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  1چکیده
 نمـود  .باشـد  مـی  هـا  آن تولیدي ظرفیت افزایش و سالمتی حفظ در نشخوارکنندگان رد ها  استرس بررسی اهمیت :هدف و سابقه

 یلوسا با نقل و حمل یطوالن يها دوره .دشو می مشخص عملکردي و فیزیولوژیکی هايفراسنجه در تیتغییرا با اه دام در استرس
 یوعشـ  یشافزا و وزن کاهش یش،ساآ عدم ی،خستگ به منجر یونکام در ها دام ازدحام یا و نامطلوب يهوا و آب در یژهو هب یهنقل

 اسـترس  نتیجـه  در و آزاد هـاي  رادیکال تولید افزایش سبب مختلف زاي تنش شرایط سبب همین به .دشو یم یعفون هاي یماريب
 استرس مضر تاثرا بهبود به منجر آزاد هاي رادیکال مهار با ها، اکسیدان آنتی از مناسب سطوح حاوي هاي جیره شود. می تیواکسیدا

 شـرایط  دام، تغذیـه  در اکسـیدانی  آنتـی  خاصـیت  بـا  دارویـی  گیاهـان  یا و معدنی مواد از استفاده اند داده نشان مطالعات شود. می
 ممانعـت  هـا  دام تولیـدي  ظرفیـت  افـت  از هـا،  اکسـیدان  آنتـی  -ها پرواکسیدان تعدیل واسطه هب بخشیده، بهبود را دام یزیولوژیکیف

 بهبود و استرس از پیشگیري بر متیونین -روي یا متیونین -کروم با سیاهدانه مخلوط اثر مقایسه منظور به حاضر تحقیق د.ننمای می
   شد. انجام ها بره عملکرد

  

 در تصادفی طور به روز 30 مدت به کیلوگرم 32±2 اولیه وزن با هفته 26-24 سنجابی نژاد نر بره رأس هیجده ها: روش و مواد
 30 + پایه خوراك :2 گروه پایه)؛ (جیره شاهد تیمار :1 گروه شامل تیمارها شدند. نگهداري انفرادي صورت هب راسی 6 گروه سه

 30 + پایه خوراك :3 گروه و خشک ماده کیلوگرم /متیونین کروم مکمل گرم میلی 1 + جیره خشک ماده کیلوگرم / دانه سیاه گرم
 دوره طول رد .بودند ، جیره خشک ماده گرم کیلو /متیونین روي مکمل گرم لیمی 50 + جیره خشک ماده کیلوگرم / دانه سیاه گرم
 و آزمایش شروع از هفته دو از پس ها بره نقل و حمل .گرفتند قرار یبررس مورد یخون يها فراسنجه و ها بره عملکرد ش؛یآزما

 رگ از لیتر) میلی 10( خون هاي نمونه ،اکسیدانی آنتی وضعیت و خونی هاي فراسنجه بررسی جهت شد. انجام ساعت 3 مدت به
 خون يها نمونه شد. گرفته نقل و حمل از بعد ساعت 24 و نقل و حمل از بعد بالفاصله ،نقل و حمل از قبل ها بره گردنی

 تهیه يبرا g ×3500 در گراد یسانت  درجه 4 دماي در قهیدق 15 مدت به و شدند داده قرار خی روي يآور جمع از پس الفاصلهب
  .شد ينگهدار ،هیتجز زمان تا گراد یسانت درجه -20 يدما در سرم .ندشد فوژیسانتر رمس

                                                
  mmoeini@razi.ac.ir: مکاتبه مسئول*
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 جیره با شده تغذیه هايبره در خوراك مصرف .)>05/0P( بود دار معنی روزانه وزن اضافه بر آزمایشی تیمارهاي اثر ها: یافته
 ضریب متیونین کروم + دانه  سیاه کننده دریافت گروه در که حالی در بود، دیگر تیمارهاي از بیش متیونین روي + هدان سیاه محتوي
 از شاهد گروه در کورتیزول میزان دار معنی افزایش به منجر استرس .)>05/0P( یافت بهبود شاهد گروه به نسبت خوراك تبدیل

 با دانه سیاه مخلوط محتوي یرهج با شده تغذیه هاي بره در مقدار این که  حالی در شد نقل و حمل از بعد بالفاصله 88/2 به 44/0
 نبود. دار معنی گلوبولین تام، پروتئین اوره، مقدار بر آزمایشی هاي جیره اثر ).P>05/0( بود شاهد گروه از کمتر معدنی مواد

 نمودن اضافه .)>05/0P( کرد تغییر نقل و حمل استرس دوره طول در سرم دهیدروژناز الکتات آلبومین، گلوکز، سطح که درحالی
   .)>05/0P( داشت آلدئید دي مالون میزان بر مثبتی ثر ها بره جیره به متیونین کروم + دانه سیاه

  
 مکمل یک عنوان به  جیره در متیونین روي یا متیونین کروم با دانه سیاه مخلوط افزودن که داد نشان آزمایش این نتایج گیري: نتیجه

  شد. ها بره نقل و حمل طول در استرس کاهش و عملکرد بهبود سبب مدا نقل و حمل از قبل هفته دو از معدنی - گیاهی
  

  معدنی مواد داروئی، گیاه د،یآلدئ يد مالون کورتیزول، کسیدان،ا آنتی کلیدي: واژگان
 

  مقدمه
 تغییر گرسنگی، قل،ن و حمل از حاصل تنش جز هب  
 صداي سرو وجود جیره، موازنه عدم زندگی، محل

 عوامل دیگر از نیز گله از دام ماندن دور ناهنجارو
 ).17( گذارند می اثر حیوان رفاه بر که هستند زا استرس

 اي، (تغذیه روحی و جسمی هاي محرك انواع لذا
 دام در اکسیداتیو استرس باعث رفتاري) و ایمنی

 تعادل عدم نتیجه در اکسیداتیو استرس ).31( شود می
 دفاعی سیستم و آزاد هاي رادیکال تولید بین
 آسیب به منجر که شود می ایجاد اکسیدانی یآنت

 و متابولیسم در اختالل و بیولوژیکی هاي ملکول
 ها اکسیدان آنتی ).15( شود می ها آن طبیعی فیزیولوژي

 هموستازي حفظ باعث آزاد هاي رادیکال مهار با
 عنصر ).26( شوند می ها سلول فیزیولوژیکی وعملکرد

 کربوهیدرات و چربی متابولیسم در مهمی نقش کروم
 عنوان هب عنصر این ؛)43( کند می ایفا پستانداران در

 و گلوکز تحمل بردن باال اب 1گلوکز تحمل فاکتور
 انرژي میزان انسولین به بدن هاي سلول حساسیت

 ).37( کند می فراهم دام رشد و تولید براي بیشتري
 وزن، افزایش باعث کروم مکمل از استفاده همچنین

 در اکسیداتیو استرس کاهش و غذایی  بازده بهبود
                                                
1- Glucose tolerance test (GTT) 

 روي ).28( شود می نقل و حمل استرس تحت هاي دام
 تیموس، هاي سلول ایمنی، سیستم بهینه عملکرد در

 ها ایمینوگلوبولین عملکرد و استخوان مغز هاي سلول
 در روي عنصر نقش بر عالوه ).33( است دخیل

 نقش به توان می بدن، هاي فعالیت از بسیاري
 سوپراکسید آنزیم از جزیی عنوان هب آن اکسیدانی آنتی

 در ).30( کرد اشاره ها متالوتیونین سنتز و دیسموتاز
 روي مکمل از استفاده استرس، شرایط تحت گوسفندان

 شد دام عملکرد و ایمنی سیستم بهبود باعث جیره در
 از (Nigella Sativa) علمی نام با دانه سیاه گیاه ).21(

 و اروپا مختلف نواحی در که باشد می آالله خانوادة
 اصفهان) و اراك ویژه (به ایران در جمله از آسیا

 نشان تحقیقات ).45( شود می کشت یا و روییده
 دانه سیاه دهنده تشکیل فعال اجزاي و روغن که دهد می
 ضد و یاکسیدان آنتی خواص ارايد نونیتیموک ویژه به

 راتـــاث بررسی ).34( دـناشـــــــب می یالتهاب
 با همراه دانه سیاه مانند طبیعی هاي اکسیدان آنتی

 رشد، نرخ بر متیونین روي و سلنیوم ،E ویتامین
 بلدي نژاد بزهاي در بیوشیمیایی و خونی هاي فراسنجه

 ایمنی سیستم و رشد بازدهی در را داري معنی بهبود
 اثرات از حاصل نتایج ).2( داد نشان تیمارها در بدن
 فعالیت افزایش ها، میش در دانه سیاه دانیاکسی آنتی
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 آن بر عالوه ).13( دهد می نشان را سرم اکسیدانی آنتی
 کاهش و آزاد هاي رادیکال سرکوب به منجر دانه سیاه

 که دادند نشان محققین ).7( شود می اکسیداتیو استرس
 و عملکرد افزایش باعث متیونین کروم از استفاده

 حمل تنش تحت هاي بره رد استرس مضر اثرات بهبود
 خوراك هیدباز بودبه طرفی، از ).28( شود می نقل و
 در آلی روي با شده مکمل هاي بره در دام عملکرد و

 در ).16( است شده گزارش شاهد گروه با مقایسه
 متیونین روي متیونین، کروم عناصر اثر قبلی اتزمایشآ
 ردعملک هاي فراسنجه بر جداگانه طور هب دانه سیاه یا

 و است شده بررسی یاکسیدان آنتی خواص و تولیدي
 بر را ها آن تکمیلی اثرات بعضاً و مشابه اثرات

 مبنی تحقیقی .اند داده نشان مطالعه مورد هاي فراسنجه
 نشد مشاهده خوراکی جیره در ها آن تجمعی اثرات بر
 احتماالً هم با ها آن حضور که است این بر فرض و

 در خصوص به باشد داشته يبیشتر همافزایی اثرات
 که دانه سیاه دیگر مطلوب اثرات از توان می فرضیه این

 است، گیاه در ثانویه ترکیبات وجود از ناشی عمدتاً
 اکسیدانی آنتی اثرات به توجه با لذا گرفت. بهره

 این انجام از هدف ،دانه سیاه و معدنی هاي مکمل
 با عناصر این مخلوط ترکیبی اثرات مقایسه آزمایش

 يها فراسنجه و تولیدي عملکرد بهبود بر دانه سیاه
 و حمل استرس تحت ها بره فیزیولوژیکی و خونی

   .دبو نقل
  

  ها روش و مواد
 نژاد نر بره رأس 18 از دهاستفا با پژوهش این  

 کیلوگرم 32±2 اولیه وزن با هفته 26-24 سنجابی
 اهم شهریور اواخر تا ماه مرداد اواخر از روز 30 مدت به

 و کشاورزي پردیس تحقیقاتی مزرعۀ در 1395 سال
 بره 18 شد. انجام کرمانشاه رازي دانشگاه طبیعی منابع

 سه به و شدند انتخاب گله بین از تصادفی صورت به

 شدند. بندي  تقسیم تکرار) 6 با تیمار (هر راسی 6 گروه
 انفرادي هاي باکس صورت هب ها دام نگهداري و تغذیه

 پایه)؛ (جیره شاهد تیمار :1 گروه شامل تیمارها بود.
 ماده کیلوگرم / دانه سیاه گرم 30 + پایه خوراك :2 گروه

 ماده /کیلوگرم متیونین کروم گرم میلی 1 + جیره خشک
 / دانه سیاه گرم 30 + پایه خوراك :3 گروه و خشک

 متیونین روي گرم میلی 50 + جیره خشک ماده کیلوگرم
 شامل آزمایش دوره .بودند ، جیره خشک ماده /کیلوگرم

 بود. اصلی آزمایش دوره روز 30 و دهی عادت روز 10
 انگل ضد هاي قرص از آزمایش دوره شروع از قبل

 کیلوگرم هر ازاي به گرم میلی 5/7 میزان به آلبندازول
 بر ها بره خوراکی  جیره شد. استفاده دام زنده وزن

 در رمگ 300 وزن افزایش و زنده وزن احتیاجات اساس
 (جدول شد متنظی )29( تحقیقات ملی انجمن طبق روز

 مورد هاي دام داشتند. دسترسی آب به آزادانه ها بره ).1
 و وعده دو در را خود روزانه مصرفی خوراك آزمایش

 مقدار و ندنمود دریافت مخلوط کامال صورت به
 دام هر تفکیک به خوراك مانده باقی و مصرفی خوراك

 شروع زمان از یکبار هفته هر ها بره .شد  گیري اندازه
 پس شدند.  توزین گرسنگی ساعت 16 از پس آزمایش

 مصرفی خوراك به مربوط هاي داده آوري جمع از
 وزن اضافه آزمایش، دوره کل رفیمص خوراك روزانه،

 هر دیلتب ضریب روزانه، وزن اضافه و آزمایش دوره
 شد. محاسبه تفکیک به گروه

 از پس ها بره نقل و حمل خون: هاي نمونه آوري جمع
 شد. انجام ساعت 3 مدت به آزمایش شروع از هفته دو

 و حمـل  شـروع  از قبل در ها بره خون سرم هاي نمونه
 سـاعت  24 و نقل و حمل پایان از بعد بالفاصله نقل،
 آوري جمـع  هـا  بـره  گردنی رگ از نقل و حمل از پس

  شدند.
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  .خشک) ماده اساس (بر آزمایشی هاي جیره مغذي مواد ترکیب و دهنده تشکیل اجزاي :1 جدول
Table 1. Ingredient and nutrient composition of experimental diets (dry matter bases). 

  (درصد) جیره اجزاي
Ingredient of diets (%)  

  (درصد) میزان
Amount (%) 

 خشک یونجه
 Alfalfa hay 

30 

 گندم کاه
 Wheat straw 

10  
 سویا نجالهک

 Soybean meal 
10 

 جو
 Barely 

20 

 گندم سبوس
 Wheat bran 

6 

 اي دانه ذرت
Corn grain 

20 

 سدیم کربنات بی
Bicarbonate sodium 

1 

 اوره
 Urea 

1 

 نمک
 Salt 

0.25  
 فسفات کلسیم دي

 Di calcium phosphat 
0.75  

 ویتامینی و معدنی مکمل
*Vitamin and Mineral 1 

 شیمیایی اتترکیب
  Chemical composition 

 

 متابولیسم قابل انرژي
 ME Mcal/kg 

2.57 

 خام پروتئین
CP %   

16.2 

 سلولی دیواره
NDF % 

15.6 

 فیبري غیر کربوهیدرات
% NFC  

58 

 خام چربی
Ether extract  % 

3.75 

 خاکستر
Ash % 

7.00 

 کلسیم
% Ca   5.3 

 فسفر
 P % 

3.8 
 کیلوگرم، در A 500000 IU (ویتامین شامل: (Dami mix) ویتامینی و معدنی مکمل ترکیب و شد اضافه پایه جیره به گرم 10 راس هر ازاي به روزانه*

 ،mg/kg 280 مس ،mg/kg 3000 روي ،mg/kg 3000 آهن ،mg/kg 2000 منگنز کیلوگرم، در E 100 IU ویتامین کیلوگرم، در D3 100000 IU ویتامین
 mg/kg فسفر و mg/kg 195000 کلسیم ،mg/kg 55000 سدیم ،mg/kg 100 کبالت ،mg/kg 1 سلنیوم ،mg/kg 20000 منیزیم ،mg/kg 100 ید

  بود. )90000
*The daily ration was increased to 10 grams per animal. vitamin and mineral composition included (Unit/Kg): vit A (500000 IU), 
vit D3 (100000 IU), vit E (100 IU), Mn (2000 mg), Fe (3000 mg), Zn (3000 mg), Cu (280 mg), I (100 mg), Mg (20000 mg), Se 
(1 mg), Co (100 mg), Na (55000 mg), Ca (195000 mg), P (90000 mg). 
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 مدت به ریفیوژسانت دستگاه با خون سرم جداسازي
 زمان تا سرم هاي نمونه و انجام g×3500 در دقیقه15

 فریزر در گراد سانتی  درجه 20 منفی دماي در آزمایش
 از استفاده با گلوکز سرمی غلظت شدند. نگهداري

 -رانیا( آزمون پارس شرکت اختصاصی هاي کیت
 دستگاه توسط اسپکتروفتومتري روش به )تهران

 از استفاده با سرم کورتیزول گردید. تعیین اتوآناالیزر
 .شد گیري اندازه االیزا روش به کورتیزول تجاري کیت

 شرکت مخصوص کیت توسط خون کلسترول غلظت
 دستگاه از استفاده با و )تهران - ایران( شیمی زیست

 غلظت تعیین براي شد. گیري اندازه کتروفتومترپاس
 یک با سرم از لیتر میلی یک ابتدا آلدئید دي مالون
 سیدا موالر 6/0 در اسید کلرواستیک تري از لیتر میلی

 در نمودن، مخلوط از پس ،شد افزوده کلریدریک
 سپس گردید. سانتریفیوژ دقیقه 15 مدت به دور 2000

 اسید موالر 12/0 محلول از لیتر میلی 3/0
 به را =7pH با تریس موالر 26/0 در تیوباربیتوریک

 افزوده شده سانتریفیوژ باالیی محلول از لیتر میلی 5/1
 گراد سانتی درجه 100 تحرار در دقیقه 15 مدت به و

 ها آن جذب و نموده خنک را ها لوله سپس شد. انکوبه
 کل ظرفیت .گردید قرائت نانومتر 535 موج طول در

 قدرت روش از استفاده با سرم 1اکسیدانی آنتی
 روش، این در شد. انجام آهن -کاهنده اکسیدانی آنتی

 گیري اندازه فریک یون احیاي در پالسما توانایی
 به Fe +3 کمپلکس که زمانی اسیدي، pH در .شود می

Fe+2 در که شود، می تولید آبی رنگ گردد، می احیا 
 ،(رندوکس کیت توسط نانومتر 593 موج طول

 اسپکتوفتومتري دستگاه از استفاده با )انگلیس
 با یدوتیرونین تري تیروکسین، غلظت شد. گیري اندازه

 -(تهران آزمون پارس گیري اندازه هاي کیت استفاده
  شدند. گیري  اندازه االیزا دستگاه توسط )ایران

  
  

  آماري تجزیه
 شد. انجام تصادفی کامال طرح قالب در آزمایش  

 بر عالوه که اکسیدانی آنتی و خونی هاي فراسنجه در
  رویه از استفاده با است مطرح نیز زمان تیمار، اثر

Mixed افزار نرم )SPSS 16, 2007( شد انجام )36.( 
 زمان واحد در شده تکرار يها يریگ اندازه صورت به و

 استفاده با ها میانگین مقایسات .شدند تحلیل و تجزیه
 به آماري  مدل شد. انجام دانکن اي مقایسه آزمون از

  بود: زیر شرح
Yijk= µ + Treati+ Animalj + Timek+ (Treat* 
Time) ik + eijk 

 =µ حیوان، دعملکر با برابر Yijk فوق آماري  مدل در
 =اثر Animalj ام،i تیمار اثر =Treati جامعه، میانگین
 *Treat)ام،k زمان اثر =Timek ام،j حیوان تصادفی

Time)ik= و تیمار در زمان متقابل اثر eijk= اثر 
  بود. خطا یا باقیمانده

  
  بحث و نتایج

 مخلوط اثر مقایسه منظور به حاضر مطالعه  
 کاهش بر متیونین -روي ای متیونین -کروم با سیاهدانه
 آزمایش دوره طول در ها بره عملکرد بهبود و استرس

 نشان براي نیز 2 جدول در وزن تغییرات شد. انجام
 مکمل گذاري ثیرأت و نقل و حمل استرس اثرات دادن

 دوره طول در وزن و خوراك مصرف تغییرات بر
 طول در ها بره روزانه وزن اضافه .است بوده آزمایش

 داشت دار معنی تفاوت ،تیمارها بین زمایشآ دوره
)05/0P<( روي + دانه سیاه افزودن که نحوي به- 

 وزن افزایش باعث متیونین کروم + دانه سیاه یا متیونین
 .)2 (جدول شد شاهد گروه به نسبت ها بره روزانه
 جیره در متیونین کروم + دانه  سیاه مکمل از استفاده
 شاهد تیمار به نسبت هیتوج قابل روزانه وزن افزایش

 .روز) در گرم 56/163 به نسبت 64/106( داد نشان
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 مکمل تغذیه با مصرفی خوراك کاهش همچنین
 تیمارها سایر به نسبت متیونین روي + دانه سیاه

 در خوراك تبدیل ضریب .)>05/0P( شد مشاهده
 داري معنی تفاوت تیمارها بین آزمایش دوره طول

 + دانه سیاه افزودن که نحوي به )>05/0P( داشت
 تبدیل ضریب بهبود باعث ها بره جیره به متیونین کروم

 در ).2 (جدول شد شاهد گروه به نسبت خوراك
 گرم/ میلی 8/0( کروم اثرات بررسی با اي مطالعه

 تحت پروراري هاي بره جیره به )خشک ماده کیلوگرم
 وزن اضافه غذایی، تبدیل ضریب نقل، و حمل استرس
 گزارش دار معنی و مثبت مصرفی خوراك و روزانه

 که کردند ارشگز محققین طرفی، از ).28( است شده
 و طبیعی شرایط دو هر در کروم مکمل از استفاده
 بهبود و خوراك مصرف افزایش موجب استرس
 وزن اضافه .)35 و 4( شود می خوراك تبدیل ضریب
 + دانه سیاه کننده دریافت هاي گروه در باالتر روزانه
 ثرؤم افزایش دهنده نشان کروم + دانه سیاه یا روي
 تبدیل ضریب بهبود که بوده ها گروه دراین ها بافت

 نیز را کروم + دانه سیاه گروه در ویژه هب خوراك
 ضریب بهبود حاضر مطالعه در .است شتهدا همراه به

 کروم + دانه سیاه کننده دریافت گروه در خوراك تبدیل
 تحت هاي بره رد که است آن دهنده نشان احتماالً
 ثريؤم نقش مکمل این حضور ،نقل و حمل استرس

 جهت در مصرفی خوراك از ها بره بهینه استفاده در
 محققان از بعضی که حالی در .است داشته رشد
 بر کروم حاوي هاي جیره در مثبتی ثیرأت گونه هیچ

 مفید اثرات ).12 و 25( نکردند مشاهده رشد عملکرد
 و ها کربوهیدرات متابولیسم در آن نقش اب که کروم

 تامل قابل دانه سیاه همراه به است ارتباط در ها پروتئین
 اثر افزایش باعث کروم است شده گزارش .است

 هاي سلول به آن اتصال افزایش طریق از انسولین
 و شده اتصال از پس هاي سیگنال بهبود یا و هدف

 به منجر آمینه اسیدهاي انتقال افزایش با نیز انسولین
 آن تجزیه میزان کاهش و ها پروتئین تولید افزایش

 در فرایندها این از شده آزاد نرژيا ؛)11( شود می
 از .)12( شود می دام عملکرد بهبود به منجر نهایت
 جیره به دانه سیاه افزودن است شده داده نشان طرفی

 بهبود و رشد بازدهی افزایش در نشخوارکنندگان
 کردن اضافه و )1( باشد می ثرؤم خوراك تبدیل ضریب

 وزن افزایش در داري معنی بهبود سبب دانه، سیاه
 ).27 و 22 ،14( است شده مصرفی خوراك و روزانه

 افزایش بر دانه سیاه مطلوب اثرات رسد می نظر به
 مواد بر عالوه مغذي، مواد بودن باال دلیل به دام عملکرد
 طرفی از .)39( باشد  دانه سیاه در موجود فعال دارویی
 تحریکی اثرات داراي دانه سیاه که است شده گزارش

 جذب افزایش با نهایت در و بوده گوارش دستگاه بر
 ).19( شود می دام عملکرد افزایش به نجرم مغذي مواد

 صفراوي جریان افزایش با جیره در دانه سیاه افزودن
 لیپاز آنزیم امولفیکاسیون فعالیت افزایش باعث

 هضم افزایش به منجر نهایت در که شده نکراسپا
 چربی در محلول هاي ویتامین جذب و ها چربی

  ).23( شود می
 در مارهایت کیتفک به یمصرف خوراك راتییتغ  
 اثر است. آمده 1 نمودار در شیآزما دوره طول

 طول در یمصرف خوراك زانیم بر یشیآزما يمارهایت
 شیافزا .)>05/0P( بود دار یمعن شیآزما دوره

 + دانه اهیس کننده افتیدر گروه در یمصرف خوراك
 زین استرس شروع از پس هفته کی متیونین يرو

 ای زمان گذشت با یعبارت به .)>05/0P( شد مشاهده
 مصرف افزایش نیا ش،یآزما دوره طول شیافزا

 متیونین روي + دانه سیاه گروه در همچنان خوراك
 که رسد می نظر به .)>05/0P( بود دار معنی و ثرؤم

 روي + دانه سیاه گروه در خوراك مصرف افزایش
 اکسیدانی آنتی خصوصیات به آزمایش این در متیونین

 ترکیبات اشتهاآوري و میکروبی آنتی اثرات و روي
 استرس تحت هاي بره در دانه سیاه در موجود فعال
  باشد.   نقل و حمل
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 .آزمایش دوره طول در خوراك تبدیل ضریب و صرفیم خوراك روزانه، وزن اضافه میانگین :2 جدول
Table 2. Mean daily gain, feed intake and feed conversion ratio during the experimental period. 

  تیمار
Treatment  

 (گرم) روزانه وزن اضافه
Daily weight gain 

(gram) 

 روزانه مصرفی خوراك
  (کیلوگرم)

Daily feed intake (g/d) 

  تبدیل ضریب
Feed conversion ratio 

(FCR) 
Control 106.64±22.24c 138                                  شاهد ±0 0.093b 12.64±2.53a 
 Black seed +Zn-Met 138.92±12.52b 1572±0.139a 11.32±1.47a    دانه+روي سیاه
 Black seed +Cr-Met 163.56±13.64a 1392±0.040b 8.55±0.650b   کروم دانه+ سیاه

P-value  0.001 0.004 0.008 
SEM 7.40  0.034 0.617 

  د.نباش می )P>05/0( دار معنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هاي میانگین*
* Means with different superscript are significantly different (P<0.05). 

 
 

  
  نقل. و حمل استرس دوره طول در مصرفی خوراك انمیز بر تیمارها اثر :1 شکل

Figure 1. The effect of treatments on feed intake during the transportation stress. 
 

 گلوکز، غلظت لــک انگینــمی 3 دولــج در  
 و گلوبولین آلبومین، تام، پروتئین اوره، کورتیزول،

 آزمایش دوره طول در گلوبولین به آلبومین نسبت
 بر آزمایشی تیمارهاي است. شده داده نشان

 و کورتیزول گلوکز، غلظت نظیر خونی هاي فراسنجه
 نشان متعدد تگزارشا .)>05/0P( بودند ثرؤم آلبومین

 گلیکوژن تجزیه میزان افزایش با  ها استرس که دهد می
 ،اسکلتی هاي ماهیچه گلوکز ذخایر تخلیه یا و کبد

 و 20 ،6( شوند می خون گلوکز میزان افزایش به منجر
 در تنها گلوکز میزان افزایش حاضر، مطالعه در ).38
 از استفاده که حالی در شد مشاهده شاهد گروه هاي بره

 روي + دانه سیاه یا متیونین کروم + دانه سیاه کملم
 شد خون گلوکز میزان کاهش باعث متیونین

)05/0P<(. استرس هنگام در که است ینا بر اعتقاد، 

 ورود از ،ینانسول بازدارندگی طریق از یزولکورت
 کرده جلوگیري یچرب بافت و یعضالن بافت به گلوکز

 و (مغز باال نیاز با هایی بافت براي آن آزادسازي و
 یتفعال کروم که ینا به توجه با کند. می عمل کبد)
 کروم استرسی ضد نقش دهد، یم یشافزا را ینانسول
 که رسد می نظر هب نین،همچ ).9( است شده اثبات
 عملکرد بر مثبت ثیرأت واسطه به روي مکمل
 شود می انسولین ترشح بهبود به منجر بتا، هاي سلول

 بر روي ثیرأت احتمالی هاي مکانیسم میان از ).10(
 حفظ یا و بیان بر روي ثیرأت به توان می بتا هاي سلول

 ناقل مانند انسولین پردازش به مربوط هاي پروتئین
 دیسموتاز - مس -روي اکسیدانی آنتی هاي آنزیم ي،رو

 ممکن دانه سیاه هیپوگلیسمی اثر ).40 و 32( کرد اشاره
 در و گلوکز محیطی متابولیسم افزایش طریق از است
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 جذب کاهش دلیل به یا انسولین، ترشح افزایش نتیجه
 دلیل به است ممکن آن از بخشی یا گلوکز، ایی روده

 نهایت در و پانکراس، جزایر بتاي هاي سلول تحریک
 است شده داده نشان .)5( باشد  انسولین ترشح افزایش

 بر مثبتی اثرات جیره در دانه سیاه از استفاده که

 اثرات همچنین ).44 و 42( دارد خونی هاي فراسنجه
 افزایش پروراري هاي بره عملکرد بر دانه سیاه
 و نیگلوبول آلبومین، تام، پروتئین در را داري معنی

   .)44( است داشته تستوسترون غلظت

  

  .نقل و حمل استرس طول در ها بره خون سرم گلوبولین و آلبومین تام، پروتئین اوره، کورتیزول، گلوکز، مقادیر میانگین :3 جدول
Table 3. Mean glucose, cortisol, urea, total protein, albumin, globulin, and albumin / globulin 
concentrations of lambs during the transportation stress. 

  خونی هاي فراسنجه
Blood 

Parameters 

خونگیري روز  
Blood 

sampling 

 شاهد
Control 

 روي دانه+ سیاه
Black seed +  

Zn-Met  

  کروم دانه+ سیاه
Black seed +  

Cr-Met 
P-value SEM  

  گلوکز
Glucose  
(mg/dl)  

BT** 64.20±5.49 65.1±4.73 67.51±1.50 0.472 1.08 
AT1

** 93.16±8.21a 52.00±5.70c 78.40±9.31b 0.001 4.92 
AT2

** 63.20±5.26 65.75±9.33 66.20±5.35 0.765 1.69 

  کورتیزول
Cortisol  
(μg/dl) 

BT 0.44±0.18 0.54±0.05 0.46±0.05 0.371 0.029 
AT1 2.88±0.277a 1.47±0.044c 1.94±0.054b 0.001 0.161 
AT2 1.90±0.001a 1.34±0.089b 1.44±0.089b 0.001 0.097 

  اوره
Urea  

(mg/dl) 

BT 31.20±3.83 30.00±7.07 32.76±2.98 0.685 1.22 
AT1 30.80±3.70 36.25±3.56 35.60±9.07 0.329 1.57 
AT2 27.80±2.94 32.80±7.39 34.18±2.80 0.136 1.37 

  تام پروتئین
Total protein  

(g/dl) 

BT 7.56±0.040 7.52±0.303 7.66±0.194 0.601 0.052 
AT1 7.77±0.079 7.60±0.167 7.63±0.164 0.183 0.039 
AT2 7.58±0.349 7.42±0.277 7.36±0.260 0.507 0.075 

  آلبومین
Albumin  

(g/dl) 

BT 3.20±0.001 3.17±0.054 3.22±0.083 0.531 0.014 
AT1 2.91±0.016 c 3.00±0.001 a 2.95±0.045 b 0.001 0.025 
AT2 3.30±0.001 3.24±0.134 3.20±0.001 0.164 0.021 

  گلوبولین
Globulin  

(g/dl)  

BT 4.36±0.040 4.35±0.303 4.44±0.181 0.763 0.050 
AT1 4.47±0.079 4.36±0.133 4.43±0.164 0.458 0.033 
AT2 4.66±0.355 4.42±0.277 4.40±0.262 0.343 0.078 

 به آلبومین نسبت
  گلوبولین

(Albumin 
/globulin) 

BT 0.733±0.006 0.733±0.056 0.726±0.036 0.945 0.009 
AT1 0.737±0.013 0.742±0.042 0.722±0.026 0.561 0.007 
AT2 0.626±0.050 0.680±0.042 0.671±0.041 0.175 0.012 

 د.نباش می )P>05/0( دار معنی اختالف داراي مشترك یرغ حروف با دوره هر در سطر هر هاي میانگین *
  باشد. می نقل و حمل استرس از بعد ساعت 24 و نقل و حمل استرس از بعد نقل، و حمل استرس از قبل خونگیري: هاي روز**

* Means with different superscript are significantly different (P<0.05). 
** BT =before transportation, AT1=after transportation and AT2 = 24 h after transportation. 

  
 میزان افزایش به منجر استرس حاضر، مطالعه در  

 میزان شاهد گروه با مقایسه در شد. خون کورتیزول
 دانه سیاه با شده مکمل هاي بره در خون سرم کورتیزول

 طور  به متیونین روي + دانه سیاه یا متیونین کروم +
 یافت اهشـــک لــنق و لـــحم از پس داري یــمعن

)05/0P<(. به توجه با دانه سیاه و روي رسد می نظر به   

  
 هاي رادیکال بر مستقیم اثر و اکسیدانی آنتی خاصیت

 بهبود و گلوکز متابولیسم بر اثر با کروم و آزاد،
 کورتیزول زانــمی کاهش اعثـــب ولینــانس عملکرد

 هاي هورمون لـــک میانگین 4 جدول در شوند. می
 ارتاتـــآسپ ايــــه مــآنزی روئید،ـــتی رول،ــکلست

 الکتات و ترانسفراز آمینو آالنین آمینوترانسفراز،
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 نشان آزمایش دوره طول در خون سرم دهیدروژناز
 سطح بر آزمایشی تیمارهاي اثر است. شده داده

 اتـــالکت رانسفراز،ـــآمینوت اتـــآسپارت کلسترول،
 دوره طول در خون سرم تیروکسین و دهیدروژناز

 منجربه استرس .)>05/0P( بود دار معنی آزمایش
 در ولی شد شاهد گروه در کلسترول میزان افزایش

 کاهش متیونین روي + دانه سیاه با تیمارشده هاي بره
  .)>05/0P( شد مشاهده داري معنی
 شده آسیاب هاي دانه درصد 3 تغذیه اي، مطالعه در  
 و کلسترول تظغل کاهش به منجر دانه سیاه
 سطح کاهش .)3( شد اـپالسم ايـــه گلیسرید تري

 در موجود فعال مواد علت به است ممکن کلسترول
 اسیدهاي مانند ترکیباتی و تیموکینون مانند دانه سیاه

 کلسترول سنتز کاهش باعث که باشد غیراشباع چرب
 روده از آن جذب کاهش و کبدي هاي سلول توسط

 ترشح بهبود با روي، مکمل ).8( شود می کوچک
 در را لیپولیز انسولین، به مقاومت کاهش یا و انسولین

 به دیگرمنجر طرف از کند، می مهار چربی هاي بافت
 و خون گردش در چرب اسیدهاي سازيآزاد کاهش

 شود می ها لیپوپروتئین سنتز کاهش نهایت در و کبد
 روي انسولین، عملکرد و ترشح بر ثیرأت بر عالوه .)41(
 گذارد. می اثر نیز لیپیدها متابولیسم بر مستقیم طور هب

 از استفاده روي، کمبود که است شده داده نشان اخیرا
 را ها پروکسیزوم و ها میتوکندري در چرب اسیدهاي

 با را صحرایی هاي موش کبد در لیپد سنتز و کاهش،
 هموستازي به مربوط هاي آنزیم ژن بیان بر ثیرأت

  ).41( دهد می افزایش ،کبد در لیپیدها
 به منجر نقل و حمل استرس ،مطالعه این در  

 از .)>05/0P( شد آمینوترانسفراز آنزیم غلظت افزایش
 روي + دانه سیاه با شده تغدیه هاي بره در طرفی،

 آمینوترانسفراز آسپارتات آنزیم میزان کاهش متیونین
 .)>05/0P( شد مشاهده شاهد گروه با مقایسه در

 میزان بررسی جهت مناسبی معیار آمینوترانسفراز سطح
 باشد می ایی ماهیچه هاي بافت ویژه هب ها بافت آسیب

 در آمینوترانسفراز آسپارتات آنزیم میزان کاهش ).24(
 دهیدروژناز الکتات و متیونین روي + دانه سیاه گروه

 راتـــاث لدلی هــب است ممکن ارــتیم دو هر در
 میزان کاهش بر ها آن مستقیم ثیرأت و اکسیدانی آنتی

  باشد. آزاد هاي رادیکال
 ظرفیت و آلدئید دي مالون غلظت 5 جدول در  
 داده نشان آزمایش دوره ولط در ها بره اکسیدانی آنتی
 در خون سرم اکسیدانی آنتی کل ظرفیت .است شده
 + دانه سیاه یا متیونین کروم + دانه سیاه از که هایی دام

 بود. بیشتر شد، استفاده مصرفی جیره در متیونین روي
 شاهد گروه به نسبت متیونین کروم + دانه سیاه مکمل
 آلدئید دي الونم غلظت در اي مالحظه قابل بهبود

 عنوان هب دیآلدئ يد مالون غلظت .)>05/0P( داشت
 استفاده مورد لیپیدها پراکسیداسیون براي شاخصی

 از استفاده که است شده گزارش ).28( یردگ می قرار
 عالیتف افزایش سبب میش جیره در دانه سیاه
   ).13( شد شده مکمل هاي میش سرم اکسیدانی آنتی
 دلیل به است ممکن دانه سیاه اکسیدانی آنتی اثرات  

 تیموکینون، مانند آن در موجود فعال اجزاء
 در ).18( باشد توکوفرول -4 و آنیتول کارواکرول،

 کروم با که زمانی نقل و حمل استرس تحت هاي بره
 و کاهش دیآلدئ يد مالون لظتغ شدند، تغذیه متیونین

  ).28( یافت افزایش یدانیاکس یآنت تیظرف
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  .نقل و حمل استرس طول در خون سرم کل اکسیدانی آنتی ظرفیت آلدئیدو دي مالون غلظت میانگین: 5 جدول

Table 5. Mean malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) during the transportation stress. 
 هاي فراسنجه

  اکسیدانی آنتی
Antioxidant 
parameters 

 روز
 خونگیري
Blood 

sampling 

 شاهد
Control 

 دانه+روي سیاه
Black seed +Zn-

Met  
 کروم دانه+ سیاه

Black seed +Cr-Met 
P-value SEM  

  آلدئید دي مالون
MDA 

(nanomol/ml)  

BT** 1.49±0.087 1.51±0.074 1.49±0.196 0.980 0.031 
AT1

** 1.60±0.273a 1.38±0.216ab 1.20±0.070b 0.030 0.065 
AT2

** 1.22±0.178 1.16±0.089 0.980±0.216 0.108 0.048 

  تام اکسیدانی آنتی ظرفیت
TAC(micromole/ml) 

BT** 0.670±0.001 0.726±0.008 0.700±0.073 0.157 0.011 
AT1

** 0.614±0.027 0.650±0.045 0.652±0.045 0.284 0.010 
AT2

** 0.656±0.030 0.682±0.081 0.670±0.001 0.719 0.012 

 د.نباش می )P>05/0( دار معنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با دوره هر در سطر هر هاي میانگین *
  باشد. می نقل و حمل استرس از بعد ساعت 24 و نقل و حمل استرس از بعد نقل، و حمل استرس از قبل خونگیري: هاي روز**

* Means with different superscript are significantly different (P<0.05). 
** BT =before transportation, AT1=after transportation and AT2 = 24 h after transportation. 

  .نقل و حمل استرس طول در ها بره یخون هاي فراسنجه مقادیر میانگین: 4 جدول
Table 4. Mean blood parameters of lambs during the transportation stress. 

  خونی هاي فراسنجه
Blood 

Parameters 

خونگیري روز  
Blood 

sampling 

 شاهد
Control 

 روي دانه+ سیاه
Black seed +  

Zn-Met  
 کروم دانه+ سیاه

Black seed +Cr-Met 
P-value SEM  

  کلسترول
Cholesterol  

(mg/dl)  

BT** 44.80±4.20 45.60±8.26 52.00±8.77 0.277 1.96 
AT1

** 50.00±2.12a 43.00±1.58b 50.20±7.19a 0.039 1.38 
AT2

** 47.00±3.93ab 39.80±4.32b 49.00±7.90a 0.058 1.71 

 آسپارتات
  آمینوترانسفراز
AST (IU/L) 

BT 139.56±7.17 139.40±8.26 134.60±9.76 0.588 2.11 
AT1 164.20±32.19a 133.40±10.58b 144.20±10.82ab 0.095 5.98 
AT2 132.60±22.85 123.70±2.76 124.13±0.180 0.510 3.36 

  آمینوترانسفراز آالنین
ALT (IU/l) 

BT 10.25±3.89 7.80±4.49 10.00±0.001 0.484 0.872 
AT1 13.75±0.829 14.00±0.001 13.80±2.16 0.953 0.321 
AT2 12.00±4.89 9.50±1.11 9.25±0.825 0.299 0.777 

  دهیدروژناز تالکتا
LDH (IU/l) 

BT 1094.60±21.25 977.00±141.21 944.60±127.29 0.119 31.52 
AT1 1288.00±65.86a 988.67±3.58b 985.60±143.36b 0.001 43.71 
AT2 1145.00±82.50 a 925.12±33.25 b 914.60±99.79 b 0.001 33.85 

  یدوتیرونین تري
T3 (ng/dl) 

BT 1.36±0.194 1.36±0.181 1.43±0.083 0.736 0.039 
AT1 1.30±0.234 1.38±0.130 1.36±0.151 0.765 0.043 
AT2 1.35±0.070 1.41±0.052 1.34±0.054 0.162 0.016 

  تیروکسین
T4(μg/dl)  

BT 8.66±0.194 8.86±0.415 8.60±0.452 0.531 0.093 
AT1 5.53±0.044 b 5.76±0.114a 5.42±0.048 b 0.001 0.041 
AT2 7.66±0.240 7.70±0.187 7.58±0.238 0.696 0.055 

 تري نسبت
  به یدوتیرونین

  )(T3 / T4تیروکسین

BT 0.164±0.009 0.164±0.015 0.166±0.015 0.947 0.003 
AT1 0.231±0.043 0.232±0.021 0.247±0.025 0.747 0.007 
AT2 0.185±0.010 0.183±0.009 0.176±0.005 0.306 0.002 

   د.نباش می )P>05/0( دار معنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با دوره هر در سطر هر هاي میانگین *
  باشد. می نقل و حمل استرس از بعد ساعت 24 و نقل و حمل استرس از بعد نقل، و حمل استرس از قبل خونگیري: هاي روز**

* Means with different superscript are significantly different (P<0.05).  
** BT =before transportation, AT1=after transportation and AT2 = 24 h after transportation. 
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  گیرينتیجه
 کـه  داد  نشـان  حاضر تحقیق از اصلح کلی نتیجه  

-کـروم  معـدنی  مـواد  بـا  دانـه  سیاه مخلوط از استفاده
 مضــر اثــرات کــاهش در متیــونین -روي یــا متیــونین
 بهبـود  .اسـت  ثرؤمـ  هـا  بـره  در نقـل  و حمل استرس
 هـاي  غلظـت  سـطح  مطلـوب  تغییـر  و هـا  بره عملکرد
 سرم ازــدهیدروژن الکتات آلبومین، کورتیزول، گلوکز،

 هـک داد انــنش نقل و حمل دوره ول«ــط در نیز خون
 در مناسـبی  نقـش  مخلـوط  هـاي مکمل این از استفاده
 اي ادهـج نقل و حمل از پس یا حین هاي آسیب کنترل
 بـه  نقـش  متیـونین  کـروم  + دانه سیاه از استفاده است.

 میــزان  و اکســیداتیو  اســترس  کــاهش  در ســزایی
   بود. ترمشهود آزمایش طول در آلدئید دي مالون
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Abstract 1 
Background and objectives: The importance of stress assessment in ruminants is in 
maintaining health and increasing their productive capacity. Stress in livestock is characterized 
by changes in physiological and functional parameters. Long periods of transportation with 
vehicles, especially in unfavorable weather conditions, or congestion of livestock in trucks are a 
source of fatigue, discomfort, weight loss and an increased incidence of infectious diseases. Due 
to this, different stress conditions increase the production of free radicals and thus oxidative 
stress. Diets containing appropriate levels of antioxidants, by inhibiting free radicals, resulting 
in improved harmful effects of stress. Studies have shown that the use of minerals and medicinal 
plants with antioxidant properties in livestock feeding improves the physiological status of the 
livestock and prevents decline in production capacity of the animals by modifying prooxidants-
antioxidants. The purpose of this study was to assess the effect of mixture of black seed with 
chromium methionine or zinc methionine on the prevention of stress and livestock performance 
improvement. 
 
Materials and methods: Eighteen Sanjabi male lambs (24-26 weeks of age) with an initial 
weight of 32 ± 2 kg for 30 days were randomly divided into three groups of six in each and were 
kept, individually. Treatments were included: group 1: control (basic diet); group 2: basic feed + 
30 grams of black seed, kg dry matter of diet + 1 mg chromium- methionine, kg dry matter and 
group 3: basic feed + 30 grams of black seed, kg dry matter of diet + 50 mg of zinc-methionine, 
kg dry matter of diet. During the experimental period, performance and blood parameters were 
evaluated. Lambs were transported after two weeks of starting the experiment for 3 hrs. Blood 
samples (10 ml) were taken via jugular vein before transportation (BT), immediately after 
transportation (AT1), as well as 24 hrs after transportation (AT2), to determine blood 
parameters and antioxidant status. Blood samples were placed on ice at once after collection and 
centrifuged at 3500 × g for 15 min at 4°C for serum harvesting. The serum was maintained at -
20°C until analysis. 
 
Results: The effect of experimental treatments on daily gain was significant (P<0.05). Feed 
intake in lambs fed on the diet containing black seed + zinc methionine was higher than other 
treatments. While in the group receiving black seed + chrome methionine feed conversion ratio 
improved than the control group (P<0.05). Stress increased the level of cortisol in the control 
group from 0.44 to 2.88 μg/dl immediately after transportation, while this amount was lower in 
treatments with mixture of black seed and minerals in comparison to the control group (P< 
0.05). The effect of experimental diets on the amount of urea, total protein and globulin was not 
significant, whereas, the level of glucose, albumin, and lactate dehydrogenase of serum was 
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changed during the period of transportation stress (P<0.05). Adding black seed + chromium 
methionine to the diet of lambs had a positive effect on the level of malondialdehyde (P<0.05). 
 
Conclusion: The results of this experiment showed that the addition of the mixture of black 
seed and chrome-methionine or zinc methionine as a herbal-mineral supplement to lambs diet 
two weeks before livestock transportation improved the performance and reduced stress during 
transportation. 
 
Keywords: Antioxidant, Cortisol, Malondialdehyde, Medicinal plant, Minerals 
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