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 چکیده

روزه در قالب طرح  90 کیلوگرم از زمان تولد در یک دوره 2/4راس بره نر و ماده سنجابی شیرخوار با میانگین وزن  24تعداد 

ها از هفته دوم علوفه و کنسانتره عالوه برهاکسیدان خوراکی مورد استفاده قرارگرفتند. دو آنتیجهت بررسی تصادفی بلوک کامل 

درصد گیاه  10و شیر(، جیره شاهد +  جیره آغازینجیره شاهد ) های آزمایشی شاملجیرهمادر دریافت نمودند.  بر شیر

برخی گیری بودند. جهت اندازه 10Qوآنزیم گرم کمیلی 30( و جیره شاهد + یک کپسول حاویofficinalis Melissaبادرنجبویه )

داری بین تیمارهای آزمایشی از گیری شد. تفاوت معنیروز یک بار از سیاهرگ گردنی خون 30های خون و آنزیمی هر فراسنجه

بادرنجبویه قرار  تأثیرهماتوکریت تحت های عملکردی مشاهده نشد. ها و فراسنجهروزانه بره لحاظ مصرف شیر و خوراک

های سفید خون اکسیدان، سبب افزایش کل گلبولهای حاوی آنتیجیره (.P<05/0) شد نگرفت ولی کوآنزیم سبب افزایش آن

(؛ ولی تغییری در مونوسیت و بازوفیل ایجاد نشد. بادرنجبویه باعث کاهش لنفوسیت و P<05/0نسبت به گروه شاهد شدند )

کننده های دریافتنوفیل خون برهبر این دو فراسنجه نداشت. ائوزی تأثیریکوآنزیم  ( ولیP<05/0افزایش نوتروفیل شد )

ظرفیت کل و  جیایمونوگلوبولینیداز، گلوتاتیون پراکس (. غلظتP<05/0بود )از گروه شاهد  تربیشبادرنجبویه یا کوآنزیم 

 (.P<05/0شد ) آلدهید دیمالون، ولی مکمل بادرنجبویه سبب کاهش شاخص تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتنداکسیدانی آنتی

در  10Qروز کوآنزیم گرم در میلی 30همچنین  ودرصد جیره  10استفاده از گیاه بادرنجبویه در سطح  نتایج این آزمایش نشان داد،

 .ها مشاهده نشدشد هرچند تغییری در عملکرد برههای شیرخوار باعث بهبود سیستم ایمنی جیره بره

 

 ون. خهای گلبول ،10Qکوآنزیم اکسیدانی، بادرنجبویه، سیستم ایمنی، ظرفیت آنتی ها:کلیدواژه

 

 



 ی، منوچهر سوریهژبر نی، فردگلویتوکل اخوان گ

 

 8139 بهار  1شماره   21دوره 

24

 مقدمه

ن ای است که بدن میزباسیستم ایمنی بخش سازمان یافته

 از طرفی .کندزا محافظت میرا در برابر عوامل بیماری

 های مختلف در ایجاد پاسخهای سفید و فراسنجهگلبول

های لها، ماکروفاژها و سلونوتروفیلایمنی اهمیت دارند. 

ها و ایمنی ذاتی و لنفوسیت وکشنده طبیعی جز

مروزه ا[. 23ایمنی اکتسابی هستند ] وها جزایمونوگلوبولین

نیز نقش  هااکسیدانآنتیمشخص شده است که  خوبیبه

بسیاری از  بدن دارند.ایمنی  هایپاسخمهمی در حفظ 

ز اعال ل دارا بودن ترکیبات فدلیترکیبات ثانویه گیاهان به

در  های خوراکیعنوان افزودنیتوانند بهنظر بیولوژیکی می

ترکیبات ثانویه گیاهان از برخی  .جیره استفاده شوند

اثرات  ،طبیعی اکسیداننتیآنقش به سبب دارویی 

 .[23دارند ]کننده مصرفسیستم ایمنی بر کننده تحریک

ارند فیزیولوژی تغذیه، اهمیت دها از لحاظ اکسیدانآنتی

ر تواند منجر به تغییر دزیرا اکسیداسیون نامطلوب می

گوشت و عوامل مؤثر در کیفیت رنگ، بو، طعم و دیگر 

تری بوده و های طبیعی ترکیبات سالماکسیدانغذا شود. آنتی

کننده قرار فتر مورد پذیرش مصراز این جهت بیش

گزین مناسبی های گیاهی جایرسد مکملنظر میگیرند. بهمی

بیعی ها در بهبود سالمتی و عملکرد رشد طبیوتیکبرای آنتی

ادرنجبویه گیاه بهای فنلی ترین ترکیببیشدام باشند. 

(Melissa officinalis ،اسید رزمارینیک، اسید کافئیک ) اسید

عنوان به 10Q[. کوآنزیم 5و اسید کلروژنیک است ]کوماریک 

 ون واساسی است که در زنجیره انتقال الکتریکی از ترکیبات 

   جلوگیری از اکسیداسیون سلولی نقش مهمی دارد.

 اکسیدان مختلف طبیعیدو آنتیدر این تحقیق اثرات 

ای هبر فراسنجه 10Qشامل گیاه بادرنجبویه و کوآنزیم 

عملکردی، پاسخ ایمنی دام و همچنین وضعیت 

 های شیرخوار نژاد سنجابی مورددر بره اکسیدانیآنتی

 قرارگرفت. مطالعه و بررسی

 هامواد و روش

 30سازی فحلی در مورد همزماندر ابتدای این آزمایش، 

 ها،راس میش سنجابی انجام شد و به هنگام زایمان میش

وزن  راس بره ماده با میانگین 12راس بره نر و  12تعداد 

روزه و در  90کیلوگرم در یک دوره آزمایش 2/4 تولد

ند. تصادفی مورد استفاده قرار گرفت بلوک کاملقالب طرح 

ها پس از تولد براساس وزن زنده و جنس، قبل از بره

به طور تصادفی به یکی از و  توزینمصرف آغوز 

و  جیره آغازین) گروه شاهد شامل: های آزمایشیگروه

گروه  بادرنجبویه،درصد  10کننده گروه دریافت شیر(،

کوآنزیم گرم میلی 30یک کپسول محتوی کننده دریافت

10Q گروه شامل چهار راس بره نر و چهار راس بره  )هر

ت ها به مدمصرف آغوز، بره برای .اختصاص یافتند ماده(

اه و سپس جدا و در جایگ بودندساعت در اختیار مادر  48

ر کنا ها روزانه درانفرادی نگهداری شدند. از روز سوم بره

مادر تغذیه  ادر خود در دو نوبت صبح و عصر با شیرم

شدند. هر بره قبل و بعد از مصرف شیر جهت تعیین 

 گرم پنج میزان شیر مصرفی با ترازوی دیجیتالی با دقت

ر شیر ی دوم، علوفه و کنسانتره عالوه باز هفته .توزین شد

و دها قرار گرفت. خوراک مصرفی هر روز در در اختیار بره

دهی ها داده شد. مقدار خوراکصبح و عصر به داموعده 

صورت نحوی بود که روزانه مقداری خوراک در آخور بهبه

 و ییباقیمانده وجود داشت. با توجه به جدول استاندارد غذا

ی قریبتها و افزایش وزن در نظر گرفتن میانگین وزن زنده بره

 13گرم متشکل از علوفه یونجه و کنسانتره ) 200روزانه 

درصد جو( به نسبت  70درصد سویا و  17درصد ذرت، 

(. در طول دوره آزمایش، آب 1مساوی تغذیه شدند )جدول 

ی رار گرفت و شرایط نور طبیعقها طور آزاد در اختیار برهبه

ه صورت یکسان فراهم شد. در طول دورها بهبرای تمام دام

ن وز ها جهت بررسی افزایشآزمایش هر دو هفته یک بار بره

 و تعیین بازده تبدیل خوراک توزین شدند.
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 . اجزای جیره آزمایشی )ماده خشک مصرفی(1جدول 

 درصد                                                                                                                                                                                            جیره پایه                                  اجزای 

 50 یونجه

 50 کنسانتره

  اجزای کنسانتره )درصد(

 13 ذرت

 70 جو

 17 سویا

  (گرم در کیلوگرم ماده خشکترکیب شیمیایی جیره پایه )

 900 ماده خشک

 6/928 ماده آلی

 68/2 1ک(مگاکالری در کیلوگرم ماده خش) انرژی قابل متابولیسم

 8/162 پروتئین خام

 3/339 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 5/209 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

 3/13 کلسیم

 6/3 فسفر

  برآورد شد. ییاستاندارد غذاهای . بر اساس جدول1

 

ها در زمان تولد و قبل از خوردن از سیاهرگ وداج بره

روز یک بار  30آغوز، هفت روزگی و سپس هر 

یکی دو لوله های خون به عمل آمد. نمونههگیری بخون

حاوی ماده ضد انعقاد هپارین و دیگری بدون آن، تخلیه 

شدند. از نمونه خون حاوی هپارین برای تعیین درصد 

 هیههای سفید و تهماتوکریت، شمارش کلی گلبول

های گسترش خونی جهت شمارش تفریقی انواع گلبول

سفید استفاده شد. نمونه بدون ماده ضد انعقاد جهت 

در دقیقه  دور 2500 دقیقه با15مدت جداسازی سرم به

پت های سفید از پیسانتریفیوژ شد. جهت شمارش گلبول

مالنژور و الم نئوبار استفاده شد. در این روش ابتدا خون 

پت کشیده شد و سپس با ضد انعقاد به درون پی حاوی ماده

درصد رقیق شد. پس از تهیه رقت  10محلول اسید استیک 

مناسب یک قطره روی الم نئوبار ریخته و سپس با استفاده از 

میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. جهت شمارش انواع 

های سفید گسترش خونی تهیه و با رنگ گیمسا و گلبول

  ی مورد مشاهده قرار گرفت.میکروسکوپ نور

گیری روش میکروهماتوکریت اندازههماتوکریت به

های خون ضدانعقاد و نمونه هحاوی مادهای لوله شد.

دقیقه  دور در 12000دقیقه با سرعت  پنجمدت به

فاده پس از سپری شدن زمان الزم با است. سانتریفیوژ شدند

کش مخصوص مقدار هماتوکریت مشخص و از خط

 جی موجودمیزان ایمنوگلوبولیندرصد بیان شد.  صورتبه

وسیله کیت تشخیص کمی ساخت شرکت در سرم خون به

ت گیری شد. فعالیپارس آزمون، طبق دستور شرکت اندازه

 یآنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از کیت تجار

سنجش میزان  .تعیین شد)راندوکس، لندن، انگلستان( 

روش  اها در نمونه سرم خون بیدپراکسیداسیون لیپ

[. برای بررسی پراکسیداسیون 20انجام شد ]شده توصیه

ری گیزهمنظور ارزیابی استرس اکسیداتیو، از انداها بهچربی

پراکسیداسیون  ر فرآینددتولیدشده  آلدهید دیمالونمیزان 

میزان تولید عبارتی دیگر، به شود.می استفاده

سیدهای چرب او تفکیک  شکست با آلدهید دیمالون

گیری اندازه رواز این غیراشباع متناسب است.

ای پراکسیداسیون شاخص مناسبی بر آلدهید دیمالون

مولکول اسید  دودر این روش  است.ها چربی

محیط  در آلدهید دیمالونتیوباربیتوریک با یک مولکول 

کند که رنگ می رنگ صورتی تولید و دادهاسیدی واکنش 

نانومتر دارای جذب  548 موج طول ورتی تولیدشده درص

آمده در این طول موج دستهبوده و شدت جذب ب

  د.باشمی TBA-MDA متناسب با تشکیل کمپلکس  

روش  نیز طبقاکسیدانی کل گیری وضعیت آنتیاندازه

[. برای این منظور از رادیکال آزاد 10بلیوس انجام شد ]

DPPH 2/0آزاد پایدار در غلظت عنوان رادیکال به 

 50درون  DPPHگرم ماده  004/0 موالر )مقدارمیلی

شد. ابتدا مرحله رسوب پروتئین لیتر متانول( استفاده میلی
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لیتر میلی 5/1میکرولیتر نمونه سرم به  150کردن با اضافه

لیتری دو میلی)برای هر نمونه یک میکروتیوپ  شدانجام 

ثانیه  30مدت بهزدن هماز در نظر گرفته شد(. پس 

 -4دار منتقل شد و در دمای ها به سانتریفیوژ یخچالنمونه

دور در دقیقه  3000دقیقه با 30مدت گراد بهدرجه سانتی

ها لیتر از رونشست نمونهسانتریفوژ شدند. سپس یک میلی

 5/0 لیتر متانول ومیلی 5/1های حاوی جدا و به لوله

های افزوده شد. سپس لوله DPPHلیتر محلول میلی

 24مدت آزمایش به یک محیط تاریک منتقل شد و به

ساعت  24ساعت در محیط تاریک قرار گرفتند. پس از 

لیتر متانول میلی 5/2ها در برابر بالنک حاوی جذب نمونه

نانومتر قرائت  517در طول موج  DPPHلیتر میلی 5/0و 

مختلف اسید های کمک غلظتشد. نمودار استاندارد به

صورت اکسیدانی بهو وضعیت آنتی آسکوربیک تهیه، رسم

 نانومول آسکوربیک اسید بیان شد. 

نتایج مربوط به افزایش وزن، میزان شیر و خوراک 

های مختلف بررسی شد و در مورد مصرفی که در ماه

که وزن و جنس مطرح بود با توجه به این ها اثر دورهآن

های شیرخوار یزان رشد برهتولد فاکتور مهمی در م

عنوان متغیر کمکی آید، وزن تولد بهحساب میبه

های گیری)کوواریت( در مدل وارد شد و در قالب اندازه

 Mixedدر واحد زمان با استفاده از رویه  تکرارشده

مدل آماری . شدندتجزیه آماری  1/9نسخه  SASافزار نرم

( بود. در 1) شده برای این صفات مطابق رابطهاستفاده

های گلوتاتیون پراکسیداز، مورد صفاتی مانند آنزیم

وضعیت و آلدهید دیمالونمیزان ، جیایمنوگلوبولین

های خونی فراسنجهسایر  در سرم خون و کلاکسیدانیآنتی

از جمله درصد هماتوکریت، مونوسیت، لنفوسیت، 

های نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل و تعداد کل گلبول

های مختلف مورد بررسی سفید در خون که در ماه

و جنس مطرح  اثر دورهنیز ها مورد آن در قرارگرفتند و

با  در واحد زمان های تکرارشدهگیریبود در قالب اندازه

تجزیه  2/9نسخه SASافزار نرم Mixedاستفاده از رویه 

شده برای این صفات شدند. مدل آماری استفادهآماری 

با استفاده از ها مقایسه میانگین( بود. 2مطابق رابطه )

 دار صورت گرفت.ترین تفاوت معنیآزمون کم

(1                          )ij+ A×Bj+ BkiEa +k+Siµ + A = ijkY 

       + S×Bkj+ A× S×Bikjk+ β (Xijk-X) + Ebijk   

 

(2         )kj+ S×Bij+ A×Bj+ BikEa +k+Siµ + A = ijkY 

                              ijk+ EbikjkA× S×B+  

 

و  i مشاهده مربوط به تیمار :ijkYکه  در این رابطه ها، 

ها؛ همیانگین کلی مشاهد: µ؛ jگیری در زمان اندازه kجنس 

iA : اثر تیمار؛kS:  اثر جنس؛ikEa :ارخطای اصلی )اثر تیمi 

؛ jه در دور iاثرمتقابل تیمار :ijABاثر دوره؛ : jB(؛ kدرجنس

kjSB:  اثرمتقابل جنسk  در دورهj ؛ikjkASB : اثرمتقابل

 هوزن بدن ب : X)–ijk (Xβ ؛jدوره  در kدر جنس  i تیمار

  .است خطای فرعی :ijkEb و  عنوان کوواریت

 

 نتایج و بحث

داری بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ مصرف تفاوت معنی

. همچنین مقدار مصرف (2)جدول  شیر مشاهده نشد

قرار نگرفت. استفاده از  تأثیرها تحت خوراک روزانه بره

داری بر وزن تولد، معنی تأثیردر جیره  10Qبادرنجبویه یا 

طورکلی وزن نهایی و افزایش وزن روزانه نداشت؛ به

های ی بر فراسنجهتأثیر 10Qبادرنجبویه و کوآنزیم 

محدودی وجود دارد که عملکردی نداشتند. مطالعات 

 ،کننده چگونگی اثر این دو ماده بر عملکرد دام باشدبیان

ولی گزارش شده است که افزودن پودر بادرنجبویه حتی 

ی بر عملکرد رشد تأثیرگرم در کیلوگرم جیره  10تا 

[. اما در مقابل، گزارش شده 12های گوشتی نداشت ]جوجه

 10، پنج و 5/2وح است که افزودن گیاه بادرنجبویه در سط
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گرم در کیلوگرم جیره باعث افزایش وزن و بهبود ضریب 

به هرحال، [. 18های گوشتی شد ]تبدیل خوراک در جوجه

اختالف در موقعیت جغرافیایی محل گزارش شده است که 

وهوایی، زمان رویش گیاهان، تغییرات فصلی، شرایط آب

مهمی گیری از متغیرهای برداشت، فرآوری و روش عصاره

 [.21توانند سبب تفاوت در نتایج شوند ]هستند که می

اکسیدان احتماالً از طریق بهبود در استفاده از مواد آنتی

های آزاد باعث وساز انرژی و حذف رادیکالسوخت

به نقش و با توجه  شود.کاهش خوراک مصرفی می

 ATPدر تبدیل انرژی سلولی و تولید  10Qاهمیت کوآنزیم 

ممکن است بخشی از انرژی مورد نیاز حیوان از طریق 

وری انرژی در سلول تأمین شود و بهره بازدهافزایش 

حیوان با مصرف کم خوراک بتواند نیازهای خود را تأمین 

که  نتایج مطالعه حاضر نشان داد [. هرچند14] نماید

مصرف ی بر تأثیر 10Qاستفاده از بادرنجبویه و کوآنزیم 

 ها نداشت.کرد برهعملخوراک و 

 

 ها. اثر جیره، جنس و دوره آزمایش بر شیر و خوراک مصرفی و عملکرد بره2جدول 

بازده تبدیل 

 1خوراک

 خوراک مصرفی

 )گرم در روز(

 شیر مصرفی

 )گرم در روز(

 افزایش وزن

 )گرم در روز(

 وزن نهایی

 )کیلوگرم( 

وزن ابتدایی 

 )کیلوگرم(
 فراسنجه

 میانگین کل 11/0±21/4 34/0±15/19 43/4±14/166 25/29±57/497 26/24±591/288 14/0±94/1

 های آزمایشیجیره

 شاهد 95/3 28/18 06/160 91/511 42/295 21/2

 بادرنجبویه 37/4 11/20 17/174 45/505 86/286 79/1

83/1 50/283 38/475 19/164 07/19 27/4 10Q 

 هااستاندارد میانگینخطای 17/0 54/0 68/6 15/32 76/21 2/0

 داریسطح معنی 56/0 48/0 22/0 75/0 63/0 17/0

 جنس بره

99/1 96/305 a50/530 97/170 a98/19 a57/4 نر 

89/1 22/271 b66/464 31/161 b52/18 b03/4 ماده 

 هااستاندارد میانگینخطای 14/0 44/0 91/5 38/23 22/15 17/0

 داریسطح معنی 05/0 05/0 12/0 05/0 41/0 58/0

 دوره آزمایش

c06/1 -- a53/771 bc76/150 c72/8 c20/4 30 روز اول 

b5/1 b12/169 b41/519 ab50/171 b87/13 b72/8 30 روز دوم 

a27/3 a06/408 c80/201 a15/176 a15/19 a87/13 30 روز سوم 

 هااستاندارد میانگینخطای 25/0 32/0 48/0 97/30 57/25 29/0

 داریسطح معنی 001/0 001/0 05/0 001/0 001/0 001/0

صرف شده مشک شیر خ. در محاسبه بازده تبدیل خوراک )خوراک خورده شده بر افزایش وزن(، مجموع خوراک محتوی کنسانتره و علوفه و همچنین میزان ماده 1

 روزانه استفاده شده است.

a-cمعنیها با حروف نامشابه در هر ستون : تفاوت میانگین( 05/0دار استP<.) 
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میانگین مصرف خوراک و میانگین افزایش وزن 

اما  ؛(2)جدول  ها نبودجنس بره تأثیرها تحت روزانه بره

های نر در کل دوره آزمایش میانگین شیر مصرفی بره

 گینمیانهمچنین (. P<05/0) های ماده بوداز بره تربیش

ها بود تر از مادهی نر بیشهابرهو وزن نهایی  وزن تولد

(05/0>P .)نظر از جیره گزارش شده است که صرف

ه مادهای های نر نسبت به برهمصرفی، وزن زنده در بره

دار محققین علت معنی[. برخی 19] است تربیشسن هم

را نتیجه  شدن اثر جنسیت بر صفات رشد در گوسفند

اده های نر و مبین دامو فیزیولوژیکی ژنتیکی های تفاوت

ر تکه باعث رشد سریع دانندمیهای جنسی اثر هورمون و

 [. 1شود ]میحیوانات نر 

ها در میانگین وزن برهنظر از نوع جیره مصرفی، صرف

با  (2)جدول پروار  های مختلفانتهای دورهو  ابتدا

میانگین افزایش وزن  (.P<01/0)یکدیگر اختالف داشت 

ت بود هرچند های مختلف آزمایش متفاوروزانه در دوره

 دار بودمعنی اول و سومهای این اختالف بین دوره

(05/0>P) .ها در دوره اول میزان شیر مصرفی توسط بره

و کمترین  (P<01/0)تر بود های دیگر بیشنسبت به دوره

 30 دوره دربرعکس، . دمشاهده شمقدار در دوره انتهایی 

ها تمایلی به مصرف خوراک جامد نشان روز اول بره

 باال رفت، خوراک مصرفی هااما با افزایش سن برهندادند 

 (.P<01/0)ترین مقدار خود رسید و در دوره سوم به بیش

داری بین معنیاثرات متقابل ها نشان داد که بررسی داده

وزن زنده، از لحاظ جیره آزمایشی، جنس و دوره آزمایش 

وجود شیر و خوراک مصرفی  افزایش وزن روزانه،

 افزایش وزن روزانهکه دادند برخی محققین نشان  نداشت.

افزایش آزمایش تا پایان ماه دوم  قشقایی -های ترکیبره

معنی که یافت، اما در ماه سوم روند کاهشی داشت. بدین

کاهش و ضریب تبدیل مصرف خوراک در ماه سوم 

های دوم و سوم تقریباً مشابه و از ماه اول غذایی در ماه

محققین دیگر اظهار نمودند که افزایش  اما [.2کمتر بود ]

داری بر افزایش وزن روزانه معنی تأثیرطول دوره پروار 

 . [13]ندارد 

جیره حاوی  کنندهگروه دریافتدرصد هماتوکریت در

داری بادرنجبویه نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی

درصد  10Q(؛ اما استفاده از کوآنزیم 3نداشت )جدول 

ه کگزارش شده است ها را باال برد. بره خون هماتوکریت

 پالکت و متوسط حجم گلبولی ،هماتوکریتهموگلوبین، 

 های گوشتی[ جوجه6های قرمز خون ]گلبول[ و شمار 7]

و  بادرنجبویه ترتیب پودر گیاهافزودن به تأثیرتحت 

دهد نبودند. نتایج برخی تحقیقات نشان می 10Qکوآنزیم 

ت های قرمز نداشی بر تعداد گلبولتأثیر 10Qکه کوآنزیم 

شاخص شکنندگی اسمزی ولی این کوآنزیم باعث کاهش 

تواند باعث د؛ کاهش این شاخص میگلبول قرمز ش

و  ءپذیری غشامحافظت از ساختار گلبول قرمز، توسعه

 [.  16ای قرمز شود ]هشکل هندسی گلبول

های سفید خون درصد کل گلبولدر مطالعه حاضر 

ویه و افزودن بادرنجب تأثیرداری تحت طور معنیها بهبره

. (P>05/0) و افزایش یافت بودبه جیره  10Q کوآنزیم

گزارش شده است که افزودن بادرنجبویه به جیره 

های ث افزایش تعداد کل گلبولباع نیزهای گوشتی جوجه

 تایج مطالعه حاضر نشان داد کهن. [7] شدخون سفید 

ها آزمایشی تغییر محسوسی در درصد مونوسیت هایجیره

د ها نداشتند. حضور بادرنجبویه در جیره درصو بازوفیل

لنفوسیت را کاهش و درصد نوتروفیل خون را افزایش داد 

(05/0<P ؛) 10هرچند کوآنزیمQ توجهی نتوانست تغییر قابل

ین ا(. با 2درصدهای این دو فراسنجه داشته باشد )جدول  در

 ها نسبت به گروه شاهدوجود، درصد ائوزینوفیل خون بره

-دیر طبیعی فراسنجههایی که در مورد مقاتر بود. گزارشبیش

های خون و ایمنی گوسفندان نژادهای مختلف وجود دارد، 

  بودن این مقادیر است.دهنده متفاوت نشان
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ها، های سفید، لنفوسیتای مقادیر گلبوللعهدر مطا

ترتیب ها و هماتوکریت در گوسفندان لری بهنوتروفیل
 76/38و  95/29، 09/50عدد در میکرولیتر و  08/12×310

های متعدد اثرات نتایج تحقیق[. 8درصد گزارش شده است ]

دهد؛ افزودن در باال بردن ایمنی بدن را نشان می 10Qکوآنزیم 

های گوشتی سبب بهبود فعالیت کوآنزیم به جیره جوجهاین 

دنبال آن بهبود عملکرد سیستم ایمنی لیزوزوم سرم شد که به

[. نشان داده شده است که کمبود 16ها مشاهده شد ]جوجه

شده ولی به  Tهای باعث کاهش فعالیت سلول 10Qکوآنزیم 

هبود دنبال استفاده از مکمل کوآنزیم، فعالیت سیستم ایمنی ب

برای عملکرد  10Q[. مقادیر کافی کوآنزیم 15یافته است ]

هایی که در ساختار ایمنی بدن نقش ها و بافتمطلوب سلول

رسد. این محققین گزارش کردند که نظر میدارند، ضروری به

استفاده از مکمل کوآنزیم  دنبالبهها رغم افزایش لنفوستعلی

10Q فید، هتروفیل و های سداری در گلبولتغییر معنی

 [.6همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسیت مشاهده نشد ]
اکسیدانی باالیی دارد و این بادرنجبویه فعالیت آنتی

از ترکیبات فنلی آن نسبت داده شده است. خاصیت به 

ها از طریق تقویت سیستم دفاعی اکسیدانکه آنتیجاییآن

بدن علیه تنش اکسیداتیو و همچنین جلوگیری از 

های غشا و حفظ حالت سیالی غشای پراکسیداسیون چربی

[، 9شوند ]سلول، مانع از تضعیف سیستم ایمنی بدن می

به جیره دام احتماالً از طریق کاهش  هااکسیدانآنتیافزودن 

ها، تنش اکسیداتیو ایجادشده به سبب افزایش هتروفیل

ها در فرآیندهای التهابی و جلوگیری کند؛ زیرا هتروفیل

 [. 22یابند ]نش افزایش میت

 
 های سفید خونهای آزمایشی  بر درصد هماتوکریت و گلبول. اثر جیره، جنس و دوره3جدول 

 فراسنجه
 هماتوکریت

 )درصد(

 مونوسیت
 )درصد(

 لنفوسیت
 )درصد(

 نوتروفیل
 )درصد(

 ائوزینوفیل
 )درصد(

 بازوفیل
 )درصد(

 های سفید گلبولکل
 میکرولیترخون( )در

 83/6295±64/143 06/0±02/0 82/0±09/0 84/48±23/1 09/49±18/1 56/1±14/0 62/33±53/0 کل

        جیره

 b81/32 47/1 a75/53 b62/44 b59/0 09/0 b5775 شاهد

 ab46/33 62/1 b53/45 a53/52 a84/0 06/0 a6550 بادرنجبویه

 10Q   a59/34 59/1 a01/48 b37/49 a03/1 03/0 a5/6562کوآنزیم 

 63/234 05/0 07/0 75/1 94/1 26/0 49/0 هااستاندارد میانگینخطای

 05/0 11/0 001/0 05/0 05/0 61/0 05/0 داریسطح معنی

        جنس بره
 a87/1 a71/51 b52/45 83/0 06/0 67/6241 29/33 نر

 b25/1 b48/46 a16/52 81/0 06/0 00/6350 95/33 ماده

 58/191 04/0 09/0 43/1 47/1 19/0 49/0 هااستاندارد میانگینخطای
 72/0 11/0 55/0 001/0 05/0 05/0 75/0 داریسطح معنی

        آزمایشدوره 

 -- a12/39 d58/0 b46/43 a87/55 c04/0 006/0 زمان تولد

 -- b04/33 bc29/1 b71/44 a79/52 b92/0 08/0 30روز 

 -- bc20/32 a63/2 a92/52 b83/43 a46/1 08/0 60روز 

 -- c12/30 b75/1 a29/55 b87/42 b87/0 08/0 90روز 

 -- 05/0 15/0 01/2 03/2 26/0 79/0 هااستاندارد میانگینخطای
 -- 12/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 داریسطح معنی

a-cدار ها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 05/0استP<.) 
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گرم در کیلوگرم میلی 100برگ گیاه بادرنجبویه )

 در Cاکسیدانی مشابه با ویتامین ات آنتیتأثیرخوراک( 

نشان داده  رتبرطرف کردن اختالالت ناشی از سرب در 

دارای این گزارش، برگ بادرنجبویه بر اساس است؛ 

ویتامین باعث بهبود عملکرد ین ااست و  Cویتامین 

یل درصد هماتوکریت، ائوزینوف [.4]شود سیستم ایمنی می

های نر و ماده تفاوت های خون برهو بازوفیل نمونه

درصد مونوسیت  (. هرچند،3نداشت )جدول  داریمعنی

روفیل از ماده و درصد نوت تربیشهای نر و لنفوسیت بره

کل  نر باالتر بود. تعدادهای های ماده نسبت به برهبره

اری دهای نر و ماده تفاوت معنیهای سفید بین برهگلبول

گزارش شده است که درصد هماتوکریت نداشت. 

های سفید در جنس نر گوسفند برخالف تعداد گلبول

ققین مح ،همچنین .[3]از ماده بود  تربیشبختیاری  -لری

اقی داری در شمارش افترنشان دادند که تفاوت معنی

های سفید جنس ماده و نر در فصول مختلف وجود گلبول

 ل، نژادرسد عواملی مانند فصنظر می. بنابراین، به[8]دارد 

توانند باعث تغییر در الگوی این و جنس حیوان می

 مختلف آزمایشهای بین دورههای خونی شوند. فراسنجه

داری از لحاظ هماتوکریت خون وجود داشت تفاوت معنی

. ها درصد آن کاهش یافت( و با افزایش سن بره3ل )جدو

 ا. ام[3] نتایج مشابهی در گوسفندان زل گزارش شده است

 بختیاری از دو -برخالف این نتایج، در گوسفندان لری

 شبا افزایش سن، هماتوکریت نیز افزایو سالگی به بعد 

دلیل فعالیت هاند که بمحققین گزارش کرده این ؛یافت

شیرگیری، ازدر گوسفند در سنین پسسازی نخو

  [.8یابند ]قرمز خون افزایش می هایگلبول

در مطالعه حاضر درصد مونوسیت، لنفوسیت و 

ائوزینوفیل با باال رفتن سن از زمان تولد به بعد افزایش، 

های سنی مختلف نوتروفیل کاهش و بازوفیل در دوره

دار در تفاوت معنی (.3 داری نداشت )جدولمعنیتغییر 

ها و نوتروفیل هالنفوسیتهای قرمز، درصد تعداد گلبول

سال در برخی سال و باالتر از یکبین گوسفندان زیر یک

تحقیقات برخی . نتایج [3شود ]ها مشاهده میگزارش

های اول تولد دارای های جوان در ماهدهد که دامنشان می

ی هستند و تربیشهای سفید تعداد کل گلبول

تدریج با افزایش سن حیوان باال  های خون بهسیتلنفو

[. در گزارشی نیز تغییرات سن گوسفندان 11رود ]می

های بختیاری باعث تغییر شمارش افتراقی گلبول -لری

سفید شد ولی روند تغییرات تا حدودی متفاوت از تحقیق 

که درصد نوتروفیل تا سه ماهگی نحویحاضر بود. به

اشت ولی از شش ماهگی افزایش داری ندتغییر معنی

ها و ای نشان داد و درصد لنفوسیتمالحظهقابل

های ؛ مونوسیتها نیز با افزایش سن، باال رفتائوزینوفیل

خون روند کامالً کاهشی داشتند. این محققین، تقویت 

سیستم ایمنی و برخورد با عوامل عفونی را دلیل افزایش 

ها، نوتروفیل های سفید و افزایشتعداد کل گلبول

تر عنوان های مسنها در برهها و ائوزینوفیللنفوسیت

محققین، در روزهای اولیه برخی [.  بنابر گزارش 8کردند ]

ها، درصد ها و بزغالهها، برهبعد از تولد گوساله

ها است و ادامه حیات این از لنفوسیت تربیش هانوتروفیل

یابد نوتروفیل ادامه میها با لنفوسیت کمتر نسبت به دام

 تربیشها ولی از هفته دوم بعد از تولد تعداد لنفوسیت

که نسبت بین نوتروفیل به لنفوسیت در بره و طوریشده به

رسد. از ماه سوم می 6/0و در بزغاله  5/0گوساله 

های سفید خون را درصد گلبول 70-80ها لنفوسیت

مقادیر دهند. هرچند که با افزایش سن، تشکیل می

شود ولی همچنان درصد لنفوسیت و نوتروفیل کم می

اثرات متقابل  [.23از نوتروفیل است ] تربیشها لنفوسیت

لنفوسیت، نوتروفیل و برای تیمار، دوره و جنس 

 اما (>05/0P؛ 3تا  1 هایشکل)دار شد ائوزینوفیل معنی

 دار نبود. ها معنیبرای سایر فراسنجه
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 .های آزمایشی در روزهای مختلف در جنس نر و ماده. تغییرات درصد لنفوسیت بین گروه1شکل 

a-cها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 05/0دار استP<.) 
 

 
 .مختلف جنس نر و مادههای آزمایشی در روزهای . تغییرات درصد نوتروفیل بین گروه2شکل 

a-cمعنیها با حروف نامشابه در هر ستون : تفاوت میانگین( 05/0دار استP<.) 

 

 
 .های آزمایشی در روزهای مختلف جنس نر و ماده. تغییرات درصد ائوزینوفیل بین گروه3شکل 

a-cنامشابه در هر ستون معنیها با حروف : تفاوت میانگین( 05/0دار استP<.) 
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آمده نشان داد که استفاده از بادرنجبویه و دستنتایج به

گلوتاتیون پراکسیداز، ی بر غلظت آنزیم تأثیر 10Q کوآنزیم

اکسیدانی نداشتند ظرفیت کل آنتیو جی ایمونوگلوبولین

مشابه نتایج تحقیق حاضر، گزارش شده است (. 4)جدول 

ی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون تأثیرکه عصاره بادرنجبویه 

 از طرفی برخی تحقیقات  نداشت. [5پراکسیداز ]

بر  تأثیرینیز  10Qکوآنزیم دهد که نشان می

افزودن بادرنجبویه به [. 6] ه استنداشت جیایمنوگلوبولین

سرم خون آلدهید دیمالونها سبب کاهش مقدار جیره بره

 اکسیدانی بادرنجبویه سبب شده شد. خاصیت آنتی

 های دارای قابلیت پاکسازی رادیکال است که این گیاه

 [. 5باشد ]آزاد آنیون سوپراکسید و نیتریک اکساید 

رسد در نظر میآمده بهدستهبنابراین با توجه به نتایج ب

بادرنجبویه نقش استفاده از گیاه  10Qمقایسه با کوآنزیم 

ها اکسیدانی در برههای آنتیشاخصمؤثرتری در بهبود 

 داشته باشد.
 

آلدهید  و ظرفیت دیو جنس بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، میزان ایمونوگلوبولین جی، مالون . اثر جیره4جدول 

 اکسیدانی کلآنتی

 اسنجهفر
  گلوتاتیون پراکسیداز

 )واحددر لیتر(

 جیایمونوگلوبولین

 لیتر(در دسیگرم)میلی

  آلدهید دیمالون

 لیتر()نانومول در میلی

 اکسیدانی کلظرفیت آنتی

 )نانومول در میکرولیتر عصاره متانولی(

 99/2±03/0 39/4±22/0 9/1029±74/55 317/106±36/4 کل

     جیره

 a08/5 02/3 56/1026 56/103 شاهد

 b81/3 98/2 06/1029 73/101 بادرنجبویه

 10Q 67/113 07/1034 a28/4 99/2کوآنزیم 

 03/0 29/0 17/12 88/6 ها استاندارد میانگینخطای

 19/0 05/0 66/0 43/0 داریسطح معنی

     جنس بره

 01/3 62/4 9/1023 06/101 نر

 12/3 15/4 89/1035 57/111 ماده

 05/0 21/0 58/11 61/5 ها استاندارد میانگینخطای

 16/0 25/0 31/0 22/0 داریسطح معنی

     دوره آزمایش

 a87/140 d25/112 d51/1 a79/3 زمان تولد

 b39/100 a79/1433 a01/6 b17/3 30روز

 b94/87 b24/1385 c98/4 c72/2 60روز

 b06/96 c31/1188 b06/5 c71/2 90روز 

 05/0 2/0 41/17 94/7 ها  استاندارد میانگینخطای

 001/0 001/0 001/0 001/0 داریسطح معنی

a-cمعنیها با حروف نامشابه در هر ستون : تفاوت میانگین( 05/0دار استP<.) 
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غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز سرم خون با 

ها از زمان تولد به بعد کاهش یافت افزایش سن بره

ا تجی از زمان تولد ایمنوگلوبولینولی غلظت ( 4)جدول 

 شدت افزایش داشت. این روند در ماه دومماهگی به یک

 طور عمده کاهشی بود ولی به مراتب از غلظتهو سوم ب

 30روز در  آلدهید دیمالونزمان تولد باالتر بود. مقدار 

 برابر افزایش نشان داد دود چهارنسبت به روز تولد ح

هرچند در ماه دوم و سوم روند کاهشی داشت ولی هنوز 

انی اکسیدنسبت به زمان تولد باالتر بود. ظرفیت کل آنتی

ات ها کاهش یافت. مطالعسرم خون نیز با افزایش سن بره

 نزیممتعدد نتایج متناقضی درباره چگونگی تغییر فعالیت آ

دهد. با افزایش سن نشان میگلوتاتیون پراکسیداز 

دهنده افزایش ها نشانکه نتایج برخی پژوهشدرحالی

ارش گز ،[17باشد ]فعالیت این آنزیم با باال رفتن سن می

با  کننده کاهش فعالیت آنزیمدیگر بیان پژوهشگرانبرخی 

نس اثرات متقابل تیمار، دوره و ج[. 24افزایش سن است ]

میزان غلظت ، پراکسیدازگلوتاتیون  آنزیمدر خصوص 

آنتی  و ظرفیت آلدهید دیمالونآنزیم  جی،ایمونوگلوبولین

  دار نبود.معنی کلاکسیدانی

 جبویهاستفاده از گیاه بادرناین آزمایش، نتایج  براساس

در روز  گرممیلی 30درصد جیره و همچنین  10در سطح 

اکسیدان خوراکی در جیره عنوان آنتیبه 10Qکوآنزیم 

شود. تواند باعث بهبود سیستم ایمنی های شیرخوار میبره

در جیره  01Qبادرنجبوبه و کوآنزیم  تربیشمقادیر بررسی 

 . شودتوصیه میها بره
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Abstract 
A total of 24 male and female Sanjabi suckling lambs with an average weight of 4.2 kg at birth day were used in a 90-

day trial period using randomized complete block design for evaluation of two dietary antioxidants. The lambs were 

received forage and concentrate from the second week of birth in addition to maternal milk. The experimental diets 

included control (milk and starter), control + 10% lemon balm (Melissa officinalis) and control + one tablet CoQ10 (30 

mg). Every 30 day of experiment blood samples were drawn from jugular vein to measure some hematological and 

enzymatic parameters. No significant difference was observed among treatments for daily milk, dry matter intake and 

performance of lambs. Hematocrit was not affected due to lemon balm but it was increased (P<0.05) by CoQ10. Diets 

containing antioxidants increased the total white blood cells compared to control (P<0.05); but monocytes and 

basophils did not alter these parameters. Lemon balm reduced the lymphocytes and increased neutrophils while 

CoQ10 did not influence these two parameters. Eosinophil in blood samples of lambs received Lemon balm or CoQ10 

were more than that of control (P<0.05). The concentrations of glutathione peroxidase, immunoglobulin-G and total 

antioxidant capacity were not affected by treatments, but lemon balm supplementation decreased (P<0.05) 

malondialdehyde index. The results of this experiment showed, the use of lemon balm in 10% of diet as well as 30 

mg/day of coQ10 in suckling lambs’ diet improved immune system, however no significant changes observed in the 

performance of the lambs. 
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