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چكيده
از ترکیبات موثره گیاهی که بر پایه فنولها و ترپنها بوده و در صنعت دام و طیور کاربرد فراوانی دارند میتوان به تایمول (،)Thymol
کارواکرول ( ،)Carvacrolﺳﻴﻨﺌﻮﻝ ( ،)Cineoleآلفا-پینن ( ،)pinene-αمنتول ( )Mentholو منتون ( )Menthoneاشاره منود .این ترکیبات
بیشرت در روغنهای فرار گیاهان خانواده نعناعیان به ویژه آویشن باغی ،نعنا ،و رزماری یافت شده و با داشنت خواص هم افزایی از
پتانسیل آنتیاکسیدانی ،ضدباکرتی ،ضدویروسی ،ضدالتهابی ،ضدافرسدگی و تقويتکننده سيستم اميني برخوردارند .آنها از طریق
افزایش ترشح شیرابه گوارشی ،افزایش ترشح آنزیمهای گوارشی و در نتیجه بهبود هضم ،فعال کردن ساز و کارهای انتقال سطح جذب
مواد مغذی ،مامنعت از فرایندهای اکسیداسیون ،مامنعت از رشد باکرتیها ،قارچها و انگلها در دستگاه گوارش ،ایجاد ثبات در جمعیت
میکروفلور روده و افزایش سطح سیستم ایمنی در دام و طیور موثر هستند .مجموعه این اثرات فیزیولوژیک منجر به بهبود عملکرد
دستگاه گوارش ،بهبود عملکرد رشد ،کاهش تلفات ،بهبود کیفیت تولید (طعم ،رنگ ،بافت ،ماندگاری ،خواص زیستی) و بهبود رشایط
محیطی (کاهش بوی نامطبوع و گازهای سمی) در دام و طیور خواهد شد .با توجه به تاثیر این گیاهان دارویی در تولید و سالمت دام و
طیور ،رضوری است تا از این منابع با ارزش در راستای بهبود راندمان تولید و کاهش مرصف داروهای شیمیایی در صنعت پرورش دام
و طیور بهره برد.
کلمات کلیدی :متابولیتهای ثانویه ،اسانس ،خواص آنتیاکسیدانی ،تغذیه ،فایتوبیوتیک (ترکیبات گیاهی موثر با خواص ضد میکروبی)
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Thymol, carvacrol, cineole, alpha-pinene, menthol, and menthone are among the most common and effective phenols
and terpenes which are widely used in the livestock and poultry industry. These compounds are found in the essential
oils of the plant belonging to the Lamiaceae family, especially thyme, mint, and rosemary. These compounds possess synergistic effects and appeared to be potent as an anti-oxidant, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, antidepressant, and immunomodulatory agents. These bioactive compounds increase the digestive tract enzymes secretion
and thereby improve digestion, activate variety of intestinal nutrient transport, inhibit oxidation processes, inhibit
the growth of bacteria, fungi, and parasites in the digestive system, modulate the intestinal microbial population, and
improve the immune system function in the livestock and poultry. These physiological mechanisms have led to the
improvement of digestive function, growth performance, weight gain and feed conversion ratio, increased production, reduced mortality, improved production quality (taste, color, texture, shelf-life, biological value) and improved
environmental conditions (reducing unpleasant smells and toxic gases) in the poultry and livestock. With regard to the
mentioned beneficial impact of plant bioactive compounds in production and health of poultry and livestock animals, it
is necessary to use these valuable resources to improve the production efficiency and reduce the use of chemical drugs
in the livestock and poultry husbandry.
Key words: Secondary metabolites, essential oil, antioxidant properties, nutrition, phytobiotic

 قارچها و انگلها در، مامنعت از رشد باکرتیها،فرایندهای اکسیداسیون
 ایجاد ثبات در جمعیت میکروفلور روده و افزایش سطح،دستگاه گوارش
 مزایای این اثرات فیزیولوژیک.سیستم ایمنی در دام و طیور اشاره کرد
 افزایش وزن، بهبود عملکرد رشد،شامل بهبود عملکرد دستگاه گوارش
 بهبود کیفیت تولید، کاهش تلفات، افزایش تولید،و بهبود رضیب تبدیل
 خواص زیستی) و بهبود رشایط محیطی، ماندگاری، بافت، رنگ،(طعم
.)58( (کاهش بوی نامطبوع و گازهای سمی) میباشد
ترکیبات موثره گیاهی و خواص زیستی آنها
، برگ، پوست،ترکیبات موثره گیاهان در قسمتهای مختلفی نظیر ریشه
 ترکیبات موثره فرار یا اسانس، برای منونه. بذر ساخته میشود، میوه،گل
گیاهان در فضای مابی ن سلول ی اپیدرم و مزوفیل در ساختارهای متعدد

مقدمه
، ضدافرسدگی،ترکیبات گیاهی به خاطر داشنت خواص آنتیاکسیدانی
 ضدالتهابی و تقویتکننده سیستم ایمنی از، ضدباکرتی،ضدویروسی
 از ترکیبات موثره گیاهی.)54( اهمیت ویژهای برخوردار هستند
پرکاربرد در تغذیه دام و طیور میتوان به ترکیبات موجود در اسانس
 بررسیها.)58(  نعنا فلفلی و دارچین اشاره کرد، رزماری،گیاهان آویشن
نشان میدهد استفاده از ترکیبات گیاهی در تغذیه دام و طیور باعث
 پانکراس، صفرا، شیرابه معده،افزایش ترشح شیرابه گوارشی از قبیل بزاق
 مواد موثره گیاهی همچنین در افزایش ترشح.و ترشحات روده میشود
 آنها همچنین با فعال.آنزیمهای گوارشی و بهبود هضم موثر هستند
.کردن ساز و کارهای انتقال سطح جذب مواد مغذی را افزایش میدهند
از دیگر اثرات فیزیولوژیکی ترکیبات گیاهی میتوان به مامنعت از
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ش پایینی بوده و به روشها ی
ترشحی ذخیره میشوند و دارای نقطه جو 
مختلفی قابل استخراج میباشند .در ساختامن اسانسها گروههای اصلی
نظیر الکلها ،اسرتها ،اترها ،کتونها ،فنلها و ترپنها هستند و این
ترکیبات نقش تعیینکنندهای در خواص کاربردی اسانسها دارند (.)17
تایمول ( )Thymolو کارواکرول ( )Carvacrolهر دو منوترپن فنلی هستند
که تقریباَ غیرقطبی بوده و در اسانس گیاه آویشن یافت میشوند .سینئول
( )Cineoleو آلفا-پینن ( )pinene-αنیز از ترکیبات منوترپن غیرقابل حل
در آب بوده که جز ترکیبات اصلی اسانس رزماری میباشند .این ترکیبات
بهعنوان عطر و طعمدهنده در مواد غذایی و به خاطر داشنت خواص
دارویی در تولید داروها مورد استفاده قرار میگیرند .ترکیبات منتول
( )Mentholو منتون ( )Menthoneنیز از منوترپنها بوده و هر دو این
ترکیبات نیز کاربردهای زیادی در صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی
دارند .مهمترین خواص دارویی این مواد موثره در جدول  1نشان داده
شده است.
ترکیبات موثره تایمول ،کارواکرول ،ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ ،آلفا-پینن ،منتول و منتون
به خاطر داشنت طیف وسیعی از خواص دارویی نظیر آنتیاکسیدانی،
ضدباکرتی ،ضدویروسی ،ضدالتهابی ،ضدافرسدگی و تقويتکننده
سيستم اميني ،جز ترکیبات منحرص به فردی محسوب میشوند که در
تغذیه دام و طیور از آنها استفاده میشود .ترکیبات گیاهی موثر علیه
میکروارگانیسمهای بیامریزا بهعنوان ترکیب با خواص آنتیبیوتیکی یا
به اصطالح فایتوبیوتیک (ترکیبات گیاهی موثر با خواص ضد میکروبی)
شناخته میشوند .در فرموالسیون فایتوبیوتیکها انتخاب ترکیباتی که
اثر همکنشافزا دارند بسیار اهمیت دارد .خواص همکنشافزایی بین
این ترکیبات نکته بسیار حائز اهمیتی است زیرا که اثری که از مجموع
ترکیبات همکنشافزا بدست میآید از مجموع اثرهای هر کدام از ترکیبات
بهطور جداگانه بیشرت خواهد بود .جدول  2خواص همکنشافزایی بین
برخی از ترکیبات موثره در راستای فرموالسیون فایتوبیوتیکها نشان
داده شده است .با انتخاب ترکیبات مناسب و همافزا در فرموالسیون

فایتوبیوتیک میتوان به فرموالسیون بهینه با حداکرث خواص ضدمیکروبی
دست پیدا منود.
اثرات ترکیبات گیاهی در آزمایشهای برونتنی و درونتنی و ساز و
کار آنها
ترکیبات موثره گیاهان آویشن ،رزماری و نعنا فلفلی جز ترکیبات گیاهی
هستند که تاثیرات آنها بر روی رشد و سالمت حیوانات کامال به اثبات
رسیده است .این اسانسها به واسطه وجود ترکیبات موثره نظیر تایمول،
کارواکرول ،سینئول ،آلفاپینن ،منتول و منتون خواص ضدمیکروبی،
آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی و تقویتکننده سیستم ایمنی دارند ( .)9این
ترکیبات پس از تغذیه در حیوانات ،اثرات خود را بر بدن اعامل منوده
و سپس متابولیزه شده و متابولیتهای گلوکورونیک و سولفاته این
ترکیبات از طریق ادرار و مدفوع دفع میگردد ( .)60مهمترین اثرات این
ترکیبات گیاهی در طیور در ذیل مرشوح بیان شده است.
بهبود عملکرد دستگاه گوارش
ترکیبات موثره گیاهی نظیر تایمول ،کارواکرول ،سینئول ،آلفاپینن ،منتول
و منتون که در گیاهان آویشن ،مرزنجوش ،رزماری ،نعنا فلفلی وجود
دارند باعث افزایش ترشح بزاق ،افزایش تولید اسیدهای صفراوی شده
که در نتیجه آن کارایی هضم و جذب چربیها بهبود مییابد .همچنین
این ترکیبات گیاهی تولید و فعالیت آنزیمهای پانکراس نظیر لیپاز،
آمیالز و پروتئاز را نیز افزایش میدهند ( .)26نتایج نشان داده است
که ترکیبات گیاهی با بهبود هضم و جذب ،رسعت عبور مواد غذایی
را در دستگاه گوارش ترسیع میکنند ( .)14ترکیبات موثره این گیاهان
همچنین باعث کنرتل عفونتهای رودهای شده ،سیستم ایمنی را بهبود
بخشیده و عملکرد دستگاه گوارش را تقویت میکند ( .)21در آزمایش
صورت گرفته توسط اسکوئیان و همکاران ( )38فالونوئیدهای نارینگین
و کوئرستین بدون کاهش فعالیت تخمیر در شکمبه به طور چشمگیری

جدول  -1خواص دارویی ترکیبات موثره موجود در اسانس گیاهان آویشن ،رزماری و نعنا فلفلی

نام ترکیب

آنتیاکسیدانی

ضدباکتری

ضدویروسی

ضدالتهابی

ضدافسردگی

تقويتکننده سيستم
ايمني

منبع

تایمول

✓

✓

✓

✓

✓

✓

()33

کارواکرول

✓

✓

✓

✓

✓

✓

()33

ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ

✓

✓

✓

✓

-

-

()6

آلفا-پینن

✓

✓

✓

✓

-

-

()31

منتول

✓

✓

✓

✓

-

✓

()48

منتون

✓

✓

✓

✓

✓

✓

()55
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فعالیت میکروارگانیسمهای تولیدکننده متان را کاهش داده که این امر
بهرهوری خوراک را در نشخوارکنندگان افزایش داد .در آزمایش دیگری
ترکیبات فنولیکی ،ساپونینی و فوربول اسرت موجود در کنجاله جاتروپا
( )Jatropha curcasبا کاهش تجزیه کنجاله جاتروپا در شکمبه باعث فرار
این منبع پروتئینی از تجزیه شکمبهای شده و این امر به تامین پروتئین
عبوری در نشخوارکنندگان کمک منود (.)40
نتایج تحقیقاتی گذشته نشان میدهد که افزودن ترکیبات گیاهی به جیره
حیوانات باعث کاهش فعالیت میکروبی در ایلئوم ،روده کور و کولون
نیز خواهد شد .جمعیت باکرتیهای بیامریزا ،میزان اسیدهای چرب فرار
موجود در محتویات روده همراه با آمینهای بیوژنیک نیز کاهش نشان
میدهد .تشکیل آمینهای بیوژنیک توسط میکروبها در روده نامطلوب
است زیرا که این ترکیبات برای حیوان سمی بوده و از طرفی این ترکیبات
از دکربوکسیالسیون اسیدهای آمینه رضوری مانند لیزین و تریپتوفان
تولید میشوند که در نهایت کمبود این اسیدهای آمینه تشدید میشود
( .)18ترکیبات گیاهی با کاهش تخمیر میکروبی در دستگاه گوارش باعث
بهبود دسرتسی مواد مغذی رضوری میشوند .با تغییر جمعیت میکروبی
دستگاه گوارش در اثر ترکیبات گیاهی ،مورفولوژی بافتهای دستگاه
گوارش نظیر طول پرزها و عمق کریپتها در ژنوم و کلون نیز بهبود
مییابد (.)16
خواص ضدمیکروبی و تغییر فلور میکروبی دستگاه گوارش
ترکیبات تایمول ،کارواکرول ،سینئول ،آلفاپینن ،منتول ،منتون و
سینامالدهید با تاثیر بر روی دیواره سلولی میکروارگانیسمها ،نفوذپذیری
دیواره سلولی را افزایش داده و عملکرد دیواره سلولی را مختل میکنند
( .)56ترکیبات گیاهی نفوذپذیری دیواره سیتوپالسمی را نسبت به
یونهای  +Hو  +Kافزایش میدهد .در اثر این تغییرات انتقال الکرتون،
فسفوریالسیون درونسلولی و دیگر فعالیتهای آنزیمی درون سلولی
مختل شده و در نتیجه تغییرات فشار اسمزی باکرتیها از بین خواهد برد.

همچنین ترکیبات گیاهی در جذب مواد مغذی توسط میکروارگانیسمها،
سنتز  DNA ،RNAو پروتئینهای مهم سلولی اختالل ایجاد کرده که
میکروارگانیسمها در نتیجه آن از بین خواهند رفت (.)56
ترکیبات فنولیکی موجود در اسانس گیاه آویشن و دارچین از
طریق اختالل در عملکرد دیواره سلولی رشد و تکثیر بسیاری
از میکروارگانیسمهای بیامریزا را نظیر Escherichia coli,

Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Salmonella
enterica, Pseudomonas fluorescens, Brochothrix thermosphacta

مهار میکنند ( .)56در مطالعهای که توسط نامولی و همکاران ()1
صورت گرفت ترکیبات فنولیکی و فالونوئیدی موجود در اجزاء درخت
جاتروپا نظیر برگ ،پوست درخت ،ریشه گیاه در مهار رشد باکرتیهای
 Staphylococcus aureus S1434و  Escherichia coli E216را در
رشایط آزمایشگاهی مهار منود .همچنین نتایج مطالعات اوهند و
همکاران ( )41نشان داد که ترکیبات فنولیکی موجود در اسانس
گیاهان آویشن و دارچین میتواند رشد و تکثیر باکرتیهای بیامریزا
طیور نظیر کلسرتیدیوم پرفرنژنس ،ایکوالی ،و انوع ساملونال را در
غلظتهای بین  5تا  500میلیگرم بر لیرت در دستگاه گوارش طیور مهار
کند (شکل  .)1این مهار رشد در باکرتیهای ایکوالی و ساملونال بهرت از
آویالمایسین بهعنوان آنتیبیوتیک بود .این ترکیبات فنولیکی ضمن مهار
میکروارگانیسمهای بیامریزا اثرات ناچیزی بر میکروارگانیسمهای مفید
دستگاه گوارش نظیر الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکرتها داشته است .این
نتایج نشان میدهد که در دستگاه گوارش ،ترکیبات گیاهی میتوانند
اختصاصیتر از آنتیبیوتیکها عمل کرده و با حفظ حداکرث اثرگذاری بر
میکروارگانیسمهای بیامریزا ،حداقل اثرگذاری را بر میکروارگانیسمهای
مفید طیور داشته باشند (.)56
در آزمایش دیگری جوجههای گوشتی با اسانسهای آویشن و دارچین
با غلظت  30گرم در تن در طول دوره پرورش تغذیه شدند (شکل .)2
جمعیت کلسرتیدیوم پرفرنژنس که عامل ورم روده است در دستگاه
گوارش این پرندگان بهطور معنیداری کاهش نشان داد (.)35

جدول  -2خواص هم افزایی ترکیبات گیاهی

نام ترکیب

ترکیبات هم افزا

منبع

تایمول

کارواکرول ،ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ ،آلفا-پینن ،منتول ،منتون

()43

کارواکرول

تایمول ،ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ ،منتول

()46

ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ

تایمول ،کارواکرول ،آلفا-پینن ،منتول

()53

آلفا-پینن

تایمول ،کارواکرول ،ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ ،منتول

()59

منتول

تایمول ،کارواکرول ،ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ ،منتون

()25

منتون

تایمول ،منتول

()27
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اثرات آنتیاکسیدانی ترکیبات گیاهی
در اسرتسهای اکسیداتیو برای جلوگیری از اثرات مخرب رادیکالهای
آزاد ،آنتیاکسیدانها به وفور در تغذیه طیور مورد استفاده قرار
میگیرند .گیاهان خانواده نعناعیان منجمله آویشن ،مرزنجوش ،نعناع،
رزماری ،مریمگلی از گیاهانی هستند که عالوه بر خواص ضدمیکروبی
بهعنوان منبع ترکیبات آنتیاکسیدان گیاهی نیز شناخته شدهاند .ترکیبات
فعال موجود در اسانس این گیاهان که شامل تایمول ،کارواکرول ،سینئول،

منتول ،آلفا و بتا توجون هستند دارای خاصیت آنتیاکسیدانی میباشند و
استفاده از این ترکیبات در جیره غذایی حیوانات نتایج مطلوبی را نشان
داده است ( .)14استفاده از ترکیبات گیاهی با خواص آنتیاکسیدانی در
جیره غذایی طیور مانع از اکسیداسیون چربی موجود در جیره غذایی
خواهد شد .همچنین استفاده از اسانس آویشن ،مرزنجوش و رزماری در
جیره غذایی طیور کیفیت گوشت را بهبود داده و از اکسیداسیون چربیها
جلوگیری میمناید ( .)22استفاده از اسانس مرزنجوش با ماده موثره
کارواکرول در جیره جوجههای گوشتی اکسیداسیون پروتئین و چربی

شکل  -1درصد مهار رشد مهمرتین باکرتیهای بیامریزای طیور توسط مخلوط اسانسهای آویشن و دارچین (تایمول و سینامالدهید) در مقایسه با آنتیبیوتیک
آویالمایسین در غلظتهای یکسان ()41

شکل  -2نتایج حاصل از  3آزمایش نشان میدهد که جمعیت کلسرتیدیوم پرفرنژنس در سکوم جوجههای گوشتی پس از تغذیه با مخلوط اسانس حاوی ترکیبات تایمول و
سینامالدهید کاهش نشان می دهد (.)35
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را در گوشت جوجههای تحت اسرتس حمل و نقل بهطور معنیداری
کاهش داده است ( .)57ترکیبات فنولیکی موجود در عصاره پامل از طریق
مهار رادیکالهای آزاد ،بهبود فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و کاهش
پراکسیداسیون لیپیدها عملکرد سلولهای کبد جوجه گوشتی را در برابر
اسرتس گرمایی بهبود داده است ( .)37همچنین براساس نتایج گزارش
شده افزودن هر یک از اسانسهای آویشن ،رزماری ،مرزنجوش در جیره
طیور تخمگذار ،سطح آنتیاکسیدانی تخممرغ ،رنگ زرده ،ضخامت
پوسته ،نسبت زرده به آلبومن و میزان ماندگاری تخممرغ را بهبود داده
است ( .)13فعالیت آنتیاکسیدانی گیاهان تحت تاثیر ترکیبات موجود

در آنها متغیر خواهد بود .بهطور مثال کالله زعفران با داشنت ترکیبات
فنولیکی گالیکاسید و پیروگالول دارای خواص آنتیاکسیدانی است
( .)28با افزایش تعداد ترکیبات موثره و وجود خواص هم افزایی بین
این ترکیبات خواص آنتیاکسیدانی گیاهان بهبود خواهد یافت ( .)23در
مطالعاتی که بر روی برگ و التکس گیاه جاتروپا و بذر گیاه البالو محلب
 P. mahalebصورت گرفت خواص آنتیاکسیدانی این گیاهان همبستگی
مثبتی با ترکیبات فنولیکی موجود در این گیاهان داشت (.)39 ،36
اثرات ترکیبات گیاهی بر عملکرد سیستم ایمنی

جدول  -3نتایج تحقیقاتی گزارش شده از اثر ترکیبات گیاهی بر راندمان تولید در جوجههای گوشتی

درصد اختالف از کنترل

دوز مصرفی (گرم بر
کیلوگرم)

خوراک مصرفی

وزن بدن

مخلوط اسانسها

0/024

-4

0

-4

مخلوط اسانسها

0/048

-5

0

-6

()15

مخلوط اسانسها

0/024

-4

-4

()15

مخلوط اسانسها

0/024

-2

-2

()24

مخلوط اسانسها

0/024

-2

-2

()3

مخلوط اسانسها

0/048

0

+14

-12

()3

مخلوط اسانسها

0/036

-5

-8

-3

()3

مخلوط اسانسها

0/072

-2

+8

-9

()2

مخلوط اسانسها

0/2

0

-17

()19

مخلوط اسانسها

0/1

-8

+1

-9

()51

مخلوط اسانسها

0/075

-7

-3

-4

()8

مخلوط اسانسها

0/15

-7

-1

-1

()8

اسانس مرزنجوش

0/15

-6

-2

-4

()8

اسانس رزماری

0/3

-2

+1

-4

()8

تایمول

0/2

-5

-3

-3

()34

کارواکرول

0/2

+2

+2

-1

()34

مخلوط عصاره گیاه

0/2

-2

0

-2

()24

مخلوط عصاره گیاه

5

+2

+3

-4

()24

کاهش ( ،)-افزایش ()+

7

افزایش وزن روزانه

0

ضریب تبدیل

منبع
()54
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ایمنی را میتوان بهصورت مقاومت جاندار در مقابل عفونت ،عوامل
بیامریزا و یا تنشهای محیطی تعریف منود .ترکیبات گیاهی با تغییر در
فعالیت لنفوسیتها ،ماکروفاژها و سلول کشنده طبیعی ()Natural killer
سیستم ایمنی را تنظیم و تقویت میکنند .استفاده از آویشن ،رزماری،
مرزنجوش در جیره غذایی طیور تیرت آنتیبادی را بهطور معنیداری
افزایش میدهد ( .)45همچنین استفاده مخلوط اسانسها که اسانس
آویشن و مرزنجوش نیز از ترکیبات اصلی آن بوده ،تیرت آنتیبادی در بدن
طیور بعد از واکسیناسیون علیه نیوکاسل و گامربو را بهطور معنیداری
افزایش داده است ( .)42استفاده از دایجسرتوم ( )Digestaromکه بر
پایه اسانسهای مرزنجوش ،رازیانه و پوست مرکبات ساخته شده ،دارای
ترکیبات فعال نظیر کارواکرول ،تایمول ،آنتول و لیمونن است .استفاده
از این ترکیب به میزان  40گرم در تن در جیره خوک های پرواری تحت
اسرتس ،اندازه پالکهای پایر ( )Peyer's patchesو بیان ژنهای NFκB،
 TNFαو  Cyclin D1در ژژنوم ،ایلئوم ،غدد لنفاوی و طحال را بهطور
معنیداری کاهش داد .این امر نشاندهنده این است که این ترکیب باعث
کاهش تنشهای سیستم ایمنی در خوکهای پرواری شده است (.)32
اثرات ترکیبات گیاهی بر کاهش آمونیاک
ترکیبات گیاهی با خواص ضد میکروبی مانع فعالیت باکرتیهای
تبدیلکننده اوره و اسید اوریک به آمونیاک خواهند شد .مواد موثره گیاهی
همچنین فعالیت آنزیم اوره آز تولید شده توسط میکروارگانیسمهای
موجود در دستگاه گوارش طیور و فعالیت اوره آز میکروارگانیسمهای
موجود در بسرت را کاهش خواهد داد .نتایج تحقیقاتی نشان میدهد
که استفاده از ترکیبات گیاهی در جیره غذایی دام و طیور با تاثیر بر

فعالیت آنزیم اورهآز در روده و تاثیر بر سیکل متابولیکی اوره در بدن
طیور ،میزان آمونیاک بسرت را تا  40درصد کاهش میدهد که این امر
خود لنگش و بیامریهای تنفسی ناشی از آمونیاک را مرتفع میکند.
کاهش تبدیل اوره و اسیداوریک به آمونیاک برای حفظ محیط زیست
نیز بسیار حائز اهمیت است ( .)52به طور مثال ساپونین از ترکیباتی
گیاهی است که خواص ضدباکرتیایی و پروتوزوآیی داشته و با کاهش
جمعیت باکرتیهای تجزیهکننده پروتئینها در شکمبه باعث کاهش سطح
آمونیاک شکمبهای خواهد شد .تاننها نیز از طریق اتصال به پروتئینها
باعث رسوب پروتئینها شده و تجزیهپذیری پروتئین را در شکمبه کاهش
میدهند .تجزیه پروتئین خوراک در شکمبه منجر به تولید آمونیاک شده
که آمونیاک موجود در شکمبه جذب خون گردیده و با تاثیر منفی بر
سالمتی دام ،تاثیر منفی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی دام ،هدر روی
انرژی بدن جهت دفع نیرتوژن اضافی ،افزایش هزینه خوراک دام ،افزایش
بار متابولیکی دام و کاهش کیفیت پروتئین شیر را به دنبال خواهد داشت.
اثرات ضدکوکسیدیوزی ترکیبات گیاهی
نتایج تحقیقات گذشته نشان میدهد که ترکیبات گیاهی عالوه بر اثر بر
روی میکروارگانیسمهای بیامریزا ،انگلهای رودهای نظیر  Eimeriaعامل
بیامری کوکسیدیوز را نیز از بین میبرند .کوکسیدیوز یکی از بیامریهای
شایع بوده که سالیانه رضر اقتصادی زیادی از طریق هزینههای درمان،
افزایش تلفات ،سوء جذب مواد مغذی و افت تولید به صنعت پرورش
طیور در کشور وارد میآورد .این انگل به دیواره روده آسیب وارد کرده
و عفونتهای رودهای ایجاد میکند .بر اساس گزارشهای اخیر اسانس
مرزنجوش با غلظت  300میلیگرم در کیلوگرم و یا پودر گیاه مرزنجوش با

جدول  -4نتایج تحقیقاتی گزارش شده از اثر ترکیبات گیاهی بر راندمان تولید در مرغ تخمگذار

درصد اختالف از کنترل

دوز مصرفی (گرم بر

ضریب تبدیل

کیلوگرم)

خوراک مصرفی

مخلوط اسانسها

0/0024

+0/6

-4/8

اسانس آویشن

0/5

-5/4

-7/3

-2/4

اسانس آویشن

0/01

-1/2

-7/8

+6/2

+6/6

عصاره آویشن

0/02

-

-2/4

+6/2

+1/4

()11

اسانس رزماری

1

+1/3

-3/9

+4/6

+0/7

()45

اسانس مریم گلی

0/5

-10/2

-5/6

-1/1

+0/4

()12

اسانس رزماری

0/002

-12

-4/5

-

+14/3

()51

اسانس مرزنجوش

1

+0/4

-5/5

+6/1

+0/4

()45

غذایی

تولید تخم مرغ

وزن تخم مرغ

منبع

+5/4

+5/3

()15

+10/8

()51
()12
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غلظت  10گرم بر کیلوگرم در جیره ،کوکسیدیوز را در جوجههای گوشتی
آلوده به این انگل مهار منوده است و این خاصیت ضدکوکسیدیوزی به
کارواکرول نسبت داده شده است( .)20اسانس گیاهان آویشن ،رزماری
و نعنا فلفلی از ترکیبات گیاهی موثر علیه کوکسیدیوز طیور شناخته شده
اند (.)44
اثر ترکیبات گیاهی یا محصوالت تجاری بر پایه ترکیبات گیاهی بر
فراسنجههای عملکردی طیور گوشتی و تخمگذار
جداول  3و  4اثرات ترکیبات گیاهی بر راندمان تولید در جوجههای
گوشتی و مرغ تخمگذار را نشان میدهد .ترکیبات گیاهی در جوجههای
گوشتی خوراک مرصفی ،وزن بدن ،افزایش وزن روزانه و رضیب تبدیل
و در مرغ تخمگذار نیز فاکتورهایی نظیر خوراک مرصفی ،رضیب تبدیل
غذایی ،تولید تخم مرغ و وزن تخممرغ را در مرغهای تخمگذار بهبود
میدهد.
از فایتوبیوتیک یا ترکیبات گیاهی تجاری میتوان به Sangrovit،
 Digestaromو  Biostrongاشاره منود (جدول  .)5بررسیها نشان میدهد
که استفاده از این ترکیبات گیاهی تجاری در مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار
راندمان تولید ،سیستم ایمنی ،رضیب تبدیل ،قابلیت هضم مواد مغذی را
بهبود داده است.
نتیجهگیری

ترکیبات گیاهی نظیر تایمول ،کارواکرول ،ﺳﻴﻨﺌﻮﻝ ،آلفا-پینن ،منتول،
منتون از مهمترین و پرکاربردترین ترکیبات گیاهی در تغذیه دام و طیور
میباشند .این ترکیبات از فنولها و ترپنها تشکیل شده که بیشرت در
روغنهای فرار استخراج شده از گیاهان دارویی آویشن باغی ،نعنا ،و
رزماری یافت میشوند .این ترکیبات با داشنت خواص همافزایی از پتانسیل
آنتیاکسیدانی ،ضدباکرتی ،ضدویروسی ،ضدالتهابی ،ضدافرسدگی و
تقويتکننده سيستم اميني برخوردارند .این ترکیبات گیاهی در جوجههای
گوشتی خوراک مرصفی ،وزن بدن ،افزایش وزن روزانه و رضیب تبدیل
و در مرغ تخمگذار نیز فاکتورهایی نظیر خوراک مرصفی ،رضیب تبدیل
غذایی ،تولید تخممرغ و وزن تخممرغ را در مرغهای تخمگذار بهبود
میدهد .با توجه به تاثیر این گیاهان دارویی در تولید و سالمت دام و
طیور ،رضوری است تا از این منابع با ارزش در راستای بهبود راندمان
تولید و کاهش مرصف داروهای شیمیایی در صنعت پرورش دام و طیور
بهره برد.
منابع مورد استفاده

1- Aidah, N., N. Abdullah, E. Oskoueian, C. C. Sieo and W. Z.
Saad. 2014. Membrane-active antibacterial compounds in methanolic extracts of Jatropha curcas and their mode of action against
Staphylococcus aureus S1434 and Escherichia coli E216. Interna-

جدول  -5نتایج تحقیقاتی گزارش شده از اثر فایتوبیوتیکهای تجاری در حیوانات مختلف
نام تجاری

مدل حیوانی

نتایج گزارش شده

منبع

Sangrovit

مرغ گوشتی

بهبود راندمان تولید ،تقویت سیستم ایمنی

()29

Digestarom

مرغ گوشتی

افزایش وزن نهایی  11درصد بیشتر از کنترل

()10

Digestarom

مرغ گوشتی

Digestarom

مرغ تخمگذار

افزایش وزن ،کاهش باکتریهای بیماریزا ،افزایش طول پرزهای روده و عمق
کریپتها در دئودنوم
افزایش تولید  5/7درصدی تخم مرغ  ،افزایش وزن تخم مرغ  2/8درصد ،افزایش
وزن زرده  5/6درصد ،افزایش سفیده  5/2درصد

()7

()50

Digestarom

مرغ گوشتی

افزایش وزن نهایی  7درصد بیشتر از کنترل ،کاهش چربی محوطه بطنی

()47

Digestarom

مرغ گوشتی

افزایش وزن نهایی ،افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،کاهش باکتریهای بیماریزا

()49

Biostrong

مرغ تخمگذار

افزایش تولید تخم مرغ ،بهبود ضریب تبدیل ،کاهش باکتریهای بیماریزا

()30

Biostrong

مرغ گوشتی

بهبود ضریب تبدیل ،افزایش طول پرزهای روده و عمق کریپتها در ژژنوم

()5

Biostrong

مرغ گوشتی

بهبود ضریب تبدیل ،افزایش قابلیت هضم مواد مغذی

()4
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