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 مقاله پژوهشی
متیونین و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، کیفیت گوشت، پاسخ ایمنی و  -بررسی اثر کیالت مس

 های گوشتیهای بیوشیمیایی خون جوجهفراسنجه
 2، محمد ساالرمعینی*2، محسن افشارمنش1امین سعید

 .ه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانکارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاآموخته  . دانش1
 ایران.دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،  .2

 81/82/1933تاریخ پذیرش مقاله:      11/11/1931تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
های بیوشیمیایی خون با استفاده از یک بر عملکرد، کیفیت گوشت، پاسخ ایمنی و فراسنجهبیوتمتیونین و اسانس پونه کوهی در مقایسه با آنتی -تأثیر کیالت مس

بیوتیک فالووفسفولیپول و گرم در کیلوگرم آنتیمیلی 022با سه سطح فزودنی )فاقد افزودنی،  8×0در یک آزمایش فاکتوریل  823گوشتی راس  قطعه جوجه 042
گرم در کیلوگرم جیره( در قالب طرح کامالً تصادفی با شش تیمار میلی 003متیونین )صفر و  -و کیالت مس ونه کوهی(گرم در کیلوگرم جیره اسانس پمیلی 022

های کیفیت گوشت، پاسخ ایمنی و روزگی( از هر تکرار یک پرنده نر برای انجام آزمایش 40پرنده در هر تکرار بررسی شد. در پایان دوره ) 02و چهار تکرار و 
متیونین با فالووفسفولیپول دریافت کردند وزن زنده باالتری نشان دادند  -گیری شد. پرندگانی که جیره حاوی کیالت مسای بیوشیمیایی خون نمونههفراسنجه

(20/2>P)تر و ضریب تبدیل بهتری داشتند  متیونین تغذیه شدند، افزایش وزن بیش -. پرندگانی که با جیره حاوی کیالت مس(20/2>P)ین پرندگان چن . هم
تری داشتند  های چرب بیشها اکسیداسیون اسیدمتیونین در مقایسه با سایر گروه -بیوتیک با و بدون کیالت مسهای فاقد افزودنی و آنتیشده با جیره تغذیه

(20/2>P) پونه مشاهده شد متیونین با اسانس -بادی( در گروه کیالت مسروزگی باالترین پاسخ ایمنی )تیتر آنتی 40و  03. در سنین (20/2>P) ،نشان داده شد .
بیوتیک، متیونین با آنتی -نتایج این پژوهش نشان داد، استفاده از کیالت مس .(P<20/2) خون گردید HDLو  LDLترتیب سبب کاهش و افزایش  اسانس پونه به

 شود.  جیره پرندگان سبب بهبود کیفیت گوشت و افزایش ایمنی می متیونین و اسانس پونه در -های کیالت مسوری تولید و استفاده مکملسبب بهبود بهره
 

 .مس آلیو  های بیوشیمیایی خون ،گیاه داروییفراسنجه، جوجه گوشتی ،بادیاکسیداسیون اسید چرب، تیتر آنتی :هاکلیدواژه
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Abstract 
The effect of copper-methionine chelate and oregano essential oil in comparison to antibiotics on performance, meat quality, immune response and 
blood biochemical parameters were evaluated using 240 Ross 308 broilers in a 2×2×2 factorial experiment in a completely randomized design with 
four replicates and 10 birds per replicate. The treatments included three incremental levels (No additives, 500 mg/kg flavofospholipol antibiotics and 
100 mg/kg oregano essential oil of diet) and copper-methionine chelate (0 and 118 mg/kg diet). At the end of the period (42th day), one male bird was 
sampled from each replicate for exploring meat quality, immune response and blood biochemical parameters. Birds fed a diet containing copper-
methionine chelate with flavophospholipol showed higher live weight (P<0.05). Birds fed a diet containing copper-methionine chelates had higher 
weight gain and better conversion ratio (P<0.05). Also, birds fed diets without additives and antibiotics with and without copper-methionine chelates 
had more fatty acid oxidation than other groups (P<0.05). At 28 and 42 days of age, the highest immune response (antibody titer) was observed in the 
copper-methionine chelate group with oregano essential oil (P<0.05). It was shown that oregano essential oil decreased and increased LDL and HDL 
in the blood (P <0.05), respectively. The results of this study showed that the use of copper-methionine chelate with antibiotics improved production 
efficiency and the use of copper-methionine chelate and oregano essential oil supplements in poultry diets improve meat quality and increased safety. 
 
Keywords: Antibody titer, Biochemical blood parameters, Broiler chickens, Fatty acid oxidation, Herb and Organic copper. 
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مقدمه

های جدیدی از ویکم با چالش  صنعت طیور در قرن بیست

د خوراکی در مقایسه با افزایش جمله محدودیت میزان موا

نیاز تولید مواجه است، در این رابطه سازمان غذا و 

اعالم کرده است که جمعیت جهان تا سال  کشاورزی

در کنار . [6میلیارد نفر خواهد رسید ] 8/9میالدی به  0202

کنندگان کیفیت  ترین نگرانی مصرفافزایش نیاز به تولید، مهم

. [08سالمت محصوالت تولیدی گزارش شده است ] و

ها و تحریک رشد مورد منظور کنترل بیماری ها بهبیوتیکآنتی

بهبود رشد و بازدهی خوراک  سببگیرند و استفاده قرار می

ها، بیوتیکمثبت آنتی اتبا وجود تمامی اثر، اما شوندمی

د در الشه طیور، منجر به ایجاد های موجوبیوتیکبقایای آنتی

و مانع از درمان  از جمله باکتری اشریشیاکلیهای مقاوم سویه

 .[8]د شومی مثل باسیلوز در طیور هابسیاری از بیماری

ها، های گیاهی، پروبیوتیکبنابراین اسیدهای آلی، عصاره

ها بیوتیکین آنتیعنوان جایگز ها را بهبیوتیکها و پریآنزیم

های وردهآفر [.04] انددر جیره طیور مورد آزمایش قرار داده

، آسان بودن، کاربرد دسترس دلیل در به گیاهی از دیرباز

-آنتینداشتن آثار سوء جانبی، خواص ضدباکتریایی و 

ها در انسان و حیوانات نی، برای درمان بعضی بیماریااکسید

 .[9] اندشدهاده استف

ای از خانواده گونه (Origanum vulgare) کوهی پونه

البیاتا همانند آویشن و  های خانوادهگونه. باشدالبیاتا می

اکسیدانی باال،  پونه عالوه بر خاصیت ضدمیکروبی و آنتی

 و کننده اشتها دارای خاصیت ضدقارچی، تحریک

. هستندحیط دستگاه گوارش بهبوددهنده وضعیت م

وجود مواد فعال مثل  واسطه چنین این گیاه به هم

کارواکرول و تیمول سبب افزایش تولید صفرا، تحریک 

های لوزالمعده )لیپاز، آمیالز و پروتئاز( شده و برخی آنزیم

کننده در  های هضمترکیبات آن سبب افزایش فعالیت آنزیم

های گونه .[04] گردندهای موکوسی روده می سلول

علت دارابودن  خانواده البیاتا همانند آویشن و پونه به

ها، تیمول و کارواکرول مقادیر باالی مونوترپن

ها و و چربی دادهاکسیدانی از خود نشان آنتی خاصیت

کنند های هیدروکسیل را به مواد پایدارتر تبدیل میرادیکال

و  البیاتاهای گیاهان که گونه هنشان داد ها پژوهش .[04]

ها موجب کاهش کلسترول خون، اسانس استخراجی از آن

افزایش عملکرد و تقویت سیستم ، خوراکیافزایش خوش

  [.6] شوندایمنی می

 و جزئی از آنزیماست  یقو دانیاکسیآنت کیمس 

سلول  یغشا باشد. این آنزیم از می سموتازید دیسوپراکس

[. استفاده از 0] کند محافظت میآزاد  یهاکالیدر برابر راد

های گوشتی باعث  در تغذیه جوجهمس  یمکمل ها

سطح  شیکاهش کلسترول تام سرم و عضله و افزا

چنین تغذیه سطوح  هم. شود میسرم  HDLکلسترول 

گلیسرید سرم شود جب کاهش تریتواند موباالی مس می

 -مانند کیالت مس یمعدن -یهای آل التیک[. 02]

جمله بهبود پاسخ از ،یمختلف یکیولوژیزیاثرات فمتیونین 

 واناتیاند هرچند اثرات آن در ح را نشان داده یمنیا

بهبود  یهای گوشت جوجه، ولی برای است مختلف متفاوت

گوشت، وکاهش  تیفیک سالمت پرنده،رشد،  عملکرد

[. هدف از 00] شده است ت گزارشیدرصد ابتال به آس

متیونین، اسانس  -این پژوهش، بررسی تأثیر کیالت مس

بیوتیک فالووفسفولیپول، استفاده توأم پونه کوهی، آنتی

ها بر عملکرد، کیفیت گوشت، پاسخ ایمنی و آن

 های گوشتی است.وشیمیایی خون جوجههای بی فراسنجه

 

هاموادوروش

گوشتی راس  قطعه جوجه 042با استفاده از  پژوهشاین 

در قالب طرح کامالً  8×0در یک آزمایش فاکتوریل  823

پرنده در هر  02تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار و 

های آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله جیره تکرار انجام شد.



 هایجوجه خون ییایمیوشیب های فراسنجه و یمنیا پاسخ گوشت، تیفیک عملکرد، بر یکوه پونه اسانس و نیونیمت -مس التیک اثر یبررس

 یگوشت
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روزگی(، رشد  02های آغازین )یک تا دوره سویا در

( برای تأمین مواد مغذی 00-40( و پایانی )04-00)

 823شده در دفترچه راهنمای سویه تجاری راس  توصیه

 (. 0 جدولتنظیم شد )

صورت آزاد در به خوراکدر کل دوره پرورش آب و 

ها به شکل آردی تهیه ، جیرهها قرار گرفت اختیار جوجه

ساعت روشنایی و  08صورت امه نوردهی بهشدند. برن

یک ساعت تاریکی در کل دوره انجام شد. استخراج و 

جداسازی اسانس موجود در برگ گیاه پونه توسط دستگاه 

 EUمتیونین ) -کیالت مس کلونجر انجام شد.

Registration No. αBE2107صورت تجاری  ( بهNovus
® 

Europe SA) (Mintrex
®

Cu, الت یک نتهیه گردید. ای

 درصد 83( و Cuمس ) درصد 00حداقل  یحاو

 (hydroxy4-methylthio-2)) نیونیآنالوگ مت یدروکسیه

butanoic acid)  است.درصد  9/99و خلوص 

گیری  روزگی( وزن زنده اندازه 40در پایان آزمایش )

شد و افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب 

د. از هر تکرار تبدیل برای واحدهای آزمایشی محاسبه ش

های کیفیت گوشت  یک پرنده نر برای انجام آزمایش

 آب، ظرفیت نگهداری pH)پایداری اکسیداتیور(، 

(Water Holding Capacity)، ( افت خونابهDripping 

Loss( و افت در نتیجه پخت )Cooking Loss ) کشتار و

ها تا زمان انجام . نمونهبرداری شداز گوشت سینه نمونه

های نایلونی غیرقابل نفوذ به اکسیژن در ش در کیسهآزمای

. میزان [00]گراد نگهداری شدند سانتی -02دمای 

 TBAروش آزمون  ها بهآلدهید نمونهدیمالون

 سینهگرم از نمونه  0/2ین منظور، ارای بگیری شد.  اندازه

محلول ، لیتر محلول استاک مخلوط شدمیلی 0/0با 

قیقه در حمام آب جوش در دمای د دهمدت  شده به آماده

سپس ها خنک و . نمونهگراد قرارگرفتدرجه سانتی 022

 00دور در دقیقه، زمان  0022سانتریفیوژ شد )سرعت 

چربی نمونه از دقیقه(. در مرحله بعد، مقدار اکسیداسیون 

آلدهید با استفاده از گیری مقدار مالون دیطریق اندازه

 RS آلمان، مدل Eppendorfدستگاه اسپکتروفتومتر )

گرم  پنج، از pHگیری برای اندازه .[00] ( برآورد شد232

، ELMETRON) مترpHکمک دستگاه  نمونه گوشت و به

گیری  ها اندازه نمونه  pH( در دمای اتاق،CP103مدل 

گرم  گیری ظرفیت نگهداری آب یکبرای اندازه. گردید

برای  .[00] مورد آنالیز قرار گرفت سینهاز نمونه 

 0/0سینه )یک قطعه گوشت گیری افت خونابه  اندازه

بند برداشته و وزن  بدون چربی و بافت هم متر(سانتی

ساعت  04مدت  )وزن اولیه( نمونه مورد نظر به گردید

 04گرفت. پس از  گراد قراردرجه سانتی چهاردر دمای 

 .[00] ساعت دوباره وزن گردید

متر سانتی یک گیری افت پس از پخت،برای اندازه

مدت به . نمونهبریده و وزن گردید سینهمکعب از گوشت 

گراد نگهداری شد، درجه سانتی چهارساعت در دمای  04

دقیقه در حمام آب گرم در دمای  02مدت پس از آن به

 گراد قرار داده شد و دوباره وزن گردیددرجه سانتی 30

بادی  عیار آنتی گیری پاسخ ایمنیبرای اندازه .[00]

تولیدشده علیه گلبول قرمز گوسفند از روش 

در  . به این منظور،هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد

سی از محلول به سینه چپ یا روزگی یک سی 80و  00

گیری در  راست دو جوجه از هر قفس تزریق شد، و خون

)پاسخ  40)پاسخ ایمنی اولیه( و  03دو مرحله و روزهای 

از ورید بال پرنده در لوله حاوی ماده ایمنی ثانویه( 

های لنفاوی از چنین برخی اندام ضدانعقاد انجام شد. هم

جمله طحال و بورس فابریسیوس در انتهای دوره پرورش 

ی، در های خونفراسنجهگیری  برای اندازه توزین گردید.

گیری شد. غلظت  روزگی از ورید بال پرنده خون 40

 (HDL) ادیز یبا چگال نیپوپروتئیل و کلسترول د،یسریگلتری

های شرکت پارس آزمون )تهران،  تیاز کدر سرم با استفاده 
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گیری شد. مقادیر  اندازهاسپکتروفتومتری روش  ( و بهرانیا

 یبا چگال نیپوپروتئیلو  (LDL)کم  یبا چگال نیپوپروتئیل

 شد. محاسبه  (0)و  (0) های رابطهاز  (VLDL)بسیار کم 

LDL= ( کلسترول -VLDL ) – (HDL)             (0)رابطه  

                                   (    0)رابطه 
تری گلیسرید

0
  

 

بودن مورد  آزمایش ابتدا از لحاظ نرمال هایداده

)نسخه  Minitabافزار  بررسی قرار گرفت سپس توسط نرم

و تجزیه  (8)برای مدل  GLMبا استفاده از رویه  و( 16

از داری پنج درصد با استفاده ها در سطح معنی میانگین

 ند.شد مقایسهتوکی   آزمون

Yijkl = µ+ Ai +Bj + ) ABij  (  + eij  (8)رابطه                 

اثر  Ai:، عددی هر مشاهده : مقدارYijدراین رابطه، 

: اثر متقابل ABijمتیونین، -مس کیالت: اثر Bj ها،افزودنی

: اثر خطای آزمایش eijمتیونین و -کیالت مسو  هاافزودنی

 بود.

 

 گوشتیهای  های پایه مورداستفاده در سنین مختلف پرورش جوجه اجزا و ترکیب شیمیایی جیره .1جدول

 اجزای جیره )درصد(
 آغازین

 روزگی( 10یک تا )

 رشد

 روزگی( 11-24)

 نیپایا

 گی(روز 25-42)

 85/58 09/54 1/51 ذرتدانه 

 15/33 47/38 15/42 درصد( 44) کنجاله سویا

 38/4 5/3 38/2 سویا روغن

 23/1 33/1 44/1 کربنات کلسیم

 13/1 32/1 52/1 کلسیم فسفاتدی

 3/0 3/0 3/0 نمک

DL- 33/0 33/0 42/0 متیونین 

 -L13/0 13/0 19/0 هایدروکلراید لیزین 

1مکمل ویتامینی 
 25/0 25/0 25/0 

1مکمل معدنی 
 25/0 25/0 25/0 

    شده مواد مغذی محاسبه

 3200 3100 3000 وساز )کیلوکالری در کیلوگرم( انرژی قابل سوخت

 5/19 5/21 23 پروتئین خام )درصد(

 79/0 87/0 93/0 کلسیم )درصد(

 39/0 43/0 48/0 )درصد( قابل دسترسفسفر 

 15/1 29/1 44/1 الیزین )درصد(

 85/0 7/0 77/0 متیونین )درصد(

 91/0 99/0 08/1 متیونین + سیستین )درصد(

 78/0 88/0 97/0 ترئونین )درصد(

گرم  میلی K3، 2گرم ویتامین  میلی E، 2ویتامین  گرممیلی D3 ،50المللی ویتامین  واحد بین A ،3000المللی ویتامین  واحد بین 500/12شامل  جیرههرکیلوگرم . 1

گرم  میلی 50، )سیانوکوباالمین( B12گرم ویتامین  میلی 015/0، )پیرودوکسین( B6گرم ویتامین  میلی 1، )ریبوفالوین( B2گرم ویتامین  میلی 4، )تیامین( B1تامین وی

گرم میلی 3، گرم آنتی اکسیدان میلی 50 ن،گرم بیوتیمیلی 10، گرم کولین کلراید میلی 30، )اسید پنتوتنیک( B5میلی گرم ویتامین  15، )اسید فولیک( B9ویتامین 
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نتایجوبحث

روزگی، افزایش وزن روزانه،  40نتایج مربوط به وزن زنده 

 جدولمصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی در )

 40زارش شده است. نتایج نشان داد وزن زنده ( گ0

متیونین،  -شده با کیالت مس های تغذیهروزگی در گروه

طور متیونین به -بیوتیک با و بدون کیالت مسآنتی

تر بود. اثرات اصلی فاکتور  ها بیشداری از سایر گروه معنی

 -متیونین نشان داد افزودن کیالت مس -کیالت مس

یه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل متیونین به جیره پا

متیونین  -غذایی را در مقایسه با جیره فاقد کیالت مس

مصرف خوراک تحت  داری بهبود بخشید.طور معنی به

های آزمایشی قرار نگرفت. میانگین وزن باالتر تأثیر فاکتور

توان مربوط شده با کیالت مس را می های تغذیهدر گروه

غذایی و ایمنی باال ایجادشده در  به بهبود ضریب تبدیل

متیونین دانست. احتماالً ایمنی  -اثر مصرف کیالت مس

متیونین در اثر  -ایجاد در زمان استفاده از کیالت مس

تعدیل کلی جمعیت میکروبی روده ، بهبود سیستم 

اکسید خصوص آنزیم سوپر اکسیدانی آنزیمی )به آنتی

های یتامینچنین افزایش کارایی و دیسموتاز( و هم

  [.08دانست ] Cاکسیدان به خصوص ویتامین  آنتی

آمده از این پژوهش، طی  دستدر راستای تأیید نتایج به

شده با کیالت مس  های تغذیهآزمایشی نشان داده شد جوجه

تر و ضریب تبدیل بهتر در مقایسه با  از افزایش وزن بیش

توان ا میاین عملکرد بهتر رسایر تیمارها برخوردار بودند. 

ناشی از هضم، جذب و مورد استفاده قرارگرفتن بهتر منابع 

چنین نشان  هم .ها دانستآلی درمقایسه با شکل معدنی آن

های بیوشیمیایی مختلف از داده شده عنصر مس در مسیر

جمله سنتز پروتئین، سنتز ترکیبات مهمی مثل هِم، طیف 

م ایمنی، های حیاتی بدن مانند، سیستوسیعی از مکانسیم

ها هورمونی، آنزیمی، تولیدمثلی، تولید خون و سنتز ویتامین

کردن کیالت مس  نقش دارد، بنابراین گزارش شد که اضافه

های گوشتی سبب بهبود ضریب تبدیل و به جیره جوجه

افزودن مس در خوراک [. 09افزایش وزن روزانه گردید ]

ستگاه د کروفلوریو اصالح م وزن شیبر افزا یتأثیر مثبت

آمده از  دست [. البته در تضاد با نتایج به00] گوارش دارد

 -کردن کیالت مس پژوهش حاضر گزارش شد که اضافه

گرم در کیلوگرم جیره میلی 000تر از متیونین در سطوح پایین

تأثیر مثبتی بر افزایش وزن و وزن نهایی ندارد، که ممکن 

زیاد شدن  کردن مس در روغن در نتیجه دلیل رسوب است به

[. 00خوراکی باشد ]چسبندگی اجزای جیره و کاهش خوش

گرم در کیلوگرم میلی 00کردن  چنین، گزارش شده اضافه هم

درصد،  0/0میزان بیوتیک سبب بهبود افزایش وزن بهآنتی

 [.08شود ] کاهش تلفات و افزایش درصد وزن الشه می

نشان داده  8 جدولشت در نتایج مربوط به کیفیت گو

 -های فقط کیالت مسدر گروه TBAمیزان  شده است.

متیونین، اسانس پونه  -بیوتیک با کیالت مسمتیونین، آنتی

ها متیونین در مقایسه با سایر گروه -با و بدون کیالت مس

گوشت، ظرفیت نگهداری آب،  pH .(P<20/2)تر بود  کم

تیجه پخت و افت خونابه تحت تأثیر فاکتورهای افت در ن

تر اکسیداسیون سطح پایین .آزمایشی قرار نگرفت

شده با اسانس  های تغذیههای چرب گوشت در گروه اسید

دلیل وجود مواد فعال گیاهی )فیتوژنیک( پونه احتماالً به

 مثل تیمول و کارواکرول باشد. 

 انیعو نعنا انیچتر رهیهای ت مشخص شد که گونه

های [. اغلب افزودنی8] دارند ییباال یدانیاکسیآنت یژگیو

اکسیدانی قادرند با  های آنتیدلیل دارابودن ویژگی گیاهی به

بهبود پایداری اکسیداتیو گوشت و تخم مرغ، عمر 

 سموتازید دیسوپراکس[. 4ها را افزایش دهند ]نگهداری آن

ر داخل بدن است که د ییهادانیاکسیآنت نیتریاز قو یکی

 کیکند. مس  یآزاد مقابله م یهاکالیراد هیعل

 دانیاکسیآنت میآنز حضوراست که در  یقو دانیاکس یآنت

 یکند تا از غشایم شروع به فعالیت سموتازید دیسوپراکس
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[. 0] آزاد مراقبت کند یهاکالیسلول در برابر راد

سرولوپالسمین و سوپراکسید دیسموتاز در های  آنزیم

، عهده دارند بدن نقش اساسی به یاکسیدانآنتیدفاع  سیستم

 تنشاثر پرواکسیدان ها و  را بهبدن  هاین کاهش آنابنابر

همراه منگنز و روی از مس به .کنداکسیداتیو حساس می

باشند، زیرا در ساخت اکسیدان میآنتی مواد معدنی

[. در صورت 03] کننداکسیدان شرکت میهای آنتی آنزیم

کمبود مس خوراک عالوه بر کاهش کارایی 

هایی که آنزیمی، با اثر بر ویتامین -اکسیدانی آنتی سیستم

موجب  Cویژه ویتامین  اکسیدانی دارند، بهنقش آنتی

گردد. به همین دلیل اکسیدانی بدن میکاهش فعالیت آنتی

گزارش شده، استفاده از منابع آلی مواد معدنی که 

فراهمی باالتری در مقایسه با منابع معدنی دارند  ستزی

سبب بهبود دسترسی به مس )ارگانیک( شده و این امر 

 پی خواهداکسیدانی را دربهبود عملکرد سیستم آنتی

 [. 08داشت ]

 

 روزگی( 42یک تا کل دوره پرورش )های گوشتی در جوجه عملکردتأثیر تیمارهای آزمایشی بر . 2 جدول

 های آزمایشی گروه
 روزگی  42وزن زنده 

 )گرم(

 افزایش وزن روزانه

 )گرم/ پرنده/ روز(

 مصرف خوراک

 )گرم/ پرنده/ روز(

 ضریب تبدیل غذایی

 )گرم/ پرنده/ روز(

     (جیره کیلوگرمدر گرم)میلی افزودنی

 2244 فاقد افزودنی
ab

 93/51  43/94  835/1  

 2377 (500بیوتیک )آنتی
a
 37/52  90/92  787/1  

 2155 (100اسانس پونه )
b
 31/49  47/88  795/1  

SEM 91/48  455/1  358/1  043/0  

P-Values 013/0  374/0  051/0  709/0  

     (جیره کیلوگرمدر گرم )میلی متیونین -کیالت مس

 2174 صفر
b b 80/48 87/91  890/1  a

 

118 2343 
a a 81/53 01/92  721/1  

b
 

SEM 94/39  188/1 357/1  035/0  

P-Values 008/0  008/0 943/0  003/0  

     متیونین -کیالت مس  افزودنی

 2092 صفر فاقد افزودنی
b 92/47  72/92  941/1  

 2395 118 فاقد افزودنی
ab 94/55  21/93  728/1  

 2259 صفر (500بیوتیک )آنتی
ab 15/49  11/91  854/1  

 2493 118 (500بیوتیک )آنتی
a 30/55  38/94  720/1  

 2172 صفر (100اسانس پونه )
b 33/49  79/91  874/1  

 2138 118 (100اسانس پونه )
b 88/49  14/85  713/1  

SEM  18/39  057/2  344/2  031/0  

P-Values  048/0  189/0  038/0  803/0  

a,b: باشندداری میاند، دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده (05/0>P). 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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 روزگی 42های گوشتی در  تأثیر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای کیفی گوشت جوجه. 3جدول 

 های آزمایشی گروه
TBA 

 pH کیلوگرم( گرم/)میلی
 ظرفیت نگهداری آب

 )درصد(

 افت در نتیجه پخت 

 )درصد(

  افت خونابه

 )درصد(

      (جیره کیلوگرمدر گرم)میلی افزودنی

954/0 فاقد افزودنی  b 730/5  33/53  25/37  184/9  

114/1 (500بیوتیک )آنتی  a 733/5  21/58  92/35  523/10  

730/0 (100اسانس پونه )  c 393/5  91/53  24/33  323/10  

SEM 043/0  040/0  820/0  230/1  439/0  

P-Values 0001/0>  749/0  283/0  090/0  121/0  

     (جیره کیلوگرمدر  گرم )میلی متیونین -کیالت مس

083/1 صفر  a 729/5  48/53  19/35  873/9  

118 782/0  b 709/5  48/57  74/35  155/10  

SEM 035/0  033/0  370/0  005/1  383/0  

P-Values 0001/0>  373/0  133/0  704/0  302/0  

      متیونین -کیالت مس افزودنی

149/1 صفر نیفاقد افزود  ab 393/5  50/57  84/38  135/11  

759/0 118 فاقد افزودنی  c 331/5  77/54  33/35  248/10  

320/1 صفر (500بیوتیک )آنتی  a 394/5  13/57  13/33  399/10  

909/0 118 (500بیوتیک )آنتی  bc 394/5  32/53  72/35  433/9  

781/0 صفر (100اسانس پونه )  c 799/5  23/59  32/30  932/8  

379/0 118 (100اسانس پونه )  c 772/5  95/57  83/35  918/9  

SEM  031/0  057/0  131/1  740/1  333/0  

P-Values  038/0  188/0  175/0  073/0  441/0  

a,b: باشندداری میاند، دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده (05/0>P). 

SEMها.رد میانگین: خطای استاندا 

 

خاطر ترکیبات اصلی تیمول و  فعالیت پونه به

پذیری غشا سلول باشد، موادی که نفوذکارواکرول آن می

های ها و رادیکالدهند و با چربیها را تغییر میباکتری

ها را به محصوالت پایدار هیدروکسیل واکنش داده و آن

افزودن نشان دادند،  گران [. پژوهش00] کنندتبدیل می

های گوشتی در به اسانس پونه در جیره غذایی جوجه

خیر انداختن اکسیداسیون چربی نسبت به گروه شاهد أت

داده شده استفاده از مواد فعال  نشان .[06] باشد مؤثر می

گیاهی در زمان وجود تنش، سبب کاهش اثر تنش بر افت 

نتایج [. امام 0های گوشتی گردید ]کیفیت گوشت جوجه

نشان داد که استفاده از پودر پونه به  پژوهشیحاصل از 

گرم در کیلوگرم جیره نتوانست درصد میلی 002مقدار 

 رار دهدافت خونابه و افت در نتیجه پخت را تحت تأثیر ق

[00.] 

بادی علیه  آزمایشی بر میزان تیتر آنتی هایفاکتورتأثیر 

وزن و  روزگی 40و  03قرمز گوسفند در سنین  گلبول

آورده  (4)جدول  نسبی بورس فابریسیوس و طحال در

)پاسخ ثانویه(  40و  )پاسخ اولیه( 03سنین  شده است. در
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بادی در برابر باالترین پاسخ ایمنی )تیتر آنتیروزگی 

 -های قرمز گوسفند( در جیره حاوی کیالت مسگلبول

داری طور معنیمشاهده شد، که به متیونین با اسانس پونه

تر بود. در هر دو سن افزودن کیالت  ها بیشاز سایر گروه

دار پاسخ متیونین به اسانس پونه سبب افزایش معنی -مس

متیونین به  -عبارتی افزودن کیالت مس ایمنی گردید و به

اسانس سبب تشدید تأثیر مثبت اسانس پونه بر پاسخ 

 وسیسیبورس فابروزن نسبی  (.P<20/2) ایمنی گردید

های آزمایشی قرار نگرفت ولی اثرات  تحت تأثیر تیمار

متیونین نشان داد وزن نسبی  -اصلی فاکتور کیالت مس

متیونین نسبت به گروه فاقد  -طحال با افزودن کیالت مس

داری افزایش یافت طور معنیمتیونین به  کیالت مس

(20/2>P). 

گلبول قرمز  علیه بر آمدهوجودهب هایبادیمیزان آنتی

در  است. هومورال ایمنی سیستم وضعیت دهنده گوسفند نشان

استفاده از سطوح مختلف مخلوط تیمول و ی آزمایش

گرم در کیلوگرم جیره( در میلی 022و  022، 62کارواکرول )

بادی و تیتر آنتی IgG افزایش سببهای گوشتی، تغذیه جوجه

نشان  پژوهشی دیگراصل از نتایج ح[. 3] شد SRBCبر علیه 

و  0/0، 0، 0/2داد، استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه پونه )

های گوشتی سبب بهبود تیتر درصد( در جیره جوجه 0

 بادی بر علیه ویروس نیوکاسل شد.  آنتی

 
 )درصد وزن بدن( یلنفاو یهااندام ینسب وزن و( Log2)گلبول قرمزگوسفند  هیبادی بر علیآنت تریتبر تأثیر تیمارهای آزمایشی . 4جدول

 بورس طحال روزگی( 42) پاسخ ثانویه روزگی( 28) پاسخ اولیه های آزمایشی گروه
     (جیره کیلوگرمدر گرم)میلی افزودنی

384/3 فاقد افزودنی  c 370/3  b 118/0  191/0  
375/3 (500بیوتیک )آنتی  b 572/4  c 120/0  190/0  

800/3 (100اسانس پونه )  a 835/7  a 123/0  218/0  

SEM 051/0  048/0  004/0  015/0  

P-Values 0001/0>  0001/0>  421/0  350/0  
     (جیره کیلوگرمدر گرم )میلی متیونین -کیالت مس

103/4 صفر  b 738/5  b 115/0  b 207/0  
118 133/5  a 083/3  a 128/0  a 193/0  

SEM 042/0  039/0  003/0  012/0  

P-Values 0001/0>  0001/0>  019/0  448/0  
     متیونین -کیالت مس افزودنی

437/3 صفر فاقد افزودنی  d 470/5  c 109/0  198/0  
300/3 118 فاقد افزودنی  d 270/5  c 127/0  183/0  

550/3 صفر (500بیوتیک )آنتی  cd 435/4  d 113/0  205/0  
800/3 118 (500بیوتیک )آنتی  c 708/4  d 124/0  173/0  

300/5 صفر (100ه )اسانس پون  b 400/7  b 118/0  217/0  
300/8 118 (100اسانس پونه )  a 270/8   a 134/0  220/0  

SEM  072/0  038/0  003/0  021/0  

P-Values  0001/0>  0001/0>  703/0  737/0  
a,b: باشندداری میاند، دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده (05/0>P). 

SEMها.رد میانگین: خطای استاندا 
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ها و دلیل بهبود فعالیت لنفوسیتگیاهان دارویی به

افزایش فاگوسیتوز و تحریک تولید  سببماکروفاژها 

عملکرد شوند که در نهایت منجر به بهبود اینترفرون می

[. نتایج پژوهشی نشان داد که 0] شوندسیستم ایمنی می

داری بر تیتر ایی با مس هیچ تأثیر معنیسازی جیره غذمکمل

چنین موجب  های گوشتی نداشت و همبادی در جوجهآنتی

 [. 02های لنفاوی نشد ]داری در اندازه اندامتغییر معنی

زمان کیالت مس و اسانس پونه موجب  استفاده هم

بادی گردید، که عالوه بر آثار ایجاد باالترین تیتر آنتی

علت وجود اثرات  ، ممکن است بهذکرشده اسانس پونه

ترین پاسخ اکسیدانی مس باشد. در دوره دوم پایینآنتی

های قرمز گوسفند مربوط به سیستم ایمنی به تزریق گلبول

های بیوتیک بود. در پژوهشکننده آنتی های دریافتتیمار

بیوتیک زیادی به این نکته اشاره شده که استفاده از آنتی

های مفید دستگاه گوارش میزان دن باکتریبر دلیل از بینبه

را کاهش داده و در نتیجه سبب کاهش پاسخ  IgGتولید 

در پرندگان، با  [.8گردد ]ها میسیستم ایمنی به محرک

دلیل محل استفاده از اندازه و وزن بورس فابریسیوس، به

توان اطالعاتی مربوط به  ، میBو  Tهای  بلوغ لنفوسیت

 [.8] دست آوردتم ایمنی بهبلوغ و ساختار سیس

 
 لیتر خون(گرم در دسیهای بیوشیمیایی خون )میلیبر فراسنجهتأثیر تیمارهای آزمایشی . 5جدول

 TG CHOL HDL LDL VLDL های آزمایشی گروه

      (جیره کیلوگرمدر گرم)میلی افزودنی

 b 03/45 a 80/10 75/34 3/121 00/54 بدون افزودنی

 ab 09/41 a 40/13 33/38 4/128 00/37 (500بیوتیک )آنتی

 a 13/34 b 33/13 84/74 3/139 12/83 (100اسانس پونه )

SEM 24/8 057/5 248/2 858/1 349/1 

P-Values 038/0 058/0 019/0 002/0 038/0 

      (جیره کیلوگرمدر گرم )میلی متیونین -کیالت مس

 33/13 44/41 15/38 8/129 37/33 صفر

118 42/33 7/129 37/70 73/38 88/13 

SEM 730/3 129/4 835/1 517/1 343/1 

P-Values 773/0 978/0 352/0 223/0 773/0 

      متیونین -کیالت مس افزودنی

 00/10 32/43 50/35 3/123 00/50 صفر بدون افزودنی

 30/11 44/43 00/34 3/113 00/58 118 بدون افزودنی

 70/12 39/43 50/38 0/128 50/33 رصف (500بیوتیک )آنتی

 10/14 50/38 75/38 7/128 50/70 118 (500بیوتیک )آنتی

 30/17 00/37 74/70 3/135 50/83 صفر (100اسانس پونه )

 95/15 25/31 25/79 0/144 75/79 118 (100اسانس پونه )

SEM  357/11 152/7 230/3 327/2 331/2 

P-Values  781/0 438/0 259/0 218/0 781/0 

a,b: باشندداری میاند، دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده (05/0>P). 
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های بیوشیمیایی های آزمایشی بر فراسنجهتأثیر فاکتور

های فراسنجهگردید. ( گزارش 0 خون در )جدول

گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی بسیار  تری

های آزمایشی قرار نگرفتند. البته پایین تحت تأثیر تیمار

جیره حاوی آثار اصلی فاکتور اسانس پونه نشان داد 

و کاهش  HDLدار مقدار اسانس پونه سبب افزایش معنی

 . در مقایسه با جیره فاقد اسانس گردید LDLمقدار 

داری سبب طور معنیسانس پونه بهگزارش شده که ا

 LDLگلیسرید و کاهش کلسترول و افزایش میزان تری

شده است و در عین حال باعث بهبود نسبی عملکرد از 

های بیوشیمیایی سرم خون و طریق کاهش فراسنجه

شود. بنابراین با توجه به اثرات ارتقای سیستم ایمنی می

ر عملکرد طیور، اکسیدانی و مفید گیاهان دارویی بآنتی

رسد استفاده از این گیاهان در شرایط تنش بسیار نظر می به

و اسانس C کردن ویتامین [. اضافه 3باشد ]کننده  کمک

داری سطح کلسترول و طور معنیتواند بهپونه به جیره می

LDL  را کاهش و سطحHDL [ البته 6را افزایش دهد .]

ونه متناقض در سایر مطالعات روی اسانس پ هایافته

که برخی مطالعات کاهش و برخی  طوری باشد، به می

دار این افزودنی را بر افزایش و سایرین تأثیر غیر معنی

های سرم گزارش کردند. با این وجود فراسنجه

دار اسانس پونه بر هایی مبنی بر اثرات غیرمعنی گزارش

 [. 8نیز وجود دارد ] LDLگلیسرید و کلسترول، تری

متیونین و  -ن پژوهش نشان داد کیالت مسنتایج ای

های عملکرد رشد گردید. بیوتیک سبب بهبود پارامترآنتی

متیونین و اسانس  -های کیالت مسنشان داده شد که مکمل

اکسیدانی باعث بهبود پاسخ وسیله تقویت سیستم آنتی پونه به

های چرب گوشت گردید. ایمنی و کاهش اکسیداسیون اسید

ها و در عین این نتایج و پتانسیل باالی این مکملبا توجه به 

حال عدم مشاهده اثرات سوئی نظیر ایجاد مقاومت باکتریایی 

 رسد.نظر می ها مطلوب بهاستفاده از این مکمل

تعارضمنافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد. هیچ
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