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 دارویی گیاهان با طیور بدن حرارت کننده تنظیم عوامل

 2جباری میترا و *1جباری مانی

 چکیده

 دگاندهنپرورش برای را بسیاری هاینگرانی( تابستان فصل طول در محیط دمای افزایش ویژه به) دما افزایش نامطلوب اثر

 ماید زیرا، شود؛می طیور تولید در شدید اقتصادی زیان به منجر باال دمای. است برانگیخته طیور، صنعت در جمله از حیوانات،

 نامطلوب اثرات کاهش برای عملی هایروش از یکی. شودمی محسوب بالقوه زاتنش عامل یک عنوان به پرورش محیط باالی

 باالی دمای طی حرارتی تنش مضر اثرات کاهش برای بنابراین،. است پرندگان این جیره در دارویی گیاهان از استفاده دما افزایش

 جیره الحاص بنابراین،. است شده توصیه پذیرفته صورت مطالعات طی دارویی گیاه نوع چندین از استفاده طیور پرورش در محیط

 به بود؛ خواهد سودمند هانگرانی کاهش و مشکالت رفع در زیادی حد تا دارویی گیاهان هایمکمل از استفاده با طیور مصرفی

 قاومتم نبود همچنین و ماندهباقی اثرات از عاری کم، هزینه واقعی، کارایی بودن، دسترس در مانند مزایایی شامل که هنگامی ویژه

 به ویژه به طیور، سالمت وضعیت بهبود در دارویی گیاه چندین مختلف عملی کاربردهای مطالعه این در. باشند بیوتیکیآنتی

 ایمنی یستمس سرکوب بر گرمایی تنش اثرات با مقابله و ایمنی سیستم عملکرد کننده تعدیل حرارت، کننده تنظیم عامل عنوان

 زیست ترکیبات یا دارویی گیاهان کاربردهای مورد در شده منتشر هایداده بر مروری مطالعه، این از هدف. است شده بررسی

 .است طیور صنعت در گرمایی تنش مضر اثرات با مقابله در هاآن فعال

 غذایی جیره گوشتی، جوجه گرمایی، تنش فعال، ترکیبات اکسیدان، آنتی :کلیدی کلمات

 93-94پیاپی(:  23)شماره  2، شماره 22دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

یکی از  به دمای کره زمین افزایش حاضر، حال در

است. از جمله این  شده بدل های عصر ماترین چالشجدّی

 تصنع هایی است که پرورش دهندگانها مربوط به نگرانیچالش

درگیر کرده  را گرمسیری نیمه و گرمسیری کشورهای در طیور

-18 از محدوده محیط دمای که زمانی پرورش طیور، در. است

 Abd) شودمی آغاز حرارتی تنش رود، فراتر گرادسانتی درجه 52

El-Hack et al., 2018 .)دمای افزایش تابستان، فصل طول در 

 استرس. شود طیور در حرارتی تنش ایجاد باعث تواندمی محیط

 و تولید و رشد کاهش بدن، دمای افزایش با معموالً گرمایی

 است همراه اکسیداتیو و متابولیک تغییرات همچنین

(Abdelnour et al., 2019.) های جیره طیور در طول تنش تغییر

 نامطلوب اثرات کاهش برای شده پذیرفته برنامه یک حرارتی

ها جمله این برنامه از های ناشی از این عوامل است؛ کهتنش

 معدنی، مواد ویتامینی، هایتوان به استفاده از انواع مکملمی

 ,.Del Vesco et al) گیاهان دارویی اشاره کرد و آمینه اسیدهای

 استفاده از ایهای تغذیهها و راهکاربرنامه این میان در .(2015

 ودن،ب دسترس در ایمنی، تقویت سیستم دلیل به گیاهان دارویی

 ابله بامق در بالقوه اکسیدانی آنتی خاصیت و پائین بودن هزینه

 Wan) گیردمورد استفاده قرار می حرارتی، توصیه شده و تنش

et al., 2018 .)ًتنش منفی اثرات راهکارهای مقابله با معموال 

 یقطر از تبخیری کننده خنک و سایه ایجاد بر مبتنی گرمایی

 حال، این با (.Collier et al., 2006) است هاافزایش تعداد فن

 مانند حرارتی تنش طول در اییتغذیه استراتژی چندین اخیراً

 ,.Wang et al) جیره خوراکی انرژی و مغذی مواد تراکم افزایش

( Zimbelman et al., 2013) مختلف غذایی هایمکمل و( 2010

 هایبه ارزش توانمی را هاافزودنی این شود. مزیتمی اعمال

 ماندن باقی عدم یا جانبی اثرات فقدان و هاآن ایتغذیه و دارویی

ر ب خوراکی هایافزودنی سایر با مقایسه مرغ درو تخم گوشت در

 (. Wang et al., 2011) شمرد

 عمل گیاهان دارویی مکانسیم و نحوه

 سیستم ارتقاء طریق از توانندمی دارویی گیاهان

د. این باشنایی داشته بالقوه حمایتی اثرات اکسیدانی بدن،آنتی

 آزاد هایرادیکال تولید بطور مستقیم قادرند تا ترکیبات گیاهی

های تولیدکننده، آنزیم مهار طریق از را هاتنش اکسیژن طی انواع

 توانایی آنها بر این،عالوه  (.Thring et al., 2011)کاهش دهند 

 هایآنزیم مهار و اکسیدانی آنتی هایآنزیم کردن فعال

 دارند. را اکسیداز NADPH و لیپوکسیژناز جمله از پرواکسیدانی،

Schewe دارویی گیاهان که کردند گزارش( 5008) همکاران و 

 ودبهب سبب اوریک خون اسید سطح افزایش طریق از توانندمی

 .شوند آزاد هایافزایش رادیکال از ناشی اکسیداتیو هایآسیب

 گیاهان دارویی برخی از حرارتی کنندگی تنظیم نقش

 سیاهدانه

به  گلدار گیاهیNigella Sativa سیاهدانه با نام علمی 

 از غنی مقادیر حاوی های آندانه که مترسانتی 00 تا 50 ارتفاع

 و فسفر مس، روی، مانند مختلف معدنی مواد و هاویتامین

 تبدیل A ویتامین به کبد توسط که است کاروتن همچنین

 به فعالی مواد حاوی سیاهدانه (.Ahmad et al., 2013) شودمی

 و( Thymoquinome)تیموکینوم ، (Nogelleone) نوگلئون نام

 افزایش طریق از که است( Thymohdroquinone)تیمودروکینون 

 اعمال به قادر عفونی، هایبیماری برابر در دفاعی هایمکانیسم

 ,.Forouzanfar et al) است میکروبی ضد و ضدسمی خواص

2014 .) 

گرم  6 باالی سطوح استفاده از که کردند محققان گزارش

 ارامترهایپ بر توجهی قابل منفی جیره تأثیر کیلوگرم بر سیاهدانه

و  نسبی رشد نرخ وزن، افزایش بدن، وزن مانند رشد عملکرد

داشت  گوشتی هایجوجه (FCR) ضریب تبدیل خوراک

(Shewita and Taha, 2011 .)Ali گزارش( 5012. )همکاران و 

 ام پی پی 200همراه با  سیاهدانه درصد 2/0 گنجاندن که کردند

 کاهش راHDL توجهی  قابل طور به به جیره خوراکی C ویتامین

 نتیجه و داد افزایش را (H/L) لنفوسیت/نسبت هتروفیل و داد

همراه با ( درصد 1 و 52/0) سیاهدانه باالتر سطوح که گرفتند

 و رشد عملکرد بر مشابهی تأثیر ، Cویتامین ام پی پی 200

 بهبودی اثر .داشت شاهد جیره با مقایسه در خون چربی همچنین

 ار گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه در سیاهدانه با مرتبط

-Abou. داد نسبت بدن متابولیسم بر آن مؤثر اثرات به توانمی

Elkhair سیاهدانه گنجاندن که دادند نشان( 5018. )همکاران و 

 تأثیر هیچ( درصد 2/0) گذارتخم هایمرغ غذایی جیره در

 همچنین و گذاریتخم عملکرد مرغ،تخم کیفیت بر نامطلوبی

 . نداشت سرم بیوشیمیایی ترکیبات

 زنجبیل

که  Zingiber officinale Roscoe زنجبیل با نام علمی

 (،Gingerdioneجینجردیون ) شامل مهم ترکیبات دارای

است که  (Shogaolsشوگاول ) و (Gingerdiolجینجردیول )

 و اکسیدانی آنتی هایفعالیت مانند دارویی خواص دارای

 هایجیره جوجه به هستند. گنجاندن زنجبیل ضدمیکروبی

 در توجه قابل بهبود به منجر گرمایی تنش تحت گوشتی

 گروه اب مقایسه در رشد عملکرد و خون بیوشیمیایی هایفراسنجه

 قوی یباکتریای ضد پتانسیل به است ممکن بهبود این شد، شاهد

 خوش رب هاریزمغذی این مفید تأثیرات و زنجبیل گیاهی ترکیبات

 یورط عمومی سالمت وضعیت و متابولیسم هضم، قابلیت طعمی،
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 زنجبیل این، بر عالوه (.Rehman et al., 2018)باشد  مربوط

 هایجوجه در قوی رشد محرک یک عنوان به شده خشک

 در مرغتخم تولید محرک و( Incharoen et al., 2010) گوشتی

(. Incharoen and Yamauchi, 2009) باشدگذار میتخم هایمرغ

 گرم 2 و 5 سطوح در زنجبیل با شدهتغذیه  گوشتی هایجوجه

 که دادند نشان را پرزها طول باالترین جیره خوراکی کیلوگرم بر

ست ا روده پرزهای و اپیتلیال هایسلول در هیپرتروفی به مربوط

 شاهد گروه با مقایسه در کریپت عمق همچنین بیشترین و

 و Khonyoung .(Shewita and Taha, 2018) مشاهده شد

 حرارتی، تنش شرایط در که کردند گزارش( 5015) همکاران

 هایجوجه جیره به( ٪1) خشک شده تخمیر زنجبیل گنجاندن

 پوسته و از دهد کاهش را شکم چربی محتوای تواندمی گوشتی

 .بکاهد ژژنوم پرز راس شدن پوسته

  رازیانه

 خانواده از Foeniculum vulgare mill رازیانه با نام علمی

Apiaceae ادویه عنوان به انسان برای قدیم هایزمان از که است 

 شناخته دهنده طعم اصلی منبع یک و سنتی داروی عنوان به و

 متوجه( 5010) همکاران و Ragab(. Yaylayan, 1991) شودمی

 جیره خوراکی در رازیانه دانه درصد 5 یا1 گنجاندن که شدند

 :FI) خوراک مصرف توجهی قابل طور به راس گوشتی هایجوجه

Feed Intake)، بهبود باال دمای در را گوشت سینه و هالکوسیت 

 هایدانه بالقوه نقش( 5012. )همکاران و Gharaghani. بخشدمی

 کیلوگرم در گرم 50 و 10 ،0) مختلف هایغلظت با را رازیانه

 تخمگذار هایمرغ در تنش ضد عامل عنوان به (خوراکی جیره

 پارامترهای اگرچه. دادند قرار مطالعه گرما مورد تنش تحت

 گنجاندن تأثیر تحت خوراک مصرف و بدن وزن مانند عملکردی

 کیفیت اما پارامترهای نگرفت، قرار غذایی جیره در رازیانه

در  دانه رازیانه کیلوگرم/گرم 50 یا 10 مصرف از پس مرغتخم

 شانن این، بر عالوه. یافت بهبود توجهی قابل بطور خوراکی جیره

 هر ازای به گرم 50 یا 10) رازیانه گنجاندن که است شده داده

 تنش تحت گذارتخم هایجیره مرغ در( جیره خوراکی کیلوگرم

 سطح مالون و دهدمی کاهش را شکسته هایتخم تعداد گرما،

 داد. کاهش را مرغتخم در کربوکسیل و (MDA) آلدئید دی

Abou-Elkhair هایدانه که دادند نشان( 5018. )همکاران و 

 بر نامطلوب تأثیر بدون درصد 2/0 غلظت با توانمی را رازیانه

 یبیوشیمیای ترکیبات و گذاریتخم عملکرد مرغ،تخم کیفیت

  کرد. اضافه گذارتخم هایمرغ جیره خوراکی به سرم

 قرمز فلفل

 منابع از یکی Capsicum annuum Lبا نام علمی  قرمز فلفل

 یک عنوان به A و  E، C ویتامین  جمله از کاروتنوئیدها اصلی

 فلفل (.Krinsky, 2001)است  شده شناخته اکسیدانی آنتی عامل

 رد تولید بر بخشی بهبود تاثیر که است C ویتامین از غنی قرمز

 ترکیبات (.Al-Kassie et al., 2012)دارد  گرمایی استرس شرایط

کپسانتین ، (Capsisin) کپسیسین شامل قرمز فلفل زیستی فعال

(Capsantine )کپسایسین  و(Capsaicin )( 1باشد )شکل می

(Jancso et al., 1997 .) 

 

  
 ساختار شیمیایی کپسانتین )سمت راست( و کپسیسین در فلفل قرمز )سمت چپ( -1شکل 

 در جیره خوراکی جهت معموالً قرمز فلفل هایمیوه از

 شودمی استفاده اشتها افزایش برای گوشتی هایجوجه پرورش

(Ozer et al., 2006 .)Al-Kassie این به( 5015) همکاران و 

 سبتن تواندمی تند قرمز فلفل جیره خوراکی که رسیدند نتیجه

H/L  آن کننده تحریک عملکرد دهنده نشان که دهد کاهش را 

Prieto and Campo (5010 ). است طیور ایمنی سیستم بر

 استرس کاهش در جیره خوراکی فلفل قرمز که کردند پیشنهاد

 گرم 2/0 تغذیه است. موثر محیط دمای افزایش از ناشی گرمایی

 یمثبت تأثیر گوشتی هایجوجه گرم جیره 100 در تند قرمز فلفل

شد  خون چربی کاهش باعث همچنین داشت و رشد عملکرد بر

(Puvaca et al., 2016) .Abou-Elkhair ( 5018) همکاران و

( جیره کیلوگرم/گرم 2) تند قرمز استفاده از فلفل که دادند نشان

 و رشد پارامترهای بر موثر بطور گذارتخم هایدر جیره مرغ

 به. گذاردمی تأثیر مرغتخم کیفیت و گذاریتخم پارامترهای

 با مرغ تخم و سرم کلسترول و MDA غلظت ترتیب، همین

 . یافت کاهش موثر طور به قرمز در جیره فلفل گنجاندن

 رزماری

 خانواده از Rosmarinus officinalis رزماری با نام علمی   

Labiatae بنفش، صورتی، هایمانند و گل سوزنی هایبرگ با 

44 



Jabbari and Jabbari;  
Poultry body temperature regulating factors with medicinal plants 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 2 (Serial Number 23), Autumn 2022 

 

 

 زا اکسیدان آنتی نوع باشد که دارای چندینمی آبی یا سفید

کارنوزیک  اسید (،Carnosolکارنوسول ) مانند فالونوئیدها جمله

(Carnosic acid) و ( رزمارینیکRosmarinic acid) هایروغن و 

 زیستی فعال ترکیبات(. Angelini et al., 2003) باشدمی فرار

 یک،بتولین اسید کافئیک، اسید اسید، شامل رزمارینیک رزماری

 اسید و کارنوسول آن در که کافور هستند و اورسولیک اسید

 ,Crowley) باشندمی هااکسیدان آنتی ترینقوی کارنوزیک

 برابر سه کارنوزیک اسید اکسیدانی آنتی البته فعالیت(. 2008

 زولآنی هیدروکسی از بیشتر برابر هفت و کارنوسول از بیشتر

 ,.Richheimer et al) است بوتیله تولوئن هیدروکسی و بوتیله

 50) رزماری عصاره که کردند گزارش محققین(. 1996

 هایمرغ سرم در کلسترول کاهش باعث( کیلوگرم 100/لیترمیلی

 رب که حالی در شود،می گرمایی استرس شرایط تحت گذارتخم

 (. Torki et al., 2018) گذاردنمی تأثیر گلیسیرید تری سطح

 شوید

 خانواده از  Anethum graveolens Lشوید با نام علمی

Apiaceae است  لیمونن و کارون حاوی و(Kabeczka, 2002.) 

 کیلوگرم 100/لیترمیلی 12) شوید عصاره جیره خوراکی حاوی

 شاخص گرمایی، تنش تحت گذارتخم هایمرغ برای( جیره

 بخشید و همچنین بهبود را مرغتخم زرده شاخص و مرغتخم

 رد کلسترول و گلیسیرید تری سرمی سطح کاهش به منجر

شد  شاهد جیره مقابل در حرارتی تنش شرایط تحت هاجوجه

(Torki et al., 2018.) تاثیری هیچ جیره حاوی شوید حال، این با 

نداشت ولی  الشه صفات و گوشتی هایجوجه رشد عملکرد بر

داشت  ودهر سالمت بهبود و سرم لیپیدی پروفایل بر مثبتی تأثیر

داد  افزایش را گوشتی هایجوجه کلی عملکرد نتیجه در و

(Vispute et al., 2019 .) 

 کاسنی

 چندساله گیاهی .Cicorium intybus L کاسنی با نام علمی

 ایعلوفه محصول عنوان به نشخوارکنندگان برای معموالً که

 ریشه(. Li and Kemp, 2005) شودمی استفاده خوراک خوش

 دالیگوساکاری فروکتو و اینولین از زیادی غلظت حاوی کاسنی

 پیوند با فروکتوز از آب در محلول پلیمر یک اینولین. است

 ودهر فلور میکرو یکپارچگی بهبود برای معموالً. است گلیکوزیدی

 جذب بهبود برای آن از توانمی این، بر عالوه .شودمی استفاده

 پیدلی متابولیسم و کرد استفاده گوارش دستگاه در معدنی مواد

 Azorin-Ortuno et) دشومی خون چربی کاهش اثرات به منجر

al., 2009)نتخابیا تحریکی اثر بدلیل اینولین ترتیب، همین . به 

 در وبیوتیکپر عنوان به بیفیدوباکتریوم، و الکتوباسیلوس رشد بر

 عصاره جیره خوراکی(. Rehman et al., 2008) شودمی گرفته نظر

 بر گرممیلی 520 از بیش سطوح در کاسنی استات اتیلیک

 خون چربی کاهش و رشد عملکرد بهبود باعث کیلوگرم

 (.  Taraz et al., 2015) شد گرمایی تحت تنش گوشتی هایجوجه

  زردچوبه

 که بطور Curcuma Xanthorrhizaزردچوبه با نام علمی 

 نآ ریشه. کندمی رشد شرقی جنوب آسیای و اندونزی در طبیعی

 ستیپو التهابات درمان در که است موثری طبیعی ترکیبات حاوی

 فعال زیست ترکیبات این، بر عالوه. شودمی استفاده آکنه و

 توموری ضد و اکسیدانی آنتی خواصزردچوبه  از شده استخراج

 و Akbarian (.Rukayadi et al., 2006)دهند می نشان خود از

 گرممیلی 200 و 500 گنجاندن که دریافتند( 5010) همکاران

 گوشتی هایجوجه جیره خوراکی در زردچوبه اسانس کیلوگرم بر

 افزایش گلوتاتیون پراکسیداز، به منجر گرمایی تنش تحت

سطح  و رشد هورمون پالسمایی سطوح دیسموتاز، سوپراکسید

 یگرمای تنش معرض در گرفتن قرار. گردید سرم کل پروتئین

 ندمان هاییویتامین و معدنی مواد دفع طریق از طوالنی مدت برای

 اکسیدانیآنتی سیستم بر  Eو C ویتامین سلنیوم، روی، مس،

 سازیفعال در ثابتی نقش مواد این که داشت منفی تأثیر

 (. Daader et al., 2016)دارند  اکسیدانی آنتی هایآنزیم

 دارچین

 به که Cinnamomum zeylanicum Lدارچین با نام علمی 

 چندین شود، حاویمی تولید هند و سریالنکا در بومی صورت

 ا،هایزوفالون فلوونوئیدها، کاتچین، مانند فعال فنلی ترکیب

 نتیآ عنوان به فنلی ترکیبات این. است هافنل سایر و هافالون

 هستند های آزادرادیکال حذف به قادر که کنندمی عمل اکسیدان

(Gul and Safdar, 2009 .)Kanan پودر اثر( 5016) همکاران و 

 هایجوجه خونی پارامترهای و عملکرد بر( درصد 2/0) دارچین

 درجه 05) گرمایی تنش تحت( روزه یک نر جوجه 500) گوشتی

 جیره خوراکی که داد نشان نتایج .کردند بررسی را( گرادسانتی

 و کاهش بدن وزن افزایش و خوراک مصرف افزایش باعث دارچین

 شد. دهیدروژناز الکتات و خون اوریک اسید غلظت

  بیان شیرین

 عنوان به Glycyrrhiza glabraشیرین بیان با نام علمی 

 فالونوئیدها شامل عصاره آن اصلی اجزای که دارویی گیاه یک

 هایساپونین و( لیکیریتین و فورمونونتین ایزوفالونوئیدها،)

 نشاسته، ،(گلیسیریزین گلیسیرتینیک، اسید مانند) ترپنتری

 برخی و تاننین کولین، اسکوربیک، اسید آمینه، اسیدهای قندها،

 2 یا 5 ،1 مکمل(. Shalaby et al., 2004) باشدتلخ می مواد از

 آب در بدن وزن عصاره شیرین بیان بر کیلوگرم گرممیلی
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 ؛ جباری و جباری

 دارویی گیاهان با طیور بدن حرارت کننده تنظیم عوامل

 1041 پاییز، (پیاپی بیست و سه شماره) دو شماره ،و دو بیست دوره ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 تمثب تأثیر گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه آشامیدنی

 تلفات میزان وزن بدن،) گوشتی هایجوجه عملکرد بر داریمعنی

 عنوان به عصاره شیرین بیان مجموع، در. داشت( الشه و

 افزایش باعث که کندمی عمل کورتیکواستروئیدی هایهورمون

 عصاره شیرین بیان با طیور این، بر شود. عالوهمی بدن مقاومت

 تحت رطیو برای کنندگی خنک اثر که کردند مصرف بیشتری آب

  (.Al–Daraji, 2012) داشت گرما استرس

 گیری کلینتیجه

 گیاهی خوراکی هایها و جیرهمکمل از استفاده کلی طوره ب

  ل،محصو مقدار از بیشتر طیور تولید در به ویژه گیاهان دارویی

 االیب دمای. است مرتبط کنندهمصرف سالمت و محصول کیفیت

 ثباع نتیجه در و اکسیداتیو استرس افزایش به محیط، منجر

 اشین اکسیداتیو هایآسیب بنابراین،. شودمی سلولی هایآسیب

های خوراکی و جیره هامکمل با توانمی را حرارتی تنش از

 گرمایی  استرس نامطلوب اثرات بهبود جهت در گیاهان دارویی

رازیانه، زردچوبه و  مانند دارویی گیاهان بطورکلی، .داد کاهش

 اثرات کاهش و مرغ تخم بر کیفیت توجهی قابل اثر زنجبیل

 جودو از ناشی تأثیری، چنین دارند که گرمایی استرس نامطلوب

 یمنف اثرات کاهش در که باشدمی اکسیدانی آنتی ترکیبات

 دارد.  نقش گرمایی استرس
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Abstract  

The adverse effect of temperature increase (especially the increase in ambient temperature 

during the summer season) has raised many concerns for animal breeders, including in the poultry 

industry. High temperature leads to severe economic losses in poultry production; because the high 

temperature of the breeding environment is considered a potential stress factor. One of the practical 

ways to reduce the adverse effects of increasing temperature is to use medicinal plants in the diet of 

these birds. Therefore, in order to reduce the harmful effects of thermal stress during high ambient 

temperatures in poultry breeding, the use of several types of medicinal plants has been recommended 

in studies. Therefore, modifying the diet of birds by using herbal-medicinal supplements will be 

beneficial to a large extent in solving problems and reducing concerns; especially when advantages 

such as availability, real efficacy, low cost, as well as freedom from residual effects and antibiotic 

resistance are considered. In this study, various practical applications of several medicinal plants in 

improving the health status of poultry, especially as a thermoregulating agent, modulating the 

function of the immune system, and dealing with the effects of heat stress on immune system 

suppression, have been investigated. The purpose of this study is to review the published data on the 

applications of medicinal plants or their bioactive compounds in dealing with the harmful effects of 

heat stress in the poultry industry. 
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