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29/01/97تاریخ پذیرش:25/11/96تاریخ دریافت:

چکیده
هاي خونی خوراکی و تزریقی بر عملکرد، متابولیتصورتبهEسلنیوم و ویتامین استفاده ازیرتأثبررسی منظوربهاین آزمایش 

وزنمتوسط با شیرخوار داالق یک تا دو ماههنر برهرأس18هاي شیرخوار نژاد داالق انجام شد. در برهيمواد مغذو قابلیت هضم 
تیمار - 1ارها شامل: قرار گرفتند. تیماستفادهموردتصادفی با سه تیمار و شش تکرار کامالًدر قالب طرح کیلوگرم7/2±13

(خوراندن دهانی تیمار خوراکی-3) و Eو ویتامین یومسلنتیمار تزریقی (تزریق بافتی - 2)، Eو ویتامین یومسلن(بدون شاهد
در .روز توزین شدند14ها هر وزن، برهتغییراتبررسـیروز بود. جهت84. طول دوره آزمایش بودند) Eو ویتامین یومسلن

گیري قابلیت هزهاي خون از رگ وداج گرفته شد و به آزمایشگاه منتقل شدند. جهت انداآزمایش، نمونه63و 42، 21روزهاي 
در داريیمعنانجام شد. نتایج نشان داد که بین تیمارها اختالف یشآزمااز مدفوع در هفته آخر یريگنمونههضم مواد مغذي 

طوربهنسبت به گروه شاهد Eسلنیوم و ویتامین کنندهیافتدرتیمار هر دودر). غلظت آهنp<05/0وجود نداشت (هابرهعملکرد 
تزریقی نسبت به صورتبهEسلنیوم و ویتامین کنندهیافتدردر تیمار سیریدغلظت تري گلی). >05/0pداري افزایش یافت (معنی
تزریقی و صورتبهeو ویتامین مکمل سلنیوم ). >05/0pداشت (داريیمعنخوراکی و شاهد افزایش صورتبهکنندهیافتدرتیمار 

)، همچنین استفاده >05/0pنسبت به تیمار شاهد شد (گلوتاتیون پراکسیدازمیآنزباعث افزایش فعالیتاین آزمایش در خوراکی
ن تترایدوتیرونیمون داري در غلظت هورهاي شیرخوار اختالف معنیتزریقی و خوراکی در برهصورتبهeو ویتامین مکمل سلنیوم از 
). غلظت گلوکز خون در تیمار تزریقی نسبت به تیمار شاهد و خوراکی افزایش یافت >05/0pایجاد نمود (یدوتیرونینتريو 
)05/0p< .(داريیمعنمواد مغذي در بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت یريپذگوارش) 05/0نشان نداد>p .(نتایج این یطورکلبه

داريیمعنباهم تفاوت یبررسموردهاي فراسنجهدر اکثر eکه استفاده خوراکی و تزریقی سلنیوم و ویتامین آزمایش نشان داد 
تیمار خوراکی افزایش نشان داد.گلیسرید خون در تیمار تزریقی نسبت بهنداشتند و تنها گلوکز و تري

بره شیرخوار،هاي خونیه، قابلیت هضم مواد مغذي، فراسنجEسلنیوم و ویتامین کلیدي: هايواژه

مقدمه
و سالمت منظور حداکثر تولیدبهاستفاده از عناصر معدنی 

). طبق توصیه انجمن ملی 32،33(باشدیمدام ضروري 
رشد در حالخوار شیر) نیاز روزانه بره29تحقیقات گوسفند (

1/0کیلوگرم به سلنیوم حدود 20با میانگین وزن حدود 
یک ماده معدنی عنوانبهسلنیوم باشد. میدر روز گرمیلیم

، با توجه به میزان تغییر آن در منابع مصرفکمضروري اما 
) و همچنین کمبود سلنیوم 4گیاهی مصرفی نشخوارکنندگان (

خاك در بسیاري از مناطق دنیا و ایران حائز اهمیت است 
درسلنیومجذبکهینابهتوجهطرفی با)، از16،27،23(

استنشخوارکنندهغیرحیواناتازکمترگاننشخوارکنند
حیواناتبرابر5/2اي معدهتکحیواناتدرسلنیومجذب(

جیرهدرکافیسلنیومینتأماهمیت) استنشخوارکننده
آنکمبودمتعاقباًوکندیمدوچندانرانشخوارکنندگان

تولیديو عملکردشکمبهدر وضعیتمنفیتغییراتتواندمی
معدنیمادهیک). سلنیوم45باشد (داشتهپیدررادام

طبیعیعملکردحفظبراياست کهحیواناتدرضروري
غذاییمنبعیکفیزیولوژیک بدن ضروري است و همچنین

). در مطالعات زیادي 38(کندیمفراهمرااکسیدانآنتیمؤثر
) 7)، الیس و همکاران (35مطالعات رففت و همکاران (ازجمله

) مشخص شد که مصرف سلنیوم و 8س و همکاران (و جیادینی
دهد و را افزایش میهاباديیآنتدر گوسفند تولید Eویتامین 

برد و همچنین را باال میژنیآنتمقاومت دام در مقابله با 

) طبق تحقیقات خود 41) و تارنر و فینچ (40ساتل و جونز (
ود باعث بهبEاظهار نمودند که مصرف سلنیوم و ویتامین 

بهتر اهمیت دركمنظوربهشود. پاسخ ایمنی سلولی دام می
زیاديتحقیقاتEویتامین وسلنیوممفیدبیولوژیکی و اثرات

سلنیوم،یراًاخ. استشدهانجامگوسفندعملکردورشدبر
یک نوع1دئودیناز5یدوتییرین از آنزیمجزءیکعنوانبه

تترایدوتیرونین يهاهورموندر تبدیل کهآنزیمیشد،شناخته
)، همچنین 32،12کند (یدوتیرونین ایفاي نقش میتريو
لنیوم به دلیل حضور در آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نقش س

). عالوه39(کندبدن ایفا میاکسیدانییآنتمهمی در سیستم 
سلنیوم و ) مشخص کردند که43ودوري و همکاران (این،بر

نیز اثرگذار گوسفنددرنزیمسلنوآفعالیتبرEویتامین 
منظور کاهش اثرات نامطلوب تنش گرمایی از به.باشدمی
و از برخی E ،Cايیتامینهوهاي طبیعی مانند اکسیدانیآنت

ثابتاست. همچنین شدهاستفادهمواد معدنی (سلنیوم و روي) 
و موادمعدنی نقش مهمی در رشد هایتامینواست که شده

رابطه). یک30دارند (هاآنیدمثلیتولهاي تفعالیحیوانات و 
درگوگرددارآمینواسیدهايوEو ویتامین سلنیومبینمهم

این کمبودازکهايتغذیههايیماريبازبرخیازجلوگیري
شدهثابتهمچنین .)18دارد (وجود،آیدیمبه وجودعناصر 

در کاهش اختالالت رادیکالEو ویتامین است که سلنیوم
.)25نقش محافظتی دارند (زاتنشناشی از عوامل آزاد

Eو ویتامین سلنیومکمبودکهدهدتحقیقات زیادي نشان می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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80............. ...................................................................يمواد مغذقابلیت هضم خونی و هايفراسنجهخوراکی و تزریقی بر عملکرد، Eسلنیوم و ویتامین یرأثت

عضله سفید یا بیماري. شودیمبافتاختالل در انقباضسبب
و متولدشدههاي تازه دیستروفی عضالنی که بیشتر در دام

کمبود سلنیوم در اثرشودیمحیوانات جوان با رشد سریع دیده 
کهحالینباا)، 24،9(افتدیمو یا هردو اتفاق Eو ویتامین 

اثراتتواندیمEدریافت تزریقی یا خوراکی سلنیوم و ویتامین 
مثبت و حائز اهمیتی را در سالمتی و عملکرد دام داشته باشد،

پرداختهکمتر به اهمیت این موضوع شدهانجاممطالعات در
و علیرغم اینکه عالئم کمبـود سلنیوم .)16،20است (شده

، در کشور ما تحقیقات باشدیمشایع هادامدر Eویتامین 
هاي در برهEو ویتامین بررسـی اثـر سلنیوممنظوربهچندانی 

صورت نگرفته است. عالوه بر این، اکثر تحقیقـات شیرخوار 
در جنس مـاده Eو ویتامین سلنیوم استفاده از بـر مبنـاي 

بـوده اسـت یدمثلتولدر آبستنی و یرتأثمنظوربه
ایران در رابطه باات اندکی درتحقیق). 16،1،27،26(

بـرEو ویتامین بررسی اثـر سلنیوممنظوربهنشخوارکنندگان 
همچنین عملکرد تولیدي داممواد مغذي و قابلیت هضم

ضروري به و بیشترنیاز بـه تحقیقات جدیدصورت گرفته که 
یکی از مسائل مهم در استفاده از داروها و .رسدیمنظر 

ویتامینی و معدنی روش استفاده از این مواد در دام يهامکمل
توان از آجرهاي البته در مورد مواد معدنی می. باشدیم

استفاده تزریقی مواد معدنی و لیسیدنی نیز استفاده کرد. 
دقیقا به بدن نظرموردشاید از این لحاظ که مقدار هایتامینو

رسد یک مزیت باشد ولی این روش در واحدهاي حیوان می
طرفی مقید کردن باشد و از و مشکل میبرزمانبزرگ بسیار 

شود. و تزریق بافتی موجب وارد شد استرس به دام میدام 
هاي شیرخوار در این زمینه بسیار مهم و حساس هستند بره

ها موجب وارد شدن رهزیرا مهار و تزریق دارو و ویتامین به ب
شود، به همین دلیل اگه بتوان استرس شدیدتري می

در شرایط خاص را یازنموردهاي معدنی و ویتامینی مکمل
در تواندیم، قرارداداستفادهموردتر راحتصورتبهبتوان 

باشد مؤثرها بسیار کاهش نیروي انسانی و افزایش عملکرد بره

با Eسلنیوم و ویتامین یرتأثی بررسباهدفتحقیق ). این 39(
هاي کی و تزریقی بر عملکرد، متابولیتروش مصرف خورا

شیرخوار نژاد يهابرهدر يمواد مغذخونی و قابلیت هضم 
است.شدهانجامداالق 

هاروشمواد و 
Eسلنیوم و ویتامین یرتأثبررسی منظوربهحاضر قتحقی

ي خونی و قابلیت هاخوراکی و تزریقی بر عملکرد، متابولیت
هدر فاصلهاي شیرخوار نژاد داالق در برهيمواد مغذهضم 
مزرعه در 1396ماهیبهشتاردتا 1395اسفندماهزمانی 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 1آموزشی و پژوهشی شماره 
بره رأس 18انجام شد. در این پژوهش طبیعی گرگان 
کیلوگرم  13±7/2زن با متوسط وماهه 2تا 1شیرخوار داالق 

و بررسی کامل و ه ها تحت معاینبرههسپس همشدهانتخاب
ها مت و صحت عملکرد آنالسنظرازقرار گرفتند تا قدقی

گروه سهدر تصادفی طوربهها برهاطمینان حاصل شود.
مارهایتقرار گرفتند.استفادهمورد)رأس6(آزمایشی مساوي 

ماریت-E( ،2نیتامیو ویوملنسشاهد (بدون ماریت- 1شامل: 
ماریت- 3) و Eنیتامیو ویومسلنیبافتقی(تزریقیتزر

همه ) بودند.Eنیتامیو ویومسلنی(خوراندن دهانیخوراک
جیره هاي یکسان و شیرمادر دسترسی داشتند.ها به جیرهبره

شدهدادهنشان 1و مواد مغذي در جدول مورداستفادهغذایی
005/0و سلنیوم به میزان Eوراندن ویتامینتزریق و خ.است

گرمیلیم1/0هر کیلوگرم وزن زنده (حدود يدرازاگرمیلیم
). 29صورت گرفت (هاي برابر با دزکیلوگرم وزن زنده) 20در

و سلنیوم تکرار Eیتامینهر دو هفته تزریق و خوراندن و
انجام هابرهعضالنی در قسمت ران صورتبه. تزریق شدیم

و سلنیوم در Eشد و براي تیمار خوراکی، ابتدا مکمل ویتامین
هابرهیله شربت خوران به مصرف وسبهسپس وشدهحلآب 
رسید.می

و مواد مغذي جیرهمورداستفادهجیره آزمایشی -1جدول 
Table 1. Experimental ration and nutrients

رمقداواحدمواد مغذيدرصدمواد خوراکیردیف
89درصدماده خشک30یونجه خشک1
65/2در کیلوگرميمگا کالرانرژي قابل متابولیسم20دانه ذرت2
16درصدپروتئین خام25دانه جو3
6/18درصدفیبر نامحلول در شوینده اسیدي14سبوس گندم4
5/32درصدفیبر نامحلول در شوینده خنثی7/9کنجاله سویا5
5/2درصدربی خامچ5/0نمک6
73/0درصدکلسیم5/0پودر صدف7
3/0دي کلسیم فسفات8
100جمع کل9

، 28، 14ها، در روزهاي جهت بررسـی تغییرات وزن بره
روز 84. طول دوره آزمایش کشی شدندوزن84و 70، 56، 42

آزمایش انجام شد 63و 42، 21در روزهاي یريگخونو بود 
قبـل از نوبـت غـذایی صـبح و بـا اعمـال کهيطوربه

همهاز طریق ورید وداج از ساعته16تا12محدودیت غذایی
شده در دو لوله جداگانه گرفتهخونو شدیريگخونهـا بـره

آوردن پالسـما و دیگـري به دستیکی حاوي هپارین براي 

آوردن سرم ریخته شد. به دستبـدون هپـارین جهـت 
20به آزمایشگاه، به مدت سریع خون پس از انتقال يهانمونه

دور در دقیقـه) و 3500دقیقه سـانتریفوژ شـده (بـا سـرعت 
پالسـما و سـرم تـا يهانمونهجدا گردید. هاآنیاسرمپالسما 
نگهداري گرادیسانتدرجه -20، در دماي یريگاندازهزمـان 

، 1ذب اتمـیآهن توسـط دسـتگاه جـوشدند. غلظت روي
بـا شیمییستزهاي شرکت کلسیم و فسفر توسط کیت

1- Iodothyronine 5 deiodinase
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کلـسترول،،یسیریدگليتر، 1پکتروفتومتردسـتگاه اسـ
با چگالی هايیپوپروتئینلو 2با چگالی کـمهايیپوپروتئینل

آزمون و با هاي شـرکت پارسکیتنیز با استفاده از،3زیاد
آنزیمتفعالیند.تعیین شددسـتگاه اسـپکتروفتومتر

، آلمان) 5(زلبیوبـا اسـتفاده از کیـت4پراکسیدازگلوتاتیون
مطـابق بـا دسـتورالعمل شــرکت ســازنده و توســط 

گیري شد. غلظت اندازهاسـپکتروفتومتردســتگاه
بـا اسـتفاده از یدوتیرونینتريتترایدوتیرونین ويهاهورمون

6ریدرتوسط دستگاه االیزا پیشتاز طبشرکت کیت

اي خون، آلبومین و غلظت گلوکز، ازت اورهگیري شد.اندازه
دسـتگاه پروتئین کل با کیت شرکت پارس آزمون و 

.تعیین شداسـپکتروفتومتر
طوربهیمارهر تدر ادامه آزمایش چهار راس بره از 

هاي متابولیکی انتقال یافتند تا اثر تصادفی انتخاب و به قفس
وراکی و تزریقی بر قابلیت هضم مواد خEسلنیوم و ویتامین 

روز 5گیري شود. آزمایش قابلیت هضم شامل مغذي اندازه
مدفوع يهانمونهيآورجمعروز 5و به قفسیريپذعادت
گیري نمونهیقطرازمدفوع يآورجمعدر این مرحلهبود. 

روز ادغام 5و نمونه هاي هر دام در مدفوع از مقعد انجام شد
الزم به .نجام آزمایش مورد استفاده قرار گرفتشده و جهت ا

هر تیمار تکرار از4ذکر است که آزمایش قابلیت هضم با 
انجام شد.

خـوراك و يهانمونهترکیب شیمیایی جهت تعیین
مـدفوع (مـاده خـشک، پروتئین خام، خاکستر، چربی خام، و 

) 3(7تجزیهدانانیمیشیانجمن رسميهاروشماده آلی) از 
بـه روش8فیبر نـامحلول در شـوینده اسـیديواستفاده شد

گیــري انــدازه. تعیین شد) 42(و همکاران ون سوست 
هاي خوراك طبق روش وسترما غلظــت کلــسیم در نمونه

براي تعیین فسفر ازانجام شد. و با دستگاه جذب اتمـی )44(
ز از مقـدار ازت نیـبراي تعیین دستگاه اسپکتروفتومتر و

طرح کامالً در قالب این پژوهشاستفاده شد. دستگاه کلدال
ها در بـه دلیـل اینکه وزن اولیه برهو تصادفی اجـرا شـد

ها از شروع آزمـایش یکـسان نبـود، بـراي آنـالیز داده
اطالعات مربوط وتحلیلیهتجزي . براکوواریانس استفاده شد

: اري زیر استفاده شدپذیري مواد خوراکی از مدل آمگوارشبه
Yij= µ+Ti+eij

Yij: مقدار مشاهده تیمارi ام در تکرارjام
µ:اثر میانگین
Ti: اثر تیمارiام
eij: اثر خطاي آزمایشی مربوط به تیمارi ام در تکرارjام

گلیسیرید، غلظت تري، وزن بـدناز قبیل صفاتبراي 
، خیلـی کـمبا چگالی کـم و هايیپوپروتئینلکلسترول، 

فعالیـت آنـزیم گلوتـاتیونبـا چگالی زیـادهايیپوپروتئینل
و نیرونیدوتیتترايهاهورمونغلظت ، پراکـسیداز

کلسیم، فسفر، پتاسیم، روي، و همچنین مقدارنیرونیدوتیيتر

تکـرار هايیريگاندازهصورتبهپالسماي خون، آهن، و مس 
تجزیه شدند که مدلشـده در چارچوب طرح کامالً تصادفی

.استشدهدادهآمـاري آن در زیر نشان 
Yijk= µ+Ai+ Eaik+Bj+ABij+Ebijk

Yijk:مربوط به تیمارمشاهدهiگیريهو زمان اندازjدر تکرارk
µ:هامیانگین کلی مشاهده

Ai:اثر تیمارi
Eaik:اشتباه اصلی

Bj:گیرياثر زمان اندازهj
ABij :رکنش تیمابرهمiگیريو زمان اندازهj
Ebijkشتباه فرعی : ا

اي دانکـن ها با استفاده از آزمـون چنـد دامنـهمقایسه میانگین
تحلیلویهتجزانجـام شـد. 05/0بـا سطح احتمال خطاي 

)36(1/9نسخهSASآماريافزارنرمهـا بـا استفاده از داده
.انجام شد

نتایج و بحث
هر دو هفته ثبت شد وصورتبها هعملکرد وزنی بره

آزمـایش 84ها از روز صفر تـا اطالعات مربوط به عملکرد بره
. نتایج این آزمایش نشان داد که استشدهارائه2در جدول

تزریقی، خوراکی و صورتبهEدریافت سلنیوم و ویتامین 
تفاوت وزن نهاییوافزایش وزن روزانهنظرازگروه شاهد 

نتایج مربوط به ). p<05/0ا ایجاد نکرد (راريدیمعنآماري 
علیعملکرد حاصل از این آزمایش مطابق با نتایج تحقیق 

) بوده است، این محققین نشان دادند 2و علی عربی (محمدي
بـین تیمارهاي عملکرد وزنیازنظرداريیمعنتفاوت که 

گروه م و سـلنیوppm4/0و ppm2/0مقدارکنندهیافتدر
) نیز 27ود نداشت. مهري و همکاران (وجد سلنیومفاقشاهد

تغییر Eدر آزمایشی نشان دادند که مصرف سلنیوم و ویتامین 
هاي بلوچی نداشت. مطابق با نتایج این برهرشدداري در معنی

) نیز5) و دمینگاز وارا و همکاران (21تحقیق لی و همکاران (
خوراك افزایش وزن،،در نـرخ رشـدداريیمعنتفاوت 

کنندهیافتدريهابرهمصرفی و ضـریب تبدیل غذایی
؛، اما در تضاد با نتایج مطالعه حاضرمـشاهده نکردنـدسـلنیوم

) نشان دادند که مصرف سلنیوم باعث 37شی و همکاران (
احتماالً. شودیمروزانه در بزها یافزایش وزن و خوراك مصرف

بودن مقدار سلنیوم توان به بیشتر این تفاوت عملکرد را می
جیره پایه و یا افزایش جذب سلنیوم نسبت داد. کی نیگ و 

درسلنیومنگهداري) نشان دادند که جذب و15همکاران (
گوسفندانی که جیره غذایی مبتنی بر کنسانتره بیشتر دریافت 

علوفهپایهبرغذاییجیرهکهبودکردند، بیشتر از گوسفندانی
نمودند.بیشتر دریافت

1- Spectr AA220, Variant 2- Low Density Lipoprotein
3- High Density Lipoprotein 4- Glutathione peroxidase
5- Zellbio 6- ELX808, Tek-Bio
7- Association of Official Analytical Chemists (AOAC) 8- Acid detergent fiber
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82............. ...................................................................يمواد مغذقابلیت هضم خونی و هايفراسنجهخوراکی و تزریقی بر عملکرد، Eسلنیوم و ویتامین یرأثت

ي شیرخوار هابرهعملکرد رشد اثرات تیمارهاي آزمایشی بر -2جدول 
Table 2. Effects of experimental treatments on suckling lamb growth performance

تیمارهاپارامترها
SEMP-Value خوراکیتزریقیشاهد

78/1105/1281/1166/095/0میانگین وزن اولیه (کیلوگرم)
1/2225/2173/22497/572/0میانگین افزایش وزن روزانه (گرم)

48/3070/3080/3058/093/0میانگین وزن نهایی (کیلوگرم)
باشد. میدرصد5سطح دردارمعنیدهنده اختالفنشانردیفهردرغیرمشابهحروف

ي خونماپالسمواد معدنیغلظت اثرات تیمارهاي آزمایشی بر -3جدول 
Table 3. Effects of experimental treatments on plasma mineral concentration

تیمارهاپارامتر
SEMP-ValuePزمانPتیمار×زمان خوراکیتزریقیشاهد

b17/199a30/249a00/25287/1001/00001/<14/0آهن (نانوگرم/دسی لیتر)
58/13050/18658/135154/1712/00057/047/0روي (نانوگرم/دسی لیتر)

68/1035/1115/1121/013/004/007/0/دسی لیتر)گرمیلیمکلسیم (
57/957/926/933/027/096/565/1/دسی لیتر)گرمیلیمفسفر (
باشد. میدرصد5سطح دردارمعنیدهنده اختالفنشانردیفهردرغیرمشابهحروف

و کلسیمروي،،بوط به غلظت عناصر آهـننتایج مر
ت. اسشدهارائه3شمارهدر جدولخون پالسـماي فسفر
افزودن سلنیوم،است شدهدادهنشان 3که در جدول طورهمان

فـسفر و اثري بر غلظـت کلـسیم،تزریقی و خوراکیصورتبه
). نتایج حاصله از این آزمایش p<05/0(روي پالسما نداشت

) بوده است، که 2و علی عربی (محمديیعلنتایج همسو با 
در کلـسیم، فـسفر و روينتیجه گرفتند غلظت عناصر

4/0و 2/0مقدار کنندهیافتدربـین تیمارهاي مهربان يهابره
ppmود نداشت. کومار و وجتفاوتیگروه شاهدم و سـلنیو

سطوح مختلف سلنیوم به یرتأث) در آزمایشی 20همکاران (
بررسی پروارييهابرهدر روز در 3/0ppmو 15/0میزان

غلظت کلسیم و فسفر پالسماي نموده و اظهار داشتند که 

سلنیوم قرار نگرفتند. غلظت آهن در یرتأثتحت خون
سلنیوم و ویتامین اي نسبت گروه کنندهیافتدریمارهايت

) ولی بین دو >05/0pداري افزایش یافت (معنیطوربهشاهد 
داري دیده نشد. خوراکی و تزریقی تفاوت معنیتیمار

اصلی علمی عنوانبههمبستگی منفی سلنیوم و آهن 
). با توجه به مقایسه نتایج این 17،27،28است (شدهیرفتهپذ

آزمایش شاید بتوان دلیل افزایش غلظت آهن را به وجود 
به همراه سلنیوم Eویتامین احتماالًنسبت داد که Eویتامین 
بهبود شرایط سلول براي جذب آهن شده است، باعث 

اطالعات کافی در مورد توضیح و توجیه این موضوع هرحالبه
شفاف وجود ندارد.صورتبه

ي بیوشیمیایی خونهاسنجهغلظت فرااثرات تیمارهاي آزمایشی بر -4جدول 
Table 4- Effects of experimental treatments on concentration of blood biochemical metabolites

تیمارهاپارامتر
SEMP-ValuePزمانPتیمار×زمان خوراکیتزریقیشاهد

b91/34a58/65b16/4680/30010/00001/<01/0گلیسیریدتري
58/9375/10058/10706/631/009/014/0کلــسترول
16/5125/5541/5707/215/003/033/0بـا چگـالی زیـادلیپوپروتئین

47/3133/3208/3939/326/022/027/0بـا چگـالی کـملیپـوپروتئین
b66/81a25/100b41/8852/20017/00011/095/0/دسی لیتر)گرمیلیمگلوگز (

051/0>/50/4833/4891/5286/119/00001/دسی لیتر)گرمیلیماوره (
11/445/417/413/019/0020/052/0(گرم/دسی لیتر)نیآلبوم

17/0>/46/707/709/711/0054/00001پروتئن کل (گرم/دسی لیتر) 
باشد. میدرصد5سطح دردارمعنیدهنده اختالفنشانردیفهردرغیرمشابهحروف

دهد که مصرف سلنیوم و نشان می4جدول شماره 
داري را ختالف معنیتزریقی و خوراکی اصورتبهEویتامین 

و بـا چگـالی زیـادهايیپوپروتئینل، کلــسترولدر غلظت 
)، اماp<05/0ایجاد نکرد (بـا چگـالی کـمهايیپوپروتئینل

سلنیوم و کنندهیافتدردر تیمار غلظــت تــري گلیــسیرید
کنندهیافتدرتزریقی نسبت به تیمار صورتبهEویتامین 

داري داشت د افزایش معنیخوراکی و شاهصورتبه
)05/0P< در تقابل با نتایج این آزمایش ابراهیمی و همکاران .(
) در آزمایشی با استفاده از گوساله شیرخوار اظهار داشتند که 6(

در روز باعث کاهش 3/0ppmدریافت سلنیوم به میزان 

افزایش مقدارتوان شد که دلیل آن را میکلــسترولغلظت 
شدهانجامدانست. در سایر مطالعات تیرونینهورمون ترییدو

) نشان دادند که دریافت 19،20(کومار و همکـارانمرتبط، 
یريتأثها در روز در بره3/0ppmو 15/0سلنیوم به میزان 

پالسماي خون کلــسترولو بـر غلظــت تــري گلیــسیرید
) در آزمایشی با استفاده از 10. حیدري و همکاران (نداشــت

سییس1میش بلوچی نشان دادند که تزریق عضالنی 
وزن زنده در یلوگرمک10به ازاي هر Eسلنیوم و ویتامین 

غلظــت ازنظررا داريیمعنشرایط تنش گرمایی اختالف 
با گروه شاهد ایجاد نکرد. در کلــسترولو تــري گلیــسیرید
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افزایش Eو ویتامین فزودن مکمل سلنیومتحقیق حاضر ا
را بـه دنبال داشت نیرونیدوتیيترغلظـت هورمـوندارینمع

بر غلظت کلسترول خون ایجاد نکردیتوجهقابلاثر ولی 
گلیسرید شددار در غلظت تريهمچنین باعث افزایش معنی

به نوع و سن دام تواندیمتفاوت نتایج با سایر تحقیقات که 
مـرتبط و همچنین مقدار سلنیوم در جیره پایهموردمطالعه

کـه استفاده از دهدیمنتایج حاضـر نـشان یطورکلبه. باشـد
هاي بر فراسنجهداريیمعنیرتأثEو ویتامین سلنیوم 

.نداشتشیرخوار نژاد داالقنر يهابرهلیپیـدي سـرم خـون 
دهد هاي بیوشیمیایی خون نشان مینتایج مربوط به فراسنجه

تزریقی صورتبهEکه استفاده از مکمل سلنیوم و ویتامین 
باعث افزایش غلظت گلوکز خون نسبت به تیمار شاهد و تیمار 

داري در بین ). اختالف معنی>05/0Pخوراکی گردید (
و گروه شاهد Eسلنیوم و ویتامین کنندهیافتدرتیمارهاي 

اشت. ن و پروتئین کل وجود ندیغلظت اوره، آلبومازنظر

) گزارش کردند که مصرف سلنیوم و 10حیدري و همکاران (
در گوسفندان بلوچی تحت تنش گرمایی باعث Eویتامین 

داري را در غلظت افزایش پروتئین کل شد، اما اختالف معنی
گلوگز و آلبومن خون ایجاد نکرد. جمال بن محمود و همکاران 

نیوم و اومیسی نشان دادند که مصرف سليهاقوچ) در 22(
باعث افزایش گلوگز، آلبومن و پروتئین کل Eویتامین 

، که در آزمایش جاري نیز این نتایج براي غلظت شودیم
مصرف سلنیوم و ویتامین یرتأثگلوگز صادق است. در رابطه با 

E بر غلظت اوره خون مطالعات محدودي وجود دارد، دمینگاز
ره خون در ) گزارش کردند که غلظت او5وارا و همکاران (

مخمر سلنیوم و مخمر کروم قرار نگرفت، یرتأثتحت هابره
) نیز نتایج مشابهی با 14همچنین کیتچالنگ و همکاران (

) در رابطه با غلظت اوره خون در 5دمینگاز وارا و همکاران (
گزارش نمودند که هر دو آزمایش همسو با نتایج هابره

.باشدیمآزمایش حاضر 

هاي تیروئیدي خونهورمونغلظت و گلوتاتیون پراکسیدازمیآنزات تیمارهاي آزمایشی بر فعالیت اثر- 5جدول 
Table 5- Effects of experimental treatments on glutathione peroxides activity and thyroids hormone concentration

تیمارهاپارامتر
SEMP-ValuePزمانPتیمار×زمان خوراکیتزریقیشاهد

U/gHb(b82/252a53/457a61/41418/40001/<30/039/0(گلوتاتیون پراکسیدازمیآنز
dlgn(c92/157ab25/258b83/23073/100003/009/00001/0/(نیرونیدوتیيتر

dlµg(c90/4b40/5ab51/506/00002/00001/<0002/0/(نیرونیدوتیتترا
باشد. میدرصد5سطح دردارمعنیدهنده اختالفنشانردیفهردربهغیرمشاحروف

گلوتاتیوناطالعات مربوط به فعالیت آنزیم 5در جدول 
شدهارائهیدوتیرونینترين و تترایدوتیرونی، هورمون پراکسیداز

تزریقی صورتبهEو ویتامین مکمل سلنیوم . دریافت اسـت
میآنزعث افزایش فعالیتبااین آزمایش در و خوراکی

)، >05/0pنسبت به تیمار شاهد شد (گلوتاتیون پراکسیداز
صورتبهEو ویتامین مکمل سلنیوم همچنین استفاده از 

داري در هاي شیرخوار اختالف معنیتزریقی و خوراکی در بره
ایجاد نمود یدوتیرونینترين و تترایدوتیرونیغلظت هورمون 

)05/0P<اثر متقابلی یريگنمونهرها و زمان ) ولی بین تیما
) 2(مشاهده نشد. همسو با این نتایج، علی عربی و فدایی مهر

از آنان نشان متولدشدهيهابرهآبستن و هايیشمبر روي 
تزریقی و صورتبهEو ویتامین سلنیوم دادند که مصرف 

گلوتاتیونآنزیم باعث افزایش فعالیتقرص آهسته رهش 

رتباط مستقیمی بین غلظت سلنیوم و . اودشیمپراکسیداز
پراکسیداز در خون وجود دارد و فعالیت این فعالیت گلوتاتیون

در بدن شـاخص مهمـی بـراي وضعیت سلنیوم عنوانبهآنزیم 
ســلنیوم به دلیل حضور در ). 34(شودیمدام در نظر گرفته 

گلوتاتیون پراکسیداز نقش مهمی در سیستم یمساختمان آنز
کهعنصري است). سلنیوم39(کندبدن ایفا میاکسیدانییتآن

تیروئید و همچنین برايهورمونطبیعیبراي متابولیسم
طریق ازیدوتیرونینترين به تترایدوتیرونیتبدیل هورمون 

نتـایج از بنـابراین )، 11است (دئودیناز ضروري4نوعآنزیم
زودن سلنیومکه افتوان چنین نتیجه گرفتآزمایش جاري می

هورمون سبب بهبود تبدیلبه جیره و یا تزریق آن
و همچنین شـده اسـتیدوتیرونینترين به تترایدوتیرونی

داشت.به دنبالرا خونزفعالیت گلوتاتیون پراکسیداافزایش 

اثرات تیمارهاي آزمایشی بر گوارش پذیري مواد مغذي- 6جدول 
Table 6- Effects of experimental treatments on nutrient digestibility

تیمارها(درصد)پارامتر
SEMP-Value خوراکیتزریقیشاهد

50/5380/5370/5192/029/0فیبر نامحلول در شوینده اسیدي
50/6706/6876/6716/016/0پروتئین خام

90/6159/6271/6144/049/0عصاره اتري 
56/7290/7263/7255/094/0ماده آلی

10/6905/6993/6823/199/0ماده خشک 
باشد. میدرصد5سطح دردارمعنیدهنده اختالفنشانردیفهردرغیرمشابهحروف
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مواد مغذي یريپذگوارشاطالعات مربوط به 6در جدول 
یريپذگوارشاست. شدهدادهآزمایشی نشان یمارهايتدر 

ینده اسیدي، پروتئین خام، عصاره اتري، فیبر نامحلول در شو
ماده آلی و ماده خشک در بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت 

مواد یريپذگوارشاصوالً). p<05/0نشان نداد (داريیمعن
قرار یرتأثمغذي جیره بیشتر توسط تغییر اجزا جیره تحت 

گیرد که در این آزمایش اجزاي جیره در بین تیمارهاي می
) با 13ایوانسیک و وایس (هاگزارشت بود. در آزمایشی ثاب

) با استفاده از 31استفاده از گاو شیري و نیکلسون و همکاران (
مواد یريپذگوارشداري در اختالف معنیEسلنیوم و ویتامین 

نشان دادند نیز) 20(کومار و همکاران مغذي مشاهده نشد. 
ر جیره دسـلنیوم 3/0ppmو 15/0مقادیراستفاده از که 
بر قابلیت هضم مواد مغذي جیره یريتأثپرواري يهابره

نداشت.
داري در نتایج تحقیق حاضر افزایش معنیدر یطورکلبه

و سلنیوم Eویتامین کنندهیافتدرغلظت گلوگز خون گروه 
تزریقی نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. همچنین صورتبه

ویتامین کنندهیافتدريهاگروهغلظت عنصر آهن پالسما در 
E .ویتامین دریافتو سلنیوم افزایش یافتE و سلنیوم  باعث

خـون پراکسیدازدر فعالیت آنزیم گلوتاتیونداريیمعنافزایش 
هورمون ترییدوتیرونینوو غلظت هورمـون تترایـدوتیرونین

. در مورد روش استفاده از شـدنسبت به گروه شاهد سـرم 
معدنی نتایج این آزمایش نشان داد که مکمل ویتامینی و 

در اکثر Eاستفاده خوراکی و تزریقی سلنیوم و ویتامین 
باهم تفاوت معنی داري نداشتند و تنها یموردبررسپارامترهاي 

گلیسرید خون در تیمار تزریقی نسبت به تیمار گلوکز و تري
.خوراکی افزایش نشان داد

قدردانیوتشکر
انشکده علوم دامی دانشگاه علوم وسیله از داینبه

اي و کشاورزي و منابع طبیعی گرگان که امکانات مزرعه
را فراهم نمودند تشکر و آزمایشگاهی  مورد نیاز این پژوهش
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of oral administration and tissue

injection of selenium and vitamin E on performance, blood metabolites and digestibility of
nutrients in suckling Dalagh lambs. Eighteen lambs with 1-2 month age and the average weight
of 13±2.7 kg assigned in a completely randomized design with three treatments and six
replications. The treatments consisted of 1- control (without selenium and vitamin E), 2- tissue
injection (tissue injections of selenium and vitamin E) and 3- oral administration (oral
administration of selenium and vitamin E). The duration of the experiment was 84 days. Lambs
were weighed every 14 days to evaluate changes in weight. In the first, 21, 42 and 63 days of
experiment, blood samples were collected from the vein and samples were transferred to the
laboratory. In order to determine digestibility of nutrients, sampling from feces was carried out
in the last week of the experiment. The results showed that there was no significant difference
between treatments in lambs performance (P<0.05). Iron concentration increased significantly
in group receiving selenium and vitamin E compared to the control group (P<0.05). The
concentration of triglyceride in injection treatment was significantly higher than that of control
and oral administration (P<0.05). The supplementation of selenium and vitamin E in the form of
injection and oral administration increased glutathione peroxidase activity in comparison with
control group (P<0.05), and the use of selenium and vitamin E in the form of injection and oral
administration showed significant difference in triiodothyronine and tetra iodothyronine
hormone concentration (P<0.05). Blood glucose concentration increased in injection treatment
compared to control and oral administration (P<0.05). The digestibility of nutrients did not
show any significant difference among treatments (P<0.05). Overall, the results of this study
showed that oral and injection use of selenium and vitamin E did not differ significantly in most
of the parameters, and only glucose and triglyceride levels increased in the injection treatment
compared to oral administration.

Keywords: Blood metabolites, Nutrient digestibility, Selenium and Vitamin E, Suckling lambs
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