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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 coppermethionine 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.
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مقدمه

خانواده البیاتا همانند آویشن و پونه بهعلت دارابودن

صنعت طیور در قرن بیستویکم با چالشهای جدیدی از

مقادیر

جمله محدودیت میزان مواد خوراکی در مقایسه با افزایش

خاصیتآنتیاکسیدانی از خود نشان داده و چربیها و

نیاز تولید مواجه است ،در این رابطه سازمان غذا و

رادیکالهای هیدروکسیل را به مواد پایدارتر تبدیل میکنند

کشاورزی اعالم کرده است که جمعیت جهان تا سال

[ .]04پژوهشها نشان داده که گونههای گیاهان البیاتا و

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

اسانس استخراجی از آنها موجب کاهش کلسترول خون،

افزایش نیاز به تولید ،مهمترین نگرانی مصرفکنندگان کیفیت

افزایش خوشخوراکی ،افزایش عملکرد و تقویت سیستم

و سالمت محصوالت تولیدی گزارش شده است [.]08

ایمنی میشوند [.]6

باالی

مونوترپنها،

تیمول

و

کارواکرول

آنتیبیوتیکها بهمنظور کنترل بیماریها و تحریک رشد مورد

مس یک آنتیاکسیدان قوی است و جزئی از آنزیم

استفاده قرار میگیرند و سبب بهبود رشد و بازدهی خوراک

سوپراکسید دیسموتاز میباشد .این آنزیم از غشای سلول

میشوند ،اما با وجود تمامی اثرات مثبت آنتیبیوتیکها،

در برابر رادیکالهای آزاد محافظت میکند [ .]0استفاده از

بقایای آنتیبیوتیکهای موجود در الشه طیور ،منجر به ایجاد

مکمل های مس در تغذیه جوجههای گوشتی باعث

سویههای مقاوم از جمله باکتری اشریشیاکلی و مانع از درمان

کاهش کلسترول تام سرم و عضله و افزایش سطح

بسیاری از بیماریها مثل باسیلوز در طیور میشود [.]8

کلسترول  HDLسرم میشود .همچنین تغذیه سطوح

بنابراین اسیدهای آلی ،عصارههای گیاهی ،پروبیوتیکها،

باالی مس میتواند موجب کاهش تریگلیسرید سرم شود

آنزیمها و پریبیوتیکها را بهعنوان جایگزین آنتیبیوتیکها

[ .]02کیالت های آلی -معدنی مانند کیالت مس-

در جیره طیور مورد آزمایش قرار دادهاند [ .]04فرآوردههای

متیونین اثرات فیزیولوژیکی مختلفی ،ازجمله بهبود پاسخ

گیاهی از دیرباز بهدلیل در دسترسبودن ،کاربرد آسان،

ایمنی را نشان دادهاند هرچند اثرات آن در حیوانات

نداشتن آثار سوء جانبی ،خواص ضدباکتریایی و آنتی-

مختلف متفاوت است ،ولی برای جوجههای گوشتی بهبود

اکسیدانی ،برای درمان بعضی بیماریها در انسان و حیوانات

عملکرد رشد ،سالمت پرنده ،کیفیت گوشت ،وکاهش

استفاده شدهاند [.]9

درصد ابتال به آسیت گزارش شده است [ .]00هدف از

پونه کوهی ( )Origanum vulgareگونهای از خانواده

این پژوهش ،بررسی تأثیر کیالت مس -متیونین ،اسانس

البیاتا میباشد .گونههای خانواده البیاتا همانند آویشن و

پونه کوهی ،آنتیبیوتیک فالووفسفولیپول ،استفاده توأم

پونه عالوه بر خاصیت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی باال،

آنها بر عملکرد ،کیفیت گوشت ،پاسخ ایمنی و

دارای خاصیت ضدقارچی ،تحریککننده اشتها و

فراسنجههای بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی است.

بهبوددهنده وضعیت محیط دستگاه گوارش هستند.
همچنین این گیاه بهواسطه وجود مواد فعال مثل

موادوروشها

کارواکرول و تیمول سبب افزایش تولید صفرا ،تحریک

این پژوهش با استفاده از  042قطعه جوجه گوشتی راس

آنزیمهای لوزالمعده (لیپاز ،آمیالز و پروتئاز) شده و برخی

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

ترکیبات آن سبب افزایش فعالیت آنزیمهای هضمکننده در

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

سلولهای موکوسی روده میگردند [ .]04گونههای

تکرار انجام شد .جیرههای آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله
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جوجههای

بررسی اثر کیالت مس -متیونین و اسانس پونه کوهی بر عملکرد ،کیفیت گوشت ،پاسخ ایمنی و فراسنجههای بیوشیمیایی خون
گوشتی

سویا در دورههای آغازین (یک تا  02روزگی) ،رشد

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

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

طریق اندازهگیری مقدار مالون دیآلدهید با استفاده از

توصیهشده در دفترچه راهنمای سویه تجاری راس 823

دستگاه اسپکتروفتومتر ( Eppendorfآلمان ،مدل

تنظیم شد (جدول .)0

 )232برآورد شد [ .]00برای اندازهگیری  ،pHاز پنج گرم

RS

در کل دوره پرورش آب و خوراک بهصورت آزاد در

نمونه گوشت و بهکمک دستگاه pHمتر (،ELMETRON

اختیار جوجهها قرار گرفت ،جیرهها به شکل آردی تهیه

مدل  )CP103در دمای اتاق pH ،نمونهها اندازهگیری

شدند .برنامه نوردهی بهصورت  08ساعت روشنایی و

گردید .برای اندازهگیری ظرفیت نگهداری آب یک گرم

یک ساعت تاریکی در کل دوره انجام شد .استخراج و

از نمونه سینه مورد آنالیز قرار گرفت [ .]00برای

جداسازی اسانس موجود در برگ گیاه پونه توسط دستگاه

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

EU

سانتیمتر) بدون چربی و بافت هم بند برداشته و وزن

کلونجر انجام شد .کیالت مس -متیونین (
 )Registration No. αBE2107بهصورت تجاری

®Novus

گردید (وزن اولیه) نمونه مورد نظر بهمدت  04ساعت

) (Mintrex®Cu, Europe SAتهیه گردید .این کیالت

در دمای چهار درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از 04

حاوی حداقل  00درصد مس ( )Cuو  83درصد

ساعت دوباره وزن گردید [.]00

هیدروکسی آنالوگ متیونین

((hydroxy4-methylthio) -2

برای اندازهگیری افت پس از پخت ،یک سانتیمتر

 )butanoic acidو خلوص  99/9درصد است.

مکعب از گوشت سینه بریده و وزن گردید .نمونه بهمدت

در پایان آزمایش ( 40روزگی) وزن زنده اندازهگیری

 04ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری شد،

شد و افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک و ضریب

پس از آن بهمدت  02دقیقه در حمام آب گرم در دمای

تبدیل برای واحدهای آزمایشی محاسبه شد .از هر تکرار

 30درجه سانتیگراد قرار داده شد و دوباره وزن گردید

یک پرنده نر برای انجام آزمایش های کیفیت گوشت

[ .]00برای اندازهگیری پاسخ ایمنی عیار آنتیبادی

(پایداری اکسیداتیور) ،pH ،ظرفیت نگهداری آب

تولیدشده علیه گلبول قرمز گوسفند از روش

Dripping

هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد .به این منظور ،در

 )Lossو افت در نتیجه پخت ( )Cooking Lossکشتار و

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

از گوشت سینه نمونهبرداری شد .نمونهها تا زمان انجام

راست دو جوجه از هر قفس تزریق شد ،و خونگیری در

آزمایش در کیسه های نایلونی غیرقابل نفوذ به اکسیژن در

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

دمای  -02سانتیگراد نگهداری شدند [ .]00میزان

ایمنی ثانویه) از ورید بال پرنده در لوله حاوی ماده

TBA

ضدانعقاد انجام شد .همچنین برخی اندامهای لنفاوی از

اندازهگیری شد .برای این منظور 2/0 ،گرم از نمونه سینه

جمله طحال و بورس فابریسیوس در انتهای دوره پرورش

با  0/0میلی لیتر محلول استاک مخلوط شد ،محلول

توزین گردید .برای اندازهگیری فراسنجههای خونی ،در

آمادهشده بهمدت ده د قیقه در حمام آب جوش در دمای

 40روزگی از ورید بال پرنده خونگیری شد .غلظت

 022درجه سانتیگراد قرارگرفت .نمونهها خنک و سپس

تریگلیسرید ،کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی زیاد ()HDL

سانتریفیوژ شد (سرعت  0022دور در دقیقه ،زمان 00

در سرم با استفاده از کیتهای شرکت پارس آزمون (تهران،

( ،)Water Holding Capacityافت خونابه (

مالوندیآلدهید

نمونهها

بهروش

آزمون
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ایران) و بهروش اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد .مقادیر

 )16و با استفاده از رویه  GLMبرای مدل ( )8تجزیه و

لیپوپروتئین با چگالی کم ( )LDLو لیپوپروتئین با چگالی

میانگینها در سطح معنیداری پنج درصد با استفاده از

بسیار کم ( )VLDLاز رابطههای ( )0و ( )0محاسبه شد.

آزمون توکی مقایسه شدند.

) -VLDL ) – (HDLکلسترول

رابطه ()0

رابطه ()8

( =LDL

تری گلیسرید

رابطه ()0

Yijkl = µ+ Ai +Bj + ) ABij( + eij

دراین رابطه :Yij ،مقدار عددی هر مشاهده :Ai ،اثر

0

افزودنیها :Bj ،اثر کیالت مس-متیونین :ABij ،اثر متقابل
افزودنیها و کیالت مس-متیونین و  :eijاثر خطای آزمایش

دادههای آزمایش ابتدا از لحاظ نرمالبودن مورد

بود.

بررسی قرار گرفت سپس توسط نرمافزار ( Minitabنسخه

جدول .1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه مورداستفاده در سنین مختلف پرورش جوجههای گوشتی
آغازین

رشد

پایانی

(یک تا  10روزگی)

( 24-11روزگی)

( 42-25روزگی)

دانه ذرت

51/1

54/09

58/85

کنجاله سویا ( 44درصد)

42/15

38/47

33/15

روغن سویا

2/38

3/5

4/38

کربنات کلسیم

1/44

1/33

1/23

دیکلسیم فسفات

1/52

1/32

1/13

نمک

0/3

0/3

0/3

 -DLمتیونین

0/42

0/33

0/33

 -Lلیزین هایدروکلراید

0/19

0/13

0/13

0/25

0/25

0/25

اجزای جیره (درصد)

مکمل ویتامینی
مکمل معدنی

1

1

0/25

0/25

0/25

مواد مغذی محاسبهشده
3000

3100

3200

انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

23

21/5

19/5

کلسیم (درصد)

0/93

0/87

0/79

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/48

0/43

0/39

الیزین (درصد)

1/44

1/29

1/15

متیونین (درصد)

0/77

0/7

0/85

متیونین  +سیستین (درصد)

1/08

0/99

0/91

ترئونین (درصد)

0/97

0/88

0/78

پروتئین خام (درصد)

 .1هرکیلوگرم جیره شامل  12/500واحد بینالمللی ویتامین  3000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  50 ،D3میلیگرم ویتامین  2 ،Eمیلیگرم ویتامین  2 ،K3میلیگرم
ویتامین

B1

(تیامین) 4 ،میلیگرم ویتامین

ویتامین

B9

(اسید فولیک) 15 ،میلی گرم ویتامین

B2

(ریبوفالوین) 1 ،میلیگرم ویتامین
B5

B6

(پیرودوکسین) 0/015 ،میلیگرم ویتامین

B12

(سیانوکوباالمین) 50 ،میلیگرم

(اسید پنتوتنیک) 30 ،میلیگرم کولین کلراید 10 ،میلیگرم بیوتین 50 ،میلیگرم آنتی اکسیدان 3 ،میلیگرم

ید 20 ،میلیگرم سلنیوم 3 ،میلیگرم آهن 12 ،میلیگرم منگنز 1/5 ،میلیگرم مس و  5میلیگرم روی بود.
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جوجههای

بررسی اثر کیالت مس -متیونین و اسانس پونه کوهی بر عملکرد ،کیفیت گوشت ،پاسخ ایمنی و فراسنجههای بیوشیمیایی خون
گوشتی

نتایجوبحث

به جیره جوجههای گوشتی سبب بهبود ضریب تبدیل و

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

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

مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی در (جدول

تأثیر مثبتی بر افزایش وزن و اصالح میکروفلور دستگاه

 )0گزارش شده است .نتایج نشان داد وزن زنده 40

گوارش دارد [ .]00البته در تضاد با نتایج بهدستآمده از

روزگی در گروههای تغذیهشده با کیالت مس -متیونین،

پژوهش حاضر گزارش شد که اضافهکردن کیالت مس-

آنتیبیوتیک با و بدون کیالت مس -متیونین بهطور

متیونین در سطوح پایینتر از  000میلیگرم در کیلوگرم جیره

معنیداری از سایر گروهها بیشتر بود .اثرات اصلی فاکتور

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

کیالت مس -متیونین نشان داد افزودن کیالت مس-

است بهدلیل رسوبکردن مس در روغن در نتیجه زیاد شدن

متیونین به جیره پایه ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل

چسبندگی اجزای جیره و کاهش خوشخوراکی باشد [.]00

غذایی را در مقایسه با جیره فاقد کیالت مس -متیونین

همچنین ،گزارش شده اضافهکردن  00میلیگرم در کیلوگرم

بهطور معنیداری بهبود بخشید .مصرف خوراک تحت

آنتیبیوتیک سبب بهبود افزایش وزن بهمیزان  0/0درصد،

تأثیر فاکتورهای آزمایشی قرار نگرفت .میانگین وزن باالتر

کاهش تلفات و افزایش درصد وزن الشه میشود [.]08

در گروههای تغذیهشده با کیالت مس را میتوان مربوط

نتایج مربوط به کیفیت گوشت در جدول  8نشان داده

به بهبود ضریب تبدیل غذایی و ایمنی باال ایجادشده در

شده است .میزان  TBAدر گروههای فقط کیالت مس-

اثر مصرف کیالت مس -متیونین دانست .احتماالً ایمنی

متیونین ،آنتیبیوتیک با کیالت مس -متیونین ،اسانس پونه

ایجاد در زمان استفاده از کیالت مس -متیونین در اثر

با و بدون کیالت مس -متیونین در مقایسه با سایر گروهها

تعدیل کلی جمعیت میکروبی روده  ،بهبود سیستم

کمتر بود ( pH .)P>2/20گوشت ،ظرفیت نگهداری آب،

آنتیاکسیدانی آنزیمی (بهخصوص آنزیم سوپراکسید

افت در نتیجه پخت و افت خونابه تحت تأثیر فاکتورهای

دیسموتاز) و همچنین افزایش کارایی ویتامینهای

آزمایشی قرار نگرفت .سطح پایینتر اکسیداسیون

آنتیاکسیدان به خصوص ویتامین  Cدانست [.]08

اسیدهای چرب گوشت در گروههای تغذیهشده با اسانس

در راستای تأیید نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،طی

پونه احتماالً بهدلیل وجود مواد فعال گیاهی (فیتوژنیک)

آزمایشی نشان داده شد جوجههای تغذیهشده با کیالت مس

مثل تیمول و کارواکرول باشد.

از افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل بهتر در مقایسه با

مشخص شد که گونههای تیره چتریان و نعناعیان

سایر تیمارها برخوردار بودند .این عملکرد بهتر را میتوان

ویژگی آنتیاکسیدانی باالیی دارند [ .]8اغلب افزودنیهای

ناشی از هضم ،جذب و مورد استفاده قرارگرفتن بهتر منابع

گیاهی بهدلیل دارابودن ویژگیهای آنتیاکسیدانی قادرند با

آلی درمقایسه با شکل معدنی آنها دانست .همچنین نشان

بهبود پایداری اکسیداتیو گوشت و تخم مرغ ،عمر

داده شده عنصر مس در مسیرهای بیوشیمیایی مختلف از

نگهداری آنها را افزایش دهند [ .]4سوپراکسید دیسموتاز

جمله سنتز پروتئین ،سنتز ترکیبات مهمی مثل هِم ،طیف

یکی از قویترین آنتیاکسیدانهایی است که در داخل بدن

وسیعی از مکانسیمهای حیاتی بدن مانند ،سیستم ایمنی،

علیه رادیکالهای آزاد مقابله میکند .مس یک

هورمونی ،آنزیمی ،تولیدمثلی ،تولید خون و سنتز ویتامینها

آنتیاکسیدان قوی است که در حضور آنزیم آنتیاکسیدان

نقش دارد ،بنابراین گزارش شد که اضافهکردن کیالت مس

سوپراکسید دیسموتاز شروع به فعالیت میکند تا از غشای
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سلول در برابر رادیکالهای آزاد مراقبت کند [.]0

سیستمآنتیاکسیدانی -آنزیمی ،با اثر بر ویتامینهایی که

آنزیمهای سرولوپالسمین و سوپراکسید دیسموتاز در

نقش آنتیاکسیدانی دارند ،بهویژه ویتامین  Cموجب

سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بدن نقش اساسی بهعهده دارند،

کاهش فعالیت آنتیاکسیدانی بدن میگردد .به همین دلیل

بنابراین کاهش آنها بدن را به اثر پرواکسیدان ها و تنش

گزارش شده ،استفاده از منابع آلی مواد معدنی که

اکسیداتیو حساس میکند .مس بههمراه منگنز و روی از

زیستفراهمی باالتری در مقایسه با منابع معدنی دارند

مواد معدنی آنتیاکسیدان میباشند ،زیرا در ساخت

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

آنزیمهای آنتیاکسیدان شرکت میکنند [ .]03در صورت

بهبود عملکرد سیستم آنتیاکسیدانی را درپی خواهد

کمبود

مس

عالوه

خوراک

بر

کاهش

داشت [.]08

کارایی

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی در کل دوره پرورش (یک تا  42روزگی)
گروههای آزمایشی

وزن زنده  42روزگی

افزایش وزن روزانه

مصرف خوراک

ضریب تبدیل غذایی

(گرم)

(گرم /پرنده /روز)

(گرم /پرنده /روز)

(گرم /پرنده /روز)

افزودنی (میلیگرم درکیلوگرم جیره)
فاقد افزودنی

ab

2244

آنتیبیوتیک ()500

a

2377

اسانس پونه ()100

b

51/93
52/37

94/43
92/90

1/835
1/787

2155

49/31

88/47

1/795

SEM

48/91

1/455

1/358

0/043

P-Values

0/013

0/374

0/051

0/709

کیالت مس -متیونین (میلیگرم درکیلوگرم جیره)
صفر

2174 b

48/80 b

91/87

118

a

a

53/81

92/01

SEM

39/94

1/188

1/357

0/035

P-Values

0/008

0/008

0/943

0/003

افزودنی

کیالت مس  -متیونین

فاقد افزودنی

صفر

b

2343

1/890 a
b

1/721

2092

47/92

92/72

1/941

فاقد افزودنی

118

2395 ab

55/94

93/21

1/728

آنتیبیوتیک ()500

صفر

ab

2259

49/15

آنتیبیوتیک ()500

118

a

2493

اسانس پونه ()100

صفر

b

2172

اسانس پونه ()100

118

b

55/30
49/33

91/11
94/38
91/79

1/854
1/720
1/874

2138

49/88

85/14

1/713

SEM

39/18

2/057

2/344

0/031

P-Values

0/048

0/189

0/038

0/803

 :a,bدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند ،دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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بررسی اثر کیالت مس -متیونین و اسانس پونه کوهی بر عملکرد ،کیفیت گوشت ،پاسخ ایمنی و فراسنجههای بیوشیمیایی خون
گوشتی

جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای کیفی گوشت جوجههای گوشتی در  42روزگی
TBA
(میلیگرم /کیلوگرم)

گروههای آزمایشی

pH

ظرفیت نگهداری آب

افت در نتیجه پخت

افت خونابه

(درصد)

(درصد)

(درصد)

افزودنی (میلیگرم درکیلوگرم جیره)
فاقد افزودنی

b

0/954

آنتیبیوتیک ()500

a

53/33

5/730

37/25

9/184

1/114

5/733

58/21

35/92

10/523

اسانس پونه ()100

0/730 c

5/393

53/91

33/24

10/323

SEM

0/043

0/040

0/820

1/230

0/439

P-Values

>0/0001

0/749

0/283

0/090

0/121

کیالت مس -متیونین (میلیگرم در کیلوگرم جیره)
صفر

1/083 a

5/729

118

b

53/48

35/19

9/873

0/782

5/709

57/48

35/74

10/155

SEM

0/035

0/033

0/370

1/005

0/383

P-Values

>0/0001

0/373

0/133

0/704

0/302

افزودنی

کیالت مس -متیونین

فاقد افزودنی

صفر

ab

فاقد افزودنی

118

c

0/759

آنتیبیوتیک ()500

صفر

a

1/149

57/50

5/393

54/77

5/331

38/84
35/33

11/135
10/248

1/320

5/394

57/13

33/13

10/399

آنتیبیوتیک ()500

118

0/909 bc

5/394

53/32

35/72

9/433

اسانس پونه ()100

صفر

0/781 c

5/799

59/23

30/32

8/932

اسانس پونه ()100

118

c

0/379

5/772

57/95

35/83

9/918

SEM

0/031

0/057

1/131

1/740

0/333

P-Values

0/038

0/188

0/175

0/073

0/441

 :a,bدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند ،دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

فعالیت پونه بهخاطر ترکیبات اصلی تیمول و

کیفیت گوشت جوجههای گوشتی گردید [ .]0امام نتایج

کارواکرول آن میباشد ،موادی که نفوذپذیری غشا سلول

حاصل از پژوهشی نشان داد که استفاده از پودر پونه به

باکتریها را تغییر میدهند و با چربیها و رادیکالهای

مقدار  002میلیگرم در کیلوگرم جیره نتوانست درصد

هیدروکسیل واکنش داده و آنها را به محصوالت پایدار

افت خونابه و افت در نتیجه پخت را تحت تأثیر قرار دهد

تبدیل میکنند [ .]00پژوهشگران نشان دادند ،افزودن

[.]00

اسانس پونه در جیره غذایی جوجههای گوشتی در به

تأثیر فاکتورهای آزمایشی بر میزان تیتر آنتیبادی علیه

تأخیر انداختن اکسیداسیون چربی نسبت به گروه شاهد

گلبول قرمز گوسفند در سنین  03و  40روزگی و وزن

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

نسبی بورس فابریسیوس و طحال در جدول ( )4آورده

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

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

کیالت مس متیونین بهطور معنیداری افزایش یافت

گلبولهای قرمز گوسفند) در جیره حاوی کیالت مس-

(.)P>2/20

متیونین با اسانس پونه مشاهده شد ،که بهطور معنیداری

میزان آنتیبادیهای بهوجودآمده بر علیه گلبول قرمز

از سایر گروهها بیشتر بود .در هر دو سن افزودن کیالت

گوسفند نشاندهنده وضعیت سیستم ایمنی هومورال است .در

مس -متیونین به اسانس پونه سبب افزایش معنیدار پاسخ

آزمایشی استفاده از سطوح مختلف مخلوط تیمول و

ایمنی گردید و بهعبارتی افزودن کیالت مس -متیونین به

کارواکرول ( 022 ،62و  022میلیگرم در کیلوگرم جیره) در

اسانس سبب تشدید تأثیر مثبت اسانس پونه بر پاسخ

تغذیه جوجههای گوشتی ،سبب افزایش  IgGو تیتر آنتیبادی

ایمنی گردید ( .)P>2/20وزن نسبی بورس فابریسیوس

بر علیه  SRBCشد [ .]3نتایج حاصل از پژوهشی دیگر نشان

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی اثرات

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

اصلی فاکتور کیالت مس -متیونین نشان داد وزن نسبی

 0درصد) در جیره جوجههای گوشتی سبب بهبود تیتر

طحال با افزودن کیالت مس -متیونین نسبت به گروه فاقد

آنتیبادی بر علیه ویروس نیوکاسل شد.

جدول .4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتیبادی بر علیه گلبول قرمزگوسفند ( )Log2و وزن نسبی اندامهای لنفاوی (درصد وزن بدن)
پاسخ اولیه ( 28روزگی)

گروههای آزمایشی

طحال

پاسخ ثانویه ( 42روزگی)

بورس

افزودنی (میلیگرم درکیلوگرم جیره)
فاقد افزودنی

c

3/384

آنتیبیوتیک ()500

b

3/375

اسانس پونه ()100

a

3/800

0/051

SEM

>0/0001

P-Values

b

3/370

c

4/572

a

7/835

0/048

>0/0001

0/118
0/120

0/191
0/190

0/123

0/218

0/004

0/015

0/421

0/350

کیالت مس -متیونین (میلیگرم درکیلوگرم جیره)
صفر

4/103 b

5/738 b

0/115 b

0/207

118

a

a

a

0/128

0/193

0/003

0/012

0/019

0/448

5/133

0/042

SEM

>0/0001

P-Values

افزودنی

کیالت مس -متیونین

فاقد افزودنی

صفر

d

3/437

فاقد افزودنی

118

d

3/300

آنتیبیوتیک ()500

صفر

cd

3/550

آنتیبیوتیک ()500

118

c

3/800

اسانس پونه ()100

صفر

b

5/300

اسانس پونه ()100

118

a

8/300

SEM
P-Values

0/072

>0/0001

3/083

0/039

>0/0001
c

5/470

c

5/270

d

4/435

d

4/708

b

7/400

a

8/270
0/038

>0/0001

 :a,bدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند ،دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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0/109
0/127
0/113
0/124
0/118

0/198
0/183
0/205
0/173
0/217

0/134

0/220

0/003

0/021

0/703

0/737

جوجههای

بررسی اثر کیالت مس -متیونین و اسانس پونه کوهی بر عملکرد ،کیفیت گوشت ،پاسخ ایمنی و فراسنجههای بیوشیمیایی خون
گوشتی

گیاهان دارویی بهدلیل بهبود فعالیت لنفوسیتها و

آنتیاکسیدانی مس باشد .در دوره دوم پایینترین پاسخ

ماکروفاژها سبب افزایش فاگوسیتوز و تحریک تولید

سیستم ایمنی به تزریق گلبولهای قرمز گوسفند مربوط به

اینترفرون میشوند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد

تیمارهای دریافتکننده آنتیبیوتیک بود .در پژوهشهای

سیستم ایمنی میشوند [ .]0نتایج پژوهشی نشان داد که

زیادی به این نکته اشاره شده که استفاده از آنتیبیوتیک

مکملسازی جیره غذایی با مس هیچ تأثیر معنیداری بر تیتر

بهدلیل از بینبردن باکتریهای مفید دستگاه گوارش میزان

آنتیبادی در جوجههای گوشتی نداشت و همچنین موجب

تولید  IgGرا کاهش داده و در نتیجه سبب کاهش پاسخ

تغییر معنیداری در اندازه اندامهای لنفاوی نشد [.]02

سیستم ایمنی به محرکها میگردد [ .]8در پرندگان ،با

استفاده همزمان کیالت مس و اسانس پونه موجب

استفاده از اندازه و وزن بورس فابریسیوس ،بهدلیل محل

ایجاد باالترین تیتر آنتیبادی گردید ،که عالوه بر آثار

بلوغ لنفوسیتهای  Tو  ،Bمیتوان اطالعاتی مربوط به

ذکرشده اسانس پونه ،ممکن است بهعلت وجود اثرات

بلوغ و ساختار سیستم ایمنی بهدست آورد [.]8

جدول .5تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون (میلیگرم در دسیلیتر خون)
گروههای آزمایشی

TG

HDL

CHOL

LDL

VLDL

افزودنی (میلیگرم درکیلوگرم جیره)
b

a

10/80

a

13/40
13/33

34/75

45/03

بدون افزودنی

54/00

121/3

آنتیبیوتیک ()500

37/00

128/4

ab

38/33

اسانس پونه ()100

83/12

139/3

a

74/84

b

SEM

8/24

5/057

2/248

1/858

1/349

P-Values

0/038

0/058

0/019

0/002

0/038

41/09
34/13

کیالت مس -متیونین (میلیگرم درکیلوگرم جیره)
صفر

33/37

129/8

38/15

41/44

13/33

118

33/42

129/7

70/37

38/73

13/88

SEM

3/730

4/129

1/835

1/517

1/343

P-Values

0/773

0/978

0/352

0/223

0/773

افزودنی

کیالت مس -متیونین

بدون افزودنی

صفر

50/00

123/3

35/50

43/32

10/00

بدون افزودنی

118

58/00

113/3

34/00

43/44

11/30

آنتیبیوتیک ()500

صفر

33/50

128/0

38/50

43/39

12/70

آنتیبیوتیک ()500

118

70/50

128/7

38/75

38/50

14/10

اسانس پونه ()100

صفر

83/50

135/3

70/74

37/00

17/30

اسانس پونه ()100

118

79/75

144/0

79/25

31/25

15/95

SEM

11/357

7/152

3/230

2/327

2/331

P-Values

0/781

0/438

0/259

0/218

0/781

 :a,bدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند ،دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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تأثیر فاکتورهای آزمایشی بر فراسنجههای بیوشیمیایی

.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد

 فراسنجههای.) گزارش گردید0 خون در (جدول
 کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی بسیار،تریگلیسرید
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