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Introduction1: Application of antibiotics causes two major health problems, including antibiotic residues in 

body tissues and animal products and the resistance of pathogens to antibiotics. On the other hand, antibiotics 
improve growth, feed efficiency and control infectious diseases. Following the ban on the use of antibiotics as 
growth stimulants in the poultry industry, the EU has been paying more attention to non-antibiotic growth-
promoting compounds since 2006, including organic acids, probiotics and herbs. Previous studies have shown that 
in many oils of dark plants Mentha pipperita, thymol, carvacrol, menthol and in some cases paracetamol are the 
most important components of growth improvement, their antimicrobial and antioxidant properties. kefir is also a 
natural probiotic. The fermenting agent of kefir milk is kefir seeds, which contain casein and the species 
Lactobacillus, Saccharomyces, Streptococcus and others. Diets containing Mentha pipperita, by improving the 
microflora of the gastrointestinal tract and reducing the population of harmful microbes, can create better 
conditions for the use of final feed products and thus improve the growth and better performance of chickens. In 
studies, the positive effects of kefir on the performance and biochemical parameters of broiler blood have been 
reported. 

Materials and Methods: This study was conducted in the animal husbandry research station of Khuzestan 
University of Agriculture and Natural Resources. In this study, four hundred one-day-old Japanese quails were 
used in a completely randomized design with four treatments, four replications and 25 observations per replication 
for 35 days. The experiment was performed. Treatments are: Treatment 1) Basic diet + drinking water (control 
group), Treatment 2) Basic diet + drinking water + 0.5% Mentha pipperita extract, Treatment 3) Basic diet + 
drinking water + kefir milk 2%, Treatment 4) Basic diet + drinking water + Mentha pipperita extract 0.5% + kefir 
milk are 2%. The weight of quails was measured at the end of each week and the feed consumed was determined. 
The average of daily weight gain, feed intake and feed conversion ratio were calculated. At the end of the fifth 
week, from each replicate, two quails with a weight close to the average were selected and slaughtered.  Breast 
and thigh meat samples were used to measure pH, water holding capacity and meat moisture content. Also, at the 
end of the fifth week, two samples were randomly selected from each replicate and blood was taken from their 
wing vein to measure blood parameters, thyroid hormones and testosterone. 

Results and Discussion: The addition of mint and kefir extract significantly increased the weight of Japanese 
quails. The highest weight gain in the third and fourth weeks was observed in treatments 2, 3 and 4, respectively. 
In a study that investigated the effect of kefir on broiler performance, it was shown that the use of kefir as a natural 
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probiotic causes significant weight gain, which is consistent with the present results. Mentha pipperita essential 
oil and kefir have been reported to improve feed conversion ratio and stimulate digestion in broilers. Kefir added 
to broiler drinking water has been reported to increase body weight, increase daily weight, reduce daily feed intake 
and feed conversion ratio, and improve performance. Mentha pipperita lowers blood cholesterol levels by liver or 
intestinal cells. Peppermint also accelerates LDL catabolism by increasing liver LDL receptors. In addition, 
Mentha pipperita inhibits the activity of the enzyme fatty acid synthase (FAS) and increases the beta oxidation of 
fatty acids, thereby effectively reducing fat storage. The concentration of thyroid hormones was not affected by 
the treatments. In some studies, thyroid hormone concentrations increase with nutrition of mint and kefir. 
Testosterone concentrations were significantly affected by experimental treatments. Changes in the hypothalamic-
pituitary-gonadal axis are the most important factors affecting the reproductive system. So far, the effect of many 
different plant extracts on the hypothalamic-pituitary-gonadal hormonal axis has been investigated. Plant extracts 
such as marjoram and ginger have been reported to increase testosterone, LH and sometimes FSH, and play an 
effective role in activating the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Peppermint, with its special chemical 
composition, can stimulate the signaling pathways of sex steroid production in the hypothalamic-pituitary-gonadal 
axis. The effect of experimental treatments on pH and moisture of breast and thigh meat and their water holding 
capacity was not significant. 

Conclusion: According to this study and economic considerations, it seems that the combined use of 2% kefir 
and 0.5% Mentha pipperita in drinking water can improve the performance and also modulate lipid profiles in 

Japanese quails, as well as increase reproductive performance in males. 
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 مقاله پژوهشی

کفیر و عصاره نعناع فلفلی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت، پروفیل  ریتأث

 های تیروئیدی و هورمون تستوسترون در بلدرچین ژاپنی گوشتیلیپیدی، هورمون

 
 3، زربخت انصاری پیرسرایی2، امین کاظمی زاده*1خلیل میرزاده

 28/90/9۹00دریافت: تاریخ 

 99/92/9099تاریخ بازنگری: 

 90/9۹/9099تاریخ پذیرش: 

 
سرایی.     صاری پیر شت،         ریتأث .1041میرزاده، خ.، ا. کاظمی زاده، و ز. ان شد، کیفیت گو شامیدنی بر عملکرد ر صاره نعناع فلفلی در آب آ کفیر و ع

 .38-59(: 1)10های تیروئیدی و هورمون تستوسترون در بلدرچین ژاپنی گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران پروفیل لیپیدی، هورمون
 

 چکیده

ژاپنی  های تیروئیدی و هورمون تستوسترون در بلدرچینلیپیدی، هورمون پروفیلدر این  پژوهش، تاثیر کفیر و نعناع در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، 
قطعه جوجه بلدرچین  59تکرار و تعداد  0تیمار،  0واحد آزمایش شامل  11قطعه بلدرچین یک روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با  044بود. آزمایش با تعداد 

آب +  :0 درصد، تیمار 5آب +کفیر  :8 تیمار ،درصد 9/4آب +نعناع  :5 تیمار )گروه شاهد(،آب  :1تیمار : ملشا مارهایت )نر وماده( در هر تکرار انجام شد.
طور تصادفی از دو قطعه بلدرچین از هر پن بستری خون گرفته شد، و پس از جدا کردن پالسما، آزمایش، به 89درصد. روز  5درصد+کفیر  9/4نعناع 

داری بین تیمارها آزمایشی در مصرف خوراک وجود نداشت. باالترین افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل شد. تفاوتی معنی گیریهای خونی اندازهفراسنجه
، نسبت به تیمار شاهد کاهش 0کل در تیمار (. غلظت کلسترولP<49/4شد ) مشاهدهدر هفته سوم و چهارم نسبت به تیمار شاهد  0غذایی مربوط به تیمار 

(، P<49/4نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت ) 0گلسیرید در تیمار مشاهد نشد. غلظت تری 8و  5داری بین تیمارهای ی تفاوت معنی(، ولP<49/4یافت )
 HDLو  کاهش شاهد گروه به نسبت یداریمعن طوربه 0 و 8 ماریت در LDLمشاهد نشد. غلظت  5و  8، 0داری بین تیمار با این وجود تفاوت معنی

داری نسبت به طور معنی 0(. غلظت تستوسترون در تیمار P>49/4های آزمایشی قرار نگرفت )غلظت گلوکز تحت تاثیر هیچ کدوم از تیمار. افتی شیافزا
در کل، افزودن (. P>49/4های تیروئیدی و کیفیت گوشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )(. غلظت هورمونP<49/4تیمار شاهد باالتر بود )

 شود.تواند سبب بهبود عملکرد )وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی( نعناع و کفیر به آب آشامیدنی بلدرچین می توأم
 

  .، بلدرچین ژاپنی، پروبیوتیک، پالسمادانیاکسیآنت :کلیدی هایواژه
 

   1 مقدمه

ی، نیشهرنشمیالدی، رشد  5454ها تا سال بینیبر اساس پیش
افزایش سطح درآمد و رشد جمعیت، موجب افزایش میزان تقاضا و تغییر 
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ی الگوی مصرف غذاهای با منشاء حیوانی در کشورهای قبل مالحظه
(. تنها راه حل این Van der Zijpp, 1999در حال توسعه خواهد شد )

سارت ات و خمشکالت افزایش تولیدات با منشاء حیوانی با کاهش تلف
های درمانی و بهبود شرایط بهداشتی اقتصادی ناشی از بیماری و هزینه
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 Van) هستهای پرورش دام، به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه گله

der Zijpp, 1999 ها و پژوهش روزافزون(. با توجه به گسترش
ی جهتوقابلعلمی  هایطیور، شاهد پیشرفت صنعتمطالعات علمی در 

ور که به منظ میهستدر خصوص افزایش توان بالقوه تولیدی طیور 
بالفعل نمودن آن تأمین شرایط مناسب و اعمال مدیریت صحیح 

 (. Moravej, 2008است ) انکاررقابلیغ
های محرک رشد باعث ایجاد بیوتیکاز آنجایی که استفاده از آنتی

ماندهای شود که شامل باقیکل اساسی در سالمتی میمش دو
های بدن و فرآوردهای دامی و مقاومت بیوتیکی در بافتآنتی

زا به آنتی بیوتیک است، تحقیقات زیادی برای پیدا های بیماریباکتری
ده ها انجام شبیوتیکهای مناسب برای این نوع آنتیکردن جایگرین

در بهبود رشد و راندمان خوراک داشته است که بتوانند نتایج مشابهی 
 از استفاده شدن از ممنوع (. پس et al..,Hafeez 2015باشند )

 اتحادیه طیور، صنعت پروش در محرک رشد عنوانبه هابیوتیکآنتی

شامل  رشد محرک توان با یکیوتیبیآنت غیر به مواد 5441 سال در اروپا
 است کرده توجه بیشتری دارویی گیاهان و هاپروبیوتیکآلی،  اسیدهای

(Abbaspour and Sharifi, 2016 ;2015 et al..,Hafeez  .)
 قبیل از متنوعی های زیستیفعالیت دارای آنها ترکیب و دارویی گیاهان

 اکسیدانیآنتی خواص و ضدویروسیضدانگلی،  ضدمیکروبی، خاصیت

 گوارش لوله در هاقارچ و هاباکتری رشد از با ممانعت و هستند طیور در

 Dagnew andشوند )می میکروبی جمعیت در پایداری سبب ایجاد

Gunther, 1990 .)های پیشین حاکی از آن است که در بسیاری بررسی
گیاهان تیره نعناع، تیمول، کارواکرول، منتول و در های از اسانس

اجزاء مؤثر در بروز خواص محرک رشد،  نیترمواردی پاراسیمن مهم
 Beuchat and) باشندمی هااکسیدانی آنضد میکروب و آنتی

Golden, 1989 .) 
اکسیدانی، محرک ترشح اسانس نعناع دارای خاصیت آنتی 

کشی قوی است. منتول موجود در این های گوارشی و میکروبرهشی
های مضر کانال گوارش و نیز از طریق اسانس با کاهش میکروب

 افزایش باعثگوارشی،  یهاافزایش ترشحات لوزالمعده و دیگر اندام
 رطیوهضم و جذب مواد مغذی شده و در نتیجه درصد تولید و عملکرد 

الوکووا و همکاران  (. et al.,Andogan 2002) بخشدرا بهبود می
(2001 et al.,Lovkova نیز بیان کردند که جیره ) های حاوی نعناع

از طریق بهبود تعادل میکروفلورای  (Mentha pipperita)فلفلی 
ط ایجاد شرایدستگاه گوارش و کاهش جمعیت میکروبی مضر، قادر به 

وری از مواد غایی خوراک و در نتیجه رشد و تری برای بهرهمناسب
 Akbariشود. اکبری و ترکی )عملکرد بهتری در جوجه گوشتی می

and Torki, 2014 گزارش کردند که عصاره نعناع، غلظت )HDL-
-LDLد، سریکلسترول را افزایش داده و غلظت کلسترول کل، تری گلی

 کلسترول و گلوگز را در خون جوجه های گوشتی کاهش داد. 
 عنوانبه که ای هستندزنده هایمیکروارگانیسم هاپروبیوتیک

 طریق از ترکیبات باشند، اینمی ها مطرحبیوتیکآنتی جایگزین

دستگاه   میکروبی جمعیت تعادل باعث بهبود رقابتی مکانیسم حذف
یک پروبیوتیک طبیعی است  (Kefir)شوند، کفیر می گوارش پرنده

(2017 et al.,Sharifi  عامل .)ر های کفیشیر کفیر دانه رکنندهیتخم
 حاوی که کفیر هایدانه حضور(،  et al.,Taghavi 2018است )

 و الکتیــک اســید هــایبــاکتری) هاریزسازواره از مخلوطی
 نپروتئی و کفیران نام به ساکاریدیاگزوپلی زمینــه در( مخمرهــا

 ندکمی متمایز تخمیری هایفراورده سایر از را آن است شیر کازئین
(2020 et al.,Vimercati  2015;et al., Toghyani ) .بـر عـالوه 

 ،B1) هـاویتـامین محتـوای تخمیر طول در است شده گزارش این

B6، B12،B5، K)، ،وسین، والـین، اسیدهای آمینه )تریپتوفان 
 کلسیم،(، امالح )لیـزین سـرین، متیـونین، هیسیتیدین، ایزولوسین،

 (،االکتوزگ الکتوز، گلوکز،ها )(، کربوهیدراتفسـفات منیـزیم، پتاسیم،
 Vimercati  2015;et al., Toghyani) یابدمی افـزایش پپتیـدها و

2020 et al., مزه مالیم کفیر و خصوصیات فلورمیکروبی آن باعث .)
در معده و پانکراس و نیز بهبود  میآنزافزایش ترشح بزاق و ترشح 

(. کفیر  et al.,Purutoglu 2019گردد )ها میحرکات دودی روده
افزایش حرکات غذا در روده را بهتر نموده از طرفی حضور اسیدالکتیک 

د موجود در کفیر موجب مهار فرآیند فسا کیوتیبیآنتو اسید استیک و 
 et Purutoglu  2012; et al.,Puerariگردد )در روده کوچک می

2019 al.,( چو و همکاران .)2013et al., Cho تجویز که دادند ( نشان 
 هایجوجه در گوشت کیفیت و عملکرد بهبود باعث کفیر خوراکی
 و ردعملک بر کفیر مثبت اثراتدر پژوهشی دیگر شود. می گوشتی

 گزارش شده است گوشتی هایجوجه بیوشیمیایی خونهای فراسنجه
(2008 et al.,Cenesiz  محققان نشان دادند که استفاده از کفیر .)

کاهش تری گلیسرید و کلسترول خون و  HDLباعث افزایش 
با توجه به (.  et al.,Toghyani 2015شود )می گوشتی هایجوجه

عصاره نعناع در آب  های محدودی در مورد استفاده ازاینکه آزمایش
آشامیدنی در بلدرچین ژاپنی وجود دارد و گزارشی مبنی بر استفاده از 
کفیر مشاهده نشد، این آزمایش با هدف بررسی اثر عصاره نعناع فلفلی 

 های لیپیدی در بلدرچین ژاپنی انجام شد.و کفیر بر عملکرد و پروفیل
 

 هامواد و روش

کیلوگرم از گیاه نعناع  5در این مطالعه  سازی نعناع فلفلی:آماده
در محیط خشک و تاریک در جریان هوا ، فلفلی پس از جمع آوری

صورت پودر در آمد. پودر در بالن یک خشک شد و سپس آسیاب و به
مخلوط شد و به درصد  34با الکل اتیلیک  9به  1لیتری و با نسبت 

س ه گردید. سپساعت بر روی دستگاه شیکر به آرامی انکوب 03مدت 
ولیه عصاره ا مخلوط به دست آمده توسط صافی و قیف بوخنر صاف شد

درجه  34به دست آمده وارد دستگاه روتاری گردید و در دمای 
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یظ غساعت الکل پرانی صورت گرفت. عصاره تل 0و به مدت  گرادیسانت
 Azizi) شده به دست آمده تا زمان استفاده در یخچال نگهداری شد

2017 et al., .) 
شیر گاو از ایستگاه تحقیقاتی دامپروری  های کفیر:سازی دانهفعال

های کفیر از آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع و دانه
دقیقه در حمام آب با  84 طبیعی خوزستان تهیه شد؛ شیر گاو به مدت

قبل از خنک شدن تا دمای . شدگراد حرارت داده درجه سانتی 34 دمای
درجه  54ساعت در دمای  5 های کفیر به مدتبا افزودن دانه، تلقیح
یر با های کفدر انتهای تخمیر دانه .گراد فرآیند تخمیر انجام شدسانتی

استفاده پاالیه پالستیکی جداسازی شدند و شیرهای تخمیر شده برا 
  (. et al.,Toghyani 2015تهیه تیمارها استفاده شد )

 در ایستگاهپژوهش  نیا گیری:ی و نمونهطیمح طیشرا ها،پرنده
نجام اتحقیقاتی دامپروری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

در قالب طرح کامالً  روزهکقطعه بلدرچین ژاپنی ی 044شد، از تعداد 
قطعه  59تکرار و تعداد  0تیمار،  0ش شامل واحد آزمای 11تصادفی با 

متری به  5/4×5/4های به ابعاد ، در پنهر تکرارجوجه بلدرچین در 
روز آزمایش استفاده شد. اجزاء و ترکیبات شیمیایی جیره غذایی  89مدت 

مورد استفاده در طول دوره پرورش مطابق جدول استاندارد احتیاجات 
 (. 1ه شد )جدول تهی( NRC, 1994)غذایی بلدرچین 

 )گروه شاهد(،+ آب آشامیدنی هیپا رهیج( 1 تیمار :ازند عبارت مارهایت
( 8 تیمار ،درصد 9/4پایه+ آب آشامیدنی + عصاره نعناع  رهی( ج5 تیمار

پایه+ آب  رهی( ج0 درصد، تیمار 5+ آب آشامیدنی + شیر کفیر رهیج
باشند )دوز درصد می 5درصد + شیر کفیر  9/4آشامیدنی + عصاره نعناع 
شان دادند که ن نیشیپ یهابر اساس پژوهشنعناع فلفلی و شیر کفیر 

 ملوگریهر ک یبه ازادرصد شیر کفیر  5درصد نعناع فلفلی و  9/4 زانیم
 یربچ وسازسوخت سامانه ایمنی، تواندیم یطور مؤثربهمصرفی  خوراک
 یهاجوجه های بیوشیمیایی رای و فراسنجهدانیاکسیآنت تیو ظرف
 et al.,Cenesiz )د شرا بهبود دهد، انتخاب  گذارتخمی و مرغ گوشت

et Azizi  2015; et al.,Toghyani  2014;et al., Dosti  2008;

 2017 al.,.) 
در طول دوره آزمایش شرایط محیطی برای همه تیمارهای 
آزمایشی یکسان بود. برای تامین گرمای مورد نیاز سالن پرورش از 
بخاری استفاده شد و دمای آن با استفاده از پنج عدد دماسنج تنظیم و 

درجه  59گراد در هفته اول به درجه سانتی 83کنترل شد. دمای سالن از 
در هفته ششم کاهش یافت. برای تأمین رطوبت سالن نیز از قرار دادن 

درصد در  14-94ی آب در سالن استفاده شد )میزان رطوبت هاینیس
در اختیار پرندگان قرار گرفت،  آزادانهنظر گرفته شد(. جیره آزمایشی 

 د. ساعته بو 50 صورتبهروشنایی طی دوره آزمایش 
گیری و خوراک مصرفی در ها در پایان هر هفته اندازهوزن بلدرچین

انه، ها میانگین افزایش وزن روزهر هفته تعیین شد. با استفاده از این داده
 میانگین خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. 

 در پایان هفته پنجم، از هر واحد آزمایشی دو پرنده که از نظر وزنی
های نزدیک به میانگین گروه خود بودند، انتخاب و کشتار شدند. نمونه

، ظرفیت pHهای گوشت ران و سینه هر دو پرنده برای فراسنجه
 تعیین ظرفیت داری آب و درصد رطوبت گوشت سنجیده شد. براینگه

 گرفت قرار صافی درون کاغذ گوشت نمونة گرم یک ابتدا آب، نگهداری

 گوشت نمونة شد. سپس سانتریفیوژ 1944دور  در دقیقه چهار مدت به و

 شد. ساعت( خشک دوازده مدت به گرادسانتی درجة 04 آون )دمای در

ری گیهای گوشت تازه اندازهداری آب با استفاده از نمونهظرفیت نگه
 19شد. به این منظور، ابتدا یک گرم از هر نمونه گوشت تازه به مدت 

ریفیوژ و توزین شد و پس از قرار داد در آون با سانت 844دقیقه با دور 
ساعت، مجدداً توزین شدند.  50مدت گراد بهدرجه سانتی 14دمای 

 ( محاسبه شد:1کمک رابطه )داری آب بهظرفیت نگه

ظرفیت نگهداری آب

=
وزن نمونه پس از خشک کردن ( گرم)−وزن نمونه بعد از سانتریفیوژ (گرم)  

وزن اولیه (گرم)

× 144 
 از پس در نمونه تفاضل اوزان راه از گوشت آب نگهداری درصد

 et al., Castelliniشد ) آون محاسبه از پس و کردن سانتریفیوژ

درجة  148 دمای در آون در نمونه دادن قرار با (. رطوبت گوشت2002
 .شد تعیین ساعت شانزده مدت به گرادسانتی

 های تیروئیدیهای خونی و هورمونگیری فراسنجهبه منظور اندازه
 صورتبهو تستوسترون، در پایان هفته پنجم، دو قطعه بلدرچین 

گیری انجام شد. تصادفی از هر پن انتخاب و از طریق ورید بال خون
 (EDTA)های حاوی ماده ضد انعقاد خون های خون در لولهنمونه

دقیقه با سرعت  14ی جداسازی پالسما به مدت برا عاًیسرریخته شد و 
 -54دور بر دقیقه سانتریفیوژ شد. پالسمای جدا شده در دمایی  8444

، کلسترول داری شدند. غلظت گلوکز، غلظتگراد نگهدرجه سانتی
ز ابا روش اسپکتروفوتومتری و با استفاده  HDLو  LDL، دیسریگلیتر
ترتیب با شماره کاتالوگ )به  شرکت پارس آزمونتجاری  یهاتیک

418-944-1 ،411-944-1 ،01-944-1 ،451-944-1 ،483-944-
های غلظت هورمون گیری شدند. همچنین؛ ساخت ایران( اندازه1

ا الیزا توسط دستگاه پلیت ریدر ببا روش ا و تستوسترون دیئیتیرو
ا های حاصل بهای تجاری پیشگامان سنجش شد. دادهاستفاده از کیت

( زیر تجزیه شدند 1، مطابق مدل آماری )SAS افزارنرمه از استفاد
(2009 et al.,Taherpour  .) 

         Үij= μ + Ti + eij                              (1مدل آماری )

 اثر ،Tiجامعه؛  میانگین، μمقدار هر مشاهده؛  ،Yijدر این رابطه، 
 خطای آزمایش است. اثرات ،eij تیمار و
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 هیپا یرهیج ییایمیش بیو ترک دهندهلیمواد تشک -1جدول 
Table 1- Ingredients and the chemical composition of basal diet 

 اجزای جیره

Ingredients 

 درصد
% 

 ذرت
Corn 

48.09 

 کنجاله سویا

Soybean meal (44% protein) 
36.39 

 روغن سویا
Soybean oil 

1.21 

 گندم

Wheat 
5.00 

 کنجاله گلوتن ذرت

Corn gluten meal 
5.00 

 دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

2.00 

 پودر صدف

Oyster shell 
1.56 

 نمک طعام

Common salt 
0.18 

 جوش شیرین

 Sodium bicarbonate 
0.21 

 1معدنیمکمل ویتامینی و 
1Vitamin and mineral Premix 

0.25 

 متیونین -دی ال 
DL-Methionine 

0.11 

 ترکیب شیمیایی )درصد(

Chemical composition (%) 
 

 ی در کیلوگرم(لوکالریک) وسازسوختانرژی قابل 
Metaboliazible energy (kcal/kg) 

2816 

 پروتئین خام

Crude protein 
23.31 

 
 کلسیم
Calcium 

1.81 

 دسترسقابلفسفر 

Available phosphorus 
0.44 

 لیزین
Lysine 

1.14 

 ترئونین
Threonine 

0.87 

 متیونین
Methionine 

0.48 

 متیونین+ سیستین
Methionine+ Cystine 

0.84 

المللی واحد بین B12   ،8444میکروگرم ویتامین K  ،15گرم ویتامینمیلی E ،5544المللی ویتامین واحد بین A ،11444المللی ویتامین واحد بین 31444جیره حاوی  لوگرمیهر ک1
گرم آهن، میلی 09444گرم بیوتین، میلی 194گرم پیریدوکسین، میلی 5014گرم پنتانوئیک اسید، میلی 10میکروگرم نیاسین،  0384گرم ویتامین ریبوفالوین، میلی D3 ،0444ویتامین 
 گرم سلنیوم.میلی 105444گرم ید، میلی 315گرم روی، میلی 10009گرم منگنز، میلی 00944

1Supplied per kg diet: vitamin A, 86000 IU; vitamin E, 11000 IU; vitamin K3, 2200 mg; vitamin B12, 12 μg; vitamin D3, 
3,000 IU; riboflavin, 4000 mg; niacin, 7830 μg; pantothenic acid, 17 mg; pyridoxine, 2460 mg; biotin, 150 mg, Fe, 75000 
mg; Mn, 74500 mg; Zn, 64775 mg; I, 869 mg and Se, 142000 mg. 

 

نتایج مربوط به مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی   نتایج و بحث
، 5های تغذیه شده با عصاره نعناع فلفلی و کفیر در جدول در بلدرچین



 38   تأثیر کفیر و عصاره نعناع فلفلی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد... 

داری بر یمعن تأثیرگزارش شده است. کفیر و عصاره نعناع فلفلی  0و  8
(. مطالعه 5؛ جدول P>49/4اپنی نداشت )مصرف خوراک بلدرچین ژ

از  داد که استفاده ( نشان et al.,Azizi 2017همکاران )عزیزی و 
عصاره نعناع فلفلی در جیره بلدرچین ژاپنی تأثیر بر خوراک مصرفی 
ندارد که با نتایج این پژوهش مطابقت داشت. محققان نشان دادند که 

ی بر روی ریتأثی گوشتی هاجوجهروز در  05کفیر در مدت استفاده از 
 et Toghyaniمصرف خوراک ندارد که با نتایج حاضر مطابقت دارد )

2015 al.,.)  
ن ی سبب باال رفتن وزداریطور معنبهافزودن عصاره نعناع و کفیر 

(. باالترین افزایش وزن 8؛ جدول P<49/4ها ژاپنی شد )در بلدرچین
در هفته سوم و چهارم نسبت به تیمار شاهد  0بدن مربوط به تیمار 

داری تفاوت معنی 5و  8، 0بین تیمار  (؛ ولیP<49/4شد ) مشاهده
 (.5؛ جدول P>49/4مشاهد نشد )

 
 هفتگی صورتبهتأثیر عصاره نعناع فلفلی و کفیر در آب آشامیدنی بر مصرف خوراک )گرم در هفته( بلدرچین ژاپنی  .2جدول

Table 2. Effect of Mentha pipperita extract and kefir in drinking water on feed intake (g per week) Japanese quail on a weekly basis 

 پارامتر
Parameters 

 
 ی آزمایشیمارهایت

Treatments 
 

 شاهد

control 

 درصد 9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita 

extract 0.5% 

 درصد 5کفیر 

kefir 2% 

 درصد 5درصد+ کفیر  9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita extract 

0.5% + kefir 2% 

 
1SEM 

 
p-value 

 

 مصرف خوراک )گرم در روز(
Daily feed intake, g per week 

 هفته اول
Week1 

41.63 42.06 41.02 41.85 0.652 0.714 

 هفته دوم
Week2 

88.17 87.80 87.90 86.17 0.883 0.405 

 سوم هفته
Week3 

112.68 113.00 113.05 120.25 0.977 0.503 

 هفته چهارم
Week4 

146.00 146.75 146.25 147.25 0.665 0.367 

 هفته پنجم
Week5 

175.75 176.25 175.25 174.25 0.810 0.382 

 خطای استاندارد1

SEM: Standard error of the means 1 

 
نجام ادر پژوهشی که به بررسی تاثیر کفیر بر عملکرد جوجه گوشتی 

شد، نشان دادند که استفاده از کفیر به عنوان یک پروبیوتیک طبیعی 
(  et al.,Toghyani 2015داری در وزن بدن شد )باعث افزایش معنی

فاده شان دادند که استمطالعه حاضر مطابقت دارد. محققان  ن که با نتایج
های گوشتی باعث افزایش وزن بدن از کفیر در آب آشامیدنی جوجه

همچنین در  (.et al., Cenesiz 2008ود )شنسبت به گروه شاهد می
پژوهشی گزارش کردند، استفاده از کفیر در جیره غذایی جوجه گوشتی 

 et al.,Cho دار در وزن بدن شد ) هفته باعث افزایش معنی 9به مدت 

این پژوهش ترکیب کفیر با عصاره نعناع فلفلی باعث افزایش  (. در2013
لفلی ف های ژاپنی نسبت به دیگر تیمارها شد، عصاره نعناعوزن بلدرچین

های گوارشی و اکسیدانی، محرک ترشح شیرهدارای خاصیت آنتی
منتول موجود در این اسانس با کاهش و  ،استکشی قوی میکروب
های مضر کانال گوارش و نیز از طریق افزایش ترشحات میکروب

باعث افزایش هضم و جذب مواد  گوارشی یهالوزالمعده و دیگر اندام
بخشد؛ همچنین گزارش ها را بهبود میمغذی و در نتیجه وزن بلدرچین

نعناغ فلفلی باعث بهبود شده است که با سازوکارهای مذکور، عصاره 
 et al.,Azizi ضریب تبدیل غذایی و محرک هضم غذا در مرغ است )

 اسید مخمرهای و هاباکتری از ایپیچیده مخلوط حاوی (. کفیر2017
 ستا شده گزارش یپروبیوتیک طبیععنوان به که است الکتیک

( 2019 et al.,Purutoglu  992;Fuller, 1.) توانندمی در واقع کفیر 
 نفع به و ترویج هاپاتوژن رشد مهار را با روده سالمت

(، در  et al.,Erdogan 2019مفید عمل کنند ) هایمیکروارگانیسم
سبب افزایش هضم و جذب مواد مغذی شده و نتیجه هر دو این ماده 

 بخشدرا بهبود می بلدرچیندر نتیجه درصد تولید و عملکرد 
(2013 et al.,Kafshdouzan  استفاده از پودر .)ی باعث فرنگگوجه

et al.,orouzi Bandf شود )بهبود عملکرد در بلدرچین ژاپنی می

 اسانس مذکور، سازوکارهای با که است (، همچنین گزارش شده2019

 غذا هضم محرک و شده غذایی تبدیل ضریب باعث بهبود نعناع و کفیر

 (. et al.,Kafshdouzan 2013در مرغ و جوجه گوشتی است )
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 هفتگی صورت بهتأثیر عصاره نعناع فلفلی و کفیر در آب آشامیدنی بر افزایش وزن )گرم در هفته( بلدرچین ژاپنی  -3جدول

Table 3- Effect of Mentha pipperita extract and kefir in drinking water on weight gain (g per week) of Japanese quail during 1-35 

days of age 

 مترپارا
Parameters 

 ی آزمایشیمارهایت 
Treatments 

 

 شاهد

control 
 درصد 9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita 

extract 0.5% 

 درصد 5کفیر 

kefir 2% 
 درصد 5درصد+ کفیر  9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita extract 

0.5% + kefir 2% 

1SEM p-value 

 وزن )گرم در هفته(
Body weight, g per week 

 هفته اول
Week1 

17.50 17.50 18.77 17.62 0.584 0.378 

 هفته دوم
Week2 

42.50 42.25 42.56 43.50 1.120 0.869 

 هفته سوم
Week3 

b44.62 ab46.57 ab46.50 a48.87 0.729 0.011 

 هفته چهارم
Week4 

b47.50 ab48.75 ab48.50 a51.72 0.811 0.017 

 هفته پنجم
Week5 

30.67 32.95 32.42 34.00 0.966 0.157 

 خطای استاندارد1
a,b د نباشدار میردیف دارای اختالف معنی های با حروف غیر مشابه در هر میانگین(p<0.05). 

 ,SEM: Standard error of the means1 

.Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05) a,b. 

افزدون عصاره نعناع و کفیر به آب آشامیدنی تنها در هفته سوم 
نسبت  0و  8در تیمار  کهیطوربهباعث بهبود ضریب تبدیل غذایی شد؛ 

(؛ با این وجود 0ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت )جدول.  1و  5به تیمار 
؛ P>49/4اوتی آماری مشاهده نشد )تف 1و  5و بین تیمار  0و 8بین تیمار 

(. در پژوهشی که به منظور بررسی تأثیر عصاره نعناع بر 0جدول 
بلدرچین ژاپنی انجام شد نشان دادند که نعناع تأثیر بر روی ضریب 
تبدیل غذایی ندارد که نتایج این پژوهش مطابقت داشت. همچنین 

( و کفیر  et al.,Azizi 2017نعناع ) اسانس که است گزارش شده
(2015 et al.,Toghyani ) و شده غذایی تبدیل ضریب بهبود باعث 

است. در کل با توجه به  و جوجه گوشتی در مرغ غذا هضم محرک
 وأمتهای گذشته در این زمینه و همچنین این پژوهش ترکیب پژوهش
 ود.شنعناع و کفیر باعث بهبود در ضریب تبدیل غذایی میعصاره 

درصد آب  15و  5، 1، 8در تحقیقی اثرات کفیر در سطوح مختلف 
های کبدی در بلدرچین ژاپنی مورد نوشیدنی را روی عملکرد و آنزیم

بررسی قرار دادند، نشان دادند که افزایش سطح کفیر نسبت به دوزهای 
 Vahdatpour and)  است برخورداری ترپایین از عملکرد پایین

Babazadeh, 2016( لوکووا و همکاران .)2001 et al.,Lovkova ) 

 عادلتهای حاوی نعناع فلفلی از طریق بهبود بیان کردند که جیره نیز
میکروفلورای دستگاه گوارش و کاهش جمعیت میکروبی مضر، قادر به 

وری از مواد غذایی خوراک و در تری برای بهرهایجاد شرایط مناسب
ان شود. در مطالعه یامنتیجه رشد و عملکرد بهتری در جوجه گوشتی می

 اضافه کفیر هک است شده ( گزارش et al.,Yaman 2006 و همکاران )
 وزن افزایش و بدن وزن افزایش با جوجه گوشتی آشامیدنی آب به شده

 ردعملک ضریب تبدیل غذایی و روزانه خوراکی مصرف کاهش و روزانه
مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای آزمایشی بر  .بخشدیم بهبود را

و  LDL ،HDLهای پالسما شامل کلسترول، تری گلیسرید، متابولیت
( آورده شده است. نتایج نشان داد که 9به ترتیب در جدول )گلوکز 

ترین غلظت (. پایینP<49/4تر بود )پایین 0غلظت کلسترول در تیمار 
(. سطح P<49/4شد ) مشاهده 5، 8، 0گلسیرید به ترتیب در تیمار تری

LDL و کاهش شاهد گروه به نسبت یداریمعنطور به 0 و 8 ماریت در 
HDL افتی شیافزا (49/4>P) اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت .

 دار نبود. گلوکز معنی
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 هفتگی صورتبهتأثیر عصاره نعناع فلفلی و کفیر در آب آشامیدنی بر ضریب تبدیل غذایی )گرم/گرم( بلدرچین ژاپنی  -4جدول
Table 4- Effect of Mentha pipperita extract and kefir in drinking water on feed conversion ratio (g / g) Japanese quail on a weekly 

basis 

 پارامتر
Parameters 

 
 تیمارهای آزمایشی

Treatments 
 

 شاهد

control 

 درصد 9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita 

extract 0.5% 

 درصد 5کفیر 

kefir 2% 

 درصد 5درصد+ کفیر  9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita extract 

0.5% + kefir 2% 

1SEM p-value 

 ضریب تبدیل غذایی )گرم/گرم(
Feed: gain, g:g 

      

 هفته اول
Week1 

2.34 2.47 2.46 2.42 0.047 0.242 

 هفته دوم
Week2 

2.11 2.13 2.11 2.11 0.023 0.903 

 هفته سوم
Week3 

a2.29 a2.29 b2.22 b2.23 0.019 0.038 

 هفته چهارم
Week4 

3.00 2.98 2.95 2.96 0.044 0.086 

 هفته پنجم
Week5 

2.90 2.90 2.92 2.88 0.030 0.861 

 خطای استاندارد1
a,b د نباشدار میردیف دارای اختالف معنی های با حروف غیر مشابه در هر میانگین(p<0.05). 

SEM: Standard error of the means 1 
a,b Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05).. 

 
 

ه عصاره نعناع ب یوسیلهبه یاثرات نیبروز چن یاحتمال سازوکار
ود؛ در شموجود در ترکیب آن نسبت داده می ترکیبات تیمول و منتول

 CoA-لیگلوتارلیمت -8- یدروکسیه-8فعالیت آنزیم واقع نعناع 
را کاهش  کلسترول ساخت جهینت در و نموده مهاررا  کبدی ردوکتاز

رسد یکی از دلیل کاهش کلسترول پالسما در اثر نظر میدهد، بهمی
 ترکیبات ثانویه نعناع باشدمصرف نعناع در این آزمایش به فعالیت 

(2014 et al.,Dosti  از طرف دیگر ترکیبات فعال در نعناع از طریق .)
های کبدی باعث افزایش غلظت اسیدهای افزایش فعالیت سلول

شود. در واقع غلظت باالی اسیدهای صفراوی در روده صفراوی می
محلول در چربی را افزایش  هایها و ویتامینکوچک، هضم چربی

دهد، زیرا اسیدهای صفروای برای امولیسون کردن اجزای چربی و می
 ,Zubair and Leesonها ضروری هستند )گیری میسلدر نتیجه شکل

 لهیوسبه(، بنابراین نعناع سبب حذف یا کاهش کلسترول 1996
 شود کهول توسط روده میهای کبدی و همچنین جذب کلسترسلول

(. همچنین نعناع Crossland, 1980نتیجه آن کاهش کلسترول است )
را نیز  LDL سمیکاتابول، سطح کبددر  LDL یهارندهیگبا افزایش 

 فعالیت ازافزون بر این، نعناع  (. et al.,Clegg 1999) کندمی عیسرت

 را ربچ اسیدهای اکسیداسیون بتا و جلوگیری سنتازچرب  دیاس آنزیم
 کاهش یمؤثر طوربه را چربی یذخیره ،نتیجه در؛ دهدمی افزایش

برخالف  HDLغلظت کلسترول  (. et al.,Clegg 1999) دهدیم
عمل حفاظت و پیشگیری را از طریق برداشت  LDLغلظت کلسترول 

 HDLکلسترول از نسوج به عهده دارد و باال بودن غلظت کلسترول 
شود های قلبی و  عروقی میباعث کاهش خطر ابتال به بیماری

حتی در صورت طبیعی  LDLباال بودن غلظت کلسترول  کهیدرحال
 ی فوقهابودن کلسترول کل باعث افزایش خطر ابتال به بیماری

احتمال دارد که کاهش غلظت کلسترول  (.Moravej, 2008شود )می
LDL های کلسترولدر تیمارها حاوی نعناع به دلیل افزایش گیرنده 
LDL  .که دهدیم نشان سازوکارها نیاتوسط ترکیبات این گیاه باشد 
 آن ونیداسیاکس ،کاهش را یچرب یرهیذخ سطح تواندیمنعناع  چگونه

. دوستی و همکاران دینما لیتعد را ییپالسما یهایچرب و شیافزا را
(2014 et al.,Dosti  گزارش کردند که با )برخی مواد گیاهی  افزودن

گلیسرید های گوشتی، غلظت کلسترول و تریمانند نعناع به جیره جوجه
 دهد، که با نتایج حاضر مطابقت داشت.  پالسما را کاهش می
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 بلدرچین ژاپنیهای پالسمای تأثیر عصاره نعناع فلفلی و کفیر در آب آشامیدنی بر متابولیت -5جدول 
Table 5. Effect of Peppermint extract and kefir plasma metabolites in drinking water on Japanese quail 

  
 تیمارهای آزمایشی

Treatments 

 های پالسمامتابولیت
Plasma metabolites 

 شاهد

control 

 درصد 9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita 

extract 0.5% 

 درصد 5کفیر 

kefir 2% 

 درصد 5درصد+ کفیر  9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita extract 

0.5% + kefir 2% 

1SEM p-value 

 کلسترول 

Cholesterol (mg/dL) 
a178.50 b174.37 b173.50 c168.50 1.402 0.0003 

 گلسیرید تری

Triglyceride (mg/dL) 
a194.00 ab189.00 ab188.00 b183.00 2.310 0.0297 

 لیپوپروتئین با چگالی باال 

HDL (mg/dL) 
a46.75 b50.87 bc52.00 c56.87 1.563 0.0081 

 لیپوپروتئین با چگالی 

LDL (mg/dL) 
a70.50 ab66.37 b65.12 b61.12 1.766 0.0011 

 گلوکز(
Glucose (mg/dL) 

193.13 193.87 194.37 194.12 2.259 0.9816 

 خطای استاندارد1
a,b د نباشدار میردیف دارای اختالف معنی های با حروف غیر مشابه در هر میانگین(p<0.05). 

SEM: Standard error of the means 1 
a,b Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05). 

 
 ( که et al.,Toghyani 2015همکاران )ای طیغانی و در مطالعه

روی  یک پروبیوتیک طبیعی بر عنوانبهبه بررسی تأثیر شیر کفیر 
های لیپیدی و سامانه ایمنی در جوجه گوشتی انجام شد؛ نشان پروفیل

درصد شیر کفیر در آب آشامیدنی باعث  5دادند که استفاده از سطح 
 هایجوجه شود، همچنین درنسبت به گروه کنترل می HDLافزایش 
بودند،  ترایینپ کلسترول و لیپید نظر از کردند دریافت کفیر که گوشتی

 کفیر اب گوشتی هایجوجه در پالسما کلسترول ترپایین در واقع غلظت
 هایباکتری توسط کلسترول هضم دلیل به است ممکن شیر

 بیان باشد که با نتایج این پژوهش مطابق داشت. محققین الکتوباسیل

 توانندگوارش می دستگاه در موجود هایمیکروارگانیسم که کردند

 سطح و بنابراین دهند قرار متابولیسم مورد را روده در موجود کلسترول

 فعالیت که دارای هایییافت. الکتوباسیل کاهش کلسترول مقدار جذب

 کونژوگه کردن به هستند صفراوی هاینمک باالی هیدرولیتیکی

های میکروارگانیسم کلی طوربه و دهندمی پاسخ صفراوی هاینمک
 et Taherpourکنند ) مهار را کلسترول تولید توانندمی گوارش دستگاه

2009 al.,مصرف که است این مبین محققین مطالعات سایر (. نتایج 

 گوارش دستگاه در را های اسیدالکتیکباکتری ها رشدپروبیوتیک

 صفرا، هاینمک ساختن با غیرمزدوج هاداد. میکروارگانیسم افزایش

 بخشجهینت در دهندمی کاهش پایین روده pH در را آنها ذبج قابلیت

 به و شده خارج بدن از مدفوع به شکل صفراوی هاینمک از زیادی

 صفراوی اسیدهای کلسترول به تبدیل نیاز افزایش با فرایند این دنبال

 al.,et Salma گردید ) خون کاسته سرم کلسترول غلظت از کبد در

 همبستگی سینه ماهیچه و در موجود کلسترول غلظت طرفی (. از2007

 سرم کلسترول کاهش باعث که خون دارد کلسترول تغییرات با مثبتی

 سینه و ران و ماهیچه (. کلسترول et al.,Salma 2007) گردید خون

 از و باشد داشته نقش مفیدی انسانی غذای سالمتی در تواندمی

آب  افزودن کفیر  در کند. با جلوگیری عروقی قلبی هایبیماری
 نمودن مکمل یافت و کاهش کلسترول و گلیسریدتری غلظت آشامیدنی

 Zubairکاهش داد ) را خون لیپیدهای غلظت عصاره نعناع با کفیر 

and Leeson, 1996 نعناع فلفلی و کفیر برتأثیر عصاره  1(. در جدول 
های تیروئیدی و هورمون تستوسترون نشان داده شده است، هورمون

دهد غلظت هورمون تیروئیدی تحت تأثیر نتایج آزمایش نشان می
های غیر داده حالنیباا(، P>49/4تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )

و  عهای تیروئیدی با تغذیه نعنادار نشان داد که غلظت هورمونمعنی
اری تحت دمعنی طوربهکفیر افزایش یافت. غلظت هورمون تستوسترون 

 بیشترین غلظت کهیطوربهتأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت، 
شد و کمترین میزان غلظت  مشاهده( 53/1) 0تستوسترون در تیمار 

در  تغییر(. P<49/4( بود )33/4تستوسترون مربوط به تیمار شاهد )
ار بر اثرگذ ترین عواملگناد از برجسته-هیپوفیز-سمحور هیپوتاالمو

های گیاهی تاکنون اثر بسیاری از عصاره .سیستم تولیدمثل است
گناد انجام شده -هیپوفیز -مختلف بر محو هورمونی هیپوتاالموس

 et al.,Kazemi )هایی مانند مرزنجوش گزارش شده عصاره .است

سبب (  et al.,Hemayatkhah Jahromi 2011) زنجبیل( و 2012
نقش مؤثری بر  شده و FSH و گاهی  LH میزان تستوسترون، افزایش
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داشته است. نعناع  گناد -هیپوفیز -سازی محور هیپوتاالموسفعال
یگنالینگ تواند مسیرهای سفلفلی با داشتن ترکیبات شیمیایی خاص می

 نادگ -هیپوفیز -هیپوتاالموستولید استروئیدهای جنسی در محور 
این احتمال وجود دارد عصاره نعناع )منتول( با مهار  .تحریک نمایند

 به اسید آراشیدونیک تبدیل از و سیکلواکسیژناز لیپواکسیژناز مسیرهای

 به توجه با و نموده جلوگیری هاپروستاگالندین التهابی مانند ایواسطه

 ترکیبات موجود ها اینگونادوتروپین تولید در هاپروستاگالندین نقش

 تستوسترون ترشح بر هاگونادوتروپین منفی تنظیمی خود اثر از نعناع در

 .نمایندمی جلوگیری

 
 ئیدی و هورمون تستوسترون در بلدرچین ژاپنیهای تیروتأثیر عصاره نعناع فلفلی و کفیر در آب آشامیدنی بر هورمون .6جدول 

Table 6. The effect of peppermint extract and kefir in drinking water on thyroid hormones and testosterone in Japanese quail 

 تیمارهای آزمایشی  
Treatments 

 پارامتر
Parameters 

 شاهد

control 
 درصد 9نعناع فلفلی 

Mentha 

pipperita 

extract 0.5% 

 درصد 5کفیر 

kefir 2% 
 درصد 5درصد+ کفیر  9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita extract 

0.5% + kefir 2% 

1SEM p-value 

  یدوتیرونین( تری

T3  (ng/mL) 

1.15 1.19 1.22 1.27 0.172 0.782 

 یدوتیرونین( تری

T4 (µg/dL) 

1.61 1.67 1.62 1.72 0.135 0.584 

 تستوسترون 

Testosterone (ng/mL) 

d0.88 c1.25 b1.52 a1.98 0.148 0.001 

 خطای استاندارد1
a,b د نباشدار میردیف دارای اختالف معنی های با حروف غیر مشابه در هر میانگین(p<0.05). 

1SEM: Standard error of the means  
a,b Means with different letters within a row are statistically significant (p<0.05). 

 

 داری آب )درصد( در بلدرچین ژاپنی، رطوبت گوشت )درصد( و ظرفیت نگهpHتأثیر عصاره نعناع فلفلی و کفیر در آب آشامیدنی بر   .7جدول 
Table 7. Effect of peppermint extract and kefir in drinking water pH, moisture of  meat (%) and water-holding capacity (%) in 

Japanese quail 

  
 تیمارهای آزمایشی

Treatments 

 پارامتر
Parameters 

 شاهد

control 

 درصد 9نعناع فلفلی 

Mentha pipperita 

extract 0.5% 

 درصد 5کفیر 

kefir 2% 

 5درصد+ کفیر  9نعناع فلفلی 
 درصد

Mentha pipperita 

extract 0.5% + kefir 

2% 

1SEM p-value 

 پی اچ
pH 

 سینه
Breast 

5.95 6.10 6.05 6.17 0.195 0.726 

 ران

Thigh 
6.30 6.42 6.49 6.56 0.215 0.826 

 رطوبت
Moisture 

 سینه
Breast 

72.38 74.46 73.65 75.41 2.123 0.256 

 ران
Thigh 

74.19 76.53 77.80 78.41 3.013 0.452 

 داری آبظرفیت نگه

Water-holding 

capacity 

 سینه
Breast 

56.61 59.23 57.16 58.32 1.952 0.187 

 ران
Thigh 

59.34 61.58 60.79 62.10 1.632 0.325 

 خطای استاندارد

1SEM: Standard error of the means  
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ل تیمارهای آزمایشی بر کیفیت گوشت شام تأثیرمقایسه میانگین 
pH( 0داری آب به ترتیب در جدول )، رطوبت گوشت و ظرفیت نگه

 آورده شده است. 
، رطوبت گوشت pHهای آزمایشی بر نتایج نشان داد که اثر تیماری

گوشت  pHنبود؛ هرچند در این بررسی  داریمعنداری و ظرفیت نگه
 pHتیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، اما میزان  تأثیرسینه و ران تحت 

های تغذیه شده با نعناع و کفیر افزایش داشت. افزون بر این، در تیماری
 رسدتر از سینه بود، به نظر میگوشت ران بیش pHدر این بررسی 

( دلیل Kotula and Wang, 1994محتوای گلیکوژن گوشت سینه )
)اسیدیته باال( گوشت سینه در مقایسه با گوشت ران باشد.  pHکاهش 
 است وابسته pH میزان به آب نگهداری ظرفیت که است شده گزارش

 Dransfield and) دارد یخوانهم بررسی این در pH تغییرات با که

Sosnicki, 1999 .)تأثیر  تحت نیز سینه و ران گوشت رطوبت درصد
اما میزان آن در تیمارهای  نداشت، قرار جنسیت و آزمایشی یمارهایت

 این ردهای تغذیه شده با نعناع و کفیر افزایش جزئی داشت، تیماری

 ترکیبات که(.  et al.,Lahucky 2005) است شده گزارش رابطه

 هدر رفت بازدارنده اییاخته غشاء چربی ساختار تقویت با یدانیاکسیآنت

 .شوندمی گوشت رطوبت
 

 گیری کلینتیجه

تفاده رسد اساقتصادی به نظر می مالحظاتبا توجه به این تحقیق و 
درصد در آب آشامیدنی بتواند  9/4درصد و نعناع فلفلی  5کفیر  توأماز 

های ژاپنی های لیپیدی در بلدرچینباعث بهبود عملکرد و تعدیل پروفیل
 شود.د، همچنین باعث افزایش عملکرد تولیدمثلی در نرها میشو

 

 تقدیر و تشکر

وسیله از اساتید، کارشناسان فارم و آزمایشگاه مرکزی دانشکده بدین
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برای همکاری در اجرای این تحقیق 

 گردد.حاضر قدردانی می
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