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چکیده
گیاهان خانوادهی آلیوم مانند سیر و پیاز حاوی ترکیبات زیست¬فعال مانند ترکیبات
آلی سولفوردار ،فنل¬ها و ساپونین¬ها با فعالیت¬های بیولوژیکی مختلفی از جمله
آنتی¬اکسیدانی ،تعدیل¬کننده ایمنی ،ضدالتهاب ،محافظ کبد ،محافظ قلب و عروق،
ضددیابت ،محافظ کلیه ،ضدباکتری و ضدقارچ هستند .در این مقاله مروری ،ما مطالعات
موجود در مورد آلیوم¬ها و تأثیر آنها بر عملکرد رشد و نیم¬رخ چربی خون را مورد بحث
قرار می¬دهیم.

مقدمه

بهعالوه ،تغذیه پودر سیر در مقادیر  2 ،1و  3درصد به مرغان تخمگذار ،وزن تخممرغ و
واحد هاو را افزایش داد ،غلظت تریگلیسرید خون را کاهش داد و بر سایر فراسنجههای
خونی و عملکردی تاثیری نداشت (نعمتی و محمدی .)1396 ،در این مقاله مروری بهطور
اجمالی به ترکیبات زیستفعال آلیومها اشاره میشود و اثرات این گیاهان بر عملکرد و
لیپیدهای خونی طیور بررسی میشود.

نتایج
برخی از مطالعات اثر مثبت گونههای آلیوم را بر عملکرد طیور گزارش کردهاند .افزودن
عصارهی پیاز به آب آشامیدنی ،عملکرد رشد و ویژگی¬های بیوشیمیایی خون را بهبود
بخشید .نویسندگان این اثر را به فروکتوالیگوساکاریدهای پیاز نسبت دادند که ممکن است
به حفظ میکروارگانیسم¬های مفید روده و بهبود جذب مواد مغذی کمک کنند

در سال¬های اخیر تولید جوجه¬های گوشتی در مقیاس وسیع در بسیاری از

( .)Farahani et al. 2015عالوه بر این ،استفاده از پیاز در رژیم غذایی می تواند قند خون

کشورها گسترش یافته است تا پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان را تامین کند ،زیرا

را کاهش دهد و سیستم عصبی را برای مصرف بیشتر خوراک تحریک کند ،که این امر

جوجه¬های گوشتی را می¬توان در مدت زمان کوتاهی به بازار عرضه کرد .استفاده از

می¬تواند به افزایش وزن منجر شود ( .)Farahani et al. 2015برخی از پژوهشگران تاثیر

سطوح تحت درمانی آنتی¬بیوتیک¬ها برای بهبود عملکرد در صنعت طیور رایج بود ،ولی

مفید سیر بر کلسترول خون و تخممرغ در مرغان تخمگذار ( )Khan et al. 2007و نیمرخ

استفاده از آنها در جیرهی طیور ممنوع شده است زیرا نگرانی در مورد باقیمانده¬ی آنها

چربی خون جوجههای گوشتی گزارش کردهاند (تیموریزاده و همکاران.)1388 ،

در بافت¬های طیور که منجر به ایجاد سویه¬های جدید میکروارگانیسمهای مقاوم به
آنتی بیوتیک می¬شود ،وجود دارد .قرن¬ها است که گیاهان دارویی به¬طور گسترده¬ای
برای درمان بیماری¬ها در انسان مورد استفاده قرار می¬گیرند .در سالهای اخیر ،گونه-
های آلیوم مانند سیر ( )Allium sativumو پیاز ( )Allium sepaو محصوالت مشتق
از آنها به¬عنوان جایگزین¬های آنتی¬بیوتیک¬ها در پرورش طیور مورد توجه قرار
گرفته¬اند .گونههای آلیوم دارای ترکیبات زیستفعال متفاوت شامل ترکیبات سولفورهی
آلی ،پلیفنلی ،ساپونسنها و فروکتوالیگوساکاریدها هستند که از اثرات ضدباکتریایی،
ضدقارچی ،ضدانگلی ،ضدویروسی ،آنتی¬اکسیدانی ،کاهش¬دهنده لیپیدهای خونی و
تحریک¬کننده سیستم ایمنی برخوردار میباشند (.)Sobolewska et al. 2016

مطالعات متعددی اثرات آلیومها بهویژه سیر را در طیور بررسی و نتایج متناقضی گزارش
کردهاند .بهطور مثال ،افزودن  0.3و  0.6درصد عصارهی سیر به جیره جوجههای گوشتی
تاثیر معنیداری بر عملکرد ،لیپیدهای خونی و هماتوکریت نداشته است (آموزمهر و
دستار .)1388 ،برخی از پژوهشگران اثرات مثبت سیر بر طیور را گزارش کردهاند .در یک
مطالعه ،مقادیر  0.2 ،0و  0.4درصد پودر سیر در جیرهی جوجههای گوشتی استفاده شد.
تیمار حاوی  0.2درصد پودر سیر وزنگیری و ضریب تبدیل خوراک را بهبود داد؛ پودر
سیر ریختشناسی روده را نیز بهبود داد و جمعیت باکتریهای الکتوباسیل را افزایش ولی
شمار باکتریهای کلیفرم روده را کاهش داد (رستمی گوهری و همکاران.)1395 ،

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثرات سیر و پیاز بر عملکرد رشد و چربی خون
متناقض است.
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