دهیدروژناز، مالیک دهیدروژناز، ایزوسیترات دهیدروژناز و 

ن لیپاز) باعث کاهش چربی زیر پوستی در سینه و لیپوپروتئی
شود و با افزایش فعالیت آنزیم کارنیتین پالمیتول ران می
که یک آنزیم کنترلی در اکسیداسیون اسیدهاي 1- ترانسفراز

شود چرب است سبب افزایش چربی داخل عضالنی سینه می
کارنیتین -اثر سطوح  مختلف ال)5(سویک و سویالن).24(
گرم بر کیلوگرم جیره) بر عملکرد و میلی150و 100، 50(

هاي گوشتی را بررسی کردند. خصوصیات الشه جوجه
150هایی که باالترین سطح چربی عضله سینه در جوجه

کارنیتین دریافت کرده بودند، وجود داشت. - گرم المیلی
). 5ها شد (کارنیتن سبب افزایش وزن بدن جوجه- همچنین ال

هاي هاي آزمایشی بر میزان الکتات گوشت جوجهاثر جیره
هاي آزمایشی تاثیر آمده است. جیره5گوشتی در جدول 

ها نداشتند داري بر میزان الکتات خون جوجهمعنی
)05/0P >کارنیتین بر -هاي حاوي مکمل ال). عدم تأثیر جیره

هاي گوشتی ممکن است به دلیل الکتات گوشت الشه جوجه
در آزمایش نوره و ها باشد.آن در جیرهمقادیر ناکافی 

باعث کاهش خوراك داري معنیبه طورکارنتین - الهمکاران، 
هاي جوجهشد وها و ضریب تبدیل جوجهمصرفی
کارنیتین و -گرم المیلی125ي حاوي جیرهکنندهدریافت

گرم اسید 2کارنیتین و - گرم المیلی125جیره حاوي 
ضریب تبدیل خوراك ویبوتیریک کمترین خوراك مصرف

).9(را طی کل دوره پرورش داشتندمصرفی 
کارنیتین- الکیلوگرمبرگرممیلی125میزانازاستفاده

تاثیربوتیریککیلوگرمبرگرم2اسیدباهمراهیاتنهاییبه
افزودنوداشتندگوشتیهايجوجهتولیديعملکردبرمثبتی
پرورش،هزینهافزایشبروهعالکیلوگرمبرگرممیلی250
استفاده از ترکیب نداشت. عملکردبرمفیديتاثیر

هاي گوشتی کارنیتین و اسید بوتیریک در جیره جوجه-ال
pHسینه و ران)، رنگ و درصد سبب بهبود خصوصیات الشه (

از کارنیتین- گرم المیلی250ان سطح . در این میگوشت شد
125مقایسه با سطح نظر بهبود صفات کیفیت الشه در 

گرم اثر بهتري داشت. همچنین اثر اسید بوتیریک به میلی
کارنیتین روي -گرم المیلی250تنهایی و یا همراه با سطح 

در کل استفاده خصوصیات و کیفیت گوشت اثر مثبتی داشت.
توانند به عنوان کارنیتین می- از اسید بوتیریک و ال

ورد استفاده قرار گیرند و طیور مدهنده خصوصیات الشه بهبود
ه از هر فادبیشتر از استهمزمان این دو ترکیب تاثیر استفاده 

کدام به تنهائی بود.

هاي گوشتیدرصد چربی سینه و ران جوجهبر غلظت الکتات گوشت سینه وکارنیتین -اسید بوتیریک و الاثر- 6جدول 
Table 6. Effect of butyric acid and l-Carnitine on breast meat lactate concentration and fat

percentage of breast and thigh meat of broiler chickens
مول بر گرم)(میکروالکتات چربی ران چربی سینه اثر اصلی اسید بوتیریک

24/22 83/9 4/16a بدون اسید بوتیریک
87/23 22/12 3/50b گرم اسید بوتیریک2
84/3 92/0 13/0 از میانگینخطاي استاندارد
36/0 0/09 < 01/0 P-value

کارنیتین-اثر اصلی ال
51/22 11/25 4/00a کارنیتین- بدون ال
89/22 9/75 3/25b کارنیتین-گرم المیلی125
27/22 12/08 4/25a کارنیتین-گرم المیلی250
7/4 13/1 0/20 از میانگینخطاي استاندارد
78/0 0/37 < 01/0 P-value

†اثرات متقابل

کارنیتین-ال اسید بوتیریک
83/22 50/10 3/50c 0 0
16/23 50/9 4/00c 125 0
63/22 50/9 5/00a 250 0
18/22 00/12 4/50ab 0 2
66/22 00/10 3/00d 125 2
91/21 66/14 3/50c 250 2
41/1 1/60 0/23 خطاي استاندارد
90/0 0/25 < 01/0 p-value

a,b,c -05/0داري هستند (اعداد داراي حروف غیر مشترك در هر ستون داراي اختالف معنیP <.(
)جیرهکیلوگرمدرگرممیلی(کارنیتین-الو) جیرهکیلوگرمدرگرم(بوتیریکاسید= †
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Abstract
This experiment was conducted in order to conside the effect of L-carnitine (0, 125 and 250

mg/kg) and butyric acid (2 g/kg) on Carcass characteristics and meat quality of broiler chicken.
In a 2×3 factorial arrangement in randomized complete block design 192 Ross 308 one-day-old
broiler chicks were assigned to 6 dietary treatments with 4 replicates and 8 birds. Results
showed that broilers fed basal diet plus 125 mg/kg L-Carnitine and basal diet plus 125 mg/kg L-
Carnitine plus 2 gr/kg butyric acid had lower FI and the better FCR as compared to control
group (P>0.05). Broilers fed basal diet plus 250 mg/kg L-Carnitine had higher breast percentage
as compared to 125 mg/kg L-Carnitine (P< 0.05) while did not have significant difference with
control group (P >0.05). Broilers fed basal diet plus 2 gr/kg butyric acid without L-Carnitine
had lower tight percentage compare to control group (P< 0.05). Except thigh meat lightness,
breast and tight meat color and breast lactate concentration did not affected by dietary
treatments (P >0.05). Broilers fed basal diet plus 2 gr/kg butyric acid without L-Carnitine
decreased tight meat 45min postmortem and 125 mg/kg L-Carnitine without butyric acid
treatment increased tight meat 45min postmortem pH as compared to control group (P < 0.05).
Broilers fed basal diet plus 2 gr/kg butyric acid lowered breast meat lipid percentage (P < 0.05)
whereas broilers fed basal diet plus 250 mg/kg L-Carnitine and basal diet plus 2 gr/kg butyric
acid had higher breast lipid percentage as compared to control group (P < 0.05) but tight lipid
percentage did not affected by dietary treatments (P > 0.05). In conclusion basal diet plus
125mg/kg L-Carnitine and basal diet with 125mg/kg L-Carnitine plus 2 gr/kg butyric acid had
the best effect on broiler chickens performance and using basal diet plus 250 mg/kg L-Carnitine
increased broiler breast percentage while 2 gr/kg butyric acid decreased breast meat lipid
percentage of broiler chicken.

Keywords: Broiler Chicken, Butyric Acid, Carcass characteristics, L-Carnitine, Meat Quality
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