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 Introduction: This study was performed to evaluate and compare three types of chromium 

supplements, including: organic, inorganic and nano-chromium on some blood parameters as 

well as growth performance. 

Materials & Methods: 24 Mehraban male lambs (3-4 months old with an average weight of 

30.85±1.78 kg) in a completely randomized design, using four treatments (each treatment 

contains six repetitions) were used for 60 days. Experimental treatments were included: 1) 

control group (basic diet) 2) control group + 0.8 mg inorganic chromium 3) control group + 0.8 

mg organic chromium 4) control group + 0.8 mg was nano chrome supplement. 

Result: The use of organic chromium (treatment 3) compared to the control group caused a 

significant increase in the final weight of lambs (p<0.05), and all three treatments containing 

chromium increased daily weight and decreased feed conversion ratio. Treatment 4, 

significantly reduced the total antioxidant capacity (TAC) when compared to other treatments 

(p<0.05). All three chromium-containing treatments significantly reduced the amount of 

malondialdehyde (MDA) and the serum concentration of cholesterol (p<0.05) but did not affect 

on the increase in glutathione peroxidase (GSH-px) activity compared to the control group  

(p>0.05). Treatments 3 and 4 had a significant effect on serum glucose concentration compared 

to the control group (p<0.05).  

Conclusion: Organic and nano-organic chromium supplements improved the lambs 

performance, increased total antioxidant capacity and reduced free radicals.  
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های راسنجهف ی بعضی از وم بر روهای کروم، شامل: آلی، معدنی و نانو کرمنظور بررسی و مقایسه سه نوع از مکملاین پژهش به مقدمه : 

 چنین عملکرد رشد صورت پذیرفت.خونی  و هم

با استفاده  تصادفی، کامالً رحط قالب در( کیلوگرم 85/30±78/1با میانگین وزن ماهه  4-3بره نر نژاد مهربان ) 24 از ها:مواد و روش

 ،یمار شاهد )جیره پایه(ت( 1روز استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل:  60مدت تکرار( و به 6تیمار )هر تیمار حاوی  4از 

 نانوکروم بود. ل مکم گرممیلی 8/0+ شاهد (4 آلی وکروم   گرممیلی 8/0+ شاهد( 3معدنی، کروم  گرممیلی 8/0+ شاهد( 2

(. هر سه >05/0pها گردید )هداری در وزن نهایی بر( نسبت به گروه شاهد، موجب افزایش معنی3استفاده از کروم آلی )تیمار  نتایج:

داری طور معنیمارها، بهینسبت به سایر ت 4تیمار حاوی کروم، باعث افزایش وزن روزانه و کاهش ضریب تبدیل غذایی شدند. تیمار 

غلظت و (MDAی آلدهید )هر سه تیمار حاوی کروم، میزان آنزیم مالون د .(>05/0p( را کاهش داد )TAC) اکسیدانی کلظرفیت آنتی

بت نس (GSH-px) یون پراکسیدازاما تاثیری بر افزایش میزان فعالیت گلوتات( >05/0pداری کاهش دادند )طور معنیرا به سرمی کلسترول

ز سرم، از خود بر جای داری بر غلظت گلوکنسبت به گروه شاهد، تاثیر معنی 4و  3تیمارهای  (.<05/0p)به گروه شاهد نداشتند 

 .(>05/0p)گذاشتند 

های لاهش رادیکاکنی تام و اکسیداها، افزایش ظرفیت آنتیهای آلی و نانو کروم باعث بهبود عملکرد برهمکمل گیری و بحث:نتیجه

 .ادگردیدندآز

mailto:%20mostafavi_pa@srbiau.ac.ir
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 قدمهم
در درجه  که گیرندسرچشمه می مهربان از همدان نژاد گوسفندان       

میلیون  3 به ها تقریباًآن تعداد .ندایافته گوشت پرورش تولید اول برای

، میزان باروری و بقا از بدو تولد تا از های متعددزایمانرسد. س میرا

نژاد به رنگ  تولیدی این فرش شیر گرفتن در این نژاد زیاد است. پشم

های معروف ایران مورد ها پیش در فرشای روشن است که سالقهوه

 ،با توجه به سیر افزایش نیاز جامعه به پروتئین (.1ست )پسند بوده ا

 هاساختمان بسیاری از کوآنزیم در کنندهشرکت عنوانبه نیز موادمعدنی

 وری و نیز عملکردبهرهاکسیدانی سبب بهبود آنتی هایو نیز واکنش

 طریق از حیوان برای ضروری مواد مغذی کهجاییآن از .گردنددام می

 شناخت دام، غذایی سیستم بهبود شوند برایمی تأمین مختلف منابع

 غذایی ارزش با ارتباط در مواد خوراکی کیفی و کمی هایویژگی

 ختلفم اهداف برای حیوان تأمین نیازهای چنینهم و مصرفی خوراک

استفاده از این مواد به  (.2)ناپذیر است  ضرورتی اجتناب پرورشی

اشکال مختلف معدنی، آلی و نیز مکمل در جیره با توجه به نیاز دام 

عنوان یکی از این کروم به .(5، 4، 3) رودشمار میضرورت به یک

باشد که برای انسان و می 24و عدد اتمی  Crعناصر، دارای نشان 

که نشان داده شد طوریهب (6) زمایشگاهی ضروری استحیوانات آ

کروم  وسیلهصحرایی، به چرب توسط موش کلسترول و اسیدهای سنتز

 ،+2اکسایش این عنصر  هایترین حالتمعمولی(. 7یابد )افزایش می

 + نسبتا5ً+ و 4های ها وحالت+ پایدارترین آن3+ است که 6+ و 3

تی پایدارترین حالت اکسید کروم (. کروم سه ظرفی7)هستند  کمیاب

گردد و توانایی عبور آسان از است که در موجودات زنده یافت می

احیاکنندگی پایینی  خاصیت دارای چنینو هم سلولی را ندارد غشاهای

های مختلف دام تغذیه در معدنی و آلی هایعنصر به فرم این. (8است )

تری د و سمیت کمگیرهای گوشتی مورد استفاده قرار میو جوجه

دسترسی زیستی باالتر  .(10، 9) نسبت به کروم شش ظرفیتی دارد

در تحقیقی  است. شده کامالً پذیرفته غیرآلی آن منابع کروم از آلی منابع

درصد است  3تر از گزارش شد که زیست فراهمی کروم غیر آلی کم

ارد برابر دسترسی زیستی باالتری د 10که کروم آلی تقریباً درحالی

و احتماالً  باشدمی غیرآلی متعدد کروم پایین فراهمی زیست دالیل (.11)

کروم به ترکیبات  کروم، اتصال غیرآلی هایاکسید گیریمرتبط با شکل

ها، تداخل با اشکال یونی دیگر های طبیعی در علوفهدهنده کیالت

آلی چنین تبدیل دشوار ترکیبات غیر(، همروی و آهنمواد معدنی )

صورت عنصر کروم اغلب به (.11وم به اشکال فعال زیستی است )کر

کروم پیکولینات، کروم  های آلیو مکمل کلراید کروم معدنی هایمکمل

نیکوتینات و مکمل حاوی اسیدآمینه شامل کروم سیستئین و کروم 

کوچک،  اختصاصی در روده هایناقل شکمبه و جذب از طریق متیونین

گریز از تجزیه میکروب شکل آلی آن  اسطهاستفاده میشود، اما بو

از  (.13، 12زیست فراهمی باالتری در مقایسه با شکل معدنی دارد )

آید و باعث شمار میگلوکز به فاکتور تحمل داخلی وجاکه کروم جزآن

ها تنظیم متابولیسم چربی در بنابراین گردد،انسولین می فعالیت افزایش

ها چربی نسولین نیز بر پراکسیداسیوننقش مهمی دارد و متابولیسم ا

اکسیدان آنتی یک عنوانو به بوده انسولین کوفاکتور کروم گذارد.می تاثیر

آمینه هایبهبود پتانسیل جذب اسید .(8، 6، 15، 14) کندعمل می

گذارد. تغذیه می توسط عضالت اسکلتی بر مصرف پروتئین کل تاثیر

های قلب و آمینه در پروتئینهایبا کروم موجب افزایش جذب اسید

گزارش نمودند  صحرایی شد. برخی محققین هایموش هایسایر بافت

هایش در که مکمل کروم از طریق تسهیل ارتباط انسولین با گیرنده

سطح سلولی عالوه بر افزایش جذب گلوکز احتماالً جذب برخی از 

ن یک فاکتور عنوا(. کروم به11دهد )ها را نیز افزایش میآمینهاسید

کروم در ارگانیسم موازی  ، بنابراین فعالیتکندمی برای انسولین عمل

 ، کرومبا عملکردهای انسولین است. با وجود افزایش فعالیت انسولین

سطح انسولین  تواند جایگزین انسولین شود. در حضور کروم آلینمی

دی از (. تعدا16تر برای دستیابی به نتایج مشابه کافی است )پایین

ویژه از نظر چربی و مکمل کروم در ترکیب الشه، به نویسندگان اثر

نتایج یکسان نبودند.  ، اما اینعضله را مورد بررسی قرار دادند محتوای

Page ( 17و همکاران)، Lindemann ( 18و همکاران ) وMooney  و

Cromwell (19 )اند که در پاسخ به استفاده از مکمل گزارش کرده

طور نسبی افزایش یافته است. از طرف دیگر  بافت عضالنی بهکروم، 

Ward ،هیچ تاثیری از مکمل کروم بر ترکیب الشه خوک  و همکاران

( و 21) Newcomb و Crowهمین ترتیب، . به(20) مشاهده نکردند

Crow  پیکولینات را بر روی نسبت عضله و -( اثرکروم22(و همکاران

 (24) و همکاران Frankو  (23) رانو همکا Frankچربی نیافتند. 

طور تجربی کمبود کروم را در بزها بررسی کردند. افراد با کمبود به

رای ب( کیلوگرم 3/7 ± 0/20 مقابل در 7/11 31±/1وزن ) کروم، افزایش

از خود نشان دادند.  شاهدهفته( در مقایسه با گروه  84نظارت ) دوره

م بیان وکمبود کر احتمال وجوداین محققین این اثر غیرمنتظره را با 

نمایند، اختالل در میزان گلوکز و افزایش ترشح انسولین متعاقباً می

های ایی بر روی جوجهشود. در مطالعهمنجر به هایپر انسولینمی می

باعث  کروم که کمبود شد گرمایی مشاهده شرایط استرس تحت گوشتی

حساسیت  میزان شده، هاها و پروتئینکربوهیدرات متابولیسم آسیب به

رو به نرخ رشد های محیطی به انسولین را کاهش داده و از اینبافت

کند. در این مطالعه نشان داده شد که مکمل کروم بر آسیب وارد می

غلظت  افزایش که باعثنداشت درحالی داریمعنی فسفر سرم اثر میزان

چنین تاثیر هم محققین گردید. گیریکلسیم و منیزیم در اولین نمونه

مکمل کروم پیکولینات و اسیدآسکوربیک را بر ابقاء مواد معدنی و 
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گذار پرورش یافته در شرایط دمای پایین نیتروژن در مرغان تخم

بررسی کردند. نتایج نشان داد که ابقاء نیتروژن، کلسیم، فسفر، روی، 

ها در نتیجه استفاده از مکمل آهن و کروم بهبود یافت و دفع آن

(. در تحقیقی دیگر بر روی 25، کاهش یافت )Cو ویتامین  کروم

های نژاد آواسی مشخص گردید که استفاده از ترکیب حاوی بره

ها داشت کروم، تاثیر معنی داری بر میزان ابقای پروتئین در بدن دام

(10.) Mostafa-Tehrani مشاهده نمودند که استفاده از  ،و همکاران

های پرواری نژاد شال، نسبت به کروم ه برهکروم نیکوتینات در تغدی

ها و پوست بدن داری در وزن کبد، کلیهکلراید، باعث افزایش معنی

. در پژوهشی (26) شد و میزان چربی داخل شکمی را کاهش داد

گیری کرد که توان نتیجهطورکلی، میدیگر، محققین دریافتند که به

های پرواری سبب ره برهمتیونین در جی -استفاده از مکمل آلی کروم

 3به  5/1شود و افزایش غلظت مکمل از میک کاهش مصرف خورا

شود خوراک می بهبود بازده تبدیل کیلوگرم خوراک سبب در گرممیلی

های خون اما بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک و غلظت متابولیت

پژوهشی دیگر نشان داد که استفاده از ترکیب  .(27تاثیری ندارد )

های تحت استرس حمل و نقل مخمر در جیره غذایی بره -رومک

( بدون توجه به وجود یا عدم وجود بخش در میلیون 3/0)سطح 

(. محققین 28گردد )ها میاسترس، موجب بهبود عملکرد رشد بره

هایی که از خوراک دارای ها در خون برهدریافتند تعداد اریتروسیت

تریپیکولینات( تغذیه نمودند، پروتئین زیاد و حاوی کروم )کروم 

ها تر بود و کروم باعث کاهش وزن کبد و افزایش وزن کلیه دامبیش

د شمشاهده  تجاری هایای دیگر بر روی بره(. در مطالعه29گردید )

 که وزن نهایی بدن، میزان افزایش وزن روزانه و بازدهی خوراک 

اک مصرفی و که میزان خورافزایش یافت درحالیداری طور معنیبه

هدف از این پژوهش،  (.30) یافت وزن چربی داخل شکمی کاهش

از ترکیبات عنصر کروم به اشکال معدنی، آلی و  نوعبررسی تاثیر سه 

های نژاد های خونی و نیز عملکرد برهنانو بر روی برخی فراسنجه

 باشد.  مهربان می
 

 هامواد و روش

 3-4بان )اس بره نر نژاد مهردر این آزمایش از بیست و چهار ر       

 هتج. گردید استفاده( کیلوگرم 85/30±78/1ماهه با میانگین وزن 

ای، هدوره زمانی دو هفتها به جیره جدید، در یکپذیری دامعادت

الت ها با جیره پایه بدون مکمل کروم تغذیه شدند، سپس در حبره

 6اوی یمار حگروه تیماری )هر ت 4طور تصادفی به ناشتا توزین و به

 ند:بود مورد بررسی شامل موارد زیر گردیدند. تیمارهای تکرار( تقسیم

 8/0+ شاهد -2. با جیره پایه و بدون مکمل کروم تیمار شاهد -1

 (.متیونین -کروم) آلی کروم گرممیلی 8/0+شاهد -3 .معدنی کروم گرممیلی

ه جداول ها با توجه بجیره گرم مکمل کروم نانو.میلی 8/0+شاهد -4

های کروم شرکت ( تنظیم شد و مکمل12) NRCاحتیاجات غذایی 

دانش بنیان صدور احرار شرق جهت این تحقیق مورد استفاده قرار 

دهی دو بار در روز روز( خوراک 60گرفت. در طول دوره آزمایش )

غروب( انجام شد و مصرف خوراک  18:00صبح و  8:00)ساعات 

مانده )هر روز ه شده از خوراک باقیروزانه، توسط کسر خوراک داد

ها عالوه بر روز نخست، در صبح( ثبت گردید. بره 8.00در ساعت

)دوره اول  30کشی شدند و در روزهای صفر، پایان هر هفته وزن

)دوره دوم آزمایش( در حالت ناشتا و با محدودیت  60آزمایش( و 

عمل به خونگیریها آن گردنی، از طریق ورید وداج ساعته، از 12 غذایی

حاوی ماده ضدانعقاد و فاقد  خون در دو لوله هایکه نمونهآمد، طوری

آزمایشگاه انتقال  اخذ پالسما و سرم، به ترتیب جهتماده ضدانعقاد به

( گردیدند و جهت  g1372 دقیقه سانتریفوژ ) 15مدت داده شد و به

 شدند. دارینگهگراد درجه سانتی 20در دمای  هاسنجش متابولیت
 

 ترکیب شیمیایی و اجزاء خوراکی جیره پایه مورد استفاده :1جدول 

 در آزمایش

، Aویتامین  المللیبینواحد  760000معدنی حاوی  -ویتامینیمکمل کیلوگرم هر 

 E  ،200المللی ویتامینواحد بین D3، 1000ویتامین المللی بینواحد  200000

 گرممیلی 8/8منگنز، گرم میلی  5/4گرم مس، میلی 2منیزیم، گرم  25کلسیم، گرم 

ام پیپی 1000 و یدام پیپی 70 سلنیوم،امپیپی 44 ام کبالت،پیپی 30 روی،

 : الیاف نامحلول در شوینده خنثیNDF .ودب اکسیدانآنتی
 

خشک، پروتئین خام،  خوراک شامل ماده شیمیایی نمونه ترکیب       

رسمی  )انجمن AOACچربی خام و خاکستر با استفاده از روش 

 ماده خوراکی گرم در کیلوگرم ماده خشک

 علوفه یونجه 400
 دانه جو 360

 دانه ذرت 120
 کنجاله سویا 100

 کلسیم فسفاتدی 10
 بیکربنات سدیم 3
 معدنی –مکمل ویتامینی  5
 نمک طعام 2

 یمیاییترکیب ش
 ماده خشک )درصد( 82/90
 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری( 57/2
 پروتیین خام )درصد( 07/15

 چربی )درصد( 75/3
36 NDF )درصد( 
 خاکستر )درصد( 7
 کلسیم )درصد( 5/8
 فسفر )درصد( 9/5
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و  Van soest با روش NDF چنینآنالیز شیمیایی مواد غذایی( و هم

های نمونه کلسیم و فسفر گیری. اندازه(31) گیری شداندازه ،همکاران

صورت  (Variant spectorAA220)مدل اتمی جذب دستگاه با هم خوراک

 :Glutathion peroxidaseفعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ) گرفت.

GSH-px)مالون دی ،( آلدهیدMDA:Malondialdehyde ظرفیت ،)

ن گلوکز میزا ،(Total Antioxidant Capacity:TAC) تام اکسیدانیآنتی

چنین غلظت کلسیم و فسفر پالسما، توسط و کلسترول سرم و هم

 گروه سازنده کیت، شرکت دستورالعمل طبق و های مخصوصکیت

KTG تصادفی کامالً طرح قالب در تحقیق این گردید. گیریاندازهCRD) )

 ij+ e iTμ + = ijY                  :و براساس مدل آماری زیر انجام شد

ijY: دار مشاهده تکرار مقj ام از تیمارiام ،µاثر میانگین : ،iT اثر :

  امiمار ام از تیj: اثر خطای آزمایشی مربوط به تکرار ije، امiتیمار 
  SASافزارنرم توسط و ویرایش اکسل افزارنرم از استفاده با هاداده       

فاده ستاها با مقایسه میانگین (.32مورد تجزیه آماری قرار گرفتند )

 ت.صورت پذیرف درصد 5 احتمال ای دانکن با سطحآزمون چنددامنه از

 

 نتایج
در این تحقیق فاکتورهای مختلفی  :صفات عملکرد رشد       

انه (، میانگین افزایش وزن روزFinal body weightنظیر وزن نهایی )

(Average daily gain( میزان خوراک مصرفی ،)Feed intake کل ،)

ا ه( دامFeed conversion ratioن و ضریب تبدیل غذایی )افزایش وز

)تیمار  کروم آلی ، استفاده از2 مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق جدول

 هاهدار وزن نهایی بر( نسبت به گروه شاهد، موجب افزایش معنی3

هایی نداری بر وزن معنی تاثیر 4و  2و تیمارهای  (>05/0pگردید )

 طورهچنین هر سه تیمار آزمایشی حاوی کروم بمها نداشتند. هدام

ی داری باعث افزایش وزن روزانه و کاهش ضریب تبدیل غذایمعنی

ها داری بر خوراک مصرفی بره( ولی تاثیر معنی>05/0pگردیدند )

 (. <05/0pنداشتند )

 تحقیق این در آزمایش مورد خونی هایفراسنجه :خونی فاکتورهای       

 اکسیدانیآلدهید، گلوتاتیون پراکسیداز، ظرفیت آنتیدیمالون شامل:

در این آزمایش، در طی  .تام، کلسترول، گلوکز، کلسیم و فسفر بود

( بر کاهش 1نسبت به گروه شاهد )تیمار 4و  3دوره اول، تیمارهای 

در پایان دوره دوم هر سه  داری داشتند، ولیتاثیر معنی  MDAمیزان

داری کاهش معنی طورمتابولیت را به یزان اینکروم، م حاوی نوع تیمار

های حاوی کروم ( که این نشان از اثرات مفید مکملp<05/0دادند )

در طی دوره دوم آزمایش، تیمار  4 مطابق جدول (.3 باشد )جدولمی

را  TACداری میزان طور معنینانو کروم نسبت به سایر تیمارها، به

نسبت به گروه شاهد  3تیمار  ( و پس از آنp<05/0افزایش داد )

( میزان این متابولیت گردید )جدول p<05/0دار )باعث افزایش معنی

چنین هم دارد. کروم ( که این نشان از اثرات مفید مکمل آلی و نانو4

گرچه تیمارهای حاوی کروم نسبت به  ،5 جدول در این تحقیق، برابر

لوتاتیون پراکسیداز داری بر افزایش میزان گگروه شاهد تاثیر معنی

آزمایش، تیمار  طی دوره اول در 6 جدول براساس .(p>05/0نداشتند )

داری میزان طور معنیآلی( نسبت به گروه شاهد، به )حاوی کروم 3

آزمایش، تیمارهای  دوم دوره طی در داد، ولی خون را کاهش سرم گلوکز

نداشتند،  یدارگرچه با یکدیگر اختالف معنی )حاوی نانوکروم( 4و  3

گلوکز سرم، نسبت به گروه شاهد، نشان  غلظت داری برمعنی اما تاثیر

 میزان روی بر تاثیر های کروم،یکی دیگر از نقش (.p<05/0)دادند 

تحقیق  در این باشد.می ها و کلسترولگلیسیریدتری شامل خون چربی

د استفاده از مکمل حاوی کروم باعث رون طورکلی، به7 جدول براساس

کاهشی میزان کلسترول سرم خون گردید، اما در طی دوره دوم 

معدنی،  کروم ترتیب حاوی)به 4و  3، 2آزمایش، هر سه نوع تیمار 

داری باعث کاهش غلظت سرمی کلسترول طور معنیآلی و نانو( به

در  داری نداشتند.معنی( گرچه با یکدیگر اختالف p<05/0گردیدند )

 3، 2، تیمارهای حاوی کروم )تیمار 8ول آزمایش حاضر براساس جد

داری بر غلظت دو عنصر کلسیم معنی شاهد، تاثیر گروه ( نسبت به4و 

کلی موجب  صورتاما به ،(p>05/0) خون نداشتند پالسمای در و فسفر

 افزایش غلظت این دو عنصر  گردیدند. 
 

 های پرواریتاثیر مکمل کروم بر عملکرد بره :2جدول 

 ها: خطای استاندارد میانگینSEM .(p<05/0دار آماری می باشد )دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

 تیمار
زن اولیه و

 (کیلو گرم)

وزن نهایی 

 (کیلوگرم)

 میانگین افزایش وزن روزانه 

 (کیلوکرم در روز)

 میانگین خوراک مصرفی 

 (کیلوکرم در روز)
 ضریب تبدیل غذایی

 b36/38 b135/0 219/1 a99/8 26/30 شاهد

 ab13/41 a177/0 309/1 b38/7 51/30 کروم معدنی

 a02/43 a187/0 318/1  b05/7 8/31 کروم آلی

 ab64/41 a180/0 226/1  b8/6 83/30 نانو کروم

SEM 26/1 22/2 01/0 14/0 67/0 
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 (لیترنانومول/ میلیهای آزمایشی )سرم خون بره( MDAآلدهید )تاثیر مکمل کروم بر روی میزان فعالیت مالون دی :3جدول 

 ها: خطای استاندارد میانگینSEM .(p<05/0ری می باشد )دار آمادهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان      

 

 (لیترنانومول/ میلی)های آزمایشی( سرم خون برهTACاکسیدانی تام )تاثیر مکمل کروم بر روی ظرفیت آنتی :4جدول 

 

 وبین(های آزمایشی )واحد بر گرم هموگلزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون برهتاثیر مکمل کروم بر میزان آن :5جدول 

SEM     ها: خطای استاندارد میانگین 

 

 لیتر(دسی گرم/)میلیهای آزمایشی ن برهتاثیر مکمل کروم بر روی غلظت گلوکز سرم خو :6جدول 

 ها: خطای استاندارد میانگینSEM .(p<05/0اشد )دار آماری می بدهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان    

 

 لیتر(دسی گرم/)میلیهای آزمایشی تاثیر مکمل کروم بر روی غلظت کلسترول سرم خون بره :7جدول 

 دوره
 تیمار

SEM 
 نانو کروم کروم آلی کروم معدنی شاهد

0 35/1 37/1 34/1 36/1 04/0 

30 a57/1 ab47/1 b32/1 b31/1 072/0 

60 a45/1 b3/1 b28/1 b26/1 063/0 

 دوره
 تیمار

SEM 
 نانو کروم کروم آلی کروم معدنی شاهد

0 39/0 38/0 42/0 40/0 02/0 

30 38/0 43/0 47/0 44/0 02/0 

60 a40/0 b42/0 ab46/0 a51/0 022/0 
 ها: خطای استاندارد میانگینSEM .(p<05/0دار آماری می باشد )دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

 دوره
 تیمار

SEM 
 نانو کروم کروم آلی کروم معدنی شاهد

0 34/126 12/129 36/130 17/133 42/1 

30 78/132 56/128 39/128 64/130 03/1 

60 64/134 52/131 36/129 77/129 20/1 

 دوره
 تیمار

SEM 
 نانو کروم کروم آلی کروم معدنی شاهد

0 1/72 4/71 5/72 3/73 52/4 

30 a3/75 ab2/69 b4/65 ab4/68 52/4 

60 a1/77 ab4/67 b2/64 b1/65 08/5 

 دوره
 تیمار

SEM 
 نانو کروم کروم آلی کروم معدنی شاهد

0 92 85 90 80 10/3 

30 107 82 79 78 82/8 

60 113 94 85 80 54/9 

SEMها: خطای استاندارد میانگین 
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 لیتر(دسی گرم/)میلیهای آزمایشی تاثیر  مکمل کروم بر روی غلظت کلسیم و فسفر سرم خون بره :8 جدول

 بحث
های بره روی بر آزمایش یک در حاضر، آزمایش نتایج با موافق       

ه از مکمل کروم در جیره غذایی موجب افزایش وزن سنجابی استفاد

ها گردید، هر چند ها و کاهش ضریب تبدیل غذایی در آنروزانه بره

ها نیز افزایش برخالف نتایج مطالعه حاضر میزان خوراک مصرفی دام

ای دیگر مصرف مکمل کروم باعث بهبود در مطالعه(. 33داشت )

ه بزهای بنگالی گردید، اما ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن زند

و  Seifalinasab (.34تاثیری بر میزان ماده خشک مصرفی نداشت )

های بره متیونین در -کروم از مکمل استفادهدادند که  نشان ،همکاران

. (27) خوراک و ضریب تبدیل غذایی شد به بهبود بازده کرمانی منجر

های بر شمرده یافته در این تحقیق با دست آمدههنتایج ب افزون بر این

چنین هم .(28، 35، 30، 29) دارد مطابقت وزن افزایش در زمینه قبلی

روزانه گوسفندان  دهیخوراک در کروم مکمل مختلف استفاده از سطوح

مصرفی  خشک ( تاثیری بر میزان ماده37پرواری ) های( و گوساله36)

های گوساله یهکه تغذ داده شد حاضر، نشان نداشت. اما مخالف با نتایج

روزه با جیره حاوی  68دوره پرواری تحت تنش نقل و انتقال در یک

کروم، تاثیری بر افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل 

(. بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی 38غذایی مشاهده نشد )

دهنده نقش کروم از طریق تاثیر انسولین بر در آزمایش حاضر نشان

(. گلوتاتیون 39باشد )گلوکز و تامین انرژی الزم برای رشد می جذب

اکسیدان )حاوی سلنیوم( در تنظیم آنتی عنوان یکهپراکسیداز ب

کنترل سطوح  سلولی و نیز فرایندهای اکسیداتیو و محافظت از غشای

. (41 ،40کند )می نقش لیپید ایفای هیدروژن و پراکسیدهای پراکسید

باشد پراکسیداسیون لیپیدی می عنوان شاخصآلدهید نیز بهدیمالون

از محصوالت  یکی طرفی و از گرددمی های آزادرادیکال افزایش که باعث

ها است نهایی پراکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع نشده در سلول

. ولی (41) شودگرفته می اکسیداتیو درنظر عنوان نشانگر استرسو به

اکسیدانی تام، باعث کاهش ا ظرفیت آنتیی TACافزایش میزان 

که در این تحقیق  (46، 45، 44، 43، 42) گرددآزاد می هایرادیکال

 آلدئید ودر تحقیقی غلظت مالون دی دست آمد.هنتیجه مشابه ب نیز

گیری گردید. ها درطول دوره آزمایش اندازهبره اکسیدانیآنتی ظرفیت

سیاهدانه و  هایی که ازر داماکسیدانی سرم خون دظرفیت کل آنتی

کروم متیونین یا سیاهدانه و روی متیونین درجیره مصرفی استفاده 

سیاهدانه و کروم متیونین در جیره، بهبود  بود. مکمل ترنمودند، بیش

آلدئید نشان داد و سبب ای را در غلظت مالون دیقابل مالحظه

یک مطالعه بر (. در 33اکسیدانی سرم گردید )آنتی افزایش فعالیت

متیونین  -های تحت استرس حمل و نقل زمانی که با کرومروی بره

تغذیه شدند، غلظت مالون دی آلدئید کاهش یافت و ظرفیت کل 

های موجود که این امر با یافته خون افزایش یافت اکسیدانی سرمآنتی

های مهم فیزیولوژیکی (. یکی از نقش46دارد ) مطابقت تحقیق در این

 "فلزی عامل تحمل گلوکز-مولکول آلی"شرکت در ساختمان  کروم،

های هورمون انسولین است، گیرنده که این کمپلکس، محرک باشدمی

کروم  گردد و کالًموجب فعال شدن هورمون انسولین میدر نتیجه 

نقش مهمی در متابولیزم چربی و کربوهیدرات در پستانداران ایفا 

که توسط  آزمایشاتی طی حاضر، در قیقبا تح مطابقت در (.46کند )می

Bunting و (39) کارانو هم Haldar  صورت گرفت،  (47)و همکاران

کاهش غلظت  موجب غذایی جیره کروم در که استفاده از داده شد نشان

نتایج تحقیقی دیگر در مورد تاثیر مخمر کروم بر گلوکز خون گردید. 

ها  خون در بره ها ازجمله عملکرد رشد و قندروی برخی شاخصه

وهش حاضر است، ولی نتایج پژ خون بود که مطابق بیانگر کاهش قند

و  Hashemianچنین، (. هم48تاثیر بود )بر روی کیفیت الشه بی

مکمل  گر دریافتند که استفاده از تغذیهدر مطالعه ای دی همکاران،

. در (49) گرددموجب کاهش قند خون می B3)کروم و نیاسین )

متیونین  -مشاهده گردید که استفاده از مکمل کروم ی دیگرامطالعه

(. در شرایط 33شود )دار سطح کلسترول سرم میباعث کاهش معنی

تاثیر بازدارندگی  با که یابدمی افزایش خون کورتیزول میزان بروز استرس

چربی جلوگیری  و بافت عضالنی بافت گلوکز به انسولین، از ورود بر روی

افزایش فعالیت  خود، باعث نقش ضداسترسی دلیلروم بهکند، اما کمی

عنصر کروم  (.47گردد )انسولین و کاهش سطح کورتیزول خون می

عنوان یک ماده معدنی کم مصرف، رابطه آنتاگونیستی با عناصر به

 دوره
 تیمار

SEM 
 نانو کروم کروم آلی کروم معدنی شاهد

 فسفر کلسیم فسفر کلسیم فسفر کلسیم فسفر کلسیم فسفر کلسیم 

0 20/9 10/4 75/8 65/3 00/9 20/4 00/8 80/3 26/0 13/0 

30 87/8 85/3 95/7 52/3 23/9 45/3 00/9 30/4 28/0 19/0 

60 11/9 05/4 53/8 74/3 51/8 85/3 52/7 15/4 33/0 09/0 
SEMها: خطای استاندارد میانگین 
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پرمصرفی مانند کلسیم و فسفر ندارد، بلکه حتی تاثیر مثبتی بر روی 

چنین این عنصر با هم .(6دارد ) میزان ابقاء این دو عنصر در بدن

تواند بهبود مصرف انرژی کمبود عناصری نظیر کلسیم را که می

وری از انرژی را با نقصان مواجه نماید، تا حدی جبران میزان بهره

صورت که در تحقیق حاضر نیز به (7، 54، 53، 52، 51 ،50) نماید

کمل کروم غلظت عناصر کلسیم و فسفر گردید. م موجب افزایش کلی

داد و محققین  اثرات متفاوت و متناقضی در مطالعات مختلف نشان

گونه، نژاد، سن، دوره آزمایشی،  در تناقضات را مربوط به اختالفات این

دانند می غذایی جیره آن به کروم و نحوه افزودن غذایی، نوع منبع جیره

 و همکاران، Sahraei. در موافقت با پژوهش حاضر، (26، 28، 47)

 جایگزین ترکیبات و هابا مکمل هابره تغذیه درصورت که داشتند اشاره

 زود قطع با توانمی ها،مناسب بره رشد از اطمینان بر عالوه شیر

 ذخائر مصرف پیشگیری از ضمن مادر، هایمیش شیردهی هنگام

 . (55) آماده نمود ترسریع بعدی بارداری دوره برای را هاآن بدنی،
 

 انیتشکر و قدرد
مجوز  این پژوهش براساس طرحی برگرفته از همین عنوان و با       

ز ه اوسیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد صحنه انجام شده است که بدین

 .دگردمیتحقیق تشکر و قدردانی  پذیرفته در این صورت حمایت مالی
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