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   چکیده
ت یـ ت هـا، متابول ی الکترولیبرخ بر غلظت (Atriplex dimorphostegia)پلکس یو آتر (Kochia scoparia)ا یوشر کیتاث

 ي ادراري فراسـنجه هـا  ن بـر ی همچنـ  و سـرم خـون  یدرون سـلول  يم هایت آنزیزان فعالی مو يدیروئی تيهورمون هاها،  
ونجـه بـود کـه    یو ) 1:1(پلکس یآتـر + ونجه ی، )1:1(ا یکوش+ ونجه یشامل  ییي غذا  ره ها یج.  شد یبررس یگوسفندان بلوچ 

 ،سـه روز آخـر هـر دوره   در . ار گوسـفندان قـرار گرفـت   یـ در اخت روزه 28ي    ن و در سه دوره    یمربع الت طرح  ک  یدر قالب   
 یسـفندان معنـ  سـرم خـون گو   ینیر آمیتروژن غیغلظت گلوکز و نر  ب یی غذا ي رهیجر  یتاث. شده  ی سرم خون ته   يهانمونه  

 يد هـا یسریـ  گليو ترم یکلسغلظت ، ونجهیسه با   ی در مقا  پلکسیا و آتر  یکوش ي حاو يها  هریمصرف ج . بود) >05/0P(دار  
. ش دادی افـزا )>01/0P( ي داری را بطـور معنـ  کلـسترول سـرم خـون   و  کاهش   )>05/0P (ي دار یرا بطور معن  سرم خون   

و ) >05/0P( اگزالواستیک ترانس آمینـاز  - گلوتامیکيم هایت آنزیعال ف  در  دار یش معن یونجه باعث افزا  ی+ ا  یمصرف کوش 
ا ی کوشـ  .شـد در سرم خون گوسفندان     ) تری واحد در ل   8/34 و   0/93 بیبه ترت ) (>01/0P( پیرویک ترانس آمیناز     -گلوتامیک

.  ددنـ ش دای افـزا )>01/0P (ي داری معنـ به طـور ن را یرونیدوتین و شاخص تترایرونیدوتی غلظت هورمون تترا  ،پلکسیو آتر 
 ي دارايهـا  هریـ ر آزاد در سرم خون گوسفندان پس از مصرف ج ین غ ی روب یلین آزاد و ب   ی روب یلین کل، ب  ی روب یلیزان ب یم
پـس از مـصرف   م از راه ادرار   ی دفـع سـد    حجم ادرار روزانه و مقـدار     ). >05/0P(ونجه بود   یشتر از   یست ب یاهان شورز یگ
ونجـه مـصرف کردنـد،    ی+  که کوشـیا یدر گوسفندان. افتیش ی افزا)>05/0P (ي داریبطور معنونجه ی +پلکس  ی آتر ي  هریج
ونجـه  ی+ پلکس ی بـود کـه آتـر   ی گوسفندانزاشتر یب )>001/0P( ي داریبطور معن از راه ادرار    يتروژن اوره ا  یزان دفع ن  یم

ن ید تـام یـ وارکنندگان با نـشخ يه یـ پلکس در تغذیا و آتـر یجه گرفته شد که در صورت استفاده از کوشـ  ینت. مصرف کردند 
  .ردیاز آنها مورد توجه قرار گی مورد نيانرژ

  
   ت هایمتابولگوسفند، ، ستیاهان شورزیگت ها، یم ها، ادرار، الکترولیآنز :هاي کلیدي واژه
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Abstract 

The effect of Kochia  scoparia and Atriplex dimorphostegia on some serum electrolytes, 

metabolites, thyroid’s hormones and intracellular enzymes and urine parameters of Baloochi ewes 

was determined. The ewes were randomly allocated to three dietary treatments [T1: kochia + alfalfa 

(1:1), T2: atriplex + alfalfa (1:1), and T3: alfalfa] in a Latin Square experiment in three 28 days 

periods. During the last 3 days of each period, samples of blood serum and urine were collected. 

The effect of treatments on blood serum glucose and urea N was significant (P<0.05). The T1 and 

T2 in compared with T3, decreased the serum concentration of Ca and tri-glyceride (P<0.05), 

whereas increased cholesterol level (P<0.01). Ewes fed T1 had highest serum activity of glutamic-

oxaloacetic transaminase (P<0.05) and glutamic-pyrovic transaminase (P<0.01) (93.0 and 34.8 U/L, 

respectively). Halophyte forages elevated serum tetraiodothyronine, tetraiodothyronine index 

(P<0.01) and total bilirubin, conjugated bilirubin and free bilirubin (P<0.05). The urine volume and 

urine Na excretion was significantly higher (P<0.05) for T2. In ewes fed kochia , the urine excretion 

of urea N was higher (P<0.001) than ewes which fed with Atriplex. It was concluded that the energy 

requirements of ruminants fed Kochia or Atriplex need more attention.  
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  مقدمه

 موجب ی در پی پي هایسال و خشکییط آب و هوایشرا
فالت  از مراتع یعی بخش وسیاهیشده است که پوشش گ

ن یا.  باشد1ستیاهان شورزیران محدود به گیا يمرکز
 ی رشد مییایقل  شور وي در خاك هایاهان که بخوبیگ

ژه در یبه و( چراکننده ي خوراك دام هایکنند منبع اصل
 و ینیباشت (هستند) ز و زمستانییپادر  اواخر تابستان و

ن یدر ب. )2003 ی مقدم و کوچکی و رضوان1381 یتوکل
                                                
1Halophytes  

 ییارزش غذاپلکس یا و آتریست، کوشیشورزاهان یگ
 در ي گسترده ايپژوهش ها  لین دلی و بهمدارند يباالتر

 در ياه علوفه ایمورد کاشت و مصرف آنها به عنوان گ
الشاعر و همکاران  (ا انجام شده استینقاط مختلف دن

اما گزارش . )2004  و دانش مسگران و همکاران2000
ست یاهان شورزی گیبرخ ی بر اثرات منفیمبن زی نییها

ن یا .وجود داردنشخوارکنندگان د و سالمت یبر رشد، تول
 نامناسب، ییایمیب شی از ترکیناش  ممکن استاتریتاث
ات بیوجود ترک، ییت هضم مواد غذاین بودن قابلییپا
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٣                                ... هاي خون بر متابوليت  (Atriplex dimorphostegia)و آتريپلکس  (Kochia scoparia) تاثير کوشيا

ست یشورزاهان یگ یبودن خوشخوراکن ییپا و یسم
نز و همکاران ی رنک،1989 و همکاران دلستیت( باشد

b19911999ک و همکاران یک پاتری کر و.(   
تـرات، اگـزاالت،    ی ماننـد ن   یبات سـم  ی ترک يا دارا یکوش

 و  1978تزر و همکـاران     یگال(دها است   ین و آلکالوئ  یساپون
ده اسـت کـه مـصرف     و گزارش شـ  )1983 مزی و ج  یکیدا

 نـشخوارکنندگان ممکـن     يبه عنوان تنها منبع علوفـه ا      آن  
ب یـ ر ترک ییـ ، تغ ي کبد يب ها یاست باعث کاهش رشد، آس    

لـستد و   یت (ک خون شود  ی متابول ي و هورمون ها   ییایمیش
ــاران  ــاران ی، رنک1989همک ــز و همک  و b1991 و a1991 ن

ــر. )1999 ک و همکــارانیــک پاتریــکر  4پلکس، حــدود یآت
 آن کمتـر از     ي اگزاالت دارد و مقدار کـل تـانن هـا          درصد

م و  ی سـد  يادیـ  مقـدار ز   ياه دارا ین گ یا. درصد است  1/0
. )2002 بـن سـالم و همکـاران      ( اسـت  ي انـرژ  یمقدار کمـ  

) 2002(و بن سالم و همکـاران   ) 1997(د و همکاران    یمادر
پلکس را بـه  یا و آتری کوش، که گوسفند و بز    ارش کردند گز

 به شکل مخلوط ند و استفاده از آنها   کن ی مصرف م  یخوب
 و ی ســمات موجــب کــاهش اثــر،گــری ديبــا خــوراك هــا

اهان ین گ یا...) اگزاالت، تانن و     (يه ا ی ضد تغذ  يفاکتورها
  . شودیم

نز یرنک (ایشر کو ی در مورد تاث   ي محدود يارش ها گز
ــ و کر1991ت یو اســم ــک پاتری ــارانی  و )1999 ک و همک

 الزه و ابوزانــتآو  1996ان رســول و همکــار (پلکسیآتـر 
ک بـره هـا وجـود دارد و         یولوژیزی ف يبر پاسخ ها  ) 2004

ر ی در مـورد تـاث  ی گزارشـ یتاکنون در منـابع معتبـر علمـ    
ت هـا و    یول، متاب یبر غلظت مواد معدن    ستیشورزاهان  یگ

 ی در سرم خون گوسفندان بلوچ     ی درون سلول  يم ها یآنز
ش یزمـا ن آیـ  اي از اجـرا  فهـد ن ی بنابرا.ه نشده است یارا

ــ ــاثیبررس ــر جی ت ــا هری ــي دارايه  Kochia)ا ی کوش

scoparia) پلکسیو آتر (Atriplex dimorphostegia) 
، ینـ یر آمیتروژن غیگلوکز، ن(ت ها   ی متابول یبر غلظت برخ  
ت هـا   یـ  الکترول ،)نی روبـ  یلـ یب،  دیسریـ  گل يکلسترول، تـر  

 ي هورمـون هـا    ،)ومیـ زیم، من یم، کلـر، کلـس    یم، پتاس یسد(
زان یـ و م ) نیرونی ت دوین و تترا  یرونیدو ت ی يتر (يدیروئیت

ل یـ  گاماگلوتام  (ی درون سـلول   يم هـا  یآنـز  یت برخ یفعال
ــسفراز ــ، گلوتامترانـ ــرویپ-کیـ ــرانس آمیـ ــاز و یک تـ نـ

و در سـرم خـون      نـاز   یک ترانس آم  یاگزالواست-کیگلوتام
  . بودیگوسفندان بلوچ ادرار يهم  فراسنجه ها

  
  ها مواد و روش

قـات  یستگاه تحق یـ  ا يفندارش در سالن گوس   ین آزما یا
 ی دانــشگاه فردوســي کــشاورزي ه دانــشکدیعلــوم دامــ

ي بلـوچی بـا       مـاده  راس گوسـفند     9از  . انجام شـد  مشهد  
در  ، مـاه 14 تـا  12 کیلـوگرم و سـن       48 ± 2میانگین وزن   

گوسـفندان در مـدت   . اسـتفاده شـد    فصل تابستان    يابتدا
 ي بـا امکـان جـدا سـاز        يانفـراد  يدر قفس هـا   ش،  یآزما

ش بـه  یقبل از شروع آزمـا  .  شدند ينگهدارفوع و ادرار    مد
.  قرص ضد انگـل آلبنـدازول خورانـده شـد          واناتیحتمام  

 یین به سه گروه سه تا   یدر قالب طرح مربع الت    گوسفندان  
 يهـا   رهیـ ج از   یکـ ی بـا    ی تـصادف  به طـور  م شدند و    یتقس
+ پلکس ی، آتــر)1 : 1(ونجــه ی+ ا ی شــامل کوشــیشیــآزما

در . ه شــدندیـ تغذتــا حـد اشــتها  ونجـه  یو ) 1 : 1(ونجـه  ی
 شامل مـاده  ییایمیبات شیترک مورد استفاده يخوراك ها 

روش ( خـام   ی، چربـ  )روش کلـدال  (ن خـام    یخشک، پروتئ 
 و ی خنثــينده هــایاف نــامحلول در شــویــ، ال)سوکــسوله

، خاکـستر،   )1991روش ون سوست و همکاران،       (يدیاس
) AOAC 2000(وم  یـ زیم و من  یم، کلـر، کلـس    یم، پتاس یسد
 خـوراك  . آمـده اسـت  1در جـدول  ج آن ین شد و نتـا  ییتع

ــه  ــتروزان ــد ازظهــر7 صــبح و 7 (در دو نوب داخــل )  بع
بـه  وانـات   یش ح یخته شد و در تمام مدت آزما      یآخورها ر 

 یز دسترســیـ  تمیدنی آزاد بـه خــوراك و آب آشـام  طـور 
 ي  رهیـ ج از هـر سـه       هـا   هکه تمـام گـرو     نی ا يبرا. داشتند

 ي هش در سـه دور یباشـند، آزمـا   مصرف کرده   یشیآزما
 ي ههــر دور. د تکــرار شــیه صــورت چرخــش و بــیاپیــپ

 21ره،  یـ ر ج یی تغ ي  ه روز مرحل  4( روز   28ش شامل   یآزما
ــ ــذ ي هروز مرحل ــادت پ ــه  روز 3 و يری ع ــع  يمرحل جم

   .بود)  خوني نمونه هايآور
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  .)ده خشکدرصد در ما( آنها ییایمیب شیش و ترکی مورد آزمایی غذايره های ج-1جدول 

  یی غذايره هایج
  ونجهی  ونجهی+ پلکس یآتر  ونجهی+ ا  ی  کوش  ییایمیب شیترک
   خشکي هماد
   آلیي هماد

  ن خامیپروتئ
   خامیچرب

  خاکستر
  ی خنثينده یاف نامحلول در شویال
  يدی اسينده یاف نامحلول در شویال

  میسد
  میپتاس
  دیکلر
  میکلس

  میزیمن

7/92  
9/92  
7/12  
5/1  
1/7  
7/41   
1/29  

93/0  
29/1  
43/1  
14/1  
16/0  

3/92  
4/85  
3/13  
3/1  
3/9  
9/46   
0/36  
1/2  

01/2  
58/1  
06/1  
16/0  

5/90  
7/90  
0/18  
5/1  
0/4  
0/40  
5/28  

08/0  
21/2  
48/0  
4/1  

14/0  
  
 خـون در  ي هـا يریـ نمونـه گ  ش،  یش از شروع آزما   یپ

  گوسفندانی خونيها هن فراسنج یی تع يبرا یاپیسه روز پ  
ش ی آزمـا ي هسه روز آخر هـر دور در انجام شد و سپس     

عـالوه  .  تکـرار شـد    يریـ نمونه گ ) 28 و   27،  26 يروزها(
 ي هبـه فاصـل  ز یـ نش ی آزمـا ي هدر روز آخر هر دوربرآن  
ــان ــاعت پـــس از توز6 و 4، 2 ،0 یزمـ ــ سـ ــوراك یـ ع خـ

 12 وانـات بـه مـدت     یح . انجام شد  يری خون گ  یصبحگاه
ز  ايریـ قبل از هر نوبت خون گ)  صبح7 شب تا  7(ساعت  
ه شـد و    ی خون ته  يسرم نمونه ها   . محروم بودند  خوراك

ي   درجــه -20 يدمــا در  ییایمیز شــ یتــا قبــل از آنــال   
  . سانتیگراد نگهداري شد

 ادرار و مدفوع قفـس      يستم جداساز یسبا کمک   ادرار  
در سه روز آخر    . ت شد ی مخصوص هدا  ي به ظرف ها   ،ها

ــر دور ــاي هه ــارو(ش ی آزم از ظــرف ) 28 و 27، 26 يزه
 درصـد  10ک ید سـولفور یتـر اسـ   ی ل یلی م 100 يارا د يها
نـه   نمو يدر روزهـا  .  ادرار استفاده شـد    ي جمع آور  يبرا
ع خـوراك   یـ هـر گوسـفند قبـل از توز       ، حجـم ادرار     يریگ

ک یـ و پس از صـاف کـردن آن بـا         ادداشت  ی،  یگاه صبح

شـیمیایی   يها هی انجام تجزي برا يه ا  نازك، نمون  ي  هپارچ
  . اد نگهداري شدي سانتیگر  درجه-20در دماي 

م سـرم   یزیـ م و من  ید، کلـس  یـ م، کلر یم، پتاس یسدغلظت  
ــد  ــون و س ــت  ،)AOAC 2000(م ادرار یخ گلــوکز، غلظ

 یلـ یب و   ینـ یر آم یـ تـروژن غ  ید، ن یسریـ  گل ي تـر  کلسترول،
بـا اسـتفاده    ( ادرار   يتروژن اوره ا  ی سرم خون و ن    نیروب
 يهورمـون هـا  غلظت ، )یمیست شی زي تجاريت هایاز ک 

، )GGT(ل ترانـسفراز    یـ  گاماگلوتام يم هـا  ینزد و آ  یروئیت
-کیـ و گلوتام ) GPT(نـاز   یک تـرانس آم   یرویپ-کیگلوتام

ووتـن  (سـرم خـون     ) GOT(نـاز   یک ترانس آم  یاگزالواست
  .  شدنديری اندازه گ)1964

بـات  یک از ترک یـ  مربوط به هـر      يها  هن داد یانگیابتدا م 
 سرم خون و ادرار گوسفندان در سه روز آخـر            ییایمیش

 يسپس بـه منظـور کـاهش خطـا        . ره، محاسبه شد  هر دو 
 آن در ي هیـ بـر اسـاس غلظـت اول   ن هـا   یانگیـ ، م یشیماآز

ه هـر   یش و براساس وزن اول    ی قبل ازشروع آزما   ي  همرحل
 بــا روش یشیــ آزماي هگوســفند قبــل از شــروع هــر دور

ــتجز ــ کوواري هی ــصحی ــتجز. ح شــدیانس ت ــاري هی  ي آم
ن بـا سـه     یتـ در قالب طرح مربع ال    ح شده   ی تصح يها  هداد
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٥                                ... هاي خون بر متابوليت  (Atriplex dimorphostegia)و آتريپلکس  (Kochia scoparia) تاثير کوشيا

ــرار یت ــر دوره ومــار، ســه دوره و ســه تک ــ رو در ه  ي هی
Mixed    نرم افزارSAS  )1998 (منظـور   بـه   .جـام شـد   ان

 يریـ  مختلـف نمونـه گ  يبررسی اثر تیمارها در ساعت ها    
 ي هیــاز تجز اي هاورتــروژن یخــون بــر غلظــت گلــوکز و ن

اسـتفاده   1هـا   يریـ گ  واریانس اسپلیت پالت با تکرار اندازه     
 دار بــودن ین ســطح معنــیــی تعي بــرا).1986 لیــگ(شــد 

سه کانتراسـت اسـتفاده   یـ ن ها از روش مقایانگیاختالف م 
  :  طرح مورد استفاده عبارت بود ازيمدل آمار .شد

Yijk = M + Ti + A(i)j + Pk + (TP)ik +eijk و در  
 T میانگین کلی جامعه، Mمقدار هر مشاهده،   Yاین مدل

 ي  اثــر دورهPر داخـل تیمـار،   اثـر حیـوان د  Aاثـر تیمـار،  
 خطــاي e  اثــر متقابــل تیمــار و دوره وTP، يریــگ هنمونــ
 دار بـودن اثـرات     ی معنـ  یبه منظور بررس  . ش است یآزما
 بر غلظـت گلـوکز و       يری و درجه دوم زمان نمونه گ      یخط

ون عـدم بـرازش     مـ  سرم خـون از آز     ینیر آم یتروژن غ ین
     .استفاده شد

  
  نتایج

   سرم خونینیر آمیتروژن غی  گلوکز و ن-1
 ینیر آمیتروژن غیگلوکز و ن مربوط به يداده ها

غلظت .  نشان داده شده است2ون در جدول سرم خ
، ابتدا یی غذاي هریمصرف هر سه جاز گلوکز خون پس 

که  يبه طور. افتیش ی کاهش و سپس افزایاندک
ونجه ی+ ا ی کوشي هری جين غلظت گلوکز خون برایشتریب

 یلی م7/51(ت پس از مصرف خوراك  ساع4 ي ه فاصلدر
ونجه ی+ پلکس ی آتريها هری جيو برا) تری لیگرم در دس

 ساعت پس از مصرف خوراك 6 ي هفاصلونجه در یو 
حاصل ) تری لی گرم در دسیلی م5/52 و 1/50 بیبه ترت(

 دار بود ی بر غلظت گلوکز خون معنرهیاثر ج. شد
)05/0P<.( خون  زمان بر غلظت گلوکز سرمیاثر خط 
و آزمون عدم   دار بودیمعن درصد 8نها در سطح ت

  . د کردیین موضوع را تای ازیبرازش ن

                                                
1Split-plot, repeated-measures analysis of variance 

 ي سرم خون گوسفندان برا    ینیر آم یتروژن غ یغلظت ن 
 سـاعت   2 ي  هفاصلونجه در   ی+ ا  یونجه و کوش  ی يها  هریج

 یلـ ی م 8/18 و   2/20 بیـ بـه ترت  (پس از مـصرف خـوراك       
ونجه در  ی+ پلکس  ی آتر ي  هری ج يو برا ) تری ل یگرم در دس  

 یلـ ی م1/16( ساعت پـس از مـصرف خـوراك         6 ي  هفاصل
مـار بـر غلظـت      یاثـر ت  . ن بـود  یشتریـ ب) تری ل یگرم در دس  

 دار بـــود ی ســرم خـــون معنـــ ینـــیر آمیـــتــروژن غ ین
)0001/0P< .(    يریاما اثر زمان نمونه گ) ي ه و درجـ   یخط 

 دار ی سرم خـون معنـ     ینیمر آ یتروژن غ یبر غلظت ن  ) مدو
  .)2جدول  (نبود

  
   سرم خون يت هایت ها و متابولی الکترولی برخ-2

م، یم، پتاسـ یسـد (ت هـا  یـ  الکترول ین غلظت برخ  یانگیم
 يکلـسترول، تـر  (ت هـا   یـ و متابول ) ومیزیم و من  یکلر، کلس 

ــگل ــید، بیسری ــیل در ســرم خــون گوســفندان در ) نی روب
ــشان داده شــده اســت 3جــدول  ــج.  ن ــذا هری ــاث یی غ ر یت

). <05/0P( سرم خون نداشت     میغلظت سد بر   يدار  یمعن
 6/5(م یونجـه غلظـت پتاسـ   ی+ پلکسیپس از مـصرف آتـر     

 مـول در  یلـ ی م5/118(د یـ و غلظت کلر) تری مول در ل  یلیم
مـصرف  . ن مقـدار بـود  ین و کمتـر یشتریب ب ی، به ترت  )تریل

م سـرم  یست، غلظت کلـس یاهان شورزی گي حاو يها  هریج
 امـا   کـاهش داد،  ) >05/0P  (ي دار یخون را به طور معنـ     

  . ر قرار نگرفتیم تحت تاثیزیغلظت من

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ١٣٨٩سال / ١ شماره ٤/٢٠ جلد/ هاي علوم دامی                                         مجله پژوهش...مسگران و رياسی، دانش                      
 
٦

 مختلف پس از يدر ساعت ها) تری لی گرم در دسیلیم( سرم خون گوسفندان ینیر آمیتروژن غین غلظت گلوکز و نیانگی م-2جدول 
  .یشی آزمايره هایمصرف ج

  زمان  اثر زمان  ماریاثر ت  یی غذايره یج
  SEM  اثر درجه دوم  SEM  یاثر خط  P 1SEM    هونجی  پلکسیآتر+ونجهی  ایکوش+ونجهی  يرینمونه گ

 _____________________________گلوکز _______________________________  
  صفر

2  
4  
6  

1/46  
1/45  
7/51  
6/48  

3/46  
9/42  
8/45  
1/50  

9/51  
0/49  
1/52  
5/52  

05/0<  25/1  08/0<  7/0  05/0>  
  

7/0  

 ___________________________ ي اتروژن اورهی ن___________________________   
  صفر

2  
4  
6  

3/17  
8/18  
1/17  
7/18  

7/13  
1/15  
6/14  
1/16  

6/19  
2/20  
2/19  
0/20  

0001/0<  64/0  05/0>  
  

5/0  05/0>  
  

5/0  

  ار خطاین معیانگیم) 1
  

  .یشیما آزي ها هری سرم خون گوسفندان پس از مصرف جيت هایت ها و متابولین غلظت برخی الکترولیانگی م-3جدول 
  1SEM  ونجهی  ونجهی+پلکسیآتر  ونجهی+ایکوش  

  )تری مول در لیلیم(میسد
  )تری مول در لیلیم(میپتاس
  )تری مول در لیلیم(دیکلر
  )تری لی گرم در دسیلیم(میکلس

  )تری لی گرم در دسیلیم(میزیمن
  )تری لی گرم در دسیلیم( کلسترول

  )تری لی گرم در دسیلیم(دیسری گليتر
  )تری لی گرم در دسیلیم(ن کلی روبیلیب
  )تری لی گرم در دسیلیم(ن آزادی روبیلیب
  )تری لی گرم در دسیلیم(ر آزادین غی روبیلیب

0/135  
8/4  
0/124  

0/8  
7/1  
9/50  
9/19  

591/0  
032/0  
559/0  

0/142  
6/5  
5/118  

3/8  
8/1  
8/50  
2/20  

426/0  
018/0  
408/0  

4/137  
8/4  
3/119  

2/9  
7/1  
0/45  
1/25  

378/0  
016/0  
362/0  

12/3  
16/0  
25/2  
20/0  
06/0  
33/1  
13/1  
03/0  

003/0  
05/0  

    سه هایسطح احتمال مقا
پلکس در مقابل یا و آتریکوش  پلکسیا در مقابل آتریکوش  

  ونجهی
 2NS   NS  میسد

  NS  >05/0  میپتاس
  NS  >05/0  دیکلر
  >NS  01/0  میکلس

  NS  NS  ومیزیمن
  >NS  01/0  کلسترول

  >NS  05/0  دیسری گليتر
  >01/0  >01/0  ن کلی روبیلیب
  >05/0  >01/0  ن آزادی روبیلیب
  >01/0  >01/0  ر آزادین غی روبیلیب

  ار خطاین معیانگیم) 1
2 (NS :05/0> P  
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٧                                ... هاي خون بر متابوليت  (Atriplex dimorphostegia)و آتريپلکس  (Kochia scoparia) تاثير کوشيا

 يدیروئی تيهورمون ها  وی دورن سلوليم ها یآنز -3
  در سرم خون

ل ترانـسفراز،   ی گاماگلوتام يم ها یت آنز ی فعال نیانگیم
ــگلوتام ــیاگزالواســت -کی ــاز و گلوتامیرانس آمک ت ــن  -کی

 ينهــان غلظــت هورموینــاز و همچنــیرانس آمک تــیــرویپ
ــم. ت نــشان داده شــده اســ4 در جــدول يدیــروئیت زان ی

 رهیـ ر جیل ترانـسفراز تحـت تـاث   یوتامم گاماگل یت آنز یفعال
 -کیــ گلوتاميم هــایت آنــزیــفعال ، امــاقــرار نگرفــت 

ک تـرانس  یـ روی پ-کیناز و گلوتام  یک ترانس آم  یاگزالواست
ونجـه  ی+ ا  ی کـه کوشـ    یناز در سـرم خـون گوسـفندان       یآم

ــد  ــرده بودن ــه طــورمــصرف ک ــب ) >05/0P (ي داری معن
  . شتر بودیب

سه بـا   یـ ست در مقا  یاهان شورز یي گ جیره هاي دارا  
ن یرونیدوتیــ تتراغلظـت   داریش معنـ یونجـه باعـث افــزا  ی
)01/0P< (ــاخص تترا ــو شـ در ) >001/0P(ن یرونیدوتیـ

 بـر   یی غـذا  ي  هریر ج یاما، تاث . ندسرم خون گوسفندان شد   
 غلظـت   ).<05/0P( دار نبود    یمعنن  یرونیدوتی يترغلظت  

 1/18(ونجـه  ی+پلکسی آتـر ي هریـ  جين بـرا یرونیدوتیـ تترا
) >05/0P( ي دار ی معنـ  به طـور  ) تری ل یکروگرم در دس  یم

 یکروگــرم در دســی م2/15(ونجــه ی+ ای کوشــي هریــاز ج
  .شتر بودیب) تریل

  
  .د در سرم خون گوسفندانیروئی تي و غلظت هورمون های درون سلولي هامی فعالیت آنز-4جدول 

  1SEM  ونجهی  ونجهی+پلکسیآتر  ونجهی+ایکوش  

  )تریواحد در ل(ل ترانسفرازیگاما گلوتام
  )تریواحد در ل(ک ترانسفرازیاگزالواست-کیگلوتام
  )تریواحد در ل(نازیک ترانس آمیرویپ-کیگلوتام

  )تری لیسنانوگرم در د(نیرونیدوتی يتر
  )تری لیکروگرم در دسیم(نیرونیدوتیتترا

  )تری لیکروگرم در دسیم(نیرونیدوتیشاخص تترا

6/24  
0/93  
8/34  
9/38  
2/15  

0/6  

7/20  
6/85  
4/24  
1/40  
1/18  
9/6  

0/19  
9/83  
4/26  
6/37  
5/12  
8/4  

31/1  
20/2  
39/1  
66/0  
98/0  
43/0  

    سه هایسطح احتمال مقا
پلکس در مقابل یا و آتریوشک  پلکسیا در مقابل آتریکوش  

  ونجهی
  2NS   NS  ل ترانسفرازیگاما گلوتام

 NS  05/0  ک ترانسفرازیاگزالواست-کیگلوتام

  05/0  01/0  نازیک ترانس آمیرویپ-کیگلوتام
  NS  NS  نیرونیدوتی يتر

  >001/0  >05/0  نیرونیدوتیتترا
  >NS  01/0  نیرونیدوتیشاخص تترا

  NS :05/0> P) 2ار خطا         ین معیانگیم) 1
  
  ي ادراري فراسنجه ها-4

ــم ــایانگی ــه و م ين ه ــم ادرار روزان ــحج ــع ی زان دف
 نشان داده   5 در جدول    يتروژن اوره ا  یم و ن  یسد يادرار

ــت  ــده اس ــم ادر. ش ــده حج ــع ش ــصرف  ار دف ــس از م  پ
سه یـ در مقا ) تـر در روز   ی ل یلی م 8/941(ونجه  ی+پلکسیآتر

 و  3/530 بیـ تبه تر (ونجه  ی+ا  یونجه و کوش  ی يها  هریبا ج 
) >01/0P (يدار  ی معنـ  به طـور  ) تر در روز  ی ل یلی م 7/451
م دفع شـده از  یم ادرار و مقدار سد  یغلظت سد . شتر بود یب

 4/91 بیـ به ترت(ونجه ی+پلکسی آتري هری ج يراه ادرار برا  
 بـه طـور  )  مـول در روز یلـ ی م 3/88تـر و    ی مول در ل   یلیم
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ونجـه  ی+ا  ی کوشـ  ي  هریشتر از ج  یب) >05/0P (ي دار یمعن
 مـول در   یلـ ی م 3/43تر و   ی مول در ل   یلی م 0/81 بیبه ترت (

تـر  ی مول در ل   یلی م 1/83 بیبه ترت (ونجه  ی ي  هریو ج ) روز
  .بود)  مول در روزیلی م0/57و 

تروژن اوره  ی ادرار و مقدار ن    يتروژن اوره ا  یغلظت ن 
 ي هریـــ دفــع شـــده از راه ادرار پــس از مـــصرف ج  يا

 یمیلـی گـرم در دسـ       2/196 بیبه ترت (ونجه  یصددرصد  

 ي دار ی معنـ  بـه طـور   )  گـرم در روز    یلی م 4/1165تر و   یل
)001/0P< (ست یــاهــان شورزی گي دارايهــا هریــاز ج
 دفـع شـده از   يتـروژن اوره ا یتفاوت مقـدار ن  . شتر بود یب

ا یونجـه و کوشـ    ی+پلکس  ی آتـر  يهـا   هریـ  ج يراه ادرار برا  
)  میلـی گـرم در روز      4/994 و   1/436 بیـ بـه ترت  (ونجه  ی+

   .بود) >05/0P( دار یمعن

  
  .یشی آزماي ها هری ادرار گوسفندان پس از مصرف جيتروژن اوره ایم و نی حجم ادرار دفع شده و غلظت سد-5جدول 

  1SEM  ونجهی  ونجهی+پلکسیآتر  ونجهی+ایکوش  ي ادراريفراسنجه ها
  ) میلی لیتر در روز(حجم ادرار 

  ) تریمیلی مول در ل(م یسد
  ) وز مول در ریلیم(م یسد

  ) تری لی گرم در دسیلیم(تروژن اوره ین
  )  گرم در روزیلیم(تروژن اوره ین

7/451  
0/81  
3/43  
2/102  
4/994  

8/941  
4/91  
3/88  
6/85  
1/436  

3/530  
1/83  
0/57  
2/196  
4/1165  

1/88  
7/6  
7/12  
8/13  
1/161  

    سه هایسطح احتمال مقا
بل پلکس در مقایا و آتریکوش  پلکسیا در مقابل آتریکوش  

  ونجهی
   2NS  >01/0  حجم ادرار 

  NS  >05/0  ) تریمیلی مول در ل(م یسد

 NS  >01/0  )  مول در روزیلیم(م یسد

 >NS  01/0  ) تری لی گرم در دسیلیم(تروژن اوره ین

  >01/0 >001/0  ) گرم در روزیلیم(تروژن اوره ین
  ار خطاین معیانگیم) 1
2 (NS :05/0> P  

  بحث
    سرم خونینیر آمیتروژن غی گلوکز و ن-1

ش حاضر غلظت گلوکز سرم خون      یهر چند در آزما   
 یی غـذا ي هریدر فواصل مختلف پس از مصرف هر سه ج      

ج ینتااما بود، ) تری لیلی م50حدود (  آن  یعی طب ي  هدر دامن 
ست یـ اهـان شورز  یمصرف گ به دست آمده نشان داد که       

 يدار یمعنـ  بـه طـور   سطح گلوکز سرم خون  گوسفند را        
)01/0P< (  ی قبلـ يهـا   هافتین موضوع   ی و ا   دهد یمکاهش 
را ) a1991 نز و همکـاران ی و رنک1989لستد و همکاران  یت(
 کـه   ی گلوکز در سرم خون گوسفندان     کاهش. د کن ید م ییتا
ونجـه مـصرف    ی+پلکسیونجـه و آتـر    ی+ای کوشـ  يها  هریج

 در يانـرژ سـطح   از کمبود ی ناش، ممکن است  کرده بودند 
 و بـن سـالم   1993و همکاران   نز  یرنک (ستیاهان شورز یگ

 ياریـ  کـاهش مـصرف اخت   به علت ا  ی و   )2002 و همکاران 
 يب بـرا ی گرم در روز بترت626 و 486،  468 (ره ها ین ج یا

 )ونجـه یونجه و   ی+ پلکس  یونجه، آتر ی+ ا  ی کوش يره ها یج
نـز و   یگر رنک ی د ياز سو . باشد) 1385  و همکاران  یاسیر(

ا در یف کوشـ گزارش کردند کـه مـصر   ) b1991(همکاران  
اد د گلوکز خون بره ها را کاهش ن    غلظت ،ونجهیسه با   یمقا
 ي ه تفــاوت در مرحلــبــه علــت ممکــن اســت افتــهین یــو ا

  مورد اسـتفاده   يها  هری ج ییایمیب ش یاه و ترک  یبرداشت گ 
  .  باشد
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٩                                ... هاي خون بر متابوليت  (Atriplex dimorphostegia)و آتريپلکس  (Kochia scoparia) تاثير کوشيا

ســــرم خــــون  ینــــیر آمیــــتــــروژن غیغلظــــت ن
ــنج   ــه فراس ــشخوارکنندگان ب ــا هن ــف يه ــترک( مختل ب ی

 و  يتـروژن اوره ا   یشح انـدوژنوس ن    خوراك، تر  ییایمیش
ش ی آزمـا  يافته هـا  ی .وابسته است ) ه ها ی و کل  عملکرد کبد 

مختلـف پـس از    یزمـان کـه در فواصـل    نشان داد  حاضر
ر یـ تـروژن غ  ینیونجه، غلظت   + پلکسی آتر ي  هریمصرف ج 

 مـی  افتـه یایـن  . ن بودی گوسفندان  کمتر  سرم خون  ینیآم
پلکس در شـکمبه    ین خام آتـر   یئت هضم پروت  یتواند به قابل  

 ی هـضم  ي مـدل هـا    يافته هـا  یرا  یز.  داشته باشد  یبستگ
 کـه ثابـت نـرخ    ه اسـت ز نـشان داد یـ نست ین شورز اهایگ

اسـت  ن یست کمتریشورزاهان ین گ یب پلکس در یهضم آتر 
بـا  ) 1991(ت  ینز و اسـم   یرنک. )a1384 و همکاران    یاسیر(

بـه  ونجه  ی درصد   65+ ا  ی درصد کوش  35 ي  هریج ي  هیتغذ
نـد کـه   نـشان داد  هـا ش ی نـر و مـ  يها هبربه  فته   ه 4مدت  

سه با زمـان  یدر مقا سرم خون ینیتروژن غیر آم یغلظت ن 
ش یافـزا ) >05/0P (ي داری معنـ بـه طـور   ش  یشروع آزما 

). تــری لی گـرم در دســ یلــی م0/23 در مقابــل 7/19(افـت  ی
 50 ي حاو ي  هریج هفته   5 ه مدت  ب ،ن پژوهشگران یسپس ا 

  هیـ تغذگوسـفندان   را به    ونجهی درصد   50+ا  یدرصد کوش 
 سـرم   ینـ یتروژن غیر آم  یغلظت ن نشان دادند که    کردند و   

 0/23(افـت   یکـاهش   ) >05/0P (ي دار ی معن به طور خون  
ه یـ و به سطح اول   ) تری ل ی گرم در دس   یلی م 2/20در مقابل   

ر یـ تـروژن غ  یز غلظـت ن   یش حاضر ن  یدر آزما . ک شد ینزد
 درصد 50 يدارا ي هری سرم خون گوسفندانی که ج     ینیآم
ــا یــست مــصرف کــرده بودنــد در مقایــاه شورزیــگ سه ب
ــد ي هریـــج ــه ی صددرصـ ــورونجـ ــه طـ ــبـ  ي داری معنـ
)0001/0P< (      نییپـا ند به   کمتر بود و این وضعیت می توا 

 ست وابـسته  یـ اهـان شورز  ین خـام گ   یپروتئ درصد   بودن
 ،گـر ی دياز سـو ). 2008  و دانـش مـسگران   یاسیر(باشد  

ا ی درصـد کوشـ    100تـع   از مرا ) 1989(لستد و همکاران    یت
 و مـشاهده   نـر اسـتفاده کردنـد   يهـا  ه گوسـال  ي  هیدر تغذ 

 سرم خـون گوسـاله   ینیر آمیتروژن غیغلظت ننمودند که  
ن پژوهـشگران  یـ ا. افـت یش ی افـزا ی قابل توجه به طور ها  

 گوسـاله  يهـا  هیـ  کلیت بافت شناسی وضع یپس از بررس  

ا یاه کوشـ یر گ موجود دیبات سمیجه گرفتند که ترک   یها نت 
از دفــع ب رســانده و یآســبــه نفــرون هــا در دراز مــدت 

  .کند یم يریجلوگ از راه ادرار ینیر آمیتروژن غین
  

    سرم خونيت های و متابولت هایالکترول یبرخ -2
 يهـا   هر فراسـنج  یتحت تاث  خون   يت ها یالکترولغلظت  
ــف  ــدن (مختل ــدار عناصــر مع ــصرفیمق ، ی در خــوراك م

 عناصـر   بـرهم کـنش   ،  ی عناصر معـدن   یکیولوژی ب یفراهم
 در بدن، یزم عناصر معدن ی در مراحل جذب، متابول    یمعدن

مـک   (دری گ یمقرار  ) ه ها یترشح هورمون ها و عملکرد کل     
نگل و همکــاران یســو (یقبلــ يگــزارش هــا.  )1992 داول
ــشتناو1996 ــوروكي، ال ــی ر و2002  و ت  و دانــش یاس

ست یـ اهـان شورز یگداده است که  نشان  )2008مسگران،  
علوفـه هـا     ی اصـل  ی از مواد معدن   یدلب نامتعا ی ترک يدارا

   .هستند
ــا ــصر،ش حاضــریدر آزم ــر م ــه ی+ پلکس یف آت ونج

 تواند  یمش داد که    ی افزا ی را اندک  سرم خون م  یغلظت سد 
اما  .باشدره  ین ج یام در   یشتر بودن غلظت سد   ی از ب  یناش

  در یی غـذا  ي  هریـ م پس از مصرف هـر سـه ج        یغلظت سد 
 تـا  139(سـرم خـون گوسـفند     آن در  یعـ ی طب يمحدوده  

ــی م152 ــول در لیل ــری م ــاران-کــوکس ()ت ــسر و همک  گان
 اســت و ی ســلولون بــرونیک کــاتیــم یســد. بــود) 1994

 یاز راه ادرار، بـزاق و ترشـحات بـدن دفـع مـ        آن   يادیز
  و با توجه به ایـن      لیدلن  ی به هم  و) 1992 مک داول  (شود

ن ی سـاعت پـس از آخـر    12 خـون    يریـ که زمان نمونـه گ    
م در  ی رغم بیشتر بودن مقدار سد     ی بود، عل  یی غذا ي  هوعد

تفاوت غلظت آن در ) 1جدول  (ونجه  ی+ پلکس  ی آتر ي  هریج
مـصرف  ). <05/0P( دار نبود   یسرم خون گوسفندان معن   

م سـرم خـون گوسـفندان را        یونجه غلظت سـد   ی +ا  یکوش
 ی قبلـ يها هافتیر قرار نداد و این نتیجه با       یچندان تحت تاث  

ــوان ــاران  یت(  داردیهمخ ــستد و همک ــز و ی و رنک1989ل ن
  . )b1991 همکاران

سه بـا   یـ ونجـه در مقا   ی+ پلکس  ی آتـر  ي  هری مصرف ج 
م در سـرم خـون   ی غلظـت پتاسـ    ،ونجـه ی+ ا  ی کوش ي  هریج
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شتر یـ ب از یناشـ  توانـد  یمـ ش داد کـه  یفندان را افزا  گوس
ــودن درصــد  ــام در یپتاســب ــن جی ــز و یرنک .باشــدره ی ن

ا در ینـد کـه مـصرف کوشـ    نـشان داد ) b1991( همکـاران 
م سرم خـون  ی غلظت پتاسشی باعث افزا  ،ونجهیسه با   یمقا

.  کنـد  ید مـ  ییـ ش حاضر را تا   یج آزما ید که نتا  گوسفند نش 
ا یسه با کوشـ   یونجه در مقا  ی+ پلکس  ی آتر ي  هریمصرف ج 

 يادیـ د سـرم خـون را بـه مقـدار ز          یـ ونجه غلظـت کلر   ی+ 
م از ی سـد  تواند در ارتباط با دفـع یافته مین یا. کاهش داد 

م از یسـد را گزارش شده است که دفـع  یراه ادرار باشد، ز  
 )1992مـک دول   (بدن همراه با دفع بیشتر کلر خواهد بود    

پلکس و دفع   یم در آتر  ی سد ادیو با توجه به وجود مقدار ز      
 يادیـ  کـه مقـدار ز     جه گرفت ین نت  توا یآن از راه ادرار، م    

  . ز از راه ادرار دفع شده استی نکلر
ست، غلظـت   یـ اهان شورز ی گ ي حاو يها  هریمصرف ج 

کمتـر  م یکلـس غلظت  و را کاهش داد  کلسیم در سرم خون     
 8/12 تا   5/11( آن در سرم خون گوسفند       یعیاز مقدار طب  

 گانــسر و همکــاران-کـوکس () تــری لی گــرم در دسـ یلـ یم
 از کمتـر بـودن      ی ناشـ  توانـد   یمن موضوع   یا. بود )1994

، وجـود  )2008دانـش مـسگران،      و   یاسـ یر(م  یسطح کلس 
  و آالزه و ابوزانـت     2002 بـن سـالم و همکـاران       (اگزاالت

ــا  و )2004 ــودن کمی ــزب ــی ــسیست فراهم ــان یم گی کل اه
رسـول و   . باشـد  )1983 حسن ( گوسفند يست برا یشورز

ش ســطح ی گــزارش کردنــد کــه بــا افــزا)1996 (همکــاران
هـا   هم سـرم خـون بـر      یلـس  غلظـت ک   ،رهیـ پلکس در ج  یآتر

 یش حاضر همخـوان   یج آزما یا نتا افته ب ین  یا. افتیکاهش  
 پلکسیآتـر االت در   وجـود اگـز    به علت دارد و ممکن است     

 يهــا هافتــیتوافــق بــا در . )2004آالزه و ابوزانــت  (باشــد
ــز و همکــاران یش حاضــر، رنکیآزمــا گــزارش ) a1991(ن

 بـره هـا، غلظـت       ي  هیـ کردند کـه مـصرف کوشـیا در تغذ        
 البتـه  .داد کـاهش   يادیـ مقـدار ز  ه  م سرم خون را بـ     یکلس

ا در یمـصرف کوشـ  بـا  وجـود دارد کـه   ز  ین ییگزارش ها 
 کنـد  یر نم ییم خون تغ  ی گوسفند و گاو غلظت کلس     ي  هیتغذ

ا یـ  و   )1991 تینز و اسـم   ی و رنک  1989ن  کوهن و همکارا  (
ن یـ  ا).1989لـستد و همکـاران   یت (ابـد ی یمـ ش ی افـزا یحتـ 

ا یـ ان و  اهـ ی گ یکـ ی ژنت ي توان به تفاوت ها    یموضوع را م  
  .برداشت آنها مربوط دانست يمرحله 

ره یـ جر یم سرم خون گوسفندان تحت تـاث  یزیغلظت من 
) 1989(  کـوهن و همکـاران     يهـا   هافتـ یقرار نگرفت که بـا      

م  خــون یزیـ  بــه هـر حـال ســطح من  ،امـا .  داردیهمخـوان 
 ي  هریـ ش پس از مصرف هر سه ج      یگوسفندان مورد آزما  

 آن در سـرم خـون گوسـفند    یعـ ی کمتر از مقدار طب ییغذا
گانـسر و  -کـوکس () تـر ی لیلی گرم در دسـ ی م0/3تا   8/1(

ن بـودن  یی توانـد بـه پـا   یه مافتین  یا.  بود )1994 همکاران
 دانـش    و یاسـ یر(ست  یـ اهـان شورز  یم در گ  یزیـ مقدار من 

م بـر جــذب  ی پتاســی منفـ و بـرهم کــنش ) 2008 مـسگران 
  . ارتباط داشته باشد )1992 مک داول (وم خوراكیزیمن

 لسترول سـرم خـون گوسـفند      غلظت ک  یعیطب ي  هدامن
 تر گزارش شـده اسـت  ی لی گرم در دسیلی م 76 تا   52بین  

ــوکس( ــاران-ک ــسر و همک ــدن . )1994 گان ــان یگگنجان اه
را  غلظـت کلـسترول      ،انگوسـفند  ي  هریـ  ج ست در یشورز

را در سـرم خـون آنهـا        دها  یسریـ گل يش و غلظت تر   یافزا
 لـستد و یت( موافقـت دارد  ی قبلـ يافته ها یبا  ش داد که    کاه

 .)b1991 و a1991 نــز و همکــارانی و رنک1989 همکــاران
ش غلظت کلسترول خـون نـشخوارکنندگان بـه علـت       یافزا
د، یـ روئی ت ي  ه غـد  ي، کم کار  1کی مانند سندروم نفروت   ییها

 ادیا ز یدها  یپی مقدار ل  يادیز دها،  یکوستروئیمصرف کورت 
 یحتی هاي کبد اتفاق مـ   ان ها و نار   یپوپروتئیبودن مقدار ل  

ــد ــاران  (افت ــروود و همک ــو).2005 ش ــز و ی رنکیی از س ن
ــاران  ــه  ) 1993(همک ــد ک ــزارش کردن ــزاگ ــت یاف ش غلظ

 ي  ه نـشان  ، ممکـن اسـت    کلسترول سرم خـون گوسـفندان     
بـه   کـه   شودیگفته م .  در خوراك آنها باشد    يکمبود انرژ 

ــ وجــود مقــدار زعلــت  در یدارت ســاختمانیــ کربوهيادی
شـکمبه کـاهش    ونـات در    ید پروپ یلوت ،پلکسیا و آتر  یکوش

 ی مـ  ن موضـوع  یو ا ) b1384 و همکاران    یاسیر(ابد  ی یم
را به طور   یش دهد، ز  یرا افزا در کبد   تواند سنتز کلسترول    

م خـون در نـشخوارکنندگان      کـاهش کلـسترول سـر       یکل

                                                
1Nephrotic syndrome 
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١١                                ... هاي خون بر متابوليت  (Atriplex dimorphostegia)و آتريپلکس  (Kochia scoparia) تاثير کوشيا

ک بر سنتز کلـسترول  یونید پروپی اسی از اثر کاهندگ یناش
  ).1994گانسر و همکاران -کوکس (استدر کبد 

گـر  ی دي هریسه با دو ج   یونجه در مقا  ی+مصرف کوشیا 
 یلـ ین کـل، ب ی روبـ  یلـ یش قابل توجـه غلظـت ب      یباعث افزا 

ــ ــین آزاد و بیروب ــیل ــن غی روب ــون  ی ــرم خ ر آزاد در س
را تاییـد مـی کنـد       نیشیـ  پ یافتـه هـاي    کـه    گوسفندان شد 

ن در  یوبـ  ر یلـ یش غلظـت ب   یافزا .)1991ت  ینز و اسم  یرنک(
سـلول  درسـت   بعلت عملکـرد نا    دیوانات شا یسرم خون ح  

 از ی ناشــي صــفراويهــاي کبــد، مــسدود شــدن مجــار 
. س باشـد یت هـا و نکـروز  ی هپاتوسـ ي هیـ  ثانو يهـا  بیآس

ش قابـل   ینشان دادند کـه افـزا     ) 1989(تیلستد و همکاران    
 یلـ ین آزاد و بی روبـ یلـ ین کـل، ب   ی روبـ  یلـ یتوجه غلظت ب  

 از وجود   یر آزاد در سرم خون گوساله ها ناش       ین غ یروب
 نژوگـه وک بـر     آنهـا  یر منف یا و تاث  یر کوش  د یبات سم یترک

. اسـت و دفـع آن   کبـد  ي سـلول هـا  ن دری روبـ  یلیبشدن  
ن ی روب یلی مشخص شده است که کونژوگه شدن ب       یبخوب

 کبـد  يت هـا  یک در داخل هپاتوسـ یدگلوکورونیآزاد با اس 
 ی کبـد مـ    يدن به سلول هـا    یب رس ی شود و آس   یانجام م 

شروود و همکـاران    (ن واکنش شود    یتواند مانع از انجام ا    
 کـه  نـد نـشان داد ز یـ ن) b1991( نز و همکاران یرنک). 2005

ر یـ ن غ ی روبـ  یلین کل و ب   ی روب یلیا سطح ب  یمصرف کوش 
 یلی م 31/0 و   32/0 بیبه ترت  ( نر يآزاد سرم خون بره ها    

 گـرم در   یلـ ی م 25/0 و   26/0تر در مقابـل     ی ل یگرم در دس  
آزاد تحت ن ی روب یلیاما غلظت ب  ش داد   ی را افزا  )تری ل یدس
. )تـر ی لی گـرم در دسـ    یلی م 01/0(مار قرار نگرفت    یر ت یتاث

  ماننـد  یبـات سـم   ی ترک یوجـود برخـ    رسـد کـه      یبنظر م 
د هـا در  یـ ن هـا و آلکالوئ  ینیترات ها، اگـزاالت هـا، سـاپون       

دن یـ ب د یمـسئول آسـ   ) ایژه کوش یبو(ست  یاهان شورز یگ
ن ین سـلول هـا و همچنـ       یـ سم ا یـ  کبد و متابول   يسلول ها 

ــکل يب هــایآســ ــاران  ( اســتيوی   و1989کــوهن و همک
 ).a1991نز و همکاران یرنک

 يدیـ روئی ت ي و هورمـون هـا     ی دورن سلول  يم ها ی آنز -3
  در سرم خون

 در  ی سـلول   درون يم هـا  یت آنـز  یـ فعال يش غیر عاد  یافزا
 يب هـا ی بـروز آسـ  ي هوانـات نـشان دهنـد    یسرم خون ح  

م ی یـک آنـز    )GGT(ل ترانـسفراز  یگاما گلوتام .  است یبافت
ــ ــس صلمت ــه در ب ــه غــشا اســت ک ــتياری ب ــا  از باف  يه

ت آن بـراي  یـ  فعالی شـود و بررسـ   یافـت مـ   ی یمیپارانش
،  صــفرا هسیــب کی از آســی ناشــيهــا يمــاریص بیتـشخ 

س اهمیـت   یو نکـروز    کبـد  ي سـلول هـا    عملکرد نادرسـت  
م یت آنـز  یـ  فعال ی که همراه بـا بررسـ      یژه هنگام یدارد، بو 

گانسر -سککو (باشد) GPT و   GOT(ناز  ی ترانس آم  يها
  . )1999 ک و همکارانیک پاتری و کر1994و همکاران 

زان یـ ونجـه م  یست بـه همـراه      یاهان شورز ی گ ي  هیتغذ
نــاز را در یک تــرانس آمیــرویپ-کیــم گلوتامیت آنــزیــفعال

ن یـ ش داد و ا  ی افـزا  يادیسرم خون گوسفندان به مقدار ز     
نـز و   یرنک (ونجه بود ی+ ا  ی کوش ي  هریش مربوط به ج   یافزا

پـــس از ) b1991( نـــز و همکـــارانیرنک. )1991 تیاســـم
 نـر  يهـا  هبـره هـا و گوسـال   بـه   ونجـه   یا و   ی کوش ي  هیتغذ

ت یـ ش قابـل توجـه فعال  یا باعث افـزا یکوشنشان دادند که   
نـاز در سـرم خـون     یک تـرانس آم   یرویپ-کیم  گلوتام  یآنز
م در ســرم خــون ین آنــزیـ ت ایــفعال شــد امـا بــر  هــا هبـر 

 ين علت کـه گونـه هـا       ی ا د به ی شا .ر بود ی تاث یها ب  هگوسال
 ی مقاومـت گونـاگون    ی بـافت  يب هـا  یمختلف در برابر آسـ    

) 1989 (لستد و همکـاران ی ت،گری د ي از سو  . دهند یبروز م 
 نر باعـث  يها هگوسالبه ا ی کوش ي  هیگزارش کردند که تغذ   

نس ک تـرا  یـ رویپ-کیـ م گلوتام یت آنـز  ید فعال یش شد یافزا
افتـه  یدر  ن تفـاوت    یـ ا. دوانات ش یناز در سرم خون ح    یآم
ب رسـان در  یبـات آسـ  ی ممکـن اسـت بـه غلظـت ترک         يها

ــ مــصرف آن در تغذيا و دوره یکوشــ ي گوســاله هــا  هی
) 1989 (لـستد و همکـاران  یت، در هر صورت .وابسته باشد 

را  در سرم خون     ی درون سلول  يم ها یت آنز یش فعال یافزا
 و  ي کبـد  يه سـلول هـا     وارد آمده بـ    يب ها یاز آس  یناش

 ش حاضـر  یدر آزمـا   .خـون دانـستند   نشت آنها به درون     
سه با  ی در مقا  ،ونجهیبا  همراه  ست  یاهان شورز ی گ ي  هیتغذ
ل یــ گاماگلوتاميم هـا یت آنـز یــونجـه فعال ی تمـام  ي هریـ ج

نـاز در   یتـرانس آم  ک  یاگزالواسـت -کیـ ترانسفراز و گلوتام  
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 تینـز و اسـم    یرنک. ش نـداد  یسرم خون گوسفندان را افزا    
 بـره   بـه ) 1:1(ونجه  ی+ ا  ی کوش ي  هیز پس از تغذ   ین) 1991(

  . دندرا گزارش کر ی مشابهيجه یها نت
ــتترا يهورمــون هــا ــ يو تــر) T4(ن یرونیــدو تی دو ی

 ییغـذا  و استفاده از مواد یزم سلول یمتابول) T3(ن  یرونیت
 يدیـ روئی ت يورمون ها ر غلظت ه  ییتغ. ندده ی م شیرا افزا 
ر یر در نـرخ اسـتفاده از ذخـا    ییـ   تغ  ي  هنشان دهنـد  ،  خون
  گـزار ش  ).2005شـروود و همکـاران       (دن اسـت   ب یچرب

) T4 index(ن یرونیدوتیــشــده اســت کــه شــاخص تترا
 ي هورمـون هـا    یفراهمـ  ی بررسـ  ي بـرا  یفاکتور مناسـب  

 اسـت،  ی سـلول درون يها ندیفرآ در فعال کردن   يدیروئیت
ه یز توصـ ی ننیرونیدوتیشاخص تترا يرین اندازه گ یبنابرا

مـصرف   حاضـر    شیدر آزمـا   ).1986نـز   یکیا (ه است دش
ش قابـل  یعـث افـزا  باست یاهان شورزی گ ي حاو يها  هریج

ن یرونیتدویـ ن و شـاخص تترا    یرونیدوتیـ توجه غلظت تترا  
 که کاهش مـصرف  معتقدند. در سرم خون گوسفندان شد   

د یـ روئی ت ي  هغـد شتر  یـ بت  یـ فعال ، از راه   خـوراك  ياریاخت
  شــودیمــ بــدن ي هــای چربــي هیــتجزش یافــزا موجــب

 تـوان گفـت کـه       یمـ ن  ی بنابرا ،)2005 شروود و همکاران  (
ــصرف اخت  ــاهش م ــک ــ جياری ــا هری ــان ی گي دارايه اه

ش یباعــث افــزا) 1385 و همکــاران یاســیر(ست یــشورز
د در سـرم خـون گوسـفندان      یـ روئی ت يغلظت هورمون ها  

سه یـ ونجـه در مقا   ی+پلکسی آتر ي  هرین ج این م یدر ا   و شد
سـرم   يدیـ روئی تيگر، غلظت هورمون های دي  هریبا دو ج  

ن یـ ا و   ش داد ی افـزا  يشتریـ ن گوسفندان را به مقدار ب     خو
م در ید تواند در ارتباط با باال بودن مقدار سـ         یموضوع م 

ــر ــره ي آت ــهی+ پلکس یجی ــ  ز،)1جــدول  ( باشــدونج را ی
گزارش ها نشان داده است که افزایش ترشـح  هورمـون            

 -میت پمـپ سـد  یـ شتر شـدن فعال  یـ  باعث ب  يدیهاي تیروئ 
 کبـد  ي روده و سـلول هـا     یششم در سلول هاي پو    یپتاس

  و شـروود و همکـاران  1990 ید و کلـ یـ مک برا  ( شود یم
نـشان  ) 1999(ن کاپاسـو و همکـاران      یـ بر ا  فزون   .)2005

ان یـ ش جر ید با افـزا   یروئی ت ي  ه غد يدادند که هورمون ها   
 و انتقـال    یون گلـومرول  یلتراسـ ی، نـرخ ف   ها  هیپالسما در کل  

در . گذارنــد یر مــیه هــا تــاثیــت کلیــم بــر فعالیون ســدیــ
اهـان  ی گ ي دارا يها  هریپس از مصرف ج   ش حاضر،   یآزما

تر شیـ ن ب یرونیدوتیـ تتراش غلظت   یزان افزا یم ستیشورز
ن موضـوع  در ارتبـاط       ید ا ین بود و شا   یرونیدوتی يتراز  

زه شـدن  ینویـ ودیآ ي کبد و کـاهش د  يب سلول ها  یبا آس 
 از T3د هورمـون  یـ جه کاهش تولیو در نت ن  یرونیدوتیتترا

از  ).2003  و همکاران  یکوکس (باشددر کبد    T4 هورمون
شتر در ارتباط ی ب T3 شود که غلظت     یگر، گفته م  ی د يسو
  بـا  T4ت یو وضـع وان اسـت  ی حيت انرژیر وضعییغبا ت 

  ).1986 نزیکیا (مربوط استوان ی حيانرژمصرف زان یم
   
  ي ادراريفراسنجه ها -4

ــ جمــصرف ــريره ی  حجــم ادرار ،ونجــهی+پلکسی آت
 قابـل  بـه طـور  گـر  ی دي هریـ سه بـا دوج یدر مقا ا  رروزانه  

در غلظـت   تفاوت   از   یناش احتماال ش داد، که  ی افزا یتوجه
را وجود مقـدار    ی ز .استره ها   یج دیم و کلر  ی سد يون ها ی
 شـود و    یش مصرف آب م   یره باعث افزا  یاد نمک در ج   یز

 تـر شــح   بــدني حفــظ هموسـتاز ي، بـرا طین شــرایـ در ا
ــون ضــد ادرار ــاهش  يهورم ــیک ــذب آب از هافت  و بازج

جــه حجــم ادرار یدر نت.  شــودی کمتــر مــي ادراريمجــار
ون یـ  از يادیـ شتر شده و همراه بـا آن مقـدار ز    یروزانه ب 

  و همکـاران  شـروود  ( شـوند  ی دفع مـ   دیم و کلر  ی سد يها
+ پلکس ی آتـر  ي  هری ج يم از راه ادرار برا    ی دفع سد  ).2005

ر گـ ی د ي  هریـ ج شتر از دو  یـ  ب ی قابل تـوجه   به طور ونجه  ی
یـره ي  م در جی باال بودن غلظت سـد  به علت  دیشا، که   بود
گـزارش کـرد    ) 1992( مک داول . باشدیونجه  + پلکس  یآتر
 ی نمـک دفـع مـ   م بیـشتر از راه ادرار و بـه شـکل        ی سد که

ط یدر شـرا  البتـه   . شود و مقدار آن در مـدفوع کـم اسـت          
اشـد، مقـدار     نب ین که ترشح هورمون آلدسترون کـاف      یمع

 در بـدن  يشتریـ م بیپتاسـ  و ابـد ی ی مـ  شیم افـزا  یدفع سد 
  .  شودی مينگهدار

ا در یاسـتفاده از کوشـ  کـه   دهد یگزارش ها نشان م  
تـروژن اوره  یش دفع نیخوراك نشخوارکنندگان باعث افزا  

 يویـ  کليب های را آسعلت آن شود و    ی از راه ادرار م    يا
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١٣                                ... هاي خون بر متابوليت  (Atriplex dimorphostegia)و آتريپلکس  (Kochia scoparia) تاثير کوشيا

لـستد و همکـاران     یت (اند  هاه دانست ین گ ی از مصرف ا   یناش
ز یـ ن حاضرش یآزمادر  ).1989 همکاران  و کوهن و1989

ــرویدفـــع ن  پـــس از مـــصرف  از راه ادراريژن اوره اتـ
بـه  )  گـرم در روز    یلـ ی م 4/994(ونجـه   ی+ ا  ی کوش ي  هریج

ونجـه  ی+ پلکس  ی آتـر  ي  هریـ شتر از ج  ی ب ی قابل توجه  طور
ــ م1/436( ــرم در روزیـ ــود) ل گـ ــصرف ج.بـ ــ مـ  ي هریـ

بـه  ه  ونجـ ی+ پلکس  یسه بـا آتـر    یونجه در مقا  یصددرصد  
ــوجهطــور ــل ت ــع نی قاب ــروژن اوره ای دف  از راه ادرار يت

  تفـاوت  بـه علـت  ش داد که ممکن است یگوسفندان را افزا  
 - نـونز  ،ییاز سـو  . ره ها باشد  ین ج ین ا ی پروتئ يدر محتو 

پلکس در  ی نشان دادند که آتـر     )1989(هرناندز و همکاران    
ز  ا يتـروژن اوره ا   یش دفـع ن   یونجه باعث افزا  یسه با   یمقا
  .ده ادرار نشرا
  

  يریجه گینت
 يهـا  هریـ ش نشان داد که مـصرف ج ین آزما یانتایج  

) پلکسی آتـر  ایـ ا  یکوش(ست  یاه شورز ی درصد گ  50 يدارا
 يباعـث کـاهش غلظـت گلـوکز و تـر     ونجه،  ی درصد   50و  
ش غلظــت کلــسترول و هورمــون   یدها و افــزا یسریــگل

، نیبنـابرا . دن در سرم خون گوسـفندان شـ       یرونیوتدیتترا
ــورت ــتفاده از ا ادر صـ ــسـ ــان در تغذین گیـ ــاهـ  يه یـ

  آنهـا ازیـ  مـورد ن ين انرژ یتامشخوارکنندگان بهتر است    ن
اهـان  ی، مـصرف گ   گـر ی د ياز سـو  . ردیمورد توجه قرار گ   

م، یکلسغلظت   باعث کاهش    ونجهیبا  مراه  هبه  ست  یشورز
 يم هـا  یت آنـز  یـ ش فعال ین و افزا  ی روب یلیش غلظت ب  یافزا
د کـه احتمـاال    ن شـ   در سرم خون گوسـفندا     یون سلول در

 اهـان ین گیـ  در ا یبـات سـم   ی از ترک  ی از وجود برخ   یناش
  . است) ایژه کوشیبو(

  
   مورد استفادهمنابع

  
. تعیین ارزش غذایی پنج گونه ي غالب از گیاهان شورپسند مناطق کویري استان خراسان. 1381باشتینی ج و توکلی ح، 

  .5 تا 2، صفحه هاي 55مجله پژوهش و سازندگی، شماره 
تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیري، . a1384ریاسی ا، دانش مسگران م، نصیري مقدم ح و ضمیري م ج، 

 روده اي و مدل هاي هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاه شورزیست –نسبت ناپدید شدن شکمبه اي 
 تا 99، صفحه هاي 1رزي، جلد نوزدهم، شماره مجله علوم و صنایع کشاو). کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارك(

110 .  
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