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ه مرزه خوزستانی بر قابلیت کارنیتین و عصار-تاثیر تغذیه جنینی ال
شتیهاي گوجوجههاي رشد و شاخصوزن تولد ،درآوريجوجه

3نیااله خسرويحشمتو2راد، رزاق کریمی1بهمن پریزادیان کاوان

)Parizadian.b@lu.ac.ir:(نویسنده مسوول،گروه علوم دامی، دانشگاه لرستاناستادیار -1
اندانشگاه لرست،دانشجوي دکتري تغذیه طیور-2

استاد گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان-3
19/10/97تاریخ پذیرش: 18/7/97تاریخ دریافت:

44تا 35صفحه: 

چکیده
هاي درآوري و شاخصبر قابلیت جوجهخوزستانی کارنیتین و عصاره مرزه -این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغذیه جنینی ال

هاي (سن مرغ308دار سویه راس مرغ نطفهعدد تخم560انجام شد. براي انجام تحقیق پس از تفریخ هاي گوشتی رشد جوجه
مرغ در هر تکرار عدد تخم20گرم) در قالب هفت تیمار، چهار تکرار و تعداد 30/64ها مرغهفته و میانگین وزن تخم36مادر 

)، تزریق لیتریلیماستفاده شد. تیمارهاي آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون تزریق)، تزریق خشک، تزریق سرم فیزیولوژي (نیم 
تزریق در روز . گرم) بودمیلی20و 10مرغی عصاره مرزه (گرم) و تزریق درون تخممیلی30و 20کارنیتین (-مرغی الدرون تخم

گرم میلی30درآوري با تزریق بیشترین درصد جوجهبا استفاده از سرنگ انسولین انجام شد. هواییکشی در کیسه جوجه17
20هاي تزریق شده با مرغدرآوري در تخم) مشاهده شد و کمترین درصد جوجهو در گروه شاهد (بدون تزریقکارنیتین-ال

کشی سبب افزایش وزن تولد در دوره جوجهکارنیتین- گرم المیلی20. تزریق )p>05/0(بدست آمدگرم عصاره مرزهمیلی
بدست آمدعصاره مرزهگرم میلی20هاي تحت تزریق با مرغتخمهاي تفریخ شده از ها شد و کمترین وزن تولد در جوجهجوجه

)05/0<p(. حاصل شد کارنیتین-گرم المیلی30در کل دوره پرورش بیشترین افزایش وزن روزانه با استفاده از تغذیه جنینی
)05/0p<( دار ضریب تبدیل غذایی در کل دوره دار سبب بهبود معنیهاي نطفهمرغبه تخمکارنیتین-گرم المیلی30. تزریق

با هاي گوشتی جوجهوان بیان کرد که تغذیه جنینی تنتایج مشاهده شده میبطور کلی بر مبناي . )>05/0p(پرورش شد 
س از هچ و ضریب تبدیل غذایی در طی وزن پ،درآوريجوجهسبب بهبود قابلیت در مقایسه با عصاره مرزه خوزستانی رنیتین کا-ال

شود.دوره پرورش می

خوزستانیرزهمجوجه گوشتی،کشی،جوجهکارنیتین، تغذیه جنینی، - الکلیدي:هايواژه

مقدمه
در طی چند سال اخیر، روش تغذیه جنینی به منظور 

ها، فراهم کردن مواد مغذي از جمله اسیدهاي آمینه، ویتامین
ها و سایر مواد مغذي که ممکن است در طی کربوهیدرات

آنها محدود باشد، مورد استفاده قرار به دوره جنینی دسترسی 
هایی مانند قابلیت گرفته است تا بتواند تاثیر مثبتی بر شاخص

).19جوجه درآوري، عملکرد پس از هچ و ایمنی داشته باشد (
کشی و مرحله اولیه پس از تولد در روزه جوجه21دوره امروزه 
هاي گوشتی را در درصد از عملکرد تولیدي جوجه50حدود 
، در حالی که شودهاي پرورش صنعتی شامل میسیستم

. درصد بود30الی 25سال قبل، 20در اثرگذاري این دوره 
بنابراین هر عاملی که رشد و توسعه را در طی این مرحله از 

تواند عامل کلیدي در عملکرد و سالمت زندگی بهبود دهد، می
جمله متعددي ازعوامل. )9(پرنده در طی دوره پروش باشد 

کشی و باروري تخم، مواد مغذي تخم، شرایط دستگاه جوجه
). از 2(درآوري موثر هستند مدیریت هچري بر قابلیت جوجه

ساعت پس 48ها تا وي دیگر در شرایط عملی اغلب جوجهس
ها را تفریخ به آب و غذا دسترسی ندارند. این محدودیتاز

مرغ که داخل تخمارد نمودن مواد مغذي به وسیله وتوان بهمی
به فناوري تغذیه از طریق تخم معروف است و یا از طریق 

ناوري تغذیه زود تغذیه در هچري بالفاصله بعد از تولد که ف
شود، جبران نمود. مزایاي روش تغذیه جنینی هنگام نامیده می

درآوري، کاهش نرخ مرگ و میر، افزایش نرخ جوجهشامل

ایی، بهبود میزان رشد و ذراندمان غتولید جوجه سالم، افزایش 
یه ذ). تغ8(باشدمیهاهمچنین ارتقاي مقاومت در برابر بیماري

ارد نمودن مواد مغذي به درون جنین قبل از تفریخ از طریق و
مرغ، اثرات مثبتی بر رشد و توسعه دستگاه گوارش، تخم

. )4،15(داشتعملکرد جوجه گوشتی و تقویت سیستم ایمنی 
هایی با وزن بیشتر در هاي مهم براي تولید جوجهاز روش

باشدمرغ میتخمبه درونواد مغذي زمان تفریخ تزریق م
)17.(

کارنیتین یک شبه ویتامین است که به آسانی در آب - ال
متعددي از جمله محافظت و تنظیم اثراتشود و داراي حل می

غشاهاي سلولی، افزایش ایمنی، نقش متابولیکی و همچنین 
. در تحقیقات اخیر نشان داده )23(باشد نقش کاتالیتیکی می

کارنیتین تحت بعضی از شرایط، از -شده است که نیاز به ال
کارنیتین در حیوانات جوان، -جمله محدود بودن سنتز ال

کارنیتین کم -ا مقدار چربی باال و داراي الهایی بمصرف جیره
اي کم، افزایش یافته، بنابراین افزودن و همچنین جذب روده

آن به صورت مکمل به خوراك مصرفی خصوصاً براي طیور 
).14تواند موثر باشد (که داراي سرعت رشد باالیی هستند، می

به اخر دوره جنینی و نیاز رشد سریع در اواز سویی با توجه به
ستفاده از اکارنیتین در بدن، -الانرژي و محدود بودن ساخت 

اي که در روند متابولیسم انرژي موثر هستند هاي تغذیهمکمل
در تغذیه دوره جنینی ممکن است به تامین نیازهاي انرژي 

. )32(کمک نماید

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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36................................................................................................. درآوري، وزن تولد و کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی بر قابلیت جوجه-تاثیر تغذیه جنینی ال

گیاهان دارویی از جمله مواد ترکیبات مشتق شده از 
ورشدافزودنی هستند که طی سالیان اخیر براي بهبود 

). مرزه 26(اندمورد استفاده قرار گرفتهسالمت طیور 
یکی از Satureja Khuzestanicaبا نام علمیخوزستانی 

مناطق جنوبی ایران درکهاست ئیانگیاهان خانواده نعنا
اکسیدانی آنتیخصوصیاتيادار،ر وسیعی پراکنش داردطوبه

و اسانس آن حاوي ترکیبات فنلی از و ضد میکروبی است
جمله کارواکرول، تیمول، بتا پینن، پاراسیمن، لیمونن و کامفن 

در طی جهت دستیابی به حداکثر عملکرد امروزه ). 5(است
،شودمییه خاصی به تغذیه در دوره جنینتوج،دوره پرورش

کارنیتین -بررسی تاثیر تغذیه جنینی الهدف تحقیق حاضر لذا 
درآوري و ره مرزه خوزستانی بر قابلیت جوجهو عصا
بود. خهاي گوشتی پس از تفریهاي رشد جوجهشاخص

هامواد و روش
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغذیه جنینی 

درآوري بر قابلیت جوجهخوزستانی و عصاره مرزه کارنیتین - ال
براي انجام هاي گوشتی انجام شد. هاي رشد جوجهو شاخص
سن (308سویه راس دار مرغ نطفهتخمعدد 560تحقیق 

30/64ها مرغو میانگین وزن تخمهفته36هاي مادر مرغ
عدد 20و تعداد در قالب هفت تیمار، چهار تکرارگرم) 

تیمارهاي آزمایشی شامل شد. استفاده مرغ در هر تکرار تخم
سرم گروه شاهد (بدون تزریق)، تزریق خشک، تزریق 

مرغی درون تخم، تزریق )لیترنیم میلی(فیزیولوژي 
مرغی گرم) و تزریق درون تخممیلی30و 20کارنیتین (- ال

به منظور تزریق خشک گرم) بود.میلی20و 10عصاره مرزه (
اي در این گونه مادههیچتعیین اثر تزریق با سرنگ انجام شد و

تمام شرایط براي تیمار به داخل تخم انتقال پیدا نکرد. 
کشی یکسان در نظر هاي آزمایشی در دستگاه جوجهگروه

م تزریق محل مورد نظر با الکل قبل از انجاگرفته شد. 
در روز هفدهم انکوباسیون، ابتدا محل کیسه عفونی شد. ضد

ها با استفاده از روش نوربینی مشخص و مرغهوایی تخم
به وسیله سرنگ انسولین تزریقلیتر از محلول میلینیمسپس 
درجه و 45(تزریق با زاویه هاي بارور تزریق شدمرغبه تخم

متر انجام میلی19مرغ با عمق تزریق در یک سوم باالي تخم
استفاده UVجهت استریل کردن محلول تزریق از نور . شد)

مذاب بعد از تزریق محل تزریق با استفاده از پارافین شد. 
کشی جهت اطمینان از قبل از شروع دوره جوجهمسدود شد.

ماده وش نوربینی استفاده شد. ها از رمرغدار بودن تخمنطفه

موثره اصلی عصاره مرزه مورد استفاده کارواکرول بود. 
قابلیت فتند شاملکه مورد ارزیابی قرار گرپارامترهایی 

و هاي رشد شاخصریخ،ها پس از تفآوري، وزن جوجهدرجوجه
درآوري از طریق تقسیم درصد جوجهبود. خصوصیات الشه 

و دار ي نطفههامرغهاي تفریخ شده به تعداد تخمتعداد جوجه
پس از تفریخ هامحاسبه شد. جوجه100دد حاصله در ضرب ع

و وزن پس توزین شدند گرم01/0دیجیتال با دقت با ترازوي 
روز 42مدت هاي تفریخ شده براياز تولد تعیین شد. جوجه

در هر پن اده شدند. هاي آزمایشی پرورش دروي بستر و در پن
در طی دوره پرورش قطعه جوجه قرار داده شد. دهتعداد 

نه و ضریب هاي مصرف خوراك، افزایش وزن روزاشاخص
ها به در طول دوره آزمایش، جوجه. تبدیل غذایی محاسبه شد

24آب و خوراك دسترسی آزاد داشته و نوردهی سالن هم 
هاي مورد نظر بر مبناي احتیاجات غذایی جیرهساعته بود.

هاي گوشتی و مطابق جداول انجمن ملی تحقیقاتجوجه
UFFDAافزار ها از نرمبراي تنظیم جیره. )18(تنظیم شد

هاي آزمایشی و مواد مغذي مورد ترکیب جیرهاستفاده گردید. 
روز 42پرورشطول دوره ارائه شده است. یکنیاز در جدول 

ها مورد تجزیه و صفات مختلف، دادهگیريبود و پس از اندازه
اي خوراك هر واحد آزمایشی در کیسهتحلیل قرار گرفتند. 

قرار ،جداگانه که شماره پن و نوع تیمار روي آن ثبت شده بود
داشتند. مقدار خوراك مصرفی از اختالف وزن خوراك 

قرار هامانده در دانخوري از خوراکی که در اختیار جوجهباقی
هاي هاي هر یک از واحدداشت محاسبه گردید. جوجه

شدند. افزایش ورت گروهی در پایان هفته توزین صآزمایشی به
ر هفته تعیین با توجه به تفاوت وزن در ابتدا و انتهاي هوزن 
از تقسیم مقدار خوراك مصرفی بر ضریب تبدیل خوراك شد.

جهت تعیین ترکیب الشه مقدار افزایش وزن محاسبه گردید.
از هر 42قطعه جوجه در روز دو، تعداد هاي گوشتیجوجه

اي انتخاب شدند که وزن آنها نزدیک به گونهواحد آزمایشی به
ها کشتار و میانگین وزن واحد آزمایشی مربوطه بود. جوجه

هاي مورد سنجش شامل ترکیب الشه تعیین شد. فراسنجه
و چربی ها ابل طبخ، سینه، راندرصد وزن نسبی الشه ق

هفتدست آمده با استفاده از اي بههمحوطه بطنی بود. داده
تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی تجزیه 

آوري شده با استفاده از نتایج جمعواریانس شد. اطالعات و
). 30مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت (SASافزار نرم

5دار ها از آزمون دانکن و سطح معنیبراي مقایسه میانگین
تفاده شد.درصد اس
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37.......................... ............................................................................................................................1398/ بهار 23پژوهشهاي تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

(درصد)ها شیمیایی جیرهترکیب اجزاء و- 1جدول 
Table 1. Ingredients (%) and chemical composition of diets

روزگی)22-42(جیره رشدروزگی)1- 21(جیره آغازینجیرهاجزاء
50/5556/61درصد پروتئین خام)85/7(ذرت 

02/3811/32درصد پروتئین خام)3/44(کنجاله سویا 
72/203/3روغن سویا

41/104/1کلسیم فسفاتدي
28/138/1کربنات کلسیم

42/032/0نمک
5/05/0و معدنیمکمل ویتامینی

15/006/0متیونین-الدي
مواد مغذي محاسبه شده (درصد)

29503050کیلوگرم)انرژي متابولیسمی (کیلوکالري در 
22/2106/19پروتئین خام

17/102/1لیزین
83/069/0ینمتیونین+سیست

92/086/0کلسیم
41/033/0فسفر غیر فیتاته

، Eویتامین المللیواحد بین3D ،9000المللی ویتامین واحد بینA ،1000000المللی ویتامین واحد بین3500000کننده موارد زیر است: هر کیلوگرم مکمل ویتامینی تأمین
، 6Bگرم ویتامین میلی5B ،150گرم ویتامین میلی3B ،15000گرم ویتامین میلی2B ،5000گرم ویتامین میلی1B،3300گرم ویتامین میلی3K ،900گرم ویتامین میلی1000
50000کننده مواد زیر است: هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمینگرم بیوتین.میلی500کولین، گرم میلی12B ،250000گرم ویتامین میلی9B ،5/7گرم ویتامین میلی500
گرم سلنیوم.میلی100گرم ید، میلی500گرم مس، میلی5000گرم روي، میلی50000گرم آهن، میلی25000گرم منگنز، میلی

نتایج و بحث
کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی -تاثیر تغذیه جنینی ال

هاي گوشتی در و وزن تولد جوجهدرآوري جوجهبر قابلیت 
با درآوري جوجهارائه شده است. بیشترین درصد 2جدول 
و در گروه شاهد (بدون کارنیتین-الگرم میلی30تزریق 

در درآوري جوجهتزریق) مشاهده شد و کمترین درصد 
بدست عصاره مرزهگرم میلی20هاي تزریق شده با مرغتخم
تفاوت گروه شاهد با تیمارهاي حاوي . )p>05/0(آمد
درآوري از نظر جوجهگرم عصاره مرزه میلی10و کارنیتین - ال
بیشترین و کمترین وزن تولد به ترتیب با دار نبود. یمعن

گرم میلی20و کارنیتین  -الگرم میلی20تزریق استفاده از 
بین گروه شاهد با سطوح .)p>05/0(بدست آمدعصاره مرزه
داري از نظر وزن تولد کارنیتین تفاوت معنی- مختلف ال

مشاهده نشد.
کارنیتین و عصاره مرزه -تغذیه جنینی با استفاده از ال

هاي داري بر مصرف خوراك جوجهخوزستانی تاثیر معنی
هاي مختلف در طی دوره پرورش نداشت گوشتی در هفته

). 3(جدول 
کارنیتین و عصاره مرزه -تاثیر تغذیه جنینی ال4جدول 

نشان هاي گوشتی راخوزستانی بر افزایش وزن بدن جوجه
هاي مرغکارنیتین و عصاره مرزه به تخم- دهد. تزریق المی

داري بر افزایش وزن کشی تاثیر معنیدار در دوره جوجهنطفه
هاي اول، دوم و سوم نداشت. بیشترین ها در هفتهروزانه جوجه

هاي چهارم، پنجم و ششم در افزایش وزن بدن در هفته
30حت تزریق با هاي تمرغهاي تفریخ شده از تخمجوجه
. )>05/0p(کارنیتین مشاهده شد - لگرم امیلی

کارنیتین و عصاره - تاثیر تغذیه جنینی ال5جدول شماره 
هاي گوشتی را مرزه خوزستانی بر ضریب تبدیل غذایی جوجه

داري هاي اول، دوم و سوم تفاوت معنیدهد. در هفتهنشان می
اي مختلف مشاهده از نظر ضریب تبدیل غذایی میان تیماره

کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی -نشد. تاثیر تغذیه جنینی ال

هاي چهارم، پنجم و ششم بر ضریب تبدیل غذایی در هفته
30کارنیتین (- . تغذیه جنینی ال)>05/0p(دار بود معنی
دار ضریب تبدیل غذایی در گرم) سبب بهبود معنیمیلی
هاي چهارم، پنجم و ششم شد. هفته

کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی تاثیر -تغذیه جنینی ال
1هاي گوشتی در دوره آغازین (داري بر عملکرد جوجهمعنی
). تاثیر تغذیه جنینی 6روزگی) نداشت (جدول 21الی 

کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی بر مصرف خوراك - ال
دار روزگی) معنی42الی 22رشد (هاي گوشتی در دورهجوجه

نبود. از نظر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تفاوت 
. )>05/0p(داري میان تیمارها در دوره رشد مشاهده شد معنی

دیل غذایی با بیشترین افزایش وزن روزانه و بهترین ضریب تب
بدست آمد. کارنیتین- الگرممیلی30استفاده از تغذیه جنینی

کمترین افزایش وزن روزانه و بدترین ضریب تبدیل غذایی در 
دار هاي نطفهمرغدوره رشد با تزریق عصاره مرزه به تخم

کارنیتین و عصاره مرزه -حاصل شد. تاثیر تغذیه جنینی ال
هاي گوشتی در کل دورهخوزستانی بر مصرف خوراك جوجه

دار نبود. در کل دوره پرورش روزگی) معنی42الی 1(
30بیشترین افزایش وزن روزانه با استفاده از تغذیه جنینی 

که تفاوت آن با سطوح حاصل شد کارنیتین- گرم المیلی
داري تفاوت معنی. )>05/0p(دار بود مختلف عصاره مرزه معنی

مختلفدر کل دوره میان سطوحاز نظر افزایش وزن روزانه
تفاوت میان سطوح کارنیتین با شاهد مشاهده نشد. - ال

با عصاره مرزه در مورد ضریب و شاهد کارنیتین -مختلف ال
به طوري که ،دار بودتبدیل غذایی در کل دوره پرورش معنی

دار هاي نطفهمرغبه تخمکارنیتین- گرم المیلی30تزریق 
دار ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش سبب بهبود معنی

. )>05/0p(شد 
کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی -تاثیر تغذیه جنینی ال
ارائه شده 7هاي گوشتی در جدول بر خصوصیات الشه جوجه

داري از نظر الشه قابل طبخ میان گروه تفاوت معنیاست. 
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38.................................................................. ...............................درآوري، وزن تولد و کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی بر قابلیت جوجه-تاثیر تغذیه جنینی ال

گرم عصاره میلی10کارنیتین و - شاهد با سطوح مختلف ال
و چربی محوطه ران،از نظر درصد سینهمرزه مشاهده نشد. 

کارنیتین با شاهد و -تفاوت میان سطوح مختلف الشکمی
بیشترین درصد الشه . )>05/0p(دار بود عصاره مرزه معنی

گرم لیمی30قابل طبخ، ران و سینه با استفاده از تغذیه جنینی
بدست آمد و کمترین درصد الشه قابل طبخ، ران کارنیتین- ال

عصاره مرزه گرم میلی20و سینه در تیمار تحت تزریق با 
کارنیتین به عنوان - . استفاده از ال)>05/0p(مشاهده شد 
دار کشی سبب کاهش معنیاي در طی جوجهمکمل تغذیه

ها در انتهاي دوره پرورش شد چربی محوطه شکمی جوجه
)05/0p<(.

هاي گوشتیدرآوري و وزن تولد جوجهمرزه خوزستانی بر قابلیت جوجهکارنیتین و عصاره -التغذیه جنینیتاثیر - 2جدول 
Table 2. The effect of in ovo feeding of L-carnitine and Satureja Khuzistanica extract on hatchability and post-hatch

weight in broiler chickens
(گرم)جوجه تفریخ شده وزن (درصد)آوريدرجوجهتیمارها

a50/77ab23/42ن تزریق)وشاهد (بد
a00/75abc31/41تزریق خشک

a50/67ab09/42تزریق محلول نمکی
a00/75a56/43گرم)میلی20(کارنیتین-تزریق ال
a50/77a41/43گرم)میلی30(کارنیتین-تزریق ال

a50/67bc69/40)گرممیلی10(تزریق عصاره مرزه
b50/57c71/39)گرممیلی20(تزریق عصاره مرزه

25/266/0استانداردمیانگین خطاي 
001/0010/0سطح احتمال

:a, b, c05/0دار است (دهنده اختالف معنینامشابه در هر ستون نشانحروفp<.(

هاي گوشتیجوجه(گرم) بر مصرف خوراك خوزستانی کارنیتین و عصاره مرزه -التاثیر تغذیه جنینی- 3جدول 
Table 3. The effect of in ovo feeding of L-carnitine and Satureja Khuzistanica extract on feed intake (g) in broiler

chickens
هفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولتیمارها

51/13839/39251/63151/103871/137164/1463ن تزریق)وشاهد (بد
11/13140/38627/65402/103514/137678/1459تزریق خشک

43/13034/38776/65407/102570/136537/1459تزریق محلول نمکی
کارنیتین-ال
06/13596/39136/63941/104003/137191/1455گرم)میلی20(
کارنیتین-ال
30/13688/38972/63109/102987/137018/1460گرم)میلی30(

عصاره مرزه
59/13088/38409/61087/101994/136293/1448)گرممیلی10(

عصاره مرزه
16/13141/38131/62353/103092/135477/1444)گرممیلی20(

80/619/692/2137/1141/841/10میانگین خطاي استاندارد
72/088/080/087/071/086/0لسطح احتما
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39.......................... ............................................................................................................................1398/ بهار 23پژوهشهاي تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

هاي گوشتیجوجه(گرم) بر افزایش وزن بدن خوزستانی کارنیتین و عصاره مرزه -التاثیر تغذیه جنینی- 4جدول 
Table 4. The effect of in ovo feeding of L-carnitine and Satureja Khuzistanica extract on body weight gain (g) in

broiler chickens
هفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولتیمارها

81/8733/23525/347a50/587b00/660ab97/673ن تزریق)وشاهد (بد
94/8177/22127/355bc05/571c14/639b08/654تزریق خشک

77/8080/22805/357b88/571c25/635b80/653تزریق محلول نمکی
16/8401/24354/357a75/591ab05/662a50/676گرم)میلی20کارنیتین (-ال
19/8738/23925/350a00/594a41/672a50/681گرم)میلی30کارنیتین (-ال

87/7953/22330/333dc02/563c27/631b28/652)گرممیلی10(عصاره مرزه
47/7901/22050/332d27/556c60/633b58/653)گرممیلی20(عصاره مرزه

44/265/742/773/226/389/5میانگین خطاي استاندارد
16/054/014/00001/00001/001/0سطح احتمال

a, b, c, d :05/0دار است (دهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشانp<.(
هاي گوشتیضریب تبدیل غذایی جوجهزستانی بر کارنیتین و عصاره مرزه خو-التاثیر تغذیه جنینی- 5جدول 

Table 5. The effect of in ovo feeding of L-carnitine and Satureja Khuzistanica extract on feed conversion ratio in
broiler chickens

هفته ششمهفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولتیمارها
57/166/181/1bc76/1b07/2abc17/2تزریق)نوشاهد (بد

60/174/184/1ab81/1a15/2a23/2تزریق خشک
61/170/183/1abc79/1a14/2a23/2تزریق محلول نمکی

60/164/178/1bc75/1b07/2bc15/2گرم)میلی20کارنیتین (-ال
56/162/180/1c73/1b03/2c14/2گرم)میلی30کارنیتین (-ال

63/172/183/1ab81/1a15/2ab22/2)گرممیلی10(عصاره مرزه
64/173/187/1a85/1a13/2abc21/2)گرممیلی20(عصاره مرزه

03/005/002/001/0009/001/0میانگین خطاي استاندارد
76/085/066/003/00001/004/0سطح احتمال

:a, b, c	 05/0دار است (دهنده اختالف معنیدر هر ستون نشانحروف نامشابهp<.(

هاي مختلف پرورشهاي گوشتی در دورهبر عملکرد جوجهخوزستانی ره مرزه کارنیتین و عصا-التاثیر تغذیه جنینی- 6جدول 
Table 6. The effect of in ovo feeding of L-carnitine and Satureja Khuzistanica extract on performance of broiler

chickens

شاهدتیمارها
ن تزریق)و(بد

تزریق 
خشک

تزریق محلول 
نمکی

کارنیتین -ال
گرم)میلی20(

ارنیتین ک-ال
گرم)میلی30(

عصاره مرزه
)گرممیلی10(

عصاره مرزه
)گرممیلی20(

میانگین 
خطاي 
استاندارد

سطح 
احتمال

روزگی (دوره آغازین)21تا 1
مصرف 
41/116280/117155/117240/116692/115757/112590/113567/2479/0(گرم)خوراك

افزایش وزن 
40/67099/65862/66671/68483/67670/63699/63115/1316/0(گرم)روزانه

ضریب تبدیل 
73/177/175/170/171/176/179/102/036/0غذایی

روزگی (دوره رشد)42الی 22
مصرف 
86/387394/387013/385035/386714/386073/383122/383045/1855/0(گرم)خوراك

افزایش وزن 
(گرم)روزانه

a48/1921b29/1864b95/1860a31/1930a91/1947b58/1846b47/184369/70001/0
ضریب تبدیل 

غذایی
b01/2a07/2a06/2b00/2b98/1a07/2a07/2009/00001/0

روزگی (کل دوره)42الی 1
مصرف 
27/503674/504268/502274/503305/501830/495711/496666/3350/0(گرم)خوراك

افزایش وزن 
(گرم)روزانه

a88/2591b28/2523b57/2527a03/2615a75/2624b28/2483b47/247537/170001/0
تبدیل ضریب 
غذایی

b94/1a99/1a98/1b92/1b91/1a99/1a00/2009/00002/0

:a, b05/0دار است (دهنده اختالف معنیروف نامشابه در هر ردیف نشانحp<.(
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40................................................................................................. درآوري، وزن تولد و کارنیتین و عصاره مرزه خوزستانی بر قابلیت جوجه-تاثیر تغذیه جنینی ال

هاي گوشتی جوجه(درصد وزن زنده) بر خصوصیات الشه خوزستانی ه کارنیتین و عصاره مرز-التاثیر تغذیه جنینی- 7جدول 
Table 7. The effect of in ovo feeding of L-carnitine and Satureja Khuzistanica extract on carcass traits in broiler

chickens
چربی محوطه شکمیرانسینهقابل طبخالشهتیمارها

ab93/70dc28/23b66/18a63/1ن تزریق)وشاهد (بد
ab93/70abc63/23b63/18a60/1تزریق خشک

ab61/69bcd39/23b59/18a65/1تزریق محلول نمکی
ab94/70ab98/23a26/19b53/1گرم)میلی20کارنیتین (-ال
a97/70a04/24a35/19b53/1گرم)میلی30کارنیتین (-ال

ab40/69d91/22b63/18a63/1)گرممیلی10(عصاره مرزه
b28/69e27/22b52/18a63/1)گرممیلی20(عصاره مرزه

43/017/013/001/0میانگین خطاي استاندارد
04/00001/0001/0003/0سطح احتمال
:a, b, c, d, e05/0دار است (دهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشانp<.(

مایع موجود در نی توسعه جنینی منابع مغذي در مراحل پایا
گیرد و پس از آمنیوتیک به وسیله جنین مورد استفاده قرار می

شود. هضم از طریق روده جنین قبل از خروج از تخم جذب می
تواند به تامین هاي مغذي میتغذیه جنین با استفاده از مکمل

کشی به خصوص در احتیاجات جنین در طی دوره جوجه
جنین طیور ).17شرایط کمبود منابع مغذي کمک نماید (

نیاز جهت توسعه و تکامل موردجهت تامین احتیاجات مغذي 
مراحل رشد و نمو جنینی به مرغ مادر وابستگی زیادي دارد. 

مرغ کمبودي از نظر منابع مغذي اگر در طی تشکیل تخم
وجود بیاید، اثرات منفی بر رشد و نمو جنین خواهد داشت به
غذایی طیور منابع دهنده جیره ). بیشتر اجزاي تشکیل17(

تین دارند. به یکارن-گیاهی هستند که مقدار بسیار کمی ال
کارنیتین - همین دلیل تخم تازه پرندگان حاوي مقدار کمی ال

سازي جیره ). بر طبق برخی گزارشات مکمل3باشد (می
کارنیتین موجب افزایش غلظت -هاي مادر با المرغ
جه به سرعت رشد، با تو).21کارنیتین در زرده تخم شد (- ال

احتیاج به مقدار زیادي انرژي و تولید مقادیر محدود 
کارنیتین در تغذیه -استفاده از مکمل ال،کارنیتین در بدن- ال

تواند نقش مثبتی براي جنین هاي گوشتی میجنینی جوجه
هاي گوشتی در دوره جنین جوجه).32داشته باشد (

کارنیتین -الکشی داراي ظرفیت محدودي براي ساخت جوجه
بتائین که یک ترکیب واسطه براي بوتیرو- باشد. گامامی

به دلیل فعالیت محدود آنزیم ،کارنتین هست- ساخت ال
بوتیرو بتائین هیدروکسیالز به مقدار کمی در جنین و -گاما

). با توجه به تولید محدود 23حیوانات جوان وجود دارد (
هایی تواند مزیتمیافزودن این ترکیب،کارنیتین در جنین- ال

) 32ژاي و همکاران (. )16(ها داشته باشدبراي جنین جوجه
کارنیتین را گزینه مناسبی جهت بهبود قابلیت - ال

هاي تخمگذار معرفی درآوري و رشد پس از تولد در مرغجوجه
30کارنیتین (- در تحقیق حاضر تغذیه جنینی با ال.کردند
ارتباط مثبت شد. درآوري گرم) سبب افزایش درصد جوجهمیلی

هاي مرغکارنیتین با زمان هچ شدن تخم-میان غلظت ال
ضوع است که افزایش مقدار دار بیانگر این مونطفه

شود که کارنیتین سبب تحریک متابولیسم جنینی می- ال
تواند به دلیل افزایش استفاده از منابع چربی موجود در زرده می

اثرات مثبت ).10غ باشد (مرو افزایش مقدار آب درون تخم

آوري نیزدرین بر قابلیت جوجهکارنیت-اي الهاي تغذیهمکمل
هاياردكکارنیتین به جیره -الافزودن گزارش شده است.

اي هر کیلوگرم خوراك) گرم برمیلی150و 100، 50مادر (
داري افزایش طور معنیرا بهآوري درو جوجهها باروري تخم

در ).1کشی را کاهش داد (در طی جوجهداد و نرخ تلفات
کارنیتین به - گزارش شده است که تزریق النقطه مقابل 

ا ام،آوري نداشتدردار تاثیري بر قابلیت جوجههاي نطفهتخم
از جمله دالیل بهبود ).31ها را بهبود داد (وزن تولد جوجه

کارنیتین، -الکننده هاي دریافتدرآوري در گروهقابلیت جوجه
تولید کارنیتین - الباشد. اکسیدانی آن میخصوصیات آنتی

دهد و هاي آزاد را در طی دوره انکوباسیون کاهش میرادیکال
هاي آزاد لذا از فرآیند تخریب سلولی که در اثر فعالیت رادیکال

کارنیتین از طریق-الکند. جلوگیري می،شودایجاد می
ATPژي به شکل کاتابولیسم اسیدهاي چرب مقدار تولید انر

هاي گوشتی دهد و این انرژي به وسیله جوجهرا افزایش می
تواند روند خروج از تخم را گیرد که میمورد استفاده قرار می

هاي جوجهکارنیتین در تغذیه -استفاد از ال.)33(تسهیل نماید 
سبب بهبود وزن بدن شد و دلیل این موضوع بهبود گوشتی

راندمان استفاده از اسیدهاي چرب در طی روند بتا 
). 7اکسیداسیون و بهبود استفاده از نیتروژن جیره عنوان شد (

هاي گوشتی نیز موید بهبود وزن تولد جوجهنتایج این تحقیق 
اند وتکه میکارنیتین در طی دوره جنینی بود- تغذیه شده با ال

در . نتیجه بهبود متابولیسم اسیدهاي چرب و پروتئین باشد
شواهدي که ) 25(تسکورد و همکاران انقطه مقابل روده

کارنیتین بر بازدهی استفاده از پروتئین و - دهنده تاثیر النشان
استفاده ازها باشد را گزارش نکردند.تعادل نیتروژن در بافت

جهت تغذیه جنین به دلیل تحریک روند بتاکارنیتین- ال
اکسیداسیون اسیدهاي چرب استفاده از گلوکز براي تامین 

دهد. کاهش استفاده از انرژي مورد نیاز جنین را کاهش می
براي هاي ماهیچهذخایر پروتئینی بافتگلوکز روند استفاده از

و کند گلوکونئوژنسیز در مراحل پایانی توسعه جنینی را کم می
بر طبق ).32دهد (لذا وزن بدن در زمان هچ را افزایش می

هاي ) تزریق عصاره مرزه به تخم27(ساالريگزارش ساکی و 
درآوري و وزن دار تاثیري در جهت بهبود قابلیت جوجهنطفه

هاي مطالعه حاضر هاي گوشتی نداشت که با یافتهتولد جوجه
در ارتباط با تاثیر تغذیه جنینی عصاره مرزه بر باشد.موافق می

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
10

.2
3.

35
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.10.23.35
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-961-fa.html


41.......................... ............................................................................................................................1398بهار / 23پژوهشهاي تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

محدودي وجود دارد. با توجه گزارشات ،درآوريقابلیت جوجه
رفت که استفاده اکسیدانی مرزه انتظار میهاي آنتیگیژبه وی

از این عصاره گیاهی بتواند اثرات مثبتی بر پارامترهاي هچ 
در آوري درجوجهکاهش داشته باشد. اما نتایج بیان کننده 

بود. در گرم) میلی20(هاي تحت تزریق با این عصاره تخم
100تزریق عصاره مرزه به مقدار که شد گزارشاین ارتباط 

سبب کاهش قابلیت دار هاي نطفهبه تخمگرم میلی
پس از تولدها و ایجاد ضایعات حرکتی در جوجهدرآوري جوجه
هاي هچ شده با توجه به ضایعات حرکتی در جوجه).28شد (

توان اینگونه هاي تحت تزریق با عصاره مرزه میاز تخم
استدالل نمود که تغذیه جنینی با عصاره مرزه ممکن است 
اثرات منفی بر متابولیسم مواد معدنی در طی دوره جنینی 

آوري شود. درداشته باشد و سبب کاهش قابلیت جوجه
نی با نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تغذیه جنی

کارنیتین سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی - ال
ق با موافد. شهاي گوشتی در انتهاي دوره پرورش جوجه
) افزایش 29زاده و همکاران (هاي تحقیق حاضر سلمانیافته

هاي تحت ز تخمهاي بوقلمون تفریخ شده اوزن بدن جوجه
جوجه گوشتی جنین .کارنیتین را گزارش کردند- تزریق با ال

هاي زرده به جاي گلوکز فته اول انکوباسیون از چربیپس از ه
کند. به عالوه نبع اصلی تامین انرژي استفاده میبه عنوان م
براي تکامل درصد مجموع احتیاجات انرژي90در حدود 
به ). 24شود (اکسیداسیون اسیدهاي چرب تامین میجنین از 

تسهیل جذب کارنیتین نقش مهمی در -همین دلیل ال
هاي جنین از طریق غشاء از زرده تخم به بافتاسیدهاي چرب

و در واقع افزایش بازدهی استفاده از انرژي دارد کیسه زرده
کارنیتین به عنوان واسطه در انتقال اسیدهاي چرب -ال.)22(

بلند زنجیر به غشاء داخلی میتوکندري نقش دارد. اسیدهاي 
بلند زنجیر در خارج از میتوکندري با تشکیل استیل چرب 

شوند. غشاء داخلی میتوکندري ناتراوا کوآنزیم آ فعال می
کارنیتین حاملی براي انتقال اسیدهاي -الباشد، بنابراینمی

باشد، چرب بلند زنجیر به محل بتا اکسیداسیون می
یم آ در کارنیتین این عمل نقل و انتقال را با گذاشتن کوآنز- ال

چرب به داخل ماتریکس خارج میتوکندري و انتقال اسید 
دهد. سپس صورت استیل کارنیتین انجام میي بهمیتوکندر

استیل کوآنزیم آ دوباره به درون ماتریکس میتوکندري آزاد 
شود. به این اکسیداسیون حمل میشود و به محل بتامی

ر مستقیماً به ترتیب تولید انرژي از اسیدهاي چرب بلند زنجی
هاي جوان حاوي جنین و جوجه).6کارنیتین بستگی دارد (- ال

کارنیتین آزاد و استریفیه شده با زنجیر کوتاه - مقدار کمی ال
هاي ماهیچه، کبد و قلب در مقایسه با بافت حیوانات در بافت

وتاه کارنیتین استریفیه شده با زنجیر ک-بالغ هستند. نسبت ال
انکوباسیون به حداکثر مقدار 18اد در روزکارنیتین آز-به ال

هاي در حال رسد. این نسبت در جوجهها میخود در تمام بافت
باشد که بیانگر تقاضاي زیاد براي استفاده رشد بیشتر هم می

باشد از اسیدهاي چرب جهت تولید انرژي براي جنین می
)32.(

کاهش مقدار چربی محوطه حاضر بیانگر نتایج تحقیق
و افزایش الشه قابل طبخ و درصد سینه و ران بطنی 

دوره کارنیتین در طی -هاي گوشتی تغذیه شده با الجوجه
زاده هاي سلمانیافتهانتهاي دوره پرروش بود.درکشی جوجه

هاي نیز بیانگر افزایش وزن سینه جوجه) 29و همکاران (
کارنیتین در طی دوره جنینی بود. - تغذیه شده با البوقلمون 

تغذیه هاي گوشتی جوجهجیره غذایی به کارنیتین -الافزودن
افزایش وزن موجب درصد چربی پنجهاي حاوي شده با جیره

شد عضالت ران و سینه و کاهش مقدار چربی محوطه شکمی 
هاي مادر سبب کارنیتین به جیره مرغ-افزودن ال).20(

مقدار چربی محوطه بطنی، چربی الشه و افزایش کاهش 
کارنیتین -اي ال). سطوح جیره12گوشت سینه در نتاج شد (

گرم در کیلوگرم روند متابولیسم گوشت در میلی40به مقدار 
هاي گوشتی را تغییر داد و منجر به افزایش رشد جوجه

بهبود راندمان ماهیچه ران در ماهیچه ران و متعاقباً
درصد 20هاي گوشتی تغذیه شده با جیره حاوي جوجه

هاي مادر با سازي جیره مرغ). مکمل13پروتئین خام شد (
گرم در کیلوگرم غلظت میلی25کارنیتین به مقدار - ال
هاي کارنیتین در کیسه زرده و کبد را در جنین جوجه- ال

در نهایت روند بتا اکسیداسیون روزه افزایش داد و 18گوشتی 
). ژاي و 21اسیدهاي چرب کیسه زرده بهبود پیدا کرد (

کارنیتین در - ) گزارش کردند که غلظت زیاد ال32همکاران (
هاي قابل هچ با کاهش مقدار چربی کیسه زرده زرده تخم

دهنده باشد و این موضوع نشانهاي هچ شده مرتبط میجوجه
ین بر روند سوخت و ساز چربی در کارنیت-تاثیر تحریکی ال

بتا اکسیداسیون اسیدهاي چرب باشد.جنین در حال رشد می
طیور در مرحله جنینی انرژي نقش مهمی در تامین احتیاجات 

زرده به از هاي آسیل چربهکارنیتین انتقال گرودارد.
تسهیل ها را از طریق غشاء کیسه زرده هاي جنینی جوجهبافت
هاي گوشتی عالوه در مرحله جنینی در جوجهبه کند. می

کاهش ).17هایی در تولید کارنیتین وجود دارد (محدودیت
هاي تخمگذار هاي تولیدي از مرغمرغمقدار کارنیتین در تخم

بر پایه منابع غذایی گیاهی به هاییتغذیه شده با جیره
افزایش ).3صوص در اوایل چرخه تولید گزارش شده است (خ

در روند بتا اکسیداسیون اسیدهاي چرب وابستگی بازدهی
ینی براي جنین به روند گلوکونئوژنیک و استفاده از ذخایر پروتئ

مان دنرادهد و لذا سبب افزایشتامین انرژي را کاهش می
به شود.دوره پس از هچ و در مراحل رشد میماهیچه در طی 

یداسیون ی بتا اکسدلیل آنکه ماهیچه اسکلتی یکی از نقاط اصل
د کارنیتین بر رون- زاي ال، اثرات برونباشداسیدهاي چرب می

قابل ايهاي مختلف ماهیچهاستفاده از ذخایر چربی در گروه
).11مشاهده است (

توان بیان نمود که هاي تحقیق حاضر میبر اساس یافته
دار به عنوان هاي نطفهمرغمکارنیتین به داخل تخ-تزریق ال
سبب بهبود در مقایسه با عصاره مرزه اي تغذیهمکمل 

هاي هاي تولید جوجهدرآوري، وزن تولد و شاخصجوجه
شود.گوشتی در دوره پرورش می

تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان بابت همکاري جهت 

گردد. انجام پژوهش تشکر می
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Abstract
This study was carried out to investigate the effects of in ovo feeding of L-carnitine and

Satureja Khuzistanica extract on hatchability, post-hatch performance and carcass traits in
broiler chickens. A total of 560 fertile eggs of Ross 308 strain (36-wk-old breeder flock) were
assigned randomly to seven treatments with four replicates and 20 eggs per replicate.
Treatments included control group (noninjected), dry punch, physiological saline injection, in
ovo injection of L-carnitine (20 and 30 mg) and in ovo injection of Satureja khuzistanica extract
(10 and 20 mg). Treatment solutions were injected into the air sac on d 17 of incubation. After
hatch, 10 chicks per each replicate were distributed in pens and reared up to 42 d of age. The
highest and the lowest rate of hatchability were observed respectively with injection of L-
carnitine (30 mg) and Satureja khuzistanica extract (20 mg) into fertile eggs (P<0.05). In ovo
administration of L-carnitine (30 mg) increased hatch weight of broiler chicks compared to
other groups (P<0.05). The highest body weight gain in broiler chicks after hatch were observed
in fertile eggs injected with 30 mg of L-carnitine (P<0.05). In ovo injection of L-carnitine (30
mg) into fertile chicken eggs at 17 d of incubation improved feed conversion ratio of broiler
chicks after hatch (P<0.05). Therefore, it can be concluded that the in ovo administration of L-
carnitine (30 mg) had positive effects on hatchability, hatching weight and feed conversion ratio
in broiler chicks.

Keywords: Broiler, Incubation, In ovo feeding, L-carnitine, Satureja khuzistanica
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