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خالصه

پیازیکیازمحصوالتکشاورزیمیباشدوتقریباًحدود20تا40درصد
اینمحصولبهدالیلمختلفحدفمیش��ود.درصورتعدموجودراهحل
جهتمصرفپیازهایحذفیوخرابشده،بهعلتسرعتفسادپذیریباال
وبویآنبهیکمعضلتبدیلخواهندشد.پیازهایضایعاتی)براساسماده
خش��ک(دارایارزشغذاییبرابردانهجوهستند.بااینحال،برخالفجو،
دارایرطوب��تباالییبودهک��هدرهنگاممصرفبایدمدنظرقرارگیرد.آب
تقریبا90ًدرصددرپیازتازهرابهخوداختصاصمیدهد.پروتئینخامبین
9تا13درصد)براساسمادهخشک(متغیراستکهحدود70درصدآنرا
پروتئینهایمحلولتشکیلمیدهد.پیازهایضایعاتیبهعلتالیافپایین
عمدت��اًقابلیتهضمباالی��یدارند.باتوجهبهفصلبرداش��تپیازکهپاییز
میباش��د،منابععلوفهایکاهشمییابد،میتوانازپیازبهعنوانجایگزین
علوفهداماس��تفادهکرد.پیازحاویبرخیازترکیباتضدتغذیهایبودهکه
عدمتوجهبهمیزانمصرف،میتواندس��ببآسیبدیدگیگلبولهایقرمز
وکمخونیش��ود.ازمنظردیگرپیازغنیازفس��فروویتامینسیمیباشد.
یک��یازراهکارهایمصرفپیازهایضایعاتیاس��تفادهازآنهادرجیرهگاو،
گوس��الههایپرواریوگوسفندوبزمیباشد،کهحداقلتاسطح20درصد
مادهخش��کدرگروههایکماهمیتگاو)مانندتلیسهها،گاوهایخشکو

کمشیر(وباالترازاینسطحدرگوسفندوبزقابلمصرفمیباشد.
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مقدمه 
امروزهبهعلتبارشکم،افزایشجمعیتنیازبهموادغذاییافزایشپیدا
کردهاست،ودامبهعنوانیکرقیبغذاییانسانمحسوبمیگردد.استفاده
ازمحصوالتضایعاتیتاحدودیمیتواندبهامنیتغذاییداموانسانکمک
نماید.پیازیکیازمحصوالتکش��اورزیمیباش��دوتقریباحدود20تا40
درص��داینمحصولبهدالیلمختلفحدفمیش��ود.پیازهایضایعاتیدر
صورتعدموجودراهحلجهتمصرف،بهعلتس��رعتفسادپذیریباالو

بویآنبهیکمعضلتبدیلخواهندشد.

پیاز 
براس��اسدادههایآمارنامهکشاورزی)آمارنامهکشاورزی،1398(هر
س��الهحدود2/300هزارتنپیازدرکش��ورتولیدمیشودکهبخشیازآن
درداخلمصرفوبخش��یهمبهکشورهایهمجوارصادرمیشود.صادرات
پیازبهدلیلآنکهکشورماباسایرکشورهاعضوپیمانهایمنطقهاینیست،
دائمیوپایدارنمیباشد،بههمیندلیلدربرخیازسالهابهدلیلعدمنیاز
کشورهاویامسایلپیشبینینشدهصادراتانجامنمیشودواینبخشمازاد
برمصرفداخلبهعنوانپیازضایعاتیمیتوانددرتغذیهداممصرفش��ود.
پیازهایضایعاتیوقتیبراساسمادهخشکمقایسهشونددارایارزشغذایی
برابردانهجوهستند.بااینحال،برخالفجو،پیازعمدتاحاویرطوبتباال
بودهوآبتقریبا90ًدرصدپیازتازهرابهخوداختصاصمیدهد)جدول1(.
پروتئینخاماز9تا13درصدبراس��اسمادهخشکمتغیراستکهحدود
70درص��دآنپروتئینمحلولاس��ت.پیازهایضایعاتیقابلیتهضم)ماده



      

7 استفاده از پیاز ضایعاتی در تغذیه نشخوارکنندگان )گاو،گوساله پرواری و گوسفند و بز( 

خشکومادهآلی(باالییدارند.میزانکمفیبرولیگنیندرآنهاباعثشده
تامقدارکلمادهمغذیقابلهضم)TDN(بین83-90درصدباشد.بهطور
معمول،فصلبرداشتمحصولپیازپاییزمیباشد،تقریبازمانیکهدامداران
باکمبودعلوفهاصلیمواجهشدهومیتوانندازپیازبهعنوانجایگزینعلوفه
درتغذیهداماستفادهکنند.پیازحاویترکیباتآلیگوگرددارمتعددیاست
کهبرخیازآنهاهمچونآلکیلسیستیینسولفوکسیدمسبببویخاصآن
هس��تند.مکانیسماصلیمسمومیتباترکیباتآلیگوگرددارمشتقشدهاز
پیاز،همولیزاکس��یداتیواست.همولیتیک)یاتجزیهگلبولهایخون(ناشی

ازسستشدنغشاءگلبولهای
قرمزمیباشد.بهنظرمیرسد
ترکیباتآلیگوگرددارپیازبه
راحتیازطریقدستگاهگوارش
جذبشدهوبهاکسیدانهای
بسیارقویمتابولیزهمیشوند.
ازمحققین هرچن��دبرخ��ی
هم��کاران، و )فریدریکس��ون
1995(معتقدن��دمیکروفل��ور
قادر نشخوارکنندگان شکمبه
بهتولیدمتابولیتهایسمیاز
پیازهس��تند،برخیدیگرپیاز
راب��هعنوانیکمادهخوراکی
غنیازفس��فروویتامینسی
)C(بهشمارمیآورند.یکیاز

تصویر1- کشاورزان در حال جمع آوری محصول پیاز

تصویر2- پیاز برداشت شده
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راهکارهایمصرفپیازهایضایعاتیاستفادهازآنهادرجیرهگاو،گوسالههای
پرواریوگوس��فندوبزمیباش��د.پیازبایدهمراهخوراکباکیفیتخوبو
بههمراهکنجالههایپروتیینیوعلوفهمرغوباستفادهشود،زیرابرایغیر
س��میکردنموادضدتغذیهایموجوددرپیازضایعاتیپروتیئینباکیفیت
موردنیازاست،بنابراینازتغذیهپیازبههمراهخوراککمکیفیتمانندکاه

وکلشبهتنهایی،بایداجتنابشود.

ارزش غذایی پیاز
برحسبمادهخشکارزشغذاییپیازشبیهبهدانهجومیباشد،امادر
واقعیتوبرعکسجو،پیازبهصورتمرطوببودهکهگاهاحاوی90درصد
آبمیباش��دومادهخشکآنحدود10درصداست.پروتئینخامآنبین
9تا13درصدبودهکه70درصدآنپروتئینمحلولمیباشد.پیازیکماده
خوراکیباقابلیتهضمباالدرحدود83تا90درصدمیباش��د،ومحتوای

فیبریکمیدارد)جدول1(.
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میزانواحد

90درصدرطوبت

10درصدمادهخشک

3/1مگاکالری/کیلوگرممادهخشکانرژیقابلمتابولیسم

9-13درصدپروتئینخام

70درصدازپروتئینخامپروتئینمحلول

0/1درصدچربی

83-90درصدکلموادقابلهضم

10-11درصدالیافنامحلولدرشویندهخنثی

8-9درصدالیافنامحلولدرشویندهاسیدی

0/35درصدکلسیم

0/40درصدفسفر

0/87-نسبتکلسیم/فسفر

جدول 1- آنالیز شیمیایی پیاز )بر حسب100 گرم ماده خشک(

محدودیتهای مصرف پیاز
پی��ازبهعن��وانیکم��ادهخوراکیمانندس��ایرم��وادخوراک��یدارای
محدودیتهای��یمیباش��دک��هبای��ددرزمانمص��رفبهآنتوج��هنمود،

کهشامل:
الف- باال بودن هزینه حمل و نقل به سبب رطوبت باال و ماده خشک کم
یکیازمش��کالتمصرفپیازدرتغذیهدامباالبودنهزینهحملونقل
میباشد،کهبهعلترطوبتباالومادهخشکپایین،عمالبرایدامداریهای
کهبیشاز200کیلومترفاصلهتامحلخریدپیازدارند،اقتصادینمیباشد،
ب��هعبارتدیگردرص��ورتتمایلبهمصرف،بهعلتافزایشهزینهحملو
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نقل،هزینهتمامش��دهپیازدرمقایسهباسایرموادخوراکیافزیشمییابد.
بنابرای��ناولوی��تاولمص��رفپی��از،دردامداریهایاطرافمحلکش��ت
وذخیرهس��ازیآنوحداکثرتاش��عاع100کیلومتراقتصادیمیباش��د،و
دامداریهایدورترصرفادرصورتتامینرایگانامکاناستفادهازپیازهای

ضایعاتیراخواهندداشت.

ب- محاسبه سطح مصرف و باالنس جیره به منظور جلوگیری از افت 
عملکرد

یکیدیگرازمش��کالتمص��رفضایعاتپیازبره��مزدنتعادلجیره
وع��دمآگاهیبرخیازمصرفکنندگانآنازنحوهتنظیمجیرهمیباش��د،
بهطوریکهاگرجیرهبهدرس��تیمتعادلنگردد،س��ببکاهشوزنگیری
دامهایپرواریوکاهشتولیدشیردرگروههایشیریخواهدشد.بنابراین
الزموض��روریبودهکهدرزمانمصرفپی��ازباآگاهیازارزشغذاییآن،

تنظیمدوبارهجیرهمدنظرقراربگیرد.

ج- سمیت و مواد ضد تغذیهای پیاز
پی��ازمحتویترکیباتآلیگوگرددارمتعددیاس��تک��هبرخیازآنها
همچونآلکیلسیس��تئینسولفوکس��ید،مس��ئولبویخاصآنهستند.
مکانیس��ماصلیمسمومیتباترکیباتآلیگوگرددارمشتقازپیاز،همولیز
اکس��یداتیواست.پیازحاویn-پروپیلدیسولفیدواسیدآمینههاینسبتاً
نادرs-متیلوs-پروپنسیس��تئینسولفوکس��ید)SMCO(هس��تند.جزء
سمیپیازn-پروپیلدیسولفید)H7C3S2C3H7(استکهیکروغنفرارو
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غیرنیتروژنهزنندهاستوفعالیتهمولیتیکپیازناشیازآناست،امااخیراً
ترکیباتمحتویگوگردبافعالیتاکسیدانیبسیاربیشترکشفشدهکهبه
عنوانعاملاصلیخاصیتهمولیتیکیپیازمحسوبمیشوند.بهنظرمیرسد
ترکیباتآلیگوگرددارپیازبهراحتیازطریقدستگاهگوارشجذبشدهو
بهاکسیدانهایبسیاراکتیومتابولیزهمیشوند،محققینمعتقدندمیکروفلور
شکمبهنش��خوارکنندگانقادربهتولیدمتابولیتهایسمیازپیازبودهکه
درشکمبهبهتیوس��ولفاتهیدرولیزشدهوبعداًبهدیپروپیلدیسولفیدها
ودیپروپنیلدیس��ولفیدمتابولیزهمیش��وند،n-پروپیلدیسولفیدهم
میتواندموجبکاهشقابلتوجهدرفعالیتگلوکز6-فس��فاتدهیدروژناز
)G6PD(شده،وهممیتواندافزایشمقدارمتهموگلوبینوکاهشعملکرد
گلبولهایقرمزونیزکاهشمقدارگلوتاتیوندراریتروس��یتهارابهدنبال
داش��تهباشد.درگلبولقرمزG6PDازطریقمسیرپنتوزفسفاتگلوتاتیون
رابهش��کلاحیاء-اکسیدهمیکند.زمانیکهفعالیتG6PDکاهشیابد،از
میزانگلوتاتیوننیزکاس��تهمیشود،کهنتیجهآنافزایشمیزانپراکسید
هی��دروژنخواهدبوداینام��رموجبتولیدپیوندهایدیس��ولفیدمرکب
بینزنجیرهگلوبین-هموگلوبینوگلوتاتیونمیش��ودکهدرداخلس��لول
رس��وبکردهوتشکیلاجسامخاصیمینماید.چرخهاکسیداسیون-احیاء
دیس��ولفیدهانیزمنجربهتش��کیلگونههایاکتیواکسیژنهمچونآنیون
سوپراکس��یدوپراکسیدهیدروژنمیشودکهبهطورمستقیمبهتشکیالت
متابولیکوغش��ایگلبولهایقرمزآس��یبرساندهوموجبهمولیزسریع
داخلعروقیمیش��وند،کهدرنهایتباعثافزایششکنندگیگلبولقرمز

وهمولیزداخلوخارجعروقیمیشود.
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استفاده از پیاز ضایعاتی در گاو شیری و گوساله پرواری 
بهط��ورکلیمصرفضایعاتپی��ازبهدالیلمختلفمطل��وبدامداران
وبخص��وصدامدارانصنعت��یجهتتغذیهدرگروههایپ��راهمیتمانند
گاوه��ایپرتولیدودورهانتقالنمیباش��د،وصرف��اعالقهمندیبهمصرف
آندرگروههایغیرش��یری)تلیسهوگاوخش��ک(،وگوسالههایپرواریو
دامهایحذفیمیباش��د)جدول4(.علتاینامراوالمنوطبهفصلیبودن
پیازاس��تودوماینکهاحتم��الوجودموادضدتغذی��هایدراینگونهمواد
خوراکیکهقراراستبدونهیچگونهفرآوریوبهروشمستقیمبهمصرف
دامبرس��د،خطراتاحتمالیبههمراهدارد،وسوماینکهآنالیزتغذیهایاین
م��وادمتغییربودهوبهنوعپیاز،درصدضایعات،وجودیاعدموجودخاکو
...بس��تگیدارد.بهطورخالصهاینمادهخوراکیبهعلتآنالیزخاصیکه
داردامکانجایگزینیبابخش��یازجو،تفال��هچغندرقندویاموادخوراکی
نظیرآنهامانندس��بوسراداردودرصورتفاسدنبودنوسالمتمحصول،
حداکثردرگروههایکماهمیتتاس��قف20درصدکلمادهخوراکیقابل
مص��رفمیباش��د.درصورتمصرفبیش��تر)30-40درصد(بخصوصاگر
بدونطیکردندورهعادتپذیریباش��دباعثمس��مومیتخواهدشد.از
مهمترینعالئممس��مومیتکاهشاشتها،تلوتلوخوردن،قهوهایشدنرنگ
چش��م،وافزایشضربانقلبمیباشد.مصرفبیشترپیاز)حدود40درصد

وباالتر(سببکمخونیهمولتیکودرنهایتمرگمیشود.
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استفاده از پیاز ضایعاتی در گوسفند 
مصرفباالیپیازدربرهپرواریممکناستموجبکمخونیهمولیتیک
ش��ودکهبهص��ورتهموگلوبینوریوزردیدراغلبگون��هدامهایاهلی
دیدهمیش��ود.ازطرفدیگرنش��اندادهشدهاستکهگوسفندمیتواندتا
محدوده30تا50درصدمادهخش��کجیرهازپیازتغذیهکندبدوناینکه
هیچاختاللبالینییااثرس��وءرویرش��دحیواناتف��اقافتد،بهطورکلی
معتقدندگوسفندوبزدرمقایسهباسایرحیواناتاهلینسبتبهمسمومیت
باپیازمقاومترهس��تند.بااینوجود،پیازبایستیدرجیرهمخلوطشودواز
دسترسیآزادانهدامهابهپیازجلوگیریشود،پیازمصرفیبایدعاریازگل
والیوکپکوقارچباش��د،همچنینتجویزخوراکیبرخیآنتیبیوتیکها
ممکناس��تدردرمانکمخونیهمولیتیکناشیازپیازدرگوسفندمفید
باش��د.پیازبهسببماهیتآن،دردستهموادکنس��انترهایمیباشد،ودر
صورتجایگزینیآنبهجایبخشیازغالتیامنابعفیبریباقابلیتهضم
باالمانندتفالهچغندرقندتاثیرمنفیبراکوسیس��تمشکمبهوقابلیتهضم
موادخوراکیدرش��کمبهگوس��فندوبزبالغنخواهدداش��ت،تنهابهدلیل
ب��االبودنمیزانس��ولفاتدرپیازضایعاتی،تعدادبیش��تریازباکتریهای
کاهندهس��ولفاتدرشکمبهومیزانس��ولفیدهیدروژنشکمبهایبیشتری
درگوس��فندانمشاهدهمیش��ود.عالوهبراینمصرفپیازدرحداستاندارد
وتوصیهش��ده،تاثیریمنفیبرنمرهبدنی،پش��متولی��دی،درصدبرهزایی
نخواهدداشت.صرفادرصورتعدمعادتدهی،ومصرفباالیآندرزمان
محدوددرقدماول،مش��کالتگوارشیواسهالوسببمشکالتدیگریاز

قبیلکمخونیودرنهایتمرگرخخواهدداد.
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تصویر3- خطر نزدیک شدن دام به دپوی پیاز و بروز مسمویت در گله 
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نکات مهم پیاز ضایعاتی در زمان مصرف 
1(پیازضایعاتیرابهتدریجدرجیرهغذاییافزایشدهیدتامیکروارگانیسمهای
ش��کمبهبتوانندباجیرهغذاییجدیدسازگارشوند)دورهعادتدهیحداقل
س��ههفتهمیباش��د(بعدازعادتده��یحداکثرتا6کیلوگ��رمپیازتازهرا
میتوانیددرجیرهمتعادلومتوازنگوسفندیابز)بهوزنزنده،50کیلوگرم(

بهکارببرید.
2(پی��ازضایعات��یرابهعنوانتنهامادهخوراکییاهمراهموادخوراکیکم
ارزشمانندکاهاستفادهنکنید،وحتماپیازرابههمراهخوراکهایباارزش

ترتغذیهنمایید.
3(درصورتامکانوبرایجلوگیریازانتخابدام،پیازرابهصورتآزادانه
وب��هتنهای��یدراختیاردامقرارندهید،بلکهپی��ازراخردکردهوبهجیره

کاملمخلوطاضافهنمایید.
4(بهمیزانوس��طحپروتئینحقیقی)نهپروتئینخام(توجهش��ودوبرای
کمکبهدفعترکیباتگوگردیموجوددرپیازضایعاتی،اینبخشپروتئینی

بهمیزانبیشتریدرجیرهتامینشود.
5(گوگردموجوددرپیازبررویجذبومتابولیس��مدوعنصرکمنیازبدن،
مانندمسومولیبدنتاثیرمنفیوبازدارندهدارد،پسمیزانایندوعنصردر
جیرهبررسیوجهتحاشیهاطمینانمقداریبیشازنیازدامتامینشود.

6(گوس��فندنسبتبهگاوبهمس��مومیتباپیازضایعاتیمقاومتراستولی
بزازهردوگونهمقاومتبیشتریدارد،بنابرایندرزماناستفاده،اولوبتبه
مصرفآنبهترتیبدربز،گوسفندودامهایکماهمیتمانندگوسالههای

پرواری،گروهغیرشیریمیباشد.
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میزان مصرف در گروههای مختلف 
تحقیقاتآزمایشگاهیومیدانینشانمیدهندکهپیازضایعاتیومازادبر
اس��تفادهانسانیوصنایعغذاییکهازنظرتغذیهدامسالموفاقدگندیدگی
وم��وادمضرباش��ندمیتوانندبهص��ورتتازهدرجیرهدامه��ایمزرعهای

استفادهشوند.
درج��دول)3(جیرهپیش��نهادیبرایبرههایپ��رواریباوزنزنده45
کیلوگرموباالترآوردهش��دهاس��ت.پیازضایعاتیباتوجهبهمیزانانرژیو
ترکیباتانرژیجزءموادخوراکیمتراکم)کنسانتره(میباشد.درجدول)2(
موادخوراکیتشکیلدهندهکنسانترهکهبراساسپیازضایعاتیفرمولهشده
آوردهشدهاست،درجدول)4(میزانتوصیهمصرف)حداقل-حداکثر(پیاز

ضایعاتیدرگروههایمختلفدامیومالحظاتمصرفآوردهشدهاست.
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انبار کردن پیاز در زمستان 
پیازازجملهمحصوالتیاستکهدرشرایطمناسبمیتوانآنرابرای
مدتزیادیپسازبرداشتدرانبارنگهداریکرد.برایاینکهپیازانبارشده
مدتزیادیسالمبماند)نپوسدوسبزنشود(،بایدپیازکامالرسیدهوخشک
باش��دومحلنگهدارییعنیانبارپیازبایددارایحرارتیحدودصفردرجه
سانتیگرادورطوبتنسبی64درصدباشد.شرایطانبارنمودنپیازبستگی
بهزمان،رقموس��ایرعواملکشتدارد.برداشتبهموقع،قطعآبیاریقبل
ازبرداش��توعدممصرفکودازتهدرمراحلآخررشد،باعثافزایشطول
انبارداریپیازمیشود.ازآزمایشهایمحدودیکهراجعبهانبارکردنپیاز
بهعملآمدهاس��تچنینمیتواننتیجهگرفتکهرطوبتتاثیرزیادیدر
سبزشدنپیازدرانبارنداردواینپدیدهبیشترتحتتاثیردرجهحرارتو

رده دامی
میزان مصرف

مالحضات
حداکثرحداقل

مصرفبیشترخطرناکاست2030گوسالهپرواری

مصرفبیشتراحتمالکاهشرشد1020تلیسهزیریکسال

مصرفبیشتراحتمالسقطجنین1025تلیسهباالییکسال

مصرفبیشتراحتمالسقطجنین1030گاوخشک

محدودیتمصرفدارد--گاوپرشیر

محدودیتمصرفدارد--گاوتازهزا

مصرفبیشتراحتمالافتتولید515گاومتوسطوکمشیر

مصرفبیشترخطرناکاست1030بره،گوسفندپرواری

جدول 4- سطوح مصرف پیاز )بر حسب ماده خشک( در رده  های مختلف دامی همراه با مالحضات مصرف
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تاحدودیمیزاننورمحیطمیباش��د.درصورتیکهپیدایشریشهدرپیاز
بیش��ترناش��یازمقداررطوبتهوایانبارمیباشدوحرارتدرایجادریشه
درپیازانبارشده،بیاثراست.پوسیدگیپیازباازدیاداینعواملتواماایجاد
میشود.بنابراینبهترینمحلبرایانبارکردنوحفظپیاز،مکانیاستکه
خش��کوخنکباشد.برایایجادچنینشرایطیانباربایدمجهزبهدستگاه
تهویهباش��دتابتوانبهوس��یلهآنهوایمحلراخنکوثابتنگاهداشت.
ب��رایاینمنظ��ورباقراردادنمنافذیدرقس��متپاییندیوارنزدیککف
انب��اراینعملرامیتوانانجامداد،ک��هاینمنافذرامیتواندرموقعلزوم
مسدودنمودتاهوایگرمویامرطوبخارج،بهداخلانبارراهنیابدوبرای
اینکهجریانهوابرقرارشودعالوهبرمنافذپایدیواردرسقفانبارنیزچند
هواک��شتعبیهمیکنندت��ابابازکردنایندومنفذجریانهوابرقرارگردد
وبرایاینکههوابینپیازهاجریانداش��تهباش��دپیازهارادرجعبههایکم
عم��ققراردادهواینجعبههاراروییکدیگرمیگذارند.درموقعقراردادن
جعبهه��اروییکدیگربایدبیندوجعبه3تا4س��انتیمترفاصلهباش��دو
عالوهبراینبی��نجعبههایمجاوریکدیگرنیزفاصلهایبههمیناندازهدر
نظرمیگیرند.بطوریکهقبالگفتهشددرجهحرارتدرانباربایددرحدود
صفردرجهباش��دواینحرارتمیتوانداز2-تا2+درجهسانتیگرادباشد
البت��هالزمبهذکراس��تکهبایدازیخزدگیپرهیزش��ود.برایجلوگیریاز
سبزش��دنپیازمیتوانازمادهمالیکهیدرازیر)Maleic Hydrazide(به
مقدار2/2کیلوگرمرویآناس��تفادهنمود.زمانمحلولپاش��یبسیارمهم
اس��تزیرااستفادهبسیارزود،ازمحلولپاشیمیتواندسببایجادغدههای
پفکردهگردد،درحالیکهمحلولپاشیبسیاردیر،ازسبزکردنبهمیزان

کمیجلوگیریمینماید.
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