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Objective: Mixed or high-yielding breeds of livestock need lipid resources 
in the diet to provide energy requirements. In order to increase fat 

consumption and improve its digestibility, the use of lysophospholipids is 

believed to have advantages. Moreover, the dietary inclusion of fat helps 

reduces the consumption of grains and prevents metabolic disorders such 

as acidosis while maintaining other conditions of gastrointestinal 

physiology. The current study was performed to investigate the effects of 

consumption of different levels of lysophospholipids on the performance, 

quantitative and qualitative traits of carcass, apparent digestibility, some 

blood parameters and liver enzymes in Afshari × Zell male fattening lambs. 

Materials and methods: In this study, 24 Afshari × Zell male lambs with 

an average weight of 29.85± 9.1 kg and age of 4 months were used. In this 
study, 24 Afshari × Zell male lambs with an average weight of 29.85± 9.1 

kg and age of 4 months were used. The experiment was conducted in 4 

treatments and six replications over 90 days. Experimental treatments were 

included: 1) control group without adding lysophospholipid in the diet and 

with diets containing lipid source, 2) treatment containing lipid source plus 

0.25% lysophospholipid in the diet,  3) treatment containing lipid source 

plus 0.50% Lysophospholipid in the diet, 4)  The treatment contained a 

lipid source plus the addition of 0.75% lysophospholipid in the diet. the 

diets were fed individually to animals. 

Results: The results showed that the addition of lysophospholipid 

supplement to the diet of fattening lambs had a significant effect on daily 

feed intake. The use of 0.75% lysophospholipid supplement increased feed 
intake (1590g / day). In the present study, the use of 0.75% of 

lysophospholipid supplement in the diet reduced the numerical value of feed 

conversion ratio, but this reduction was not significant. The final live weight 

was higher in the treatments of lysophospholipid supplementation than in the 

control group. Also, the group that received 0.75% of the lysophospholipid 

supplement had a higher final weight (54.20 kg) than the control group as 

well as other groups. Dry matter and crude protein digestibility were not 

significantly different in the experimental groups. However, the apparent 

digestibility of crude fat in all groups receiving lysophospholipid 

supplementation increased compared to the control (74, 73.72 and 75.12%). 
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The digestibility of neutral detergent fiber (NDF) had increased in all groups 

that received lysophospholipid supplementation (68, 68.24 and 69.22%). 
However, the digestibility of acid detergent fiber (ADF) increased 

significantly (30.32%) only in the group that received 0.75% of 

lysophospholipid supplement. Experimental treatments did not affect the 

concentrations of serum glucose and crude protein in experimental animals. 

Also, serum urea, cholesterol, triglyceride, LDL and VLDL concentrations 

increased with lysophospholipid supplementation. However, the serum HDL 

concentration decreased. Moreover, experimental treatments had no effect on 

the concentration of liver enzymes in blood serum. Although the 

concentrations of alkaline phosphatase, alanine aminotransferase and 

aspartate aminotransferase were numerically higher than the control group on 

day 90 in the groups receiving lysophospholipid supplementation, but this 
increase was not statistically significant. 

Conclusion: The overall result of the present study showed that growth 

performance as well as valuable carcass parts was improved by dietary 

inclusion of 0.75% lysophospholipid. The apparent digestibility of ether 

extract and NDF were the highest in treatment containing 0.75% 

lysophospholipid. Decreased blood cholesterol and urea nitrogen were 

observed in the group received 0.25% lysophospholipid supplement. 
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مغذی،  مواد هضم قابلیت کرد رشد،لفسفولیپید بر عماثرات مصرف سطوح مختلف لیزو

های پرواری نر های کبدی در برههای خونی و آنزیمکیفی لاشه، فراسنجهو صفات کمی 

 های زل و افشاریآمیخته
 

 4فرد، محمد کاظمی3ه تیموری یانسریل، اسدال*2ه چاشنی دلل، یدال1مریم فرهمندپور

 

 ساری، ایران بع طبیعی ساری،یه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منادکتری تغذ نشجویدا 1

 ychashnidel2002@yahoo.com رایانامه: ساری، ایران گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشیار 2

 ی، ایراناستاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سار 3
 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران 4

 

 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 
 9/3/1441 :دریافت تاریخ

 13/4/1441 :ویرایش تاریخ

 11/4/1441 :پذیرش تاریخ

 

 های کلیدی:واژه
 یکبد یهامیآنز

 لاشه یفیو ک یکم صفات

 رشد عملکرد

 یخون یهافرا سنجه

 دیپیزوفسفولیل

لزوم استفاده از منابع لیپیدی در جیرره بررای پربازده که  یهادانژ ایو  ختهیآم یهادر نژاد سابقه و هدف:

وری مصرف چربی و بهبود قابلیت هضم آن، افزایش بهره منظوربهتأمین سطح انرژی مورد نیاز دام است، 

باشد. همچنین امکان استفاده از چربی در جیره با حفظ سرایر از لیزوفسفولیپید دارای مزایایی میاستفاده 

های مترابولیکی نظیرر شرایط فیزیولوژی گوارشی، سبب کاهش مصرف غلات و جلوگیری از ناهنجاری

 لکرردعم بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف لیزو فسفولیپید بر منظوربهشود. این پژوهش اسیدوز می

های ی در برهکبد هاییمو آنز یخون یهافراسنجه ی،هضم ظاهر یتقابل رشد، صفات کمی و کیفی لاشه،

 های افشاری و زل انجام شد.پرواری نر آمیخته

 9/1 وزن میانگین با افشاری با زل آمیخته نژاد نر بره رأس 24 تعداد از پژوهش این در ها:مواد و روش

 94 مدت به تکرار 6 و تیمار 4 در آزمایشی هایبره. شد استفاده ماه 4 سن ینمیانگ و کیلوگرم 18/29 ±

 در لیزوفسفولیپید افزودن بدون شاهد گروه( 1: شامل آزمایش تیمارهای. گرفتند قرار آزمایش مورد روز

 یپیدلیزوفسفول درصد 28/4 افزودن اضافه به لیپید منبع حاوی تیمار( 2 لیپید، منبع حاوی جیره با و جیره

 حاوی تیمار( 4 جیره، در لیزوفسفولیپید درصد 84/4 افزودن اضافه به لیپید منبع حاوی تیمار( 3 جیره، در

 انفرادی بود. صورتبهدهی خوراک بود. جیره در لیزوفسفولیپید درصد 58/4 افزودن اضافه به لیپید منبع

داری برر هرای پررواری ترأثیر معنریره برهافزودن مکمل لیزوفسفولیپید به جی کهنتایج نشان داد  ها:یافته

مکمل لیزوفسفولیپید سبب افزایش مصرف خوراک  درصد 58/4استفاده از  .مصرف خوراک روزانه داشت

درصد جیرره مکمرل لیزوفسرفولیپید  58/4 . در پژوهش حاضر استفاده از مقداردر روز( گرم 1894شد )

دار نبود. وزن ین کاهش به لحاظ عددی معنیسبب کاهش مقدار عددی ضریب تبدیل خوراک شد، اما ا

که مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بودند، نسبت به گروه شاهد بیشتر برود.  یمارهاییدر تزنده نهایی 

درصد مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده، نسبت به گروه شاهد و سایر  58/4 همچنین گروهی که مقدار

قابلیت هضرم مراده خشر  و پرروتخین خرام، در  (.لوگرمیک 24/84) ها، وزن نهایی بیشتری داشتگروه

اما قابلیت هضم ظاهری چربی خام در همه ؛ داری نداشتهای آزمایشی با گروه شاهد اختلاف معنیگروه

 ،52/53، 54) هایی که مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بودند، نسبت به گروه شاهد افزایش یافتگروه
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لیزوفسفولیپیدها(، قابلیت هضم الیاف  توسط هاچربی یساز یونامولس افزایش لیلد به) درصد(، 58/ 12

هایی که مکمل لیزوفسفولیپید دریافرت کررده بودنرد، بره دلیرل نامحلول در شوینده خنثی، در همه گروه

 کرهدرصد(. این درحالی است  22/69، 24/61، 61) یافتهای سلولتی ، افزایش افزایش فعالیت باکتری

درصرد مکمرل  58/4لیت هضم الیراف نرامحلول در شروینده اسریدی، تنهرا در گروهری کره مقردار قاب

تیمارهای آزمایشی بر غلظت (. درصد 32/34) یافت داریلیزوفسفولیپید دریافت کرده بود، افزایش معنی

 یتر، کلسترول های آزمایشی، تأثیری نداشت. همچنین غلظت اوره،پروتخین خام سرم خون دام گلوکز و

 HDLامرا غلظرت ؛ خون با مصرف مکمل لیزوفسفولیپید افزایش یافت سرم VLDL و LDL، یسیریدگل

هرای کبردی در سررم خرون ترأثیر سرم خون کاهش یافت. همچنین تیمارهای آزمایشی بر غلظت آنزیم

انسرفراز، در های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترنداشت. اگرچه غلظت آنزیم

هایی که مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بودنرد، از لحراظ عرددی از گرروه آزمایش در گروه 94روز 

 دار نبود.شاهد بیشتر بود، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی

 58/4لاشه با مصرف  ارزشعملکرد رشد و نیز قطعات با  ،نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان داد گیری:نتیجه

د مکمل لیزوفسفولیپید بهبود یافت. در قابلیت هضم ظراهری عصراره اترری و الیراف نرامحلول در درص

مکمل لیزوفسفولیپید دارای بالراترین مقردار برود. کراهش کلسرترول و  درصد 58/4شوینده خنثی تیمار 

 درصد مکمل لیزوفسفولیپید مشاهده شد. 28/4نیتروژن اوره خون با مصرف 
 

اثرررات مصرررف سررطوح مختلررف (. 1441). م، فررردیکراظم .،ا ،یانسررری یمرروریت ی.،دل،  یچاشررن.، م فرهمنرردپور،: اسرتناد
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 مقدمه
 خروراک از ایفزاینرده طرور بره اخیر ایهسال در
. شرودمی اسرتفاده هادام غذایی هایجیره در کنسانتره

 چررا روش بره نسبت بسته روش در گوسفند پرورش
 مصرف افزایش شکمبه، بهتر کاریدست امکان دلیل به

 دارد بیشتری کارایی حیوانات رشد عملکرد و خوراک
(Zhong ،2413 و همکررراران .)تمشرررکلا از یکررری 

 احتمرال نشرخوارکنندگان، در هاکنسانتره زیاد مصرف

 موجرب کره باشدمی اسیدوز گوارشی ناهنجاری بروز
 و بیمراری افرزایش علت به زیادی اقتصادی خسارات

. (2418، همکرراران و Toteda) شررودمی ومیرررمرگ
 پر هایدام در انرژی منفی تعادل تواندمی چربی مکمل

 بره چربی هایمکمل یدمف اثرات. دهد کاهش را تولید
 کراهش بررای. دارد بسرتگی جیره در آن مقدار و نوع

 نسربت کاهش مثل) شکمبه در هاچربی مخرب اثرات

 کراهش و الیراف هضرم کراهش پروپیونات، به استات
 اسرتفاده شردهمحافظت صرورتبه بایرد ،(متران تولید

 هایچربی از استفاده(. 2444و همکاران، Abel) شوند
 چررب اسیدهای کهاین دلیل به ها،دام یرهج در حیوانی

 منفری ثیرأتر اشباعغیر چرب اسیدهای به نسبت اشباع
 اگرچه. دارند شکمبه هایمیکروب عملکرد بر کمتری

 چررب اسریدهای بره نسربت اشرباع چررب اسیدهای

، دارنرد کمتری هضم قابلیت باری  روده در اشباعغیر
(. 2444و همکررررراران، Lee) تر اسرررررتمناسرررررب

 که هستند گلیسرول پایه بر لیپیدهایی ،فسفولیپیدهاولیز
 مثرل الکرل آمینرو یرا الکل ی  به هاآن فسفات گروه

 شده استری سرین، یا و اینوزیتول آمین، اتانول کولین،

 و کررولینلیزوفسررفاتیدیل مثررل لیزوفسررفولیپیدهایی و
، Hristovو  Lee) دهرردمرری تشررکیل را مینآاتررانول

 آنزیمرررری هیرررردرولیز از یدهالیزوفسررررفولیپ(. 2413
 حررراوی عمررردتاً شررروند،مررری تولیرررد فسرررفولیپید

 لیزوفسررررفاتیدی ، اسررررید کولین،لیزوفسررررفاتیدیل
 اینوزیتولفسررفاتیدیللیزو و آمیناتانوللیزوفسررفاتیدیل

 رشد از انتخابی طور به تواندمی لیزوفسفولیپید. هستند

 همچنرین هراآن. کند جلوگیری مثبت گرم هایباکتری

 و کننرد امولسریفه را غذایی جیره هایچربی توانندمی

 شروند روده اپیتلیروم در هاچربی جذب افزایش باعث

(Jenkins ،2444 ؛Lee 2419همکرررررررررراران،  و .)
 خاصرریت داشررتن علررت برره بیشررتر فسررفولیپیدهالیررزو

 هاچربی هضم قابلیت افزایش باعث کنندگی،امولسیون
، Jenkins) شروندمی چربی در محلول هایویتامین و

درصرد  8/4استفاده از مقدار . (Salem ،2413؛ 2444
 ینرر پرروار یهرابره رهیدر ج دهایپیزوفسفولیمکمل ل

هضرم  تیربهبرود قابل ،ییوزن زنده نهرا شیسبب افزا

 ردنردا یریتأث افیهضم ال قابلیت براما  ودشمی یچرب
(Huo  ،اسررتفاده از 2419و همکرراران .)درصررد  8/4

، ینرر پرروار یهرابره رهیردر ج دیپیفسفول زویمکمل ل
را  یخام و مواد آلر نیروتخهضم ماده خش ، پ تیقابل

 ندهینرامحلول در شرو افیهضم ال تیقابل یول شیافزا
 (.Jenkins ،2444) دهردمیرا کاهش  یدیو اس یخنث

 از اسررتفاده امکرران بررسرری آزمررایش ایررن از هرردف

 ایبرر پررواری نرر هرایبره بر آن اثر و لیزوفسفولیپید
 در لیزوفسرفولیپید از اسرتفاده سطح ترینمناسب تعیین

 مصررف اثررات بررسری پررواری، نرر هرایبره جیره
 صرفات برر آن ثیرأت و پروار عملکرد بر لیزوفسفولیپید

 .بود کبدی هایآنزیم تغییرات و لاشه کیفی و کمی

 
 هاروش و مواد

ایرن پرژوهش در یر  مزرعره پررورش گوسررفند 
بره  شهرسرتان بابرل، مازنردران، تاناس درواقع  داشتی

های مورد نیاز بررای رأس مولد بود و بره 344ظرفیت 

نظرر  های همران مزرعره برا درپرواربندی نیز از میش
گرفتن سن و وزن بدن نزدی  به هم انتخراب شردند. 

تیمار و  4پژوهش در قالب ی  طرح کاملاً تصادفی با 
نرژاد  رأس برره نرر آمیختره زل برا 24تکرار، روی  6

کیلرروگرم  18/29 ± 9/1افشرراری، بررا میررانگین وزن 
 روز 94و  پررذیریعادتروز  18) روز 148مرردت برره

هرا دادهانجام شرد.  1444آزمایش(، در بهار و تابستان 

 دانشررکده شرریلات و دامرری علرروم دانشررکدهتوسررط 
 وتحلیرل تجزیهمورد  ساری طبیعی منابع و کشاورزی



 1411، 3، شماره 11ه ، دورپژوهش در نشخوارکنندگان
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انفرادی قررار گرفرت. های ها در قفسبره. قرار گرفت

 تصرادفی طوربهها پذیری برهپس از اتمام دوره عادت

تیمار آزمایشی قرار داده شد. تیمارهای آزمایشی  4در 
شراهد بردون افرزودن  گرروه (1 شامل،در این تحقیق 

 (2و با جیره حاوی منبع لیپیرد، در جیره لیزوفسفولیپید
درصرد  28/4 افرزودن اضافهبه حاوی منبع لیپید تیمار

بره  دیرپیمنبع ل یحاو ماریت (3لیزوفسفولیپید در جیره،
و  رهیردر ج دیپیزوفسرفولیدرصد ل 84/4اضافه افزودن 

 58/4 افررزودن اضررافهبه دیررپیمنبررع ل یحرراو مراریت (4

 های آزمایشیجیرهبود.  جیرهدر  دیپیزوفسفولیدرصد ل

ای افرزار سیسرتم تغذیره(، با استفاده از نررم1 )جدول

(، تنظریم 8148/9/1)نسرخه  دگان کوچر نشخوارکنن
درصرد  54درصد علوفره و  34شد. جیره پایه حاوی 

مخلرو  در اختیرار  کاملراًجیرره  صورتبهکنسانتره و 
، National Research Council) ها قرار گرفرتبره

 برار دوانفرادی روزی  صورتبهدهی خوراک(. 2445
 عصر( انجام شد. 15صبح و  1)

 

 آزمایشی مورد استفاده )درصد ماده خشک( هایم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیرهاقلا -1جدول 
Table 1- Ingredients and chemical composition of the experimental diets (% DM) 

 اقلام خوراکی

Ingredients 

 Experimental dietsتیمارهای آزمایشی 

شاهد )بدون مکمل 

د(لیزوفسفولیپی  

Non LPL 

درصد 28/4  

 مکمل

پیدلیزوفسفولی  

0.25%LPL 

درصد 8/4  

 مکمل

یدلیزوفسفولیپ  

0.5% LPL 

درصد مکمل 58/4  

یدلیزوفسفولیپ  

0.75% LPL 

 12.63 12.63 12.63 12.63 (Alfalfaیونجه )

 6.30 6.30 6.30 6.30 (Wheat strawکاه گندم )

 16.00 16.00 16.00 16.00 (Barley grainدانه ذرت )

 28.68 28.68 28.68 28.68 (Corn grainدانه جو )

 15.88 15.88 15.88 15.88 (Wheat branسبوس گندم )

 5.80 5.80 5.80 5.80 (Soybean mealکنجاله سویا )

 5.80 5.80 5.80 5.80 (Corn silage) سیلاژ ذرت

 0.73 0.73 0.73 0.73 (Mineral + Vitamin premix)1مکمل معدنی+ویتامینی 

 3.49 3.49 3.49 3.49 (Beet pulp) درتفاله چغن

 0.50 0.50 0.50 0.50 (Salt)نم  

 0 0.25 0.50 0.75 (LPL) لیزوفسفولیپیدمکمل 

 4.19 3.94 3.69 3.44 (Fat powder) پودر چربی

     (Chemical compositionترکیب شیمیایی )

 ME (Mcal/kg) 2.28 2.28 2.28 2.96) وسازسوختانرژی قابل 

 Crude protein (%) 12.00 12.00 12.00 12.00)تخین خام پرو

 NDF (%) 42.87 42.87 42.87 42.87)الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

 Calcium (%) 0.60 0.60 0.60 0.60)کلسیم 

 Phosphorus (%) 0.43 0.43 0.43 0.43)فسفر 

 از کیلروگرم هرر. E ویتامین گرم 4/1 و 3D ویتامین المللیبین واحد A، 144444 ویتامین المللیبین واحد :844444 شامل ویتامینی مکمل از کیلوگرم هر 1

 کبالت، گرم 4/1 روی، گرم 3 مس، گرم 3/4 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم 64 منیزیم، گرم 24 فسفر، گرم 94 کلسیم، گرم :114 شامل معدنی مکمل

 .سیدانتاکآنتی گرم 3 ید، گرم 4/1 سلنیم، گرم 4/1
1Mineral vitamin mix composition: 500,000 IU/kg of vitamin A; 100,000 IU/kg of vitamin D3; 1.0 g/kg of vitamin E; 
Mineral mineral mix composition: Mg; 180 g/kg of Ca; 90 g/kg of P; 20 g/kg of Mn; 60 g/kg of Na; 2.0 g/kg of Mn; 
3.0 g/kg of Zn; 1.0 g/kg of Co; 1.0 g/kg of Se; 1.0 g/kg of I; 3.0 g/kg of Antioxidants. 

LPL= Lysophospholipid 
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خروراک مصرررفی بررا کرم کررردن مقرردار خرروراک 

در سطل از مقدار خروراک ریختره شرده در  ماندهباقی

تررازو فلرزی  وسریلهبهکشری آمد. وزن دست بهسطل 

 وراکقبل از مصررف خر باری روز  14دیجیتالی هر 

محرومیت از مصررف خروراک(  12ساعت )با اعمال 

انجام شرد. مقرادیر افرزایش وزن روزانره هرر یر  از 

های آزمایشی در هر مرحلره از آزمرایش مشرخ  بره

ایی در روزهررای غررذ یلتبررد یبضرررشررد. همچنررین 

ماده خش  مصرفی  یانگینم یماز تقس مختلف آزمایش

هررای بررهه روزانوزن زنده  یشافزا یانگینبه مروزانه 

 د.محاسبه ش یمرارهرر ت

 آزمررایش پایان در لاشه، صفات گیریاندازه برای

 تیمرار هرر از ساعت محرومیت از خوراک، 12 از بعد

 هر ذبرح از پس. شرد کشرتار و انتخاب، توزین بره 3

 بره هالاشه آن از پس. شد تعیرین گررم لاشره وزن بره

 در گررادیسرانت درجره 4 دمرای در ساعت 24 مردت

 دوباره و خارج سردخانه از سپس نگهرداری سردخانه

 برررای شرد. ثبت سرد لاشه وزن عنوانبه و کشیوزن

 امتداد در طولی صورتبه هالاشه لاشه، نیم وزن تعیین

 و تقسیم مساوی کاملاً قسمت دو به بدن مرکزی محور

 توزین و تفکی  گردن و سردست ران، هرایقسرمت

 از پرس سراعت pH، 24 گیریانردازه منظروربره .شد

 نمونره از گررم 144 حردود آزمایشری هرایبره کشتار

 دنده بین ناحیه راسته ماهیچه از که شده چرخ گوشت

. شرد همروژن دیونیزه آب گرم 44 در گرفته 13 و 12

 مخصرو  صرافی کاغرذ از شده آماده مخلو  سپس

. شرد داده عبرور (مترمیلی 1 قطر با متوسط واتمن)زبر

 24 دمرای در دیجیترال متر pH از استفاده با درنهایت

 انجرام گیرریانردازه تکررار برار 3 با گرادسانتی درجه

 ارزیررابی برررای(. 2414و همکرراران،  Redding)شررد

 شررامل راسررته ماهیچرره شرریمیایی ترکیبررات از برخرری

 از خاکسرتر چربری و پرروتخین، خش ، ماده محتوای

(. AOAC ،2448) شرد اسرتفاده استاندارد هایروش

 راسته، ماهیچه در اکسیداسیون میزان گیریاندازه برای

 برا آزمرون ایرن در کره 1TBARSاسرتاندارد آزمون از

 میرزان گوشرت در آلدهیددی مالون میزان گیریاندازه

 نمونره منظرور ایرن بررای. شرد مشخ  اکسیداسیون

 میرزان سرپس و همروژن 12 و 11 دنرده بین از راسته

 از بعرد سراعت 41 و 24 زمران در فتیبا اکسیداسیون

 (.1985، همکاران و Folch) شد گیریاندازه کشتار

 ظاهری مواد مغذی هضم قابلیت گیریاندازهبرای 

و چربری  خرام پرروتخین، آلی ماده خش ، ماده شامل

 اسرراس برر آزمایشری هرایبره مدفوع هاینمونه خام

 الیرررراف مقررررادیر و( AOAC ،2448) هرررایروش

 روش بررا اسرریدی و خنثرری شررروینده در رولمحلرر

VanSoest منظوربه. شد انجرام (1991) همکراران و 

های مواد مغذی جیره ظاهری هضم قابلیت گیریاندازه

 یر  عنوانبره اسید در نامحلول خاکستر از ،آزمایشی

. (Tufani ،2416) شرررد اسرررتفاده داخلررری نشرررانگر

 18هرای روز در به روش رکترومی مدفوع آوریجمع

 سراعت 3 فاصرله با روز در نوبت 2 ،آزمایش 94الی 

 .شد انجام

 پرنج ،(پروار دوره روز 94 پایان) آزمایش پایان در

 شررد انتخراب تصرادفی طوربه تیمار، هر از بره رأس

 خررروراک، از محرومیرررت سرررراعت 12 از پررررس و

 8 ونوجکرت لولرره وسریلهبه هرابرره از گیرریخرون

 دی اتیلن) EDTA 2انعقاد ضد ماده حاوی لیتریمیلی

 و انجرام گرردن سریاهرگ از (اسرید استی  تترا اتیرل

 جهرت تهیره سررم آزمایشرگاه بره سرعتبه هرانمونه

کلسررترول،  گلیسررید،تری گلوکز، مقادیر .شد ارسال
2LDL  3وHDL از اسرتفاده برا خرون اوره نیتروژن و 

                                                             
1. Thiobarbituric Acid Reactive Substances 

(TBARS) 

2. Low Density Lipoprotein (LDL) 

3. High Density Lipoprotein (HDL) 
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 مردل اتوآنالرایزر دسرتگاه و آزمرون پرارس هایکیت

(RA1000) شررد گیریاندازه (Lough  ،و همکراران

ن فسفاتاز، نیهای کبدی آلافعالیت آنزیم. میزان (2411

، برا و آسرپارتات آمینوترانسرفراز آلانین آمینوترانسفراز

، Healy) گیررری شرردروش اسررپکتروفتومتری انرردازه

1954.) 

 4 برا تصرادفی کراملاً طررح اساس بر آزمایش این

 افرزارنرم GLM رویره از استفاده با تکرار 6 و تیمرار

 مررردل اسررراس برررر و 3/9 ویررررایش SAS آمررراری

ij+ e i= µ + T ijY در ایرن شردند.  وتحلیلتجزیره

تیمرار و : اثر iT: میانگین کل، µمتغیر وابسته، : ijY مدل

ije .میررانگین مقایسرره: اثرررات اشررتباه آزمایشرری اسررت 

 دانکرن ایدامنره چنرد آزمون از استفاده با نیز تیمارها

 . شد انجام 48/4 احتمال سطح در

 

 نتایج و بحث

نترایج مربرو  بره مصررف خروراک و : عملکرد رشد

اسرت.  شرده دادهنشران  2عملکرد رشرد در جردول 

های این پرژوهش نشران داد کره افرزودن مکمرل یافته

داری ثیر معنیأهای پرواری تلیزوفسفولیپید به جیره بره

 کهطوریبه. (P<48/4دارد ) بر مصرف خوراک روزانه

 درصرد مراده خشر  جیرره مکمرل 58/4گروهی که 

داری معنری طوربره ،لیزوفسفولیپید دریافت کررده برود

نسبت به گروه شاهد مصرف خوراک بیشتری داشرت. 

رصد ماده خش  د 28/4و  8/4های دیگر اگرچه گروه

نسربت بره  ،کردنردمکمل لیزوفسرفولیپید دریافرت می

رف خوراک بیشتری داشت، ولی ایرن گروه شاهد مص

وزن  (.<48/4P) دار نبودافزایش از لحاظ آماری معنی

کننرررده مکمرررل دریافتنهرررایی تمرررامی تیمارهرررای 

داری نسبت به گروه شراهد معنی طوربه لیزوفسفولیپید

. همچنین افزایش وزن روزانه در (P<48/4) بیشتر بود

د دریافت درصد مکمل  لیزوفسفولیپی 58/4تیماری که 

هرا داری نسبت بره سرایر گرروهمعنی طوربه ،کرده بود

هرایی کره بیشتر بود. نتایج این پژوهش نشان داد گروه

، ضرریب نردفسفولیپید دریافرت کررده بودمکمل لیزو

امرا ایرن  ،تبدیل کمتری نسبت به گروه شاهد داشرت

 (.P>48/4) دار نبودکاهش به لحاظ آماری معنی

 جیرره درصرد 58/4از  ادهحاضر استف در پژوهش

 خروراک مصررف افرزایش سبب لیزوفسفولیپید مکمل

 درصرد 8/4 افرزودن پرژوهش این نتایج با موافق. شد

 مصررف افرزایش سربب پررواری نر هایبره در جیره

 ایرنبراوجود (. 2419همکاران،  و Huoشد ) خوراک

 نرر هایدر بره خوراک مصرف هاپژوهش از برخی در

 ( و مصرف2412و همکاران،  Marchesini)پرواری 

، و همکراران Ngidiشریری ) یدر گاوها خش  ماده

 تغییرری فسفولیپیدلیزو مکمل با تغذیه یجهدرنت (2444

 درصرد 28/4 مقدار هاپژوهش برخی در است. نکرده

 و Huo)شرریری  گاوهررای در لیزوفسررفولیپید مکمررل

 مکمرل درصد 8/4 مقدار مصرف و( 2419همکاران، 

 کراهش سربب پررواری نرر هایبره در پیدلیزوفسفولی

 ایررن در (.Fadden ،2419گردیررد ) خرروراک مصررف

 افزایش سبب لیزوفسفولیپید مکمل از استفاده پژوهش،

 برهاحتمالراً  افرزایش ایرن گردید، خش  ماده مصرف

 افرزایش از ناشری شرکمبه پرری صرفت کراهش دلیل

 الیاف و خنثی شوینده در نامحلول الیاف هضم قابلیت

و  Behanباشرد ) جیرره اسریدی شوینده در حلولنام

 (.2419همکاران،
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 های پرواریبر عملکرد رشد بره لیزوفسفولیپید مختلف سطوح اثر -2جدول 
Table 2- The effects of different levels of Lysophospholipid on the growth performance of fattening lambs 

 صفات 

Traits  

 ایشیتیمارهای آزم

(Experimental treatments) 
 اشتباه

 استاندارد

 میانگین

(SEM) 

احتمال 

 داریمعنی

(P-

value) 

شاهد )صفر 

درصدلیزوفسفولیپید( 

(Control) 

درصد  28/4

 %0.25لیزوفسفولیپید )

Lysophospholipid) 

درصد لیزوفسفولیپید  8/4

(0.5% 

Lysophospholipid) 

درصد  58/4

 %0.75لیزوفسفولیپید )

Lysophospholipid) 

وزن اولیه 

پروار 

 )کیلوگرم(
Initial 

weight of 

fattening 
(kg) 

30.91 31.88 32.08 32.76 1.6 0.33 

وزن نهایی 

پروار 

 )کیلوگرم(

Final 
weight of 

fattening 
(kg) 

c25.84 b50 b62.50 a02.54 0.26 0.03 

ماده خش  

مصرفی 

 )گرم(

Dry 
matter 

intake (g) 

b6041 b4901 b5001 a5901 11.31 0.003 

افزایش وزن 

 روزانه )گرم(

Daily 
weight 
gain (g) 

b190 b200 b210 a302 31.5 0.004 

 ضریب تبدیل

 خوراک

FCR 

7.50 7.39 7.23 6.81 0.4 1.88 

c-aداری هستند.دارای اختلاف آماری معنی 48/4آماری  سطح در متفاوت حروف باردیف  هر هایمیانگین 
a-cThe mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05). 
 

 مکمرل کره هاییگروه همه در روزانه وزن افزایش

 شراهد گرروه بره نسبت ،کردند دریافت لیزوفسفولیپید

 58/4 از کره تیمراری در افرزایش ایرن امرا ،بود بیشتر

 ،بودند کرده دریافت لیزوفسفولیپید مکمل جیره درصد

 برود بیشرتر هراگرروه بقیره و شراهد گرروه بره نسبت

(48/4>P) گرروه انرژی سطح بهبود دلیل به شاید که 

 مکمررل جیررره درصررد 58/4 مقرردار کننرردهدریافررت

 .(2419 و همکاران، Behan) باشد لیزوفسفولیپید

 مکمررل کرره تیمارهررایی در نهررایی زنررده وزن

 گرروه بره سربتن ،بودنرد کرده دریافت لیزوفسفولیپید

 استفاده حاضر پژوهش نتایج با موافق. بود بیشتر شاهد

 از پرس جیرره در فسرفولیپیدلیزو مکمل درصد 8/4 از

 در نهرایی زنرده وزن افرزایش باعث آزمایش روز 61

 در(. 2424و همکراران،  He) شرد پرواری نر هایبره

 در سویا لیسیتین درصد 1/4 از استفاده دیگر پژوهشی

 گردیرد نهرایی وزن افرزایش سبب پرواری نر هایبره
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(Marchesini  2412، همکارانو .)حاضر پژوهش در 

 تمررامی در خرروراک تبرردیل ضررریب عررددی مقرردار

 کراهش لیزوفسرفولیپید مکمل کنندهیافتدر یهاگروه

 مغرذی مواد از استفاده بهبود دلیل به امر این که ،یافت

 آمراری اظازلح افزایش این اما است، رشد برای جیره

 استفاده حاضر نتایج با موافق(. P<48/4) نبود دارمعنی

 نررر هررایبره در لیزوفسررفولیپید مکمررل درصررد 8/4 از

 شرده مغرذی مواد از استفاده بازده بهبود سبب پرواری

 در لیسرریتین مکمررل دیگررر یدر پژوهشرر همچنررین

. شرد تبردیل ضرریب بهبود سبب پرواری هایگوساله

 مصررف بهبرود علرت به تواندمی تبدیل ضریب بهبود

 مکمررل حرراوی هررایجیررره متابولیسررمی یانرررژ

(. 2418و همکرراران،  Nagpal) باشررد لیزوفسررفولیپید

 ازلحراظ تبردیل ضرریب بهبرود پرژوهش یندر ا البته

در  نهرایی زنرده وزن(. P<48/4) نشد دارمعنی آماری

 لیزوفسفولیپید مکمل درصد 58/4 مقادیر که یمارهاییت

. برود بیشتر شاهد گروه به نسبت ،بودند کرده دریافت

 درصرد 8/4 از اسرتفاده حاضر پژوهش نتایج با موافق

 آزمایش روز 61 از پس جیره در لیزوفسفولیپید مکمل

 پررواری نرر هایبره در نهایی زنده وزن افزایش باعث

 در تبردیل ضرریب بهبرود علرت بره امرر ایرن که شد

 در(. 2424ن، و همکارا He) باشدمی آزمایشی هایبره

 در سویا لیسیتین درصد 1/4 از استفاده دیگر پژوهشی

 گردیرد نهرایی وزن افرزایش سبب پرواری نر هایبره

(Marchesini  ،2412و همکاران.) 

 برخری بره مربرو  نترایج: صفات کمی و کیفی لاشه

 3 شرماره جرداول در لاشره کیفی و کمی هایویژگی

 لاشره وزن ،پرر لاشره وزن پژوهش این در. است آمده

 مکمررل کرره تیمارهررایی در سرررد لاشرره وزن و گرررم

 بره یافرت، افزایش بودند، کرده دریافت لیزوفسفولیپید

 کننردهیافتدر تیمارهای همه در پر لاشه وزن طوریکه

 اختلراف شراهد تیمرار به نسبت لیزوفسفولیپید، مکمل

 در گرررم لاشرره وزن و( P<48/4) داشررت دارمعنرری

 مکمررل درصررد 8/4 و 58/4 مقرردار کرره تیمارهررایی

 شراهد تیمرار از بیشرتر ،کردند دریافت لیزوفسفولیپید

 تیماری در سردست و ران ، درصدسرد لاشه وزن. بود

 ،کررد دریافرت لیزوفسرفولیپید مکمل درصد 58/4 که

(. P<48/4) برود دارمعنری و دیگر هایتیمار از بیشتر

 مرورد تیمارهرای برین لاشره کمری هرایویژگی سایر

 نداشرت شراهدگرروه  برا داریمعنی اختلاف شآزمای

(48/4<P) .در سرررد و گرررم لاشرره درصررد همچنررین 

 لیزوفسرفولیپید مکمرل جیرره درصد 58/4 که تیماری

 هراگروه یگررد و شراهد گروه به نسبت ،کرد دریافت

 تواندمی امر این(. P>48/4) داشت داریمعنی اختلاف

 بیشرتر روزانره وزن افزایش و خوراک مصرف دلیل به

 (.2441و همکاران،  Wettstein) باشد تیمارها این در

 9/4 از اسرتفاده آزمایشری در ،هایافته این با موافق

 باعرث پررواری نرر هرایبرره در سویا لیسیتین درصد

و  Lough) شررد گرررم لاشرره بررازده درصررد افررزایش

 از اسرتفاده پژوهشری در طرفری از(. 2411همکاران، 

 نداشت سرد و گرم لاشه بازده بر ثیریأت سویا لیسیتین

(Rahmani  ،2412و همکرراران .)آزمررایش ایررن در 

 بر ثیریأت لیزوفسفولیپید مکمل مختلف سطوح مصرف

 استفاده پژوهشی در اما نداشت، شکمی محوطه چربی

 گوشرتی گاوهرای جیرره در سویا لیسیتین درصد 4 از

 امرر ایرن که ،شد شکمی محوطه چربی کاهش باعث

 سرررازیامولسیفه خاصررریت دلیرررل بررره توانررردمی

 در تخمیرر برر لیزوفسفولیپیدها .باشد لیزوفسفولیپیدها

 کره رودمری انتظرار بنابراین ،دارند مثبت ثیرأت شکمبه

 افررزایش سرربب غررذایی هررایجیره در آن از اسررتفاده

 بیشتر هضم قابلیت و چرب اسیدهای یساز یونامولس

 (. Ying ،2415و  Rico) شود هاآن
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های پرواری در بره و ترکیبات شیمیایی گوشت راسته لاشه و کیفی کمی صفاتبرخی بر  لیزوفسفولیپید مختلف سطوح اثر -3ول جد

 پایان آزمایش
Table 3- The effects of different levels of Lysophospholipid on some quantitative and qualitative traits of 

carcasses and chemical composition of meat straight of fattening lambs at the end of experiment 

 صفات 
Traits  

 تیمارهای آزمایشی
(Experimental treatments) 

 اشتباه
 استاندارد
 میانگین

(SEM) 

احتمال 
 داریمعنی
(P-

value) 

شاهد )صفر 
درصدلیزوفسفولیپید( 

(Control) 

درصد  28/4
 %0.25لیزوفسفولیپید )

Lysophospholipid) 

درصد لیزوفسفولیپید  8/4
(0/5% 

Lysophospholipid) 

درصد  58/4
 %0.75لیزوفسفولیپید )

Lysophospholipid) 

 گرم وزن لاشه
 )کیلوگرم(

Hot 
carcass 
weight 

(kg) 

b9.732 a054.3 a02.35 a59.38 1.6 0.05 

درصد لاشه 
 گرم

Hot 
carcasses 

(%) 

b97.74 b93.45 b44.47 a75.05 0.9 0.041 

 سرد وزن لاشه
 )کیلوگرم(

Cold 
carcass 
weight 

(kg) 

b51.12 ab78.22 ba96.22 a73.32 0.61 0.024 

درصد لاشه 
 سرد

Cold 
carcass 

(%) 
 

b83.34 b78.24 b44.43 a54.48 0.3 0.023 

وزن نیم لاشه 
سرد 

 کیلوگرم()
Cold half 
carcass 

(kg) 

b10.51 b10.70 b10.44 11.82 0.03 0.415 

 درصد ران

Thighs 
(%) 

b10.8 ab32.9 ab.429 a 10 0.23 0.014 

درصد 
 سردست

Shoulder 
(%) 

b45.8 ab16.9 a28.10 a05.10 0.16 0.026 

 گردندرصد 
Neck (%) 
 

5.29 5.31 5.86 5.56 0.21 0.32 

چربی محوطه 
 شکمی

abdominal 
fat(%) 

0.76 0.78 0.74 0.71 0.03 0.41 

 Chemical ات شیمیاییترکیب  
composition 
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ماده خش  

 )درصد(
Dry 

matter (%) 

27.05 27.19 27.25 27.13 0.9 0.495 

 پروتخین

 )درصد(

Protein 
(%) 

20.21 20.91 20.25 20.36 1.34 0.865 

چربی 
 )درصد(

Fat (%) 
2.91 3.1 3.21 2.98 0.67 0.239 

 خاکستر

 )درصد(

Ash (%) 
2.93 2.21 2.80 2.85 0.89 0.922 

pH گوشت 
pH of 
meat 

6.65 6.35 6.47 6.48 0.4 0.582 

 ا
 چربی اکسیداسیون
  راسته عضله

 مالون گرممیلی)
 کیلوگرم در آلدهیددی

 (گوشت
    

 بعد ساعت 24
 کشتار از

24 hours 
after 

slaughter 

0.24 0.24 0.22 0.23 0.03 0.758 

 بعد ساعت 41
 کشتار از

48 hours 
after 

slaughter 

0.32 0.33 0.32 0.33 0.03 0.763 

b-aداری هستند.دارای اختلاف آماری معنی 48/4آماری  سطح در متفاوت حروف ردیف با هر هایمیانگین 
a-bThe mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05). 
 

 آب و بریچر کردن مخلو  توانایی امولسیفایرها،

 یرر  گنجانرردن کرره اسررتشررده داده نشرران. دارنررد را

 و آنزیمری فعالیرت غرذایی، جیرره در کننده امولسیون

 افرزایش را مغرذی مرواد دیگرر و الیاف هضم قابلیت

(. ترکیبرررات 2444و همکررراران،  Engle)دهرررد می

شیمیایی گوشرت شرامل رطوبرت، پرروتخین، چربری، 

بره گرروه یمارهای مختلف نسبت تدر  pHخاکستر و 

 (.P>48/4دار نداشرررت )شررراهد اختلررراف معنررری

پژوهشررگران بررر ایررن باورنررد کرره بهبررود دریافررت و 

 نگهداری نیتروژن از طریرق تغییرر تخمیرر در شرکمبه

های مؤثر در کاهش رطوبت تواند یکی از مکانیسممی

(، موافرق برا 2419و همکراران،  Huo) گوشت باشرد

صرد مکمرل در 8/4نتایج پژوهش حاضرر اسرتفاده از 

 pH فسفولیپید در جیره و بر ترکیبات شریمیایی ولیزو

دهرد داری نداشته، این امر نشان میتأثیر معنی گوشت

که افزودن مکمل لیزوفسفولیپید نتوانسته سبب تثبیرت 

pH حتی در سطوح بالاتر شود (Toteda  ،و همکاران

2418.) 

مکمرل  نتایج ترأثیرقابلیت هضم ظاهری مواد مغذی: 

فسفولیپید بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغرذی در لیزو

شرده اسرت. قابلیرت هضرم مراده نشان داده 4جدول 

خش  و پروتخین خام، در تیمارهای آزمایشی با گروه 

امررا ؛ (P>48/4)داری نداشررت شرراهد اختلرراف معنرری

قابلیررت هضررم ظرراهری چربرری، الیرراف نررامحلول در 

ی در اسرید یندهنامحلول در شو الیاف شوینده خنثی و

همه تیمارهایی که مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کررده 
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 داری داشتبودند، نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی

(48/4>P.) نرامحلول که قابلیت هضم الیراف طوریبه

 8/4، 28/4ی، در تیمارهایی که مقرادیر خنث یندهدر شو

درصد جیرره مکمرل لیزوفسرفولیپید دریافرت  58/4و 

حرالی اسرت کره  ش یافرت. ایرن درکرده بودند، افزای

یدی در اسر یندهنرامحلول در شرو قابلیت هضم الیراف

مکمرل لیزوفسرفولیپید  درصرد 58/4تیماری که مقدار 

 دریافت کرده بود، افزایش یافت.

 

 های آزمایشی )درصد(بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره لیزوفسفولیپید مختلف سطوح اثر -4جدول 
Table 4- The effects of different levels of Lysophospholipid on apparent digestibility nutrients of experimental 

diets (%) 

 موارد

(Items) 

 تیمارهای آزمایشی

(Experimental treatments) 

 استاندارد اشتباه

 میانگین

(SEM) 

 داریاحتمال معنی

(P-value) 

 شاهد

)صفر درصد 

لیزوفسفولیپید( 

(Control) 

درصد  28/4

مکمل 

لیزوفسفولیپید 

(0.25% 

Lysophosph

olipid) 

درصد مکمل  8/4

لیزوفسفولیپید 

(0.5% 

Lysophosph

olipid) 

درصد  58/4

مکمل 

لیزوفسفولیپید 

(0.75% 

Lysophosph

olipid) 

 70.17 70.57 70.87 70.72 0.20 0.012 (Dry matterماده خش  )

 71.22 72.45 71.87 73.94 0.68 0.149 (Organic matterماده آلی )
 70.65 70.57 70.28 71.17 0.60 0.022 (Crude proteinپروتخین خام )
 b68.75 a74 a73.72 a75.12 1.21 0.012 (Ether extractچربی خام )

الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

(NDF) 
b14.66 a68 a68.24 a69.32 0.45 0.041 

اسیدی الیاف نامحلول در شوینده 

(ADF) 
b028.5 ab.0029 ab29.24 a30.32 0.58 0.432 

b-aداری هستند.دارای اختلاف آماری معنی 48/4آماری  سطح در متفاوت حروف ردیف با هر هایمیانگین 
a-bThe mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05). 

 

 مراده هضرم قابلیرت ،پرژوهش این هاییافته طبق
 شاهد گروه با آزمایشی تیمارهای در پروتخین و خش 

 نتایج با موافق. (P>48/4) نداشت داریمعنی اختلاف

 برا لیسریتین مکمرل افرزودن پژوهشی در آزمایش این
 برر شریری گاوهرای جیره به 58/4 و 8/4 درصدهای

 امرا؛ نداشت داریمعنی ریتأث مغذی، مواد هضم قابلیت
 مکمررل درصررد 8/4 افررزودن دیگررر یهرراشپژوه در

و  Lough) پررواری نر یهابره در فسفوگلیسیریدلیزو
 مکمرررررل درصرررررد 28/4 و( 2411همکررررراران، 

، Fadden) پررواری نرر هایبره در لیزوفسفوگلیسیرید

 طوربه را خش  ماده و پروتخین هضم قابلیت ،(2419
 در چربی ظاهری هضم قابلیت. داد افزایش داریمعنی

 کررده دریافت لیزوفسفولیپید مکمل که تیمارهایی مهه
 برا موافرق. یافت افزایش شاهد ماریت به نسبت ،بودند

 دیگر مکمل افزودن هایپژوهش در آزمایش این نتایج
 در فسفوگلیسرریریدلیزو مکمررل درصررد 8/4 افررزودن

 28/4 و( 2419و همکاران،  Huo) پرواری نر هایبره

 نررر هررایبره در یدفسفوگلیسرریرلیزو مکمررل درصررد
 چربرری هضررم قابلیررت ،(Fadden ،2419) پرررواری

 افرزایش دلیرل بره است ممکن امر این. یافت افزایش
 و لیزوفسرفولیپیدها توسرط هراچربی یساز ونیامولس

و  He) باشررد هرراآن هضرم قابلیررت افررزایش جرهیدرنت
 الیاف هضم قابلیت آزمایش این در(. 2424همکاران، 

 شوینده در نامحلول الیاف و خنثی شوینده در نامحلول

 مکمرررل کننررردهدریافرررت هرررایگرررروه در اسررریدی
 بره توانردمری امر این که یافت افزایش لیزوفسفولیپید

 آنرزیم فعالیرت افرزایش ناشری از الیاف تخریب علت
و همکراران،  Lough) باشرد شرکمبه در سلولولیتی 
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 درصرد 8/4 افزودن دیگر هایپژوهش در اما؛ (2411

و  Rico) گوسررفند ییغررذا رهیررج در یسرریتینل مکمرل

Ying ،2415)، مکمرررررل درصرررررد 8/4 افررررزودن 
 Redding) پررواری نر هایبره در فسفوگلیسیریدلیزو

 مکمررل درصررد 28/4 و 18/4 و( 2414 همکرراران، و
و  Engle) پررواری نرر هایبره در لیزوفسفوگلیسیرید

 و سویا لیستین درصد 2/1 افزودن ،(0222همکاران،، 
 غرذاییجیرره بره شرده هیردرولیز لیسیتین درصد 8/1

( 2441و همکراران،  Wettstein) پررواری نر هایبره

 و خنثری شروینده در نرامحلول الیراف و هضم قابلیت
 .داد کاهش را اسیدی شوینده در نامحلول الیاف

ثیر مکمرل أنتایج مربرو  بره تر :خونی یهافرا سنجه

خون در جدول  یهافرا سنجهلیزوفسفولیپید بر غلظت 

هرا، مصررف ارائه شده است. طبق این یافتره 8 شماره
تیمارهای آزمایشی با وجود روند افزایشی برر غلظرت 

ام سرم خون در پاسرخ بره مصررف مکمرل تپروتخین 

ی آزمایشرری تفرراوت هررایمارتلیزوفسررفولیپید بررین 

(. P>48/4) داری از لحاظ آماری وجود نداشرتمعنی
ن برا مصررف مکمرل همچنین غلظت کلسرترول خرو

(، اما غلظرت P>48/4) لیزوفسفولیپید تغییری نداشت
خون برا مصررف مکمرل  سرم VLDLو  LDLاوره، 

لیزوفسفولیپید افزایش یافت. افرزایش لیپیردهای سررم 
شاید به دلیل جذب اسیدهای چرب جیره در حضرور 

امرا ؛ (2411و همکاران،  Lough) لیزوفسفولیپید باشد

کننرده مکمرل های دریافتوهدر همه گر HDLغلظت 
های ایرن لیزوفسفولیپید کاهش یافت. موافرق برا یافتره

درصرد لیسریتین  9/4آزمایش، در پژوهشری مصررف 
های نر پرواری سبب افزایش غلظت سویا به جیره بره

 (.Hristov ،2413و  Lee) لیپیدهای سرم گردید

 

 لیتر(گرم در دسیپرواری )میلی هایبرهی های خوناثر تیمارهای آزمایشی بر برخی فراسنجه -۵جدول 
Table 5- The effect of experimental treatments on some blood parameters of fattening lambs (mg/dl) 

 صفات مورد مطالعه
(Traits studied) 

 تیمارهای آزمایشی
(Experimental treatments) اشتباه 

 استاندارد
 میانگین

(SEM) 

احتمال 
 دارینیمع
(P-value) 

شاهد )صفر 
درصدلیزوفسفولی

 (Controlپید( )

درصد  28/4
لیزوفسفولیپید 

(0.25% 

Lysophosphol

ipid) 

درصد  8/4
لیزوفسفولیپید 

(0.5% 

Lysophospho

lipid) 

درصد  58/4
لیزوفسفولیپید 

(0.75% 

Lysophospho

lipid) 

 گلوکز

Glucose 
48.12 49.14 48.39 48.24 0.8 0.1 

 سترولکل

Cholesterol 
a62.71 a62.35 b68.71 b69.27 0.21 0.32 

 گلیسریدتری

Triglyceride 
39.50 40.00 40.20 40.50 0.41 0.225 

 لیپوپروتخین با دانسیته بالا
High density lipoprotein 

a23.14 b22.31 b22.5 b22.14 0.21 0.031 

 لیپوپروتخین با دانسیته پایین
Low density lipoprotein 

b38.14 b.0038 b38.11 a39.44 0.32 0.02 

 لیپوپروتخین با دانسیته خیلی پایین
Low density very 

lipoprotein 

b7.99 b7.14 b7.44 a8.95 0.35 0.01 

 پروتخین

Total protein 
6.10 6.25 6.6 6.32 0.22 0.336 

 نیتروژن اوره خون

Blood urea nitrogen 
b39.14 b38.24 b38.54 a24 0.78 0.051 

b-aداری هستند.دارای اختلاف آماری معنی 48/4آماری  سطح در متفاوت حروف ردیف با هر هایمیانگین 
a-bThe mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05).  
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ثیر مکمرل أنترایج مربرو  بره ترهاای کبادی: آنزیم

هرای کبردی در سررم ت آنزیملیزوفسفولیپید برر غلظر

هرا ، ارائه شده است. طبق این یافته6 خون، در جدول

کبدی در سرم های ارهای آزمایشی بر غلظت آنزیمتیم

هرای آلکرالین نداشت. اگرچه غلظت آنزیم ثیرأخون ت

 و آسرررپارتات فسرررفاتاز، آلرررانین آمینوترانسرررفراز

ه یی کرهرایمارتآزمایش در  94ترانسفراز، در روز آمینو

مکمل لیزوفسفولیپید دریافرت کررده بودنرد، از لحراظ 

شراهد بیشرتر برود، امرا ایرن افرزایش  از گروهعددی 

(. موافرق برا <48/4P) دار نبرودآمراری معنری ازلحاظ

های ایررن آزمررایش در پژوهشرری میررزان غلظررت یافتره

های کبدی آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز آنزیم

درصد مکمرل  8سفراز، با افزودن ترانآمینوو آسپارتات

، Carlson) لیسیتین سویا بره جیرره تغییرری نکردنرد

هرای (. از سویی دیگر در پژوهشی غلظت آنزیم1996

آمینوترانسرررفراز و کبررردی آلکرررالین فسرررفاتاز، آلانین

آمینوترانسفراز، با افرزودن روغرن کانولرا و  آسپارتات

. در (2415و همکراران،  Parvar) سویا افزایش یافت

درصد مکمل لیسریتین بره  6پژوهشی دیگر با افزودن 

هرررای نرررر پررررواری فعالیرررت آنرررزیم جیرررره بره

و  Rahmani) ترانسفراز، افزایش یافرتآمینوآسپارتات

(. همچنررین در پژوهشرری افررزودن 2412همکرراران، 

لیزوفسفولیپید به جیره گاوهای شیری سربب افرزایش 

اسرت کره  دهشگزارشغلظت آلکالین فسفاتاز گردید. 

ترانسررفراز در ینرروآسرپارتات آم یمسررطح آنررز یشافرزا

ممکن است  یره،به ج یبا افزودن مکمل چرب یواناتح

امر سبب کاهش  ینکه ا باشد یکبد یبدهنده آسنشان

.، 2414و همکرراران،  Bianchi) شررودیمرروزن کبررد 

Carlson ،1996فسرررفاتاز، در ینآلکرررال یرررت(. فعال

 یماریب و مواقع ابتلا به مانینشخوارکنندگان پس از زا

های کیسه صفرا و یا تغذیه نامناسب بیماری و تیتهپا

 فعالیررت (. تعیررینHealy ،1954) یابرردافررزایش مرری

 عملکررد شناسرایی در خون سرم در کبدی هایآنزیم

 هایشراخ  هراآنزیم این زیرا بود، خواهد مفید کبد

 هراآن افرزایش بنرابراین هستند، کبدی آسیب حساس

 دهرد نشران را کبردی عملکرد اختلال وجود تواندیم

(Healy ،1954.) 

 

 های پرواری)واحد در لیتر(برهکبدی  یهامیبر آنز اثر سطوح مختلف لیزوفسفولیپید -6جدول 
Table 6- The effects of different levels of Lysophospholipid on concentration hepatic enzymes of fattening 

lambs (unit per Liter) 

 موارد

(Items) 

 تیمارهای آزمایشی

(Experimental treatments) 

 استاندارد اشتباه

 میانگین

(SEM) 

احتمال 

 داریمعنی

(P-
value) 

 شاهد 

درصد مکمل  4)

 لیزوفسفولیپید(

(Control) 

درصد  28/4

مکمل 

لیزوفسفولیپید 

(0.25% 

Lysophosp

holipid) 

درصد  8/4

مکمل 

فسفولیپید لیزو

(0.5% 

Lysophos

pholipid) 

درصد  58/4

مکمل 

لیزوفسفولیپید

0.75% 
Lysophosp

holipid)) 

 Alanine ترانسفراز آمینو آلانین

amino transferase(ALT) 
33 24 20 31 6.1 0.16 

 Alkalineفسفاتاز  آلکالین

phosphatase(ALP) 
255 250 260 300 19.2 0.7 

 Aspartateرازترانسف آمینو آسپارتات

amino transferase(AST) 
150 145 155 160 4.2 0.55 
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 همره در کبردی هرایآنزیم غلظرت آماری، نظر از

 پیدا تغییر لیزوفسفولیپید مکمل با و بود یکسان هاتیمار

 مکمرل مثبرت ترأثیر دلیل به تواندمی امر این که نکرد

 درنتیجره و مغرذی مرواد متابولیسرم برر لیزوفسفولیپید

، و همکرراران Behan)باشررد  طبیعرری کبررد عملکرررد

 آلررررانین مقررررادیر حاضررررر، مطالعرررره در(. 0202

 آسرررپارتات و فسرررفاتاز آلکرررالین آمینوترانسرررفراز،

 و 394 الری 54 ،31 الری 22 ترتیب به آمینوترانسفراز

 طبیعری محردوده در که بود لیتر در واحد 214 الی 64

 ،Cockcroft و Jackson)اسرررت  گوسرررفند بررررای

 در لیزوفسررفولیپید مکمررل احتمالرراً بنررابراین، ؛(2441

 اثر هیچ درصد( 58/4 و 8/4 ،28/4)فعلی  یهاغلظت

 .کندنمی ایجاد کبد بر نامطلوبی

 

 گیرینتیجه

 نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان داد، عملکرد رشد 

درصد  58/4لاشه با مصرف  ارزشو نیز قطعات با 

ر قابلیرت هضرم مکمل لیزوفسفولیپید بهبرود یافرت. د

ظاهری عصراره اترری و الیراف نرامحلول در شروینده 

مکمرل لیزوفسرفولیپید دارای  درصد 58/4خنثی تیمار 

بالاترین مقدار بود. کاهش کلسرترول و نیترروژن اوره 

درصرد مکمرل لیزوفسرفولیپید  28/4خون با مصررف 

کل مصرف مکمل لیزوفسرفولیپید  طوربهمشاهده شد. 

های جیره در بهبرود شراخ درصد در  58/4تا سطح 

عملکردی، لاشه و قابلیت هضم و عدم ایجاد شررایط 

های پرواری قابرل های کبدی در برهنامطلوب بر آنزیم

 .توصیه است

 

 سپاسگزاری

 و کشراورزی علروم دانشرگاه یعلوم دامر گروه از

 آزمرایش اجرای در کم  واسطهبه ساری طبیعی منابع

 .گرددمی قدردانی و تشکر
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