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 چکیده

به  شوند کهشامل میهای سالم طبیعی آنها دامنه وسیع از غذاهایی را و فراورده غذاهای فراسودمند زمینه مطالعاتی:

گزینی در این پژوهش اثر جای . هدف:ها را در پی دارندگیری از بیماریسبب وجود اجزای زیست فعال بهبود سالمت و پیش
سیدانی در اکهای خونی و آنتیعملکرد، فراسنجه اکسیدانی برکنجاله کنجد با کنجاله سویا به عنوان منبع پروتئینی و آنتی

یک  درکیلوگرم  30± 3بره نژاد بلوچی با میانگین وزنی 21تعداد  روش کار: ورد ارزیابی قرار گرفت.های پرواری مبره
 60 روز عادت پذیری و 15تکرار به مدت  7درصد کنجاله کنجد( با  12و  6، 0تیمار )در سطوح  3در طرح کامال تصادفی 
درصد  6ره با جی -2 یره شاهد بدون کنجاله کنجد،ج -1ها شامل های آزمایشی استفاده شد. جیرهروز تغذیه با جیره

درصد جایگزین  100درصد کنجاله کنجد که  12جیره حاوی  -3درصد کنجاله سویا شد و  50کنجاله کنجد که جایگزین 

زن و نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از کنجاله کنجد تأثیری بر مصرف خوراک، افزایش و نتایج:کنجاله سویا شد. 
ی هادر جیره  HDLغلظتهای آزمایشی قرار نگرفت. ای تحت تأثیر جیرههای شکمبهفراسنجه ب تبدیل خوراک نداشت.ضری

کنجد  های محتوی کنجالهداری در جیرهبه طور معنی ALPمحتوی کنجاله کنجد در مقایسه با شاهد افزایش یافت. و آنزیم 
قایسه مهای محتوی کنجاله کنجد در داری در جیرهاکسیدانی کل به طور معنیظرفیت آنتی .در مقایسه با شاهد کاهش یافت

. شود ایسو کنجاله نیگزیجا تواندیم یفرع فرآورده کی عنوان به کنجد کنجالهگیری نهایی: نتیجهبا شاهد باالتر بود. 
 یوانیحبه محصوالت  دیمف باتیترک نیو انتقال ا یدانیاکسیآنت تیو خاص دیچرب مف یدهایداشتن اس لیبه دل نیا بر افزون

 توان از محصوالت تولیدی به عنوان یک خوراک غنی شده در تغذیه انسانی بهره جست. ضمن کمک به سالمت دام می
 

 کنجاله کنجد ،های خونیاکسیدان، عملکرد، فراسنجهاسیدهای چرب، آنتی واژگان کلیدی:
 

 مقدمه
آنها  های سالم طبیعیو فراورده 1غذاهای فراسودمند

شوند که به سبب دامنه وسیع از غذاهایی را شامل می
گیری از وجود اجزای زیست فعال بهبود سالمت و پیش

کنجد با نام (. 2004ها را در پی دارند )شهیدی بیماری

                                                      
1Functional foods 

 متعلق به خانواده پدالیاسه Sesamum indicumعلمی 

(Pedaliaceaeمی )های ترین دانهباشد و یکی از قدیمی
مورد استفاده بشر است که ابتدا در آفریقا و روغنی 

کنجد حاوی مقادیر قابل توجهی سپس در  هند کشت شد. 
 فعالی هاگنانیلشامل: باشد اکسیدانی میترکیبات آنتی
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 محلول یهاگنانیل از قبیل(، درصد5/1)تا ی کیولوژیزیف

-یاپ فورفوران، ،نیسامولیس ،نیسامیس) یچرب در
)کمال و همکاران  (نولیسامیس یدهایکوزیگل و نیسامیس

 لیقب از آب در محلول گنانیل یدهایگلوکوز و( 2011
 نولیسامیس دیمنوگلوکوز و دیگلوکوزید د،یگلوکوزیتر

کنجد  ، دانهعالوه بر لیگنان (.2006و همکاران  ی)مازام
اکسیدان ، گاما توکوفرول به عنوان آنتیحاوی توکوفرول

ها گروهی فنول(. پلی1997 باشد )شهیدی و همکارانمی
باشند که به عنوان خنثی های ثانویه گیاهی میاز متابولیت

های آزاد، مهارکننده اکسیداسیون کننده رادیکال
کنند )شهیدی عمل می DNAو شکستن  LDLکلسترول 

(. همچنین تحقیقات نشان داده که محتوی فنولیکی 2004
 (.1995)مید کنجد سیاه نسبت به کنجد سفید بیشتر است 

دانه کنجد به سبب داشتن فیبر غذایی، اسید لینولئیک و 
ها، در کاهش چربی خون و بهبود پروفایل لیپیدی لیگنان

 2010در سال  (.2003موثر است )منسینک و همکاران 
میلیون تن بوده است.  836/3میزان کل تولید جهانی کنجد 

لند سودان، میانمار و تای کشورهایی نظیر هند، چین،
کننده کنجد هستند که حدود  ترین کشورهای تولیدعمده

کنند. سهم ایران از درصد کل کنجد جهان را تولید می 60
هزار تن بوده است که در تولید  28تولید جهانی کنجد 

هزار تن  14شود و ساالنه حدود روغن کنجد مصرف می
در حین  (.2010شود )فائو کنجاله کنجد خشک تولید می

های کنجد به روش مکانیکی )پرس گیری از دانهروغن
-گیری شده حاصل میسرد( کنجاله کنجد نیمه روغن

 جانبی هایاین فرآورده تولید اخیر هایسال طی که شود

کنجاله کنجد به دلیل مقدار  .است یافته افزایش کشور در
تواند منبع پروتئینی مناسبی برای پروتئین زیاد، می
نابع خوراکی پروتئینی از جمله کنجاله جایگزینی با دیگر م

ترکیب  .دانه و کنجاله سویا در تغذیه دام باشدپنبه
اسیدهای آمینه کنجاله کنجد با کنجاله سویا مشابه است 

تواند به عنوان یک منبع پروتئینی گیاهی مناسب و می
عالوه بر این مقدار قابل توجهی  .جایگزین سویا شود
ماند که ها باقی میکنجاله کشی درروغن در حین روغن

تواند اثرات مفید ذکر شده فوق را به همراه داشته می
های استفاده شده در این آزمایش محتوی باشد. کنجاله

به لحاظ  .درصد چربی بودند 24درصد پروتئین و  39

اقتصادی کنجاله کنجد با داشتن اثرات مثبت بر عملکرد 
منابع پروتئینی گران در تواند جایگزین خوبی با سایر می

توان برای بهبود سودآوری جیره باشد و در نتیجه می
محمود و  2013آن را استفاده کرد )حسن و همکاران 

(. مطالعات اندکی اثر 2011اوبیدات و غریبه  2014بندری 
ی دانیاکسیآنت منبع عنوان بهاستفاده از کنجاله کنجد را 
اند. هدف از این کردهارزیابی و تأثیر آن بر کیفیت گوشت 

پژوهش تعیین اثر کنجاله کنجد بر عملکرد، فاکتورهای 
های پرواری اکسیدانی در برهخونی و بهبود فعالیت آنتی

 بود.
 

 هامواد و روش
این آزمایش در محل واحد دامپروری دانشکده کشاورزی 

رأس  21دانشگاه بیرجند انجام شد. در این پژوهش از 
استفاده  30±3با میانگین وزن اولیه بره نر نژاد بلوچی 

های انفرادی با شرایط یکسان ها در جایگاهشد. بره
نگهداری شدند. آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی 

درصد جایگزینی کنجاله  12و  6، 0با سه تیمار  شامل 
روز  60روز ) 75تکرار به مدت  7کنجد با کنجاله سویا با 

ادت پذیری( انجام شد. قبل از روز ع 14آزمایش و  دوره
شروع آزمایش داروی ضد انگل و واکسن آنتروتوکسمی 

شد. تجویز شد. محیط جایگاه به صورت هفتگی تمیز می
گرفت. آخورها آب تازه دائماً در اختیار حیوانات قرار می

به صورت روزانه تمیز و مقدار خوراک مصرف شده و 
شد. در طول دوره باقیمانده خوراک روز قبل روزانه ثبت 

روز با رعایت  15کشی به طور مرتب هر پرواربندی وزن
ساعت عدم دسترسی به خوراک انجام شد. ضریب  12

تبدیل خوراک، در کل دوره پرواربندی از تقسیم میانگین 
مقدار ماده خشک مصرفی در کل دوره به میانگین کل 

-های هر تیمار محاسبه شد. کنجالهافزایش وزن زنده بره

های کنجد تولید شده به روش پرس سرد از محل 
های گیری طبس خریداری شد. جیرهکارخانه روغن

 SRNSآزمایشی با استفاده از نرم افزار جیرنویسی
((NRC2007  (. خوراک روزانه به 3تنظیم شد )جدول

 8صورت کامالً مخلوط در حد اشتها و دو بار در ساعت 
گرفت. وزن می ها قرارعصر در اختیار دام 4صبح و 
ها در روز اول و سپس هر دو هفته انجام شد. کشی بره
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ها انجام شد و جهت گیری از دامدر پایان دوره، خون
تتراآمینهای حاوی اتیلن دیجلوگیری از انعقاد به لوله

( منتقل شد. پالسمای حاصل از EDTAاستیک اسید )
به  دور در دقیقه 3000 ها )با سرعتسانتریفیوژ نمونه

درجه  20مدت ده دقیقه( در میکروتیوب در منهای 
های خونی و در گیری فراسنجهگراد برای اندازهسانتی
اکسیدانی های آنتیگیری شاخصجهت اندازه  80منهای

هایی از ها نمونهنگهداری شد. همچنین پس از کشتار دام
( از سمت چپ الشه 13و  12)دنده  1عضله دورسی

( و پس از بسته 2016برداشته شد )غفاری و همکاران، 
اکسیدانی به های آنتیگیری شاخصبندی جهت اندازه

های خونی گیری فراسنجهمنتقل شد. اندازه -80فریزر
)گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، اوره، آلبومین، پروتئین 

ینین( در پالسما ، کراتHDL ،LDL ،ASAT،ALATکل، 
های آزمایشگاهی پارس آزمون با با استفاده از کیت

( انجام Gesan Chem200, Italyدستگاه اتوآنالیزر )
پالسما با روش پالسر و  MDAگیری شد. اندازه

آدهید دیگیری مالون( انجام شد و اندازه1996همکاران )
MDA ( 1990عضله بر طبق روش استربایر و چیسمن )

با  TACاکسیدانی د. سنجش ظرفیت تام آنتیانجام ش
( 1996ارائه شده توسط بنزی و همکاران ) FRAPروش 

 انجام شد.

 

Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets 

                                                        diets         

12% Sesame meal 6% Sesame meal Control Ingredients % 

20 20 20   Alfalfa 

10 10 10 Wheat straw 

20 20 20 Barley 

25 25 25 Corn 

10 10 10 Wheat bran 

0 6 12 Soybean meal 

12 6 0 Sesame meal 

1.5 1.5 1.5 CaCO3 

0.5 0.5 0.5 Sodium bicarbonate 

0.5 0.5 0.5 Salt 

0.5 0.5 0.5 Mineral-vitamin premix1 

   Chemical composition 

95.05 94.97 94.06 Dry mater (%) 
14.4 14.6 14.8 Crude protein (%) 

2.4 2.39 2.35 Metabolizable Energy (Mcal/kg) 

10.2 9.1 8.4 Ash (%) 

2.84 2.18 1.77 Ether extract (EE) (%) 

52.51 55.78 49.98 Neutral detergent fiber (%) 

12.56 11.50 12.97 Acid detergent fiber (%) 
1Mineral supplements used per kg of diet include: 248 mg manganese sulfate, 125 mg iron sulfate, 211 mg zinc 

oxide, 25 mg copper sulfate, 25 mg calcium iodate, 0.5 mg selenium, 625 mg Choline, 2.5 mg antioxidant 

با روش فولچ و گیری اسیدهای چرب کنجاله کنجد اندازه
 روش بهشیمیایی  ترکیبات. ( انجام شد1957همکارن )
AOAC (1990) ونسست  روش با دیواره سلولی و

بعد از  در هفته آخر آزمایش، شد. گیریاندازه (1991)
ساعت بعد(، مقداری از مایع 2خوراک دهی نوبت صبح )

شکمبه توسط پمپ خال گرفته و از پارچه صافی عبور 
گیری و نیتروژن آمونیاکی اندازه pHداده شد و سپس 

                                                      
longissimusdorsi muscle1 

سنج  pHگیری با ها بالفاصله بعد از نمونهنمونه pH شد.
 استفاده با آمونیاکی نیتروژنشد. گیری قابل حمل اندازه

 این از حاصل هایشد. داده گیریروش کجلدال اندازه از
رویه  از استفاده با تصادفی کامالً طرح پایه بر طرح

GLM آماری  نرم افزار SAS (2002) ( 1/9نسخه) و 
 احتمال سطح در توکی کرامر روش به هامیانگین مقایسه
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 به طرح آماری گرفت. مدل صورت درصد 5 داریمعنی
 بود: زیر شکل

kjiε+j+Aiμ+T= kijY 

ijkY= متغیر وابسته ،µ =کل میانگین، iTتیمار = اثر ،jA= 
 ی آزمایشیاثر خطا =ijke اثر تصادفی بره در تیمار،

ها بر اسااااس ها دادهبه دلیل اختالف در وزن اولیه بره
وزن اولیه کواورییت شاادند. مدل آماری طرح به شااکل 

 زیر بود:

ijk)+eij+b (wi+Tμ= ijkY 

b ،ضریب تابعیت =w= )متغیر کمکی )وزن اولیه 
 

 نتایج و بحث

 ترکیب اسیدهای چرب و ترکیب شیمیایی کنجاله کنجد
نشان  2کنجاله کنجد در جدول  اسیدهای چرب ترکیب

داده شده است. کنجاله کنجد به کار رفته در این پژوهش 
و لینولئیک  83/38( 18:1به ترتیب غنی از اسید اولئیک )

اند باشد. سایر مطالعات گزارش کردهمی 05/35( 18:2)
 (1/39اولئیک ) اسیدهای چرب در روغن کنجد عمدتاًکه 

است، در حالی که پالمیتیک  (40) و لینولئیک اسید

( در مقادیر %76/4=18:0)( و استئاریک اسید 4/9%=16:0)

( در مقدار %46/0=18:3کمتر وجود دارند. لینولنیک اسید )
 (. 2007است )نامیکی  بسیار کم موجود

 میانگین وزن  و افزایش وزن روزانه
نشان داده  4ها در جدول اثر کنجاله کنجد بر عملکرد بره

های شده است. افزایش وزن در کل دوره تحت تأثیر جیره
 سطح سهی با شیآزما (.<p 05/0آزمایشی قرار نگرفت )

که با کنجاله سویا و  کنجد کنجاله درصد 16 و 8 صفر،
وزن  بای پرواری هابرهی رو برجو جایگزین شده بود 

نتایج  .انجام شد روز 65 مدت به لوگرمیک 8/18 ± 7/0
 16های تغذیه شده با سطح نشان داد که وزن نهایی بره

درصد کنجد و  8درصد کنجد در مقایسه با جیره حاوی 
همکاران جیره بدون کنجد افزایش یافت. )اوبیدات و 

( نشان داد که وقتی کنجاله کنجد تا 2002(. عمر )2009
شود متوسط درصد در جیره اضافه می 20و  10سطح 

وزن روزانه در مقایسه با جیره های بدون کنجد افزایش 
 همکاران وی قربانکند. در مطالعه داری پیدا میمعنی

( با افزایش جایگزینی کنجاله کنجد با کنجاله سویا 2016)

دار یانگین افزایش وزن روزانه کل دوره تفاوت معنیم
 نداشت.

 

Table 2- Fatty acid composition of sesame meal 

used in the experiment 

Sesame meal Fatty acid 

0.25 C12 
0.37 C14 

12.54 C16 

0.29 C16:1 

8.59 C18 

38.83 C18:1 

35.05 C18:2 

0.65 C18:3 

0.16 C20 

21.91 SFA1 
74.82 UFA2 

39.12 MUFA3 

35.7 PUFA4 

1.78 M/S 

3.41 U/S 
1SFA= saturated fatty acid  

2UFA= unsaturated fatty acid 
3MUFA= monounsaturated fatty acid 
4PUFA= polyunsaturated fatty acid 

 

Table 3- Chemical composition of sesame meal 
% Items  

24 Fat 
39 Protein 

7.9 Ash 
29 NDF 

5184.92  Energy 

 

 میانگین ماده خشک مصرفی
مصرف خوراک روزانه در کل دوره پرواربندی بین 

(. <05/0pداری نداشت )تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی
در  را ( دانه کامل کنجد2009) در آزمایش صالح و آمر

ذرت با  درصد 8و  4های پرواری در دو سطح تغذیه پره
 ،نتایج آنها نشان داد زرد خورد شده جایگزین کردند،

داری مصرف ماده خشک در بین تیمارها تفاوت معنی

جایگزینی ( 2016مطالعه قربانی و همکاران ) در .نداشت
ثیری تأ 100و  75، 50، 25کنجاله کنجد با سویا در سطوح 

 که کرد مشاهده (2002) عمر بر مصرف خوراک نداشت.
 جیره در درصد 20به  10از  کنجد کنجاله سطح افزایش با

-معنی شکل به خوراک مصرف میزان های نر پرواریبره

با جیره حاوی درصد  که ییهابره و یافت افزایشی دار
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خوراک  مصرف ،تغذیه شدند کنجد کنجالهی بیشتر
 بیشتری نیز داشتند. 

 ضریب تبدیل
 ضریب تبدیل خوراک در کل دوره پروار بین تیمارهای

(. در <p 05/0داری نداشت )آزمایشی تفاوت معنی
( استفاده از کنجاله کنجد 2016) مطالعه قربانی و همکاران

درصد تفاوت  100و  75، 50، 25در سطوح مختلف 
داری در ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای معنی

( هنگامی که 2002آزمایشی نشان نداد. در مطالعه عمر )
جایگزین درصد  20و  10سطح  در کنجدکیک روغن 
شد میانگین ضریب تبدیل در کل دوره در  کنجاله سویا

. داری پیدا کردافزایش معنی شاهد مقایسه با جیره

در سه سطح صفر  یشی( آزما2009و همکاران ) اتیداوب
ی پروار نری هابرهی رودرصد کنجاله کنجد  16و  8

 لیتبد بیضرا هاماریت تمام دوره انیپا در و دادند انجام
  .داشتند مشابه

pH و نیتروژن آمونیاکی 
و غلظت نیتروژن  شکمبه pHبر  یشیآزما یمارهایت اثر

در مطالعه قربانی و . (<05/0p) نبود داریمعنآمونیاکی 
با سویا در  کنجاله کنجدجایگزینی ( 2016همکاران )

 pHثیری بر مقدار درصد تأ 100و  75، 50، 25سطوح 
تحت مایع شکمبه نداشت. اما غلظت نیتروژن آمونیاکی 

 تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت.

 
Table-4 Effects of different levels of sesame meal on performance in lamb  

P-value SEM1 
 Experimental diets  

Parameter 
12% Sesame meal 6% Sesame meal Control 

0.004 1.23 29.7 31.8 30.47 Initial weight 
0.39 1.43 15.11 12.62 15.01 Total BW gain (kg) 

0.33 1.45 45.96 43.05 45.70 Final weight 

0.39 23.81 251.90 210.47 250.23 Average daily gain (g/d) 
0.16 15.69 1594 1551 1569 Dry matter intake (g/d) 
0.12 0.14 4.21 3.79 4.11 FCR%2 

0.3 1.34 8.95 8.79 11.6 NH3 (mg/dl) 

0.58 0.14 6.48 6.27 6.43 pH 
1Standard error for overall mean                                     2 Feed conversion ratio 

 خونی پارامترهای
جایگزینی کنجاله کنجد با کنجاله سویا در دو سطح  ثیرتأ
درصد بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی در  12و  6

اثر تیمارهای آزمایشی  نشان داده شده است.  5جدول 
. این (<p 05/0)دار نبود بر غلظت گلوکز خون معنی

های انسولین، موضوع اشاره به این دارد که کنجد گیرنده
و فرآیند اکسیداسیون گلوکز را تحت  گلوکوژنز، گلیکولیز

 در HDL(. 2009دهد )صالح و آمر تأثیر قرار نمی

محتوی کنجاله کنجد در مقایسه با جیره شاهد  تیمارهای
 روغن در موجود اسید اولئیک .(>05/0p)افزایش یافت 

 HDLبا دانسیته باال  لیپوپروتئین افزایش موجب کنجد
مطالعه غفاری و  در (.1990 شود )گروندی و دنکمی

 صفر، سطح سه( که از روغن کنجد در 2015) همکاران
های پرواری استفاده کردند درصد در تغذیه بره 5و  5/2

 گلیسرید و افزایش یافت و تری HDLکلسترول و 

VLDLتیمار صفر درصد روغن  در مقایسه با شاهد(
ثیر أتحت ت LDLتمایل به افزایش داشت و گلوکز و  کنجد(

 یبراHDL شیافزا. تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت
با  یرابطه منف کی HDLرایز داست،یمفسالمت انسان 

روغن  (.1993 و همکاران ی)مور دارد یقلب یهایماریب
اسیدهای چرب غیر  ایمالحظهکنجد حاوی مقادیر قابل 

باشد که مصرف آن جریان صفرا را تحریک اشباع می
داری صفرا را به طور معنیکند و مقدار کلسترول می

یابد دهد. دفع کلسترول در مدفوع افزایش میافزایش می
کند تا جبران از و کبد کلسترول بیشتری را تولید می

دست دادن کلسترول هم از طریق صفرا و هم مدفوع 
جی کوآ ردوکتاز )آنزیم -ام-باشد. به دنبال آن سطح اچ

ست( کاهش و میکروزوم کبد که مسئول تولید کلسترول ا
آلفا هیدروالز )آنزیم محدود کننده  7سطح کلسترول 

سرعت در تبدیل کلسترول به اسید کولیک( به طور قابل 
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(. روغن 2007  یابد )الیوچ و همکارانتوجهی افزایش می
های غیر اشباع دارای کنجد عالوه بر دارا بودن چربی

 تواند باعثباشد که میفسفاتیدیل کولین )لسیتین( می
( اثر 1992کاهش کلسترول شود )هسو و همکاران 

های آنزیمی تواند ناشی از تحریک فعالیتلسیتین می
-کلسترول استراز و لیپوپروتئین لیپاز و مهار آنزیم تری

(.  در 1978گلیسرید در کبد باشد )گالئون و همکاران 
های کنجد بر روی متابولیسم بررسی اثر پروتئین

نشان داده شد که  ،یکلسترول در موش صحرای
های موجود در کنجد عامل کاهش سطح گلوبولین

(. 1997کلسترول سرم بودند )راجاموهان و همکاران 
( گزارش کردند که روغن 1992یاماشیتا و همکاران )

ای به نام سیسامین کنجد دارای مقدار قابل توجهی از ماده
و سیسامولین است که ممکن است در متابولیسم 

نجاله کنجد اثری بر اجزای ک قش داشته باشند.کلسترول ن
نظیر اوره، آلبومین، کراتینین، پروتئین کل، پروتئینی سرم 

 (.<p 05/0) نداشتای خون گلوبولین و نیتروژن اوره
نیز ( 2009در آزمایش صالح و آمر )مطابق با این نتایج 

 8و  4ثیر دو تیمار أسطح سرمی اوره و کراتنین تحت ت
به طور کل مقادیر اجزای .  کنجد قرار نگرفتدرصد دانه 

پروتئین سرم ممکن است به عنوان شاخصی از بهبود 
مصرف نیتروژن از طریق دستگاه گوارش در نظر گرفته 

در مطالعه حاضر در فعالیت . (2009 )صالح و آمر شود
AST  وALT داری بین سه تیمار آزمایشی تفاوت معنی

( 2009) تایج صالح و آمر( که با ن<p 05/0) مشاهده نشد
در  تقریباً ALT ،ASTمینوترانس فراز آمطابق بود. دو 

دهد اما فعالیت آنها به طور همه حیوانات و انسان رخ می
های مختلف متفاوت است. باالترین قابل توجهی در بافت

 ALTدر قلب در حالی که باالترین فعالیت  ASTفعالیت 
منجر به افزایش های کبدی در کبد است. آسیب سلول

شود اما به ( میALTو AST) سطح سرمی هر دو آنزیم
 ASTدر آسیب کبدی نسبت به  ALTطور کل افزایش 

های در تیمار ALPسطح  (.1993 تر است )گیتنیکخاص
داری نسبت به تیمار کنجاله کنجد به طور معنی  محتوی

(. دانه کنجد محتوی دو >p 05/0) شاهد کاهش یافت
حصر به فرد به نام سیسامین و سوبسترای من

های اکسیدانسیسامولین، همچنین محتوی برخی آنتی
، فیتات، لیگنان، پینورزیونولی، ویتامین IP_6قوی است )

E،اسید میریستیک و لینولیت( که ممکن است از  ، لکتین
های های آزاد پیشگیری کند و یا رادیکالتشکیل رادیکال

بیندازد. در نتیجه دانه کنجد آزاد تشکیل شده را به دام 
تواند بدون هیچ گونه عارضه جانبی بر عملکرد کبد می

  .(2009 آمر)صالح و  استفاده شود

 

 Table-5 Effects of different levels of sesame meal on blood metabolites in lambs 

   Experimental diets   

P-value SEM1 12% Sesame 

meal 

6% Sesame 

meal 

Control blood metabolites 

0.67 4.36 73.45 71.46 67/98 Glucose (mg/dl) 
0.22 4/46 61/97 58.90 50.66 Cholesterol (mg/dl) 
0.34 2.75 22.24 23.76 18.02 Triglyceride (mg/dl) 

0.005 0.76 23.62b 23.63b 19.80a HDL (mg/dl) 

0.31 3.47 34.31 30.26 26.41 LDL (mg/dl) 

0.34 0.55 4.44 4.75 3.60 VLDL (mg/dl) 
0.91 3.62 50.36 51.36 52.52 Urea (mg/dl) 
0.61 0.03 0.65 1 0.98 Creatinine (mg/dl) 

0.58 0.19 4.22 4.51 4.52 Albumin (g/dl) 

0.57 0.18 7.61 7.85 7.84 Total protein (g/dl) 

0.14 0.63 4.98 3.33 2.31 Globulin2 
0.91 1.69 23.53 24 24.54 BUN (mg/dl) 
0.94 7.77 143.76 145.18 147.37 ASAT (GOT) U/l 
0.15 2.57 25.11 17.51 20.66 ALAT (GPT) U/l 

0.003 1.87 120.64b 115.5b 127a ALP U/L 
1Standard error for overall mean                 2Total protein-albumin 

a,b Means within a row with different subscripts differ significantly (P<0.05). 
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تأثیر اکساایدانی در خون و عهاالههای آنتیشاااخ 
تی ن عیاات آ بر وضااا کنجااد  نی و کنجااالااه  اکسااایاادا

نشااان داده  6آلدهید خون و عضااله در جدول دیمالون
است. افزودن کنجاله کنجد منجر به افزایش ظرفیت شده 
(. مقدار >p 05/0اکسااایدانی تام در عضاااله شاااد )آنتی

شت برای این  ستانه مالون دی آلدهید قابل قبول در گو آ
شد  شته با شود و طعم بدی ندا سد ن گرم در میلی 2که فا

(. در 2006باشااد )کامپو و همکاران هر گرم گوشاات می
سی و سمپا های ( تغذیه بره2014همکاران ) مطالعه کات 

پرواری با سیالژ محصوالت جانبی انار منجر به افزایش 
شد. ل و فعالیت آنتیومقدار کل فن شت  سیدانی در گو اک

کاران ) یل و هم کل 2013کوئ قدار  که م ند  ( گزارش کرد
های مورینگا ل عضله بزهای تغذیه شده با مکمل برگوفن

باالیی از به طور معنی اولیفرا )دارای غلظت  داری تانن( 
( تغذیه 2015افزایش یافت. در مطالعه امامی و همکاران )

تفاله دانه انار به عنوان جایگزین غالت در تغذیه بز در 
درصااد منجر به افزایش ظرفیت  15و  10، 5سااه سااطح 

شد و مقدار آنتی ضله  سما، کبد و ع سیدانی کل در پال اک
گزارش کردند که  آلدهید کاهش یافت، همچنیندیمالون

اثرات ساااودمند دانه انار در این زمینه ممکن اسااات به 
حضاااور انواع مختلف ترکیبات فعال بیولوژیکی به ویژه 

باالی فنولپلی کل مصااارف  به طور  ها مرتبط شاااود. 

ها به های طبیعی باعث انتقال این مولکولاکسااایدانآنتی
 اکسااایدانی کلها و در نتیجه افزایش ظرفیت آنتیبافت

کالزو و ساااانکومی یدها 2008 شاااود )دسااا (. فالونوئ
هان دارای اثرات بیولوژیکی  یا یک در گ بات فنول وترکی

له خواص  عددی از جم یدانی آنتیمت نده اکسااا هارکن م
باشند )کامار و های آزاد و اثرات ضد التهابی میرادیکال

جد 2017گنجی و همکاران  2008 همکاران نه کن (. در دا
نان سااایساااامین، پینورزینول، سااایساااامول، های لیگ

شود سیسامولین، سیسامینول و سیسامولینول یافت می
نان موجود در آن سااایسااااامین و  که بیشاااترین لیگ

اکساایدانی دارند ساایسااامینول اساات که خاصاایت آنتی
(. لیگنان ساایسااامین موجود در 2001 )وارگا و همکاران

صیت آنتی سیدانی خیلی کنجد هیدروفیلک بوده که خا اک
اکسیدانی سیسامین (. نقش آنتی1990 قوی دارد )ارنست

باشااد در ها میبه وساایله مهار کاتابولیساام توکوفرول
ها در پالساااما و نتیجه منجر به افزایش تجمع توکوفرول

(. فعااالیات 2000شاااود )پاارکر و همکاااران باافات می
اکساایدانی عصاااره کنجد توسااط روش رنگزدایی آنتی

نشان داده شده است که کنجد  بتاکاروتن ارزیابی شده و
سامری و همکاراناثر آنتی سبتاً قوی دارد ) سیدانی ن  اک

شان داده که محتوی فنولیکی 1998 (. همچنین تحقیقات ن
 کنجد ساایاه نساابت به کنجد ساافید بیشااتر اساات )مید

1995 .) 
 

Table 6- Effects of different levels of sesame meal on the antioxidant status of lambs 

  Experimental diets    

Antioxidant indices Control 6% Sesame meal 12% Sesame meal SEM1 P-value 

Malondialdehyde      

Blood (nmol/l) 1.16 1.12 1.12 0.06 0.88 
Muscle (nmol/mg) 0.14 0.11 0.07 0.022 0.22 

Total antioxidants (mmol/l)      
Blood 0.37 0.43 0.41 0.029 0.19 

Muscle 0.44b 0.53a 0.52a 0.01 0.04 
1Standard error for overall mean                      2Total protein-albumin   
a,b Means within a row with different subscripts differ significantly (P<0.05) 

 نتیجه گیری
 در یخوراک یهانیگزیجا از استفاده از هدف یکل طور به
 که یحال در باشدیم هانهیهز کاهش یاهل واناتیح رهیج

 محصوالت تیفیک بر یمخرب ریتأث حداقل ای دهد بهبود
در این راستا نتایج این آزمایش  .باشد نداشته یوانیح

کنجد به عنوان یک محصول جانبی  نشان داد کنجاله
تواند جایگزین مناسبی با کنجاله فراوان و در دسترس می

کنجاله کنجد مصرف خوراک، افزایش وزن،  سویا باشد.
ای را تح تاثیر قرار ضریب تبدیل و پارامترهای شکمبه
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-نداد و از آنجایی که از نظر پروتئینی و ساختار اسید

بدون اثر نامطلوبی بر  ،استای بسیار مشابه سویا آمینه
درصد  12عملکرد دام به عنوان منبع پروتئینی در سطح 

جایگزین تواند میکه در این پژوهش به کار رفته شد 
اکسیدان در بهبود سویا شود. اما به عنوان منبع آنتی

کیفیت گوشت و به عنوان یک غذای عملکردی در بهبود 
ونی در حیوانات های کبدی و پارامترهای خعملکرد آنزیم

اهلی و همچنین سطح بهینه گنجاندن آن در جیره، نیازمند 
  باشد. آزمایشات بیشتری می
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Introduction: Sesame (Sesame indicum) belongs to the Pedaliaceae family and is one of the oldest 

oilseeds that was first cultivated in Africa and then, in India. Nowadays different varieties of the crop 

are commercially grown worldwide such as Sesumum, Til, Jin, Jelly, Sim Sim, Beniseed and Sesumum is 

being the main ones. Sesame contains a significant amount of physiologically active molecules such 

as Lignans which are low molecular weight polyphenols (up to 1.5%), (Kamal et al. 2011). Polyphenols 

are a group of secondary plant metabolites with a broad range of bioactivities e.g., free radical 

scavengers, LDL cholesterol oxidation inhibitors, and DNA breakdown inhibitors (Shahidi 2004). 

Sisamin lignans in sesame oil has many antioxidant properties. Additionally, sesame seeds also 

contain tocopherols, mainly gamma tocopherols, with antioxidant properties (Shahidi et al. 1997). 

Bioactive molecules are found in many varieties of the crop however some maybe more abundant in 

one type than the other (Lin et al. 2017). Sesame seeds are effective in reducing blood lipid and 

improving lipid profile due to dietary fiber, linoleic acid, and lignins (Mensink et al. 2003). Seeds are 

widely used for the production of edible oil. Generally, sesame seeds are defatted by cold press 

technique which would generate the final product as well as partially defatted Sesame Meal (SM). 

Iran annually produces 56,000 tons of sesame, which is ranked 16th in the world. With this 

production, Iran is also the first in the Middle East and the region, and about 14,000 tons of sesame 

meal is produced annually.  Sesame meal is highly proteinaceous therefore can be a suitable substitute 

to other edible protein sources such as including cottonseed and or soybean meal in livestock feeding.  

The purpose of this study was to determine the effect of SM on performance, blood factors (Glucose, 

Cholesterol, Triglyceride, Protein, Blood enzymes) and improving antioxidant activity of Malondi 

aldehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) in fattening lambs. Sesame meal in this 

experiment contains 39% protein and 24% fat, that can be used especially for replacing with soybean 

meal in sheep feed.  

Materials and methods: Preparation of dietary treatments sesame meal was purchased from the local 

market. Measurement of fatty acids of sesame meal was done by Fulch et al. (1957). Dry matter, crude 

protein, ether extract, ash, were determined according to methods of AOAC (1990). And cell wall by van 

soest method (1991). Experimental diets were adjusted using SRNS (NRC2007) software.  

Animals and treatments. Twenty-one male lambs (initial body weight of 30 ± 3 kg) were used in a 

completely randomized design during 60 days of feeding experiment with 15 days of adaptation 

period. Experimental treatments included: 1- control basal diet (without SM), 2- diet with 6 % SM, 

and 3- diet with 12 % SM. The feed was completely mixed (with a machine) and was given to 
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livestock twice a day at 8:00 am and 4:00 pm. Lambs were weighed on the first day and then, every 

two weeks. 
Blood sampling and rumen fluid 

In the last week of the experiment, rumen fluid of the animals was sampled utilizing a vacuum pump 

2-hours later morning meal, and subsequently filtered by strainer paper. Ammonia nitrogen and pH 

of the rumen fluid was measured and recorded.  
Also, blood samples of each animal were centrifuged and stored in the freezer to measure blood and 

antioxidant parameters. Blood parameters (glucose, cholesterol, triglyceride, urea, albumin, total 

protein, high density lipoprotein, low density lipoprotein, creatinine, aspartate aminotransferase, 

alanine aminotransferase, alkaline phosphatase) in plasma were measured using Pars test laboratory 

kits. Plasma MDA was measured by the method of Palasser et al. (1996). 

Slaughter  
At the end of the experimental period, lambs were slaughtered. Sampling of longissimus muscle was 

performed between 12th and 13th ribs from the left halves of each carcass. Samples of muscle were 

dissected and ground to homogenize for determination of antioxidant attributes. Malondi aldehyde 

(MDA) content of muscle was measured according to Steering and Chisman (1990). Total 

Antioxidant Capacity (TAC) was measured by FRAP method provided by Bensi et al. (1996). 

Statistical analysis 

Data analysis was conducted based on a completely randomized design using the GLM procedure of 

the SAS institute (2002). Analysis of variance and the Tukey Kramer test were used to determine significant 

differences (p ≤0 .05). 
Results and discussion: Dry matter intake, mean daily weight gain and feed conversion ratio were 

not affected by experimental diets (p>0.05). Rumen and some blood parameters (glucose, triglyceride, 

urea, albumin, total protein, low density lipoprotein, creatinine, aspartate aminotransferase, and 

alanine aminotransferase) were the same in goats fed different diets but, high density lipoprotein 

increased and ALP decreased (p<0.05) in goats fed a diet containing sesame meal than control group. 

Malondialdehyde and total antioxidant capacity of plasma were not affected by experimental diets.  But 

total antioxidant capacity of muscle in goats fed a diet containing sesame meal were higher (p<0.05) 

than other. The acceptable threshold of Malondialdehyde in meat is 2 mg per gram of meat; so that, it 

does not spoil and does not taste bad (Campo et al. 2008). In general, high consumption of natural 

antioxidants causes the transfer of these molecules to tissues and thus, increases the total antioxidant 

capacity (Descalzo and Sanco 2008). Flavonoids and phenolic compounds in plants have several 

biological effects, including free radical scavenging antioxidant properties and anti-inflammatory 

effects (Kamar et al. 2008 Ganji et al. 2017). Sisamine in sesame is hydrophilic and has very strong 

antioxidant properties (Ernst 1990). The antioxidant role of sisamine is known by inhibiting the catabolism of 

tocopherols, thereby increasing the accumulation of tocopherols in plasma and tissue (Parker et al. 2000).  
Conclusions: Sesame meal, as a by-product, can be replaced by soybean meal. In addition, due to the 

presence of useful fatty acids and antioxidant properties and the transfer of these beneficial 

compounds to animal products, this products (milk and meat) can be used as an enriched food in 

human nutrition. 
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