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بر پروفایل لیپیدي، )Allium cepa. L(پیاز يتجویز خوراکی عصارهبررسی اثر
هاي شیرخوار ترکی قشقاییو عملکرد تولیدي برههاي خونبرخی فراسنجه

3سعید نظیفی و 2، غالمعلی جلودار*1مسیب امیري

12/10/97: تاریخ پذیرش16/4/97:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي شیرخوار انجام هاي خون و عملکرد تولیدي برهمتابولیتپروفایل لیپیدي سرم، پیاز بر  ياین پژوهش جهت بررسی اثر عصاره

 6گروه 3تصادفی با  در قالب طرح کامالً گیروز 30سن درس بره شیرخوار ترکی قشقایی أر 18براي انجام این آزمایش از . گرفت
يجیره )2، شیر گوسفند+ پیاز يبدون افزودن عصاره پایهيجیره) 1: آزمایشی شاملهايگروه. روز استفاده شد 60به مدت  رأسی
س بره أبراي هر رشیر گوسفند،+پیاز يعصارهmg/kg250حاوي پایه يجیره) 3، شیر گوسفند+ پیاز يعصارهmg/kg150حاوي پایه 

يو رویهSASافزار ها با نرمتجزیه و تحلیل داده. گیري شدطور روزانه اندازهبه صورت هفتگی و خوراك مصرفیکشی بهوزن. بودند
ANOVAو مقدار ،نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش وزن روزانه. درصد انجام شد 5میانگین با دانکن در سطح  يو مقایسه

ها در ضریب بین گروه.بود mg/kg150پیاز باالتر از گروه کنترل و  يعصارهmg/kg250در گروه داري طور معنیه بخوراك مصرفی 
پیاز  يعصاره يت کنندههاي دریافو گلوکز در گروهLDL ،VLDLگلسرید، مقدار تري.  داري مشاهده نشدتبدیل غذایی اختالف معنی

و پروتئین تام بین تیمارهاي کراتینیناز نظر مقدار آلبومین، گلوبولین، کلسترول، اوره، اسید اوریک، . افزایش یافتHDLکاهش و مقدار
اثرات مثبتی بر تواند پیاز می ينتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن عصاره.داري مشاهده نشدآزمایشی تفاوت معنی

.داشته باشد ي شیرخوارهابرهدر روفایل لیپیديو پ عملکرد تولیدي

تولیدي پیاز، عملکرد يعصارههاي شیرخوار، پروفایل لیپیدي،بره:کلیديکلمات 

مقدمه
افزایش تقاضا  ،با افزایش روز افزون جمعیت جهان.

خصوص گوشت قرمز امري هاي دامی بهبراي فرآورده
بنابراین افزایش سرعت رشد و . ناپذیر استاجتناب

محدود بودن مراتع دلیل تولید فرآورده به يافزایش بازده
. رسدها ضروري به نظر میو مواد خوراکی مورد نیاز دام

هاي رشد تر محركامروزه به سبب ممنوعیت کاربرد بیش
اي در هاي گیاهی جایگاه ویژهضد میکروبی، عصاره

دارا بودن گیاهان دارویی با . انددام پیدا کرده يتغذیه
یدها، آلکالوئیدها، ها، ترپنوئفنول:ثر مانندؤترکیبات م

ثر، اثر ضدمیکروبی، ؤها، آلیسین و سایر ترکیبات ملکتین

، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراني فیزیولوژيدانشجوي دکتر*1

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستاد  2
دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانعلوم درمانگاهی،گروهاستاد  3

تحریک ایمنی، تحریک فرآیند هضم، کاهش غلظت چربی 
اثر اکسیدانی و در نهایت خاصیت آنتیو کلسترول خون، 

.Benchaar et al(کنند محرك رشد خود را اعمال می

-روغنی میهاي ترکیبات فیتوژنیک و یا اسانس). 2008

هاي حسی محیطی مکانیسماز راه فعال کردنتوانند
هاي دهان و بینی، دستگاه گوارش را براي موجود در حفره

دستگاه فعالیت تحریک سبب دریافت غذا آماده کنند و نیز
.Safari et al(گوارش و ترشحات گوارشی شوند 2016.(

 برثیر بر مصرف خوراك، أتترکیبات فیتوژنیک عالوه بر
ثرند و از این راه ؤاز پانکراس نیز مهاي مترشحهآنزیم

E-mail: mosaiebamiri@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(



مسیب امیري، غالمعلی جلودار و سعید نظیفی

1398زمستان، 4دامپزشکی ایران، دوره پانزدهم، شماره  نشریه16

آن، دنبال افزایش قابلیت هضم مواد مغذي و به سبب 
.Ghorbani et al(شوندافزایش وزن زنده می 2014(.

) Allium sativum(همانند سیر Liliaceaeگیاهان خانواده 
باشند داراي ترکیبات سولفوره می) Allium cepa(و پیاز 

یر س يعصاره. که خواص تعدیل سیستم ایمنی دارند
و از طریق دهدافزایش می تکثیر ماکروفاژها را در موش

تقویت سیستم  سببهاي کشنده طبیعیتحریک سلول
فعالیت آلکالین فسفاتاز  میزانشود، همچنین ایمنی می

.Burger et al(دهدافزایش میاي را روده 1997, Platel 

and Srinivasan 2004, Ziauddin et al. به پیاز).1995
در انسان ها عنوان غذا و براي درمان بسیاري از بیماري

داراي  Liliaceaeخانواده . مورد استفاده قرار گرفته است
پیاز، سیر و  هاترین آنکه مهمگونه است 450بیش از 

شمالی گسترش وسیعی  يدر نیمکره کهباشند موسیر می
Sharma(دارند  یک Alliumهاي در حقیقت گونه. )1980

منبع غنی از مواد مغذي گیاهی هستند که براي مداواي 
عروق گرفتگی ها شامل سرطان،تعداد زیادي از بیماري

، فشار IIدیابت نوع هیپرکلسترولمی،  چاقی،کرونر قلب، 
، آب مروارید و اختالالت دستگاه گوارش باال خون

که تحقیقات نشان داده است ).Benkeblia 2005(مفیدند 
گیري و درمان کاهش فشار و چربی خون، پیشپیاز در

هاي سیستمیک، درمان تصلب شرایین، کاهش عفونت
حتمال سقط اختالالت روده، رفع مسمومیت و کاهش ا

Nuutila(جنین مؤثر است  et al. مصرف چهاگر).2003
خونی همولیتیک و مسمومیت بیش از حد پیاز منجر به کم

.Keyvanlou et al(گرددمیهاي اهلی در دام از  .)2011
-طرف دیگر تحقیقات نشان داده است که گوسفندان می

خشک جیره از پیاز تغذیه کنند  يدرصد ماده 50توانند تا 
که منجر به ایجاد مسمومیت یا اختالل در رشد بدون این

.Aslani et al(حیوان گردد با توجه به نیاز به . )2005
هاي اکسیدانتولید گوشت با کیفیت و لزوم استفاده از آنتی

هاي مصنوعی براي بهبود اکسیدانطبیعی به جاي آنتی
بررسی اثر از پژوهش حاضر،هدف فاکتورهاي خونی،
 ،پیاز بر عملکرد پرواري يلف عصارهافزودن سطوح مخت

در هاي خونی پروفایل لیپیدي و همچنین برخی فراسنجه
.باشدمیهاي شیرخوار بره

کار مواد و روش
-این تحقیق در ایستگاه پرورش گوسفند و بز دانشکده

انجام  1396دامپزشکی دانشگاه شیراز در تابستان سال  ي
شیرخوار  يس برهأر 18جهت انجام این تحقیق . شد
 وپس از تأیید بالینی سالمت نژاد ترکی قشقاییيماده

با میانگین سن ) انتروتوکسمی و تب برفکی(واکسیناسیون
در قالب کیلوگرم 3/10±3/0میانگین وزن وروز  3±30

 آزمایشی يجیره 3گروه با  3به تصادفی طرحی کامالً
.شدندها تغذیه با این جیرهروز  60مدت بهتقسیم و 

بههاي توصیه شده پایه با توجه به نیازمندي يجیره
تنظیم UFFDAافزار توسط نرم NRC (1994)ي وسیله
 يها، جیرهبه منظور سازگار کردن بره).1جدول (شد 

پایه به مدت یک هفته قبل از شروع آزمایش در اختیار 
هاي انفرادي قرار ها در جایگاهبره. ها قرار گرفتآن

هاي گرفته و روزانه در دو نوبت صبح و عصر با جیره
.تغذیه شدندبدون محدودیت آب و خوراك آزمایشی 

پایه  يجیره+ شیر گوسفند  - 1: هاي غذایی شاملجیره
شیر گوسفند -2)درصد کنسانتره 80وفه و درصد عل 20(

پیاز براي هر  يهعصارmg/kg150پایه همراه با  يجیره+ 
 + شیر گوسفند -3در روز  بر اساس وزن بدن س برهأر

پیاز براي هر  يعصاره mg/kg250پایه همراه با  يجیره
 يمقدار علوفه.در روز بود بر اساس وزن بدن س برهأر

. ها قرار داده شدیونجه به صورت جداگانه در اختیار بره
 200و هر بار ) صبح و عصر(به هر بره دو بار در روز 

 يمقدار عصاره.سی سی شیر با پستانک خورانده شد
در آب مقطر دوبار  تهیه و سپسهر بره روزانه مورد نیاز 

به و صبح قبل از مصرف شیر و خوراكتقطیر حل شده
.گردیدگاواژ هاآن

پیاز قرمز به مقدار مورد نیاز ابتدا ،عصارهي جهت تهیه    
هاي به قطعهها جدا کردن پوست آناز تهیه و پس 
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. تري تقسیم شده و سپس در سایه خشک گردیدکوچک
گرم  50هیدروالکلی پیاز، مقدار  يعصاره يبراي تهیه

پودر خشک شده پیاز را در داخل یک بشر ریخته و مقدار 
ml500 محلول حاصل . به آن اضافه شد درصد 70اتانول

و پس شد، ن مخلوط همزساعت با استفاده از  24به مدت 
صاف  2کاغذ واتمن شماره  يساعت به وسیله 72از 

توسط دستگاه روتاريجداسازي حالل از عصاره . گردید
)Rotary Evaporator (و با کمک پمپ خالء) تقطیر در

. انجام گرفتگراد سانتی يدرجه 50در دماي ) خالء
لیوفیلیزربه دست آمده سپس توسط دستگاه  يعصاره

به دست  يعصاره. خشک گردید)TEFICکشور چین(
گراد نگهداري سانتی يدرجه 4آمده در یخچال در دماي 

.گردید
-آزمایش قبل از خوراك 60و 30در روزهاي صفر، 

وداج  از ورید گیريها خونت صبح از تمامی برهدهی نوب
ي آزمایش هاون در لولههاي خنمونه. صورت گرفت

ضد انعقاد ریخته شد و سپس با استفاده از  يبدون ماده
رم سدقیقه  10به مدت  3000با دور دستگاه سانتریفیوژ 

گیري ازههاي خونی استخراج گردید و تا زمان اندنمونه
گراد سانتیيدرجه20فاکتورهاي خونی در دماي

مورد  و لیپیديخونی  هايفراسنجه.نگهداري شدند
آلبومین، گلوبولین، اوره، :شامل بررسی در این پژوهش

اسید اوریک، کراتینین، گلوکز، پروتئین تام، کلسترول، 
هاي توسط کیتHDLوLDL ،VLDLسرید، یگلتري

 –آلفا  دستگاه اتوآناالیزر يوسیلهه ب(شرکت پارس آزمون 
-اندازه)ساخت شرکت سنجش، کشور ایرانکالسیک،

مانده خوراك بهخوراك مصرفی و باقی.گیري گردید
ها در شروع کشی برهوزن. گیري شدصورت روزانه انداره
دهی قبل از خوراك صورت هفتگیآزمایش و سپس به

ها یعنی افزایش و صفات عملکردي برهصورت گرفت
هاي مختلف در زمان ، خوراك مصرفی روزانهوزن روزانه

.گردید محاسبهو ضریب تبدیل غذایی  گیرياندازه
افزاربا استفاده از نرمهاي حاصل از آزمایش داده

)2003(SAS آماري قرار گرفتندو تحلیل تجزیهمورد .

 5میانگین تیمارها از روش دانکن در سطح  يبراي مقایسه
مدل آماري مورد استفاده به شرح . درصد استفاده گردید

:باشدزیر می
Yij= µ + Ti+eij

Yij =برههردربررسیموردصفاتبهمربوطمشاهدات
µ =مشاهداتمیانگین
Ti =تیماراثرiام
eij =ماندهباقیخطاياثر

نسبت مواد خوراکی، مواد مغذي و انرژي کنسانتره :1جدول
,NRC(آغازین مورد استفاده 1994(

مقدارء جیرهاجزا
27)درصد(دانه ذرت 

40)درصد(دانه جو 
4/16)درصد(سبوس گندم 
15)درصد(کنجاله سویا 

4/0)درصد(ویتامینی  –مکمل معدنی 
5/0)درصد(پودر صدف 

3/0)درصد(دي کلسیم فسفات 
3/0)درصد(نمک 

ترکیب شیمیایی
95/2)مگا کالري بر کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم 

11/17)درصد(پروتئین خام 
58/0)درصد(کلسیم 
34/0)درصد(فسفر 

نتایج
هاي و فراسنجهپروفایل لیپیدي سرممربوط به  نتایج

. نشان داده شده است3و 2هايدر جدولبه ترتیب خون 
 پروفایل لیپیديداري بر غلظت ثیر معنیأهاي غذایی تجیره
.)<05/0P(ندنداشتروز پس از شروع مطالعه 30سرم 

آزمایش  60روز  درVLDLو LDLگلیسرید، مقدار تري
 يعصاره يهاي دریافت کنندهداري در برهطور معنیه ب

کاهش مربوط به ترین و بیش) >05/0P(پیاز کاهش یافت 
. پیاز بود يعصارهmg/kg250يکنندهتیمار دریافت
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-طور معنیآزمایش به يرهوسرم در طول دHDLغلظت 

پیاز افزایش  يعصاره يداري در تیمارهاي دریافت کننده
يترین افزایش مربوط به تیمار دریافت کنندهیافت و بیش

mg/kg25005/0(پیاز بود  يعصارهP<(.
مقدار دهد که نشان می 3هاي موجود در جدول داده
داري در طور معنیبهآزمایش  60و  30روز درگلوکز

پیاز کاهش یافت  يعصاره يهاي دریافت کنندهبره
)05/0P<.( مورد داري در گونه اختالف معنیهیچاما

، آلبومین اسید اوریک، گلوبولین، اوره،هايفراسنجه
هاي تغذیه شده برهخون بین سرمتام و پروتئین ننیکراتی

و گروه کنترل مشاهده  پیاز يبا سطوح مختلف عصاره
. نشد

هاي شیرخوارپروفایل لیپیدي سرم بره )استانداردخطاي±(هايمیانگین نتایج مربوط به:2جدول

تیمار کنترل)واحد(هافراسنجه
mg/kg150

عصاره پیاز
mg/kg250

SEMP-valueعصاره پیاز

0روز 
25/14961/969/0±5/1505±1356/16±17)لیترگرم بر دسیمیلی(کلسترول

HDL)12/5535/344/0±5/481/3±78/502±8/4)لیترگرم بر دسیمیلی
LDL)88/608/756/0±528/5±494/11±5/4)لیترگرم بر دسیمیلی

VLDL)2/843/083/0±45/74/1±8/751/0±28/0)لیتردسی گرم برمیلی
52/381/396/0±12/385/5±371/2±2)لیترگرم بر دسیمیلی(گلیسریدتري
آزمایش 30روز 

25/6092/346/0±62/601/2±37/634/5±8/2)لیترگرم بر دسیمیلی(کلسترول 
HDL)12/388/124/0±5/366/1±333±8/0)لیترگرم بر دسیمیلی
LDL)87/198/137/0±25/212/1±87/238/2±3/1)لیترگرم بر دسیمیلی

VLDL)82/697/016/0±3/66/0±52/83/0±1/1)لیترگرم بر دسیمیلی
12/3225/209/0±25/325/2±5/386/1±9/1)لیترگرم بر دسیمیلی(گلیسرید تري
آزمایش 60روز 

5/5871/26/0±596/2±87/613±86/1)لیترگرم بر دسیمیلی(کلسترول 
HDL)9/1)لیترگرم بر دسیمیلی±b311/1±a25/371±a25/393/101/0
LDL)2/3) لیترگرم بر دسیمیلی±a1/433±b1/3375/2±b5/2504/305/0

VLDL)57/0)لیترگرم بر دسیمیلیa±02/777/0b±92/356/0b±87/37/001/0
a12/358/3±b62/198/2±b37/191/301/0±9/2)لیترگرم بر دسیمیلی(تري گلیسرید 

.)>05/0P(داري دارند هاي با حروف نامشابه از لحاظ آماري اختالف معنیدر هر ردیف میانگین
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هاي مربوط به فراسنجه) خطاي استاندارد±(میانگین مورد آزمایش بر روي  ياثر سطوح مختلف جیره :3جدول
هاي شیرخوارخون بره

تیمار کنترلهافراسنجه
mg/kg150

عصاره پیاز
mg/kg250

SEMP-valueعصاره پیاز

0روز 
75/6156/573/0±64/662/8±636/3±6/5)لیترگرم بر دسیمیلی(گلوکز
12/3245/282/0±75/349/4±62/355/4±9/1)لیترگرم بر دسیمیلی(اوره 

9/55/027/0±3/545/0±77/436/0±62/0)لیترگرم بر دسی(پروتئین تام 
01/416/055/0±8/32/0±78/317/0±1/0)لیترگرم بر دسی(آلبومین 

59/12/095/0±52/132/0±49/119/0±22/0)لیترگرم بر دسی(گلوبولین 
61/017/08/0±54/035/0±41/006/0±1/0)لیترگرم بر دسیمیلی(اسید اوریک 

17/29/047/0±37/19/0±94/19/0±8/0)لیترگرم بر دسیمیلی(کراتینین 
30روز 

a12/766/3±ab714/3±b8/6374/204/0±5/3)لیترگرم بر دسیمیلی(گلوکز 
1/3036/321/0±75/317/3±5/392/4±9/3)لیترگرم بر دسیمیلی(اوره 

53/513/09/0±51/507/0±5/52/0±16/0)لیتربر دسیگرم (پروتئین تام
85/34/08/0±76/315/0±77/31/0±12/0)لیترگرم بر دسی(آلبومین 

7/12/026/0±73/111/0±05/225/0±06/0)لیترگرم بر دسی(گلوبولین 
78/03/092/0±74/01/0±86/034/0±2/0)لیترگرم بر دسیمیلی(اسید اوریک 

79/02/072/0±82/001/0±73/012/0±02/0)لیترگرم بر دسیمیلی(کراتینین 
60روز 

a37/887/2±b12/768/2±b5/75205/0±5)لیترگرم بر دسیمیلی(گلوکز 
37/3885/211/0±5/379/4±5/352/3±8/2)لیترگرم بر دسیمیلی(اوره 

8/51/135/0±85/521/0±35/535/0±15/0)لیترگرم بر دسی(پروتئین تام 
79/32/03/0±67/31/0±58/313/0±05/0)لیترگرم بر دسی(آلبومین 

01/251/077/0±17/211/0±07/225/0±1/0)لیترگرم بر دسی(گلوبولین 
89/013/022/0±56/017/0±79/004/0±12/0)لیترگرم بر دسیمیلی(اسید اوریک 

7/006/02/0±65/001/0±6/003/0±05/0)لیتربر دسی گرممیلی(کراتینین 
.)>05/0P(هاي با حروف نامشابه از لحاظ آماري اختالف معنی داري دارنددر هر ردیف میانگین

ثیر تیمارها بر عملکرد أصفات حاصل از ت 4جدول 
افزایش وزن، مصرف خوراك و هاي شیرخوار شاملبره
-هاي مختلف را نشان میریب تبدیل غذایی در دورهض

پیاز به میزان  ينتایج نشان داد که استفاده از عصاره. دهد
mg/kg250داري باعث بهبود و افزایش وزن طور معنیبه

 ).>05/0P(گردید  حاضر يمطالعهيها در طی دورهبره
در  پیاز يعصارهmg/kg150کنترل و تیمار  گروهاما بین 

مصرف  .داري مشاهده نشداختالف معنی این خصوص
-طور معنیه پیاز ب يعصاره mg/kg250خوراك در تیمار 

 يعصارهmg/kg150کنترل و تیمار  از گروه ترداري بیش
کنترل و تیمار  گروهاما بین ). >05/0P(پیاز بود 

mg/kg150 داري اختالف معنی در این مورد پیاز يعصاره
داري بر ثیر معنیأهاي غذایی تتیماره. مشاهده نشد

.ضریب تبدیل غذایی نداشتند
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هاي شیرخوارهاي مورد آزمایش بر روي صفات عملکردي برهاثر سطوح مختلف جیره :4جدول

تیمار کنترلهاي عملکردفراسنجه
mg/kg150

عصاره پیاز
mg/kg250

SEMP-valueعصاره پیاز

افزایش وزن روزانه
)گرم(آزمایش 30تا  0روز

1/5±23/1995/7±13/20222/14±73/2039/894/0

افزایش وزن روزانه
)گرم(آزمایش 60تا  30روز

05/8±b65/1668/11±b13/17416/4±a57/20541/702/0

افزایش وزن روزانه
)گرم(آزمایش 60تا  0روز 

37/5±b52/1849/4±ab4/1899/5±a75/20403/505/0

مصرف خوراك روزانه
)گرم(آزمایش 30تا 0روز 

7/6±45/4221/18±13/4491/12±8/45533/1322/0

مصرف خوراك روزانه
)گرم(آزمایش 60تا 30روز 

1/14±b15/71918±b98/7496/6±a45/81245/1201/0

مصرف خوراك روزانه
)گرم(آزمایش 60تا  0روز 

8/4±b12/5796/2±b55/5899/8±a12/63483/401/0

ضریب تبدیل غذایی
30تا  0روز

06/0±08/207/0±22/219/0±27/22/056/0

ضریب تبدیل غذایی
)کیلوگرم(روز 60تا  30

14/0±33/424/0±28/41/0±94/33/027/0

ضریب تبدیل غذایی
)کیلوگرم(روز 60تا  0

07/0±18/31/0±1/39/0±26/31/082/0

.)>05/0P(داري دارند هاي با حروف نامشابه از لحاظ آماري اختالف معنیدر هر ردیف میانگین

بحث
ثیر مثبتی بر أپیاز ت ينتایج نشان داد که مصرف عصاره

که  گزارش شده است.رهاي لیپیدي سرم داشتوفاکت
 سببهاي گوشتی جوجه يافزودن پودر پیاز به جیره

نسبت گلیسرید و کاهش غلظت تريHDLافزایش میزان 
.Goodarzi et al(به تیمار کنترل گردید  برخی . )2013

گلیسرید اند که مصرف پیاز میزان تريمحققان اظهار کرده
دهد و از بیوسنتز کلسترول کبدي خون را کاهش می

.Efendy et al(کند جلوگیري می ترکیبات ). 1997
فالونوئیدي موجود در پیاز همانند کوئرسیتین

)Quercetin ( سبب کاهش سطح فاکتورهاي لیپیدي خون
شوند هاي قلبی عروقی میو بنابراین کاهش شدت بیماري

)Liu and Yeh 2002.(Shahravanدر سال  و همکاران
يگیاهان خانواده يبیان کردند که استفاده از عصاره2016

Liliaceaeهاي نژاد زل موجب بره يمانند سیر در جیره
هاي با چگالی گلیسرید، لیپوپرتئینکاهش سطوح تري

پایین و کلسترول سرم و افزایش مقادیر گلوکز و 
و همکاران Chaves. هاي با چگالی باال گردیدلپیوپروتئین
سیر  يارهبیان کردند که استفاده از عص2008در سال 

ها گردید که با در برهگلیسریداهش غلظت تريک سبب
ساز و کار . نتایج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت دارند

از طریق کاهش Liliaceaeي هعمل گیاهان خانواد
ها از طریق کاهش که آنطوريبه. لیپیدهاي پالسما است
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دهندهاي کلستروژنیک این کار را انجام میفعالیت آنزیم
)Gureshi et al. ها، فالوونوئیدها، گلیکوپروتئین). 1987

-پپتیدها و استروئیدهاي موجود در گیاهان دارویی میپلی

چربی را نشان  يتوانند به خوبی خاصیت کاهش دهنده
.Changizi-Ashtiyani et al(دهند  در این راستا ). 2013

 هاي پرواري سبب کاهشبره ياستفاده از سیر در جیره
.Chaves et al(میزان کلسترول سرم خون شد  2008 .(

 يترکیب شیمیایی فعال موجود در عصاره(تریپنوئیدها 
ویژه لیپوپروتئین با چگالی غلظت کلسترول و به) گیاهی

 Elson and(دهند طور قابل توجهی کاهش میه پایین را ب

Yu 1994.(YehوLiu  يپژوهشی درباره2001در سال 
هاي گیاهی بر کلسترول انجام دادند و سانساثرات ا

خاطر وجود ها بهثیر اسانسأممکن است ت ندپیشنهاد کرد
-ترپینن و پیکارواکرول، تیمول، ال(پنوئیدي ترکیبات تري

باشد، به این صورت که ساخت کلسترول و ) سیمن
کند و در نتیجه سطح اسیدهاي چرب را در کبد مهار می

هاي با چگالی پایین ه لیپوپروتئینویژه کلسترول خون و ب
وجود ترکیبات فالونوئیدي در گیاهان  .دهدرا کاهش می

-3هیدروکسی -3دارویی قادرند با توقف فعالیت آنزیم 
ردوکتاز موجب کاهش Aمتیل گلوتاریل کوآنزیم 

.گلیسرید پالسما شوندسترول و تريکل
پیاز که حاوي مقدار باالیی از  يعصارهها با بره يتغذیه

ایجاد اثرات  سبباکسیدانی است ترکیبات آنتی
برخی از .هاي شیرخوار شدهیپوگلیسمیک در سرم بره

کاهش گلوکز  سببمحققین بیان کردند که مصرف پیاز 
.Khaki et al(شود خون می 2010.(Sharma و همکاران
پیاز  يعصارهبیان کردند که استفاده از 1977در سال 

دار سطوح قند خون در افراد دیابتی موجب کاهش معنی
در سال  Abou EL-Nagaو EL-Demerdash. گردید
گزارش کردند که استفاده از پودر پیاز به مدت چند 2005

دار گلوکز خون ها، موجب کاهش معنیهفته بر روي موش
. که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارند ،گردید

 يثرهؤتواند ناشی از مواد مکاهش سطح گلوکز سرم می
متیل   -sموجود در پیاز مانند آلیل پروپیل دي سولفید، 

دیگر ترکیبات فعال حساس به  سیستئین سولفوکسید و
توانند متابولیسم گلوکز در کبد را باشد که می حرارت پیاز

هاي بتاي پانکراس بهبود بخشیده و اثر حفاظتی بر سلول
ترکیبات ). Kumari and Augusti 2002(ته باشند داش

فعالیت ضد دیابتی خود  Methiinبیواکتیو پیاز و سیر مانند 
را با تحریک تولید و ترشح انسولین از پانکراس، جلوگیري 

گلوکز  ياي و فراهم نمودن ذخیرهاز جذب گلوکز تغذیه
).Ried and Fakler 2014(کننداعمال می

مستقیمی با مصرف  يخون رابطه يغلظت اوره
اي پروتئین و پذیري شکمبهپروتئین جیره، قابلیت تجزیه

 Broderick and Clayton(غلظت آمونیاك در شکمبه دارد 

هاي کسان بودن سطح پروتئین خام جیرهی).1997
آزمایشی سبب عدم تفاوت در غلظت آلبومین و پروتئین 

 يمختلف عصارههاي تغذیه شده با سطوح کل سرم بره
.پیاز شده است

هاي نتایج پژوهش حاضر بهبود عملکرد رشد بره
در .دهدپیاز نشان می ياستفاده از عصاره طیشیرخوار را 

60(یک پژوهش پودر پیاز  g/day(  روز به  20را به مدت
هاي دریافت نمونه يگوسفندان اضافه کردند و همه يجیره
پیاز افزایش قابل توجهی را در وزن بدن نشان دادند  يکننده

)Mehlhorn et al. 2011( .که افزودن  است گزارش شده
افزایش  سببهاي گوشتی جوجه يپودر پیاز به جیره

 Goodarzi et(مصرف خوراك و بهبود افزایش وزن گردید 

al. سیر يها با عصارهبره يطی تحقیقی در تغذیه. )2013
هاي که افزایش وزن روزانه در گروه برهشدمشاهده 

تر بود اما هاي گروه شاهد بیشآزمایشی نسبت به بره
داري ثیر معنیأضریب تبدیل خوراك در بین تیمارها ت

.Shahravan et al(نداشت محققین دیگري ).2016
 يعصارهmg/kg250گزارش کردند که مصرف روزانه

داري در میانگین سیر موجب بهبود قابل توجه و معنی
هاي افزایش وزن روزانه و خوراك مصرفی در گوساله

.Ghosh et al(شیرخوار شد  هاي برخی از عصاره ).2010
هاي نامطلوب توانند با جلوگیري از رشد باکتريگیاهی می

روده شوند و بنابراین جذب  ينازك شدن دیواره سبب
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نتیجه باعث افزایش بخشند و دررا بهبود میمواد مغذي 
.Chaves et al(وزن و رشد بهتر در نشخوارکنندگان شوند 

پیاز در  يکند عصارهاین مطالعات پیشنهاد می). 2008
دار و ددلیل داشتن ترکیبات گوگره جیره ممکن است ب

مهار تکثیر  يوسیلهآلیسین وضعیت دستگاه گوارش را به
وژنیک بهبود بخشد و به وضعیت سالمت هاي پاتباکتري

 Goodarzi(کمک کند و به تبع آن عملکرد رشد بهتر شود

et al. 2014(.

 يدر مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره
و هاي خونیهاي فراسنجهثیر مثبتی بر شاخصأپیاز ت

مصرف خوراك باالتر،  .عملکرد پرواربندي گذاشته است
گلیسرید، دار تريافزایش وزن روزانه باالتر و کاهش معنی

هاي با چگالی پایین و افزایش لیپوپروتئین با لیپوپروتئین
پیاز  يعصاره يچگالی باال در تیمارهاي دریافت کننده

پیاز به  يثیرات مثبت افزودن عصارهأت ينشان دهنده
.هاي شیرخوار استبره يجیره

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از اساتید و پرسنل گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز     
.نمایندهمکاري در اجراي این تحقیق را اعالم می لیلدبه 
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of onion extract on lipid profile, some 

blood factors and performance in Torki Qashqai suckling lambs. In this experiment, 18 Torki 
Qashqai suckling lambs of 30 days’ age were used in a completely randomized design, over a 
60 days’ trial with three groups and 6 replicates. Treatments were included: 1) basal diet
without onion extract+ sheep milk, 2) basement diet containing 150 mg/kg onion extract + 
sheep milk, 3) basement diet containing 250 mg/kg onion extract+ sheep milk. Lambs from 
each group weighted at 7-days intervals and measured feed intake at every day. Final data 
were analyzed by ANOVA procedure and SAS software and means compared in the 5% level 
by Duncan test. The results showed that there was a significant increase in feed intake and 
daily weight gain in 250 mg/kg group than150 mg/kg group and control group. There were no 
significant differences between groups for feed conversion ratio. The use of onion extract 
significantly decreased the amounts of plasma triglyceride, LDL, VLDL and glucose but 
increased the amounts of HDL. No significant differences were observed between groups of 
albumin, globulin, cholesterol, urea, uric acid, creatinine and total protein. The results showed 
that the addition of onion extract improved performance and also led to positive effects on 
lipid profile in suckling lambs.
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