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دامداری بخشی جدایی ناپذیر از کشاورزی است و تأثیر زیادی بر اقتصاد ملی دارد. تولیدات دامی تحت تأثیر 
بسیاری از عوامل بیرونی و درونی قرار می گیرد که بخش مهمی از آن تغذیه است. افزایش قیمت های محصوالت 
کشاورزی و هزینه های خوراک دام های مزرعه، منجر به افزایش مشکالت این بخش از کشاورزی شده است و 
برای حل این موضوع، تحقیقاتی در زمینه جایگزین های جدید منابع خوراکی متمرکز شده اند. از طرف دیگر 
بحث افزودنی های خوراکی گیاهی که جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها هستند، اهمیت یافته است، زیرا این 
افزودنی ها فرآیندهای مهمی را در بدن حیوانات انجام می دهند. برای متخصصان تغذیه دام معرفی یک افزودنی 
جایگزین سازگار با محیط زیست به منظور افزایش تولید، پیشگیری و درمان بیماری های دامی چالشی بزرگ است. 
ترکیبات  از  استفاده  است.  سالم ضروری  دامی  آوردن محصوالت  به دست  برای  مزرعه  حفظ سالمت حیوانات 
طبیعی مانند گیاهان و فرآورده  های گیاهان دارویی برای بهبود سالمت دام ها و همچنین برای برطرف کردن 
بر ترکیبات شیمیایی ارجحیت داده می شود. نوع گیاه دارویی و  نگرانی های مصرف کنندگان محصوالت دامی 
گیاهی  عصاره های  است.  مؤثر  تخم مرغ  و  شیر  تولید گوشت،  مصرف خوراک،  رشد،  بر  آنها  اسانس  تهیه  نحوه 
همچنین به افزایش کیفیت و ماندگاری محصوالت دامی کمک می کنند. اسانس های گیاهی مانند آنتی بیوتیک ها 
عمل می کنند، یعنی دارای طیف گسترده ای از فعالیت های ضد میکروبی علیه باکتری ها، قارچ ها و تک سلولی ها 
هستند. هدف از این مقاله بررسی اثر بخشی، نحوه عمل و کاربرد تغذیه ای، دارویی و تجاری گیاه آویشن به عنوان 

افزودنی خوراکی گیاهی در دام و طیور است.
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مقدمه
زیادی  تقاضای  کشاورزی  فعالیت های 
سطح  در  بیوتیکی  آنتی  مواد  مصرف  برای 
آنتی  کل  از  درصد   50 تقریباً  و  دارند  جهان 
کشاورزی  بخش  در  شده  تولید  بیوتیک های 
می رود  انتظار  بنابراین  می شود.  مصرف 
اهداف  برای  آنتی بیوتیک ها  از  استفاده  که 
افزایش  تا 66 درصد در سال 2030  کشاورزی 
یابد. با افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها تقاضا 
برای محصوالت دامی افزایش می یابد و نیاز به 
دام های پربازده از نظر تبدیل علوفه به گوشت، 
امر  همین  که  می شود  تشدید  مرغ  تخم  یا  شیر 
باعث افزایش سیستم های تولید فشرده دام شده 
فشار  آنتی بیوتیکها  از  بی رویه  استفاده  اما  است. 
میکروبی  جمعیت های  در  را  زیادی  انتخابی 
است  شده  باعث  رو  این  از  است،  کرده  ایجاد 
که به بقای سویه های مقاوم میکروب ها کمک 
میکروبی  آنتی  مقاومت  حاضر  حال  در  کند. 
حیوانات  و  انسان  سالمت  بر  که  باکتری هایی 
هشداردهنده ای  سطوح  به  می گذارند،  تأثیر 
رسیده است و به تهدیدی برای سالمت عمومی 
 FAO,( و امنیت غذایی جهانی تبدیل شده است
کردن  پیدا  برای  تالش  راستا  همین  در   .)2011

آنتی بیوتیک ها،  برای  مناسب  جایگزین هایی 
استفاده  بر روی  تحقیقات جدیدی  انجام  باعث 
است  شده  دام ها  تغذیه  در  دارویی  گیاهان  از 
 (Enioutina et al., 2017; Bacanlı & Başaran,

بر  متمرکز  تحقیقات  تعداد  نتیجه  در   ،)2019

به  گیاهی  اسانس های  تأثیر  از  استفاده  روی 
عنوان افزودنی جیره خوراکی برای دام ها به ویژه 
فلور  تنوع  ایران که دارای  مانند  در کشورهایی 

گیاهی زیادی است، افزایش یافته است.
پیشینه استفاده از گیاهان دارویی

جانبی  عوارض  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
نهاده،  باالی  هزینه های  مدرن،  داروهای 
میکروبی  مقاومت  باقی مانده های سمی در غذا، 
و توسعه سیستم های تولید ارگانیک دام، استفاده 
از گیاهان دارویی در پرورش دام ها افزایش یافته 
است. از گیاهان به عنوان بهبود دهنده سالمت و 
همچنین برای درمان بیماری ها استفاده می شود. 
بنابراین امروزه از داروها یا فرآورده های گیاهی 
به تنهایی یا در ترکیب با سایر داروهای شیمیایی 
به عنوان ماده  یا  بهبود وضعیت سالمتی و  برای 
درمانی استفاده می شود. از آنجایی که داروهای 
گیاهی بی خطر یا با حداقل عوارض جانبی در 
توسط  محصوالت  این  شوند،  می  گرفته  نظر 
می شوند.  استفاده  مردم  از  فزاینده ای  تعداد 

 .(Yuan et al., 2016(
و  ترکیبات  گیاهان  مختلف  اندام های  در 
متابولیت های زیست فعال ثانویه وجود دارد، که 
در مراقبت از سالمت حیوانات از طریق افزایش 
محیطی  آالینده های  کاهش  و  دام ها  بهره وری 
 )WHO( اهمیت دارند. سازمان بهداشت جهانی
دامپزشکی  روش های  از  استفاده  و  بررسی 
بهداشتی  اولیه  مراقبت های  انجام  برای  را  سنتی 
کرده  بیان  و  است  دانسته  ضروری  حیوانات 
است که سیستم دامپزشکی سنتی می تواند نقش 
مهمی در رشد جمعیت دام های کشورهای جهان 
 (Anand et al., 2019; Bacanlı & سوم ایفا کند

.)Başaran, 2019

نقش فرآورده های گیاهی در تولیدات 

دامی

بررسی ویژگی های  ....
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امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان 
برای  همچنین  و  دامی  مختلف  بیماری های 
مانند  پرمحصول  حیوانات  وری  بهره  افزایش 
قرار  توجه  مورد  مجدداً  طیور  و  گوسفند  گاو، 
گرفته است، زیرا از فرآورده های گیاهی به طور 
مراقبت های  اقدامات  در  توان  می  فزاینده ای 
اینکه  علی رغم  کرد.  استفاده  دام ها  بهداشتی 
برای  گسترده ای  مدرن  درمانی  برنامه های 
توسط  روستایی  بهداشتی  مراقبت های  ارتقای 
سازمان های دولتی و بیمارستان ها اجرا می شود، 
دارویی  گیاهان  از  استفاده  با  سنتی  درمان های 
از  برخی  در  کرده اند.  حفظ  را  خود  محبوبیت 
مستند  غیر  سنتی  دانش  مردم  افتاده  دور  مناطق 
حیوانات،  های  بیماری  مورد  در  گسترده ای 
دارند.  آنها  فرموالسیون  و  گیاهی  های  درمان 
خدمات  نبود  هنگام  در  عشایری  روستاهای  در 
با  درمانی  روش های  از  استفاده  دامپزشکی 
داروهای سنتی گیاهی مختلف برای معالجه دام 
 (Bacanlı & Başaran, است  رایج  همچنان  ها 

.)2019

شیمیایی  داروهای  نامطلوب  اثرات 
و  آنتی بیوتیکی  های  مانده  باقی  وجود  مانند 
فرآورده های  و  گوشت  در  سمی  متابولیت های 
استفاده طوالنی  هنگام  دامی  جانبی محصوالت 
مدت از محصوالت دارویی مصنوعی که منجر 
به مشکالتی از جمله مقاومت آنتی بیوتیکی در 
انسان می شود، نگران کننده است. عالوه بر این 
بسیاری  برای  بهداشتی  های  مراقبت  های  هزینه 
از دامداران بسیار زیاد است. گاهی اوقات نیز به 
دلیل دور بودن روستاها از مناطق شهری به ندرت 
می شود.  محقق  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی 

گیاهی  داروهای  از  استفاده  بر  مسائلی  چنین 
شیمیایی  داروهای  برای  جایگزینی  عنوان  به 
ایمن  نسبتاً  روستایی  مردم  برای  اینکه  دلیل  به 
کند   می  تأکید  باشد،  می  صرفه تر  به  مقرون   و 

.(Bacanlı & Başaran, 2019(
حدود  خوک  و  بز  گوسفند،  اسب،  گاو، 
70 درصد از حیوانات تحت درمان با داروهای 
طیور  آن  از  پس  و  می دهند  تشکیل  را  گیاهی 
خرگوش  و  درصد(   5/3( سگ  درصد(،   9/1(
این  مصرف  بعدی  های  رتبه  در  درصد(   4/3(
به  تنها  نه  امر  این  دلیل  دارند.  قرار  فرآورده ها 
از محصوالت  استفاده  به  عمومی  گرایش  دلیل 
طبیعی برای درمان بیماری ها، بلکه به دلیل وجود 
شواهد قابل توجه در مورد اثر بخشی داروهای 
گیاهی است. استفاده از محصوالت طبیعی روز 
واقع  در  می کند.  پیدا  بیشتری  اهمیت  روز  به 
به  طبیعی  محصوالت  برای  فزاینده ای  ترجیح 
جای مصنوعی وجود دارد، زیرا مردم به درستی 
محصوالت  که  کنند  می  فکر  نادرست  حتی  یا 
نامطلوب  پیامدهای  و  جانبی  عوارض  طبیعی 
فرآورده های  از  صحیح  استفاده  دارند.  کمتری 
گیاهی می تواند پاسخی قابل قبول برای عوارض 
 (Kuralkar & جانبی داروهای معمولی ارائه دهد

 .)Kuralkar, 2021

برخی از گیاهان معطر و عصاره برخی گیاهان 
هضم  و  اشتها  کننده  تحریک  خواص  دارای 
هستند. همچنین متابولیت های ثانویه متعددی که 
توسط گیاهان ساخته می شوند، به عنوان عوامل 
فیزیولوژیکی  تنش زای  عوامل  برابر  در  دفاعی 
میکروارگانیسم های  و  شکارچیان  محیطی،  و 
بیماری زا عمل می کنند. گیاهان دارویی ممکن 
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است به عنوان یک جایگزین طبیعی آنتی بیوتیک، 
به عنوان یک ضد التهاب، یک آنتی اکسیدان و 
به  گیاهان  سایر  با  همراه  ایمنی  سیستم  محرک 
عنوان فاکتور حمایت کننده مورد استفاده قرار 
گیرند. این دسته از گیاهان حاوی انواع مختلفی 
از مواد فعال دارویی هستند و هر گیاه ترکیب و 
خواص منحصر به فرد خود را دارد. هنگامی که 
از گیاهان به صورت گیاه کامل و یا از برگ های 
گیاه استفاده می شود و با گیاهان دیگر ترکیب 
به صورت  توانند  می  فعال  مواد  این  شوند،  می 
رو  این  از  و  کرده  عمل  هماهنگ  و  هم افزایی 
کنند  ایجاد می  را  مطلوبی  اثرات  طبیعی  به طور 

.(Parham et al., 2020(
گیاهان دارویی به عنوان افزودنی های 

جیره خوراکی دام ها

گسترش  از  قبل  و  قرن ها  طول  در 
آنتی بیوتیک ها، مردم فرهنگ های مختلف جهان 
از گیاهان محلی در درمان بیماری های مختلف 
فیتوژنیک  گیاهان  می کردند.  استفاده  دامی 
واکنش های  که  هستند  شیمیایی  مواد  حاوی 
تحریک  حیوان  بدن  در  را  فیزیولوژیکی 
در  خوراکی  افزودنی های  عنوان  به  و  می کنند 
بسیاری  می شوند.  استفاده  ها  دام  غذایی  جیره 
آنتی  از  استفاده  نیز  این  از  پیش  کشورها  از 
باقی  دلیل  به  ها  دام  در خوراک  را  ها  بیوتیک 
ماندن اثرات مضر آن در محصوالت دام و طیور 
ممنوع کرده بودند. استفاده از گیاهان دارویی و 
عصاره های آنها به عنوان افزودنی های خوراکی 
عمومی  سالمت  بهبود  در  که  پتانسیلی  دلیل  به 
در  رشد  محرک  عنوان  به  همچنین  و  حیوان 
دام ها دارند، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار 

 (Khan et al., 2012; Melo et al., گرفته  است 
2015(. گیاهان و ادویه های مختلف به علت دارا 

بر هضم  فعال،  از اجزای  تنوع گسترده ای  بودن 
مواد مغذی به روش های مختلف مانند تحریک 
صفراوی،  اسیدهای  سنتز  افزایش  بزاق،  ترشح 
تحریک عملکرد آنزیم های پانکراس و افزایش 
تأثیر  معده  مخاط  گوارشی  های  آنزیم  فعالیت 
از  برخی  مکمل های  از  استفاده  می گذارند. 
گیاهان و گیاهان دارویی یا عصاره آنها در جیره 
و  بازده خوراک  افزایش  باعث  دام ها  خوراکی 
و  هضم  مثلی،  تولید  و  تولیدی  عملکرد  بهبود 
جذب مواد مغذی، ترکیب میکروبیوتای روده، 
عملکرد سیستم ایمنی، وضعیت آنتی اکسیدانی، 
و  مرگ  میزان  کاهش  و  الشه  صفات  کیفیت 
 (Kuralkar & Kuralkar, میر حیوانات می شود 

 .)2021

ضرورت مروری جامع بر استفاده از آویشن 

در تغذیه دام

به  توجه  با  گیاهی  افزودنی های  امروزه 
محدودیت استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک های 
زمینه  یک  به  دام ها  پرورش  در  رشد  محرک 
زیرا  اند،  شده  تبدیل  تحقیقاتی  مطالعات  مهم 
نسبت  گیاهی  افزودنی های  که  است  ثابت شده 
خواص  داشتن  لطف  به  شیمیایی  مواد  سایر  به 
آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی، می توانند برای 
سالمت و رفاه حیوانات مفید باشند. اما اطالعات 
متابولیسم  و  عمل  مکانیسم  مورد  در  کمی 
مورد  در  همچنین  و  دام ها  در  دارویی  گیاهان 
این  که  آنها  مصرف  زمان  و  دوز  مناسب ترین 
وجود  هستند،  مثبت  فعالیت  دارای  ترکیبات 
محدودی  اطالعات  همچنین  نهایت  در  دارد. 

بررسی ویژگی های  ....
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اندام های  در  آن  زیستی  تجمع  میزان  مورد  در 
مختلف، به ویژه در دام های مورد مصرف انسان 
از  یکی   .(Oceľová et al., 2019(دارد وجود 
 )TEO( این مکمل های تغذیه ای اسانس آویشن
و  است  تیمول  زیادی  مقادیر  است که محتوای 
ارزیابی  و  سنتی  دانش  بررسی  ما  مطالعه  هدف 
اهمیت  و  آویشن  دارویی  گیاه  بالقوه  مزایای 
برای مدیریت کارآمد و  تولیدات دامی  آن در 

پرورش موفق حیوانات مزرعه می باشد.
آویشن  گیاه  عملی  کاربردهای   1 جدول 
و  دام  و  انسان  در  سنتی  دارویی  گیاه  به عنوان 
نتایج استفاده از آن را در تحقیقات مختلف نشان 

می د هد.
از میان گیاهان مورد استفاده در گیاه درمانی، 
توجه  مورد   )Thymus vulgaris L.( آویشن 
 (Ribeiro et بسیاری از محققان قرار گرفته است
آن  فعال  اسانس  اصلی ترین  تیمول   .)al., 2019

آنتی  فعالیت  آزمایشگاهی  شرایط  در  که  است 
میکروبی بر روی باکتری های گرم منفی و گرم 
مثبت با کم کردن فعالیت آنزیم های باکتری و یا 
آسیب به ساختار غشای سلولی آنها دارد که در 
تأثیر  آنها  آنزیمی  واکنش های مخرب  بر  نتیجه 

 .(Castro Filho et al., 2021( می گذارد
منظوره  چند  دارویی  گیاه  یک  آویشن 
است.  شده  پراکنده  جهان  سراسر  در  که  است 
آن  بخش  محبوب ترین  آویشن  سبز  قسمت 
سراسرجهان  در  نیز  ادویه  صورت   به  که  بوده 
اسانس   .)1 می گیرد )شکل  قرار  استفاده  مورد 
موجود در آویشن عمدتاً متشکل از تیمول )5-

کارواکرول  و  فنل(  ایزوپروپیل  متیل-2-1- 
است  فنل(  ایزوپروپیل  )5-ایزوپروپیل-2-1- 

)شکل 2(، که خواص آنتی باکتری، ضد قارچ، 
ضد  ویروسی،  ضد  تکثیر،  ضد  اکسیدان،  آنتی 
سرطان زایی، ضد التهاب، ضد اسپاسم، محرک  
سیستم ایمنی، کاهش انتشار گاز متان و همچنین 
 (Orłowska et al., خواص کنه کشی را داراست
مختلفی  محققین   .)2015; Salehi et al., 2018

پودر  صورت  به  را  آویشن  از  استفاده  اثرات 
یک  عنوان  به  اسانس  عصاره  یا  شده  خشک 
افزودنی خوراکی و یا به عنوان مکمل خوراکی 
 (Boutoial et al., در تغذیه دام بررسی کرده اند
Gadde et al., 2017 ;2013(. زمانی که آویشن 

با سایر علوفه های جیره مخلوط می شود، اسانس 
بر عملکرد  اثرات مفیدی  تیمول موجود در آن 
و  گوارشی  آنزیم های  تحریک  طریق  از  دام ها 
بهبود قابلیت هضم دارد. اسانس آویشن به عنوان 
یک افزودنی خوراکی گیاهی در تغذیه دام ها 
افزایش  طریق  از  حیوانات  عملکرد  بهبود  برای 
و  متابولیسم  افزایش  گوارش،  دستگاه  ترشح 
جذب مواد مغذی و کاهش ترکیبات خطرناک 
با  برهمکنش  از  ناشی  آزاد  رادیکال های  و 
می شود  استفاده  سلولی  بیولوژیکی  ترکیبات 

 .)Aboelwafa & Yousef, 2015(
گیاهانی  از  شده  استخراج  اسانس های 
آنتی میکروبی  خواص  از  فراتر  آویشن،  مانند 
نقش  می توانند  آنتی اکسیدانی شان،  و 
با  غذایی  مواد  حفظ  برای  را  امیدوارکننده ای 
اکسیداتیو  مهار  و  میکروبی  رشد  کردن  کند 
معطر  گیاهان  سایر  و  آویشن  اسانس  کنند.  ایفا 
دام ها  تغذیه  در  کلیدی  نقش  باستان  دوران  از 
بهبود  نتیجه  در  و  خوراک  طعم  بهبود  نظر  از 
تیمول  است.  کرده  ایفا  جیره  خوراکی  خوش 
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گیاهان  سایر  و  آویشن  در  موجود  اسانس 
مانند  غذاهایی  به  دهنده  طعم  عنوان  به  دارویی 
است.  شده  اضافه  سفید  و  قرمز  گوشت  ماهی، 
داد  نشان   )2018( همکاران  و  هرناندز  مطالعه 
که می توان با استفاده از اسانس آویشن ارزش 
و خطر  افزایش  را  غذایی گوشت خشک شده 
ابتال به بیماری های ناشی از غذا در طول فرآیند 
تحقیقات  برطبق  داد.  کاهش  را  کردن  خشک 
اسانس  از  استفاده   )2018( همکاران  و  هرناندز 
آویشن دارای مزایای دوگانه است. زیرا از یک 
جهت تقاضای زیادی از سوی مصرف کنندگان 
عنوان  به  طبیعی  محصوالت  از  استفاده  برای 
غذا  کیفیت  بهبود  برای  جایگزین  افزودنی های 
وجود دارد و از جهت دیگر باعث کاهش خطر 
 (Christaki et al., میکروارگانیسم ها خواهد شد

.)2020; Miresa, 2020

گونه های گیاه آویشن

آویشن یک گیاه علفی یکساله یا چند ساله 
است و از 250 تا 400 گونه تشکیل شده است 
تقریباً  جهان  سراسر  در   .(Khan et al., 2012(
دارد  وجود  آویشن  گیاه  از  متعددی  گونه های 
باغی  آویشن  از:  عبارتند  آنها  رایج ترین  که 
 Thymus( لیمویی )Thymus vulgaris(، آویشن 
 Thymus( پشمی  آویشن   ،)citriodorus

 Thymus( آویشن خزنده ،)pseudolanuginosus

 )Thymus serpyllum( آویشن وحشی ،)praecox

آویشن   .)Thymus serpyllum( الفین  آویشن  و 
باغی )Thymus vulgaris( رایج ترین و مهم ترین 
گونه آویشن است که به طور گسترده به عنوان 
طعم دهنده، یک گیاه در آشپزی و یک داروی 
 (Stahl-Biskup &  ( می شود  استفاده  گیاهی 

 .Venskutonis, 2012

اثر اسانس آویشن بر شکمبه 

نشخوارکنندگان 

تغذیه  در  گیاهی  خوراکی  افزودنی های 
انرژی  بازده  افزایش  هدف  با  نشخوارکنندگان 
عملکرد  افزایش  نتیجه  در  و  شکمبه  تخمیری 
گذشته  سال های  در  شود.  می  استفاده  دام ها 
افزودنی  اصلی ترین  به  عنوان  یونوفورها 
خوراکی محرک رشد در دامپروری ها بوده اند. 
با این وجود استفاده از موننسین در جیره دام ها 
یافتن  درنتیجه  و  شد  ممنوع  اروپا  اتحادیه  در 
برای  جایگزینی  عنوان  به  دیگری  ترکیبات 
ضروری  خوراکی  افزودنی  عنوان  به  موننسین 
شده  مشخص  که  آنجایی  از  رسید.  می  نظر  به 
آویشن  اسانس  در  موجود  ترکیبات  که  است 
دارای خواص آنتی میکروبی هستند، می توان از 
آن به عنوان جایگزینی برای یونوفورها استفاده 

۱ 
 

 ).Thymus vulgaris L(آويشن باغي گل و گياه .1شكل
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کرد. پتانسیل اسانس آویشن به دلیل ویژگی های 
منحصر به فرد آن به عنوان دستکاری کننده محیط 
شکمبه به طور گسترده در شرایط آزمایشگاهی 
حال  این  با  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
مطالعات In Vivo  که اسانس آویشن را به عنوان 
محدود  می کند،  ارزیابی  خوراکی  افزودنی 
هستند)Khorrami et al., 2015). تحقیقات نشان 
داده اند که اسانس آویشن نسبت مولی استات و 
نسبت  و  کاهش  را  پروپیونات  به  استات  نسبت 
طور  به  می دهد.  افزایش  را  پروپیونات  مولی 
را  پروپیونات  مولی  نسبت  نیز  موننسین  مشابه 
غلظت  دهد.  می  کاهش  را  استات  و  افزایش 
باالی پروپیونات باعث افزایش انرژی حاصل از 
تخمیر شکمبه می شود که می تواند عملکرد دام 
را بهبود بخشد. از سوی دیگر ترکیبی از اسانس 
ظاهری  هضم  بر  دارچین  و  میخک  آویشن، 
مواد مغذی، تخمیر شکمبه و جمعیت میکروبی 
درصد   50 با  شده  تغذیه  گوسفندان  در  شکمبه 

 .(Ribeiro et al., 2020( یونجه تأثیری نداشت
بر  را  تیمول  مهاری  اثر  دیگری  محققان 
میکروارگانیسم های  روی جذب گلوکز توسط 
رشد  بر  تیمول  کردند.  مشاهده  شکمبه 
فعالیت  همچنین  و  شکمبه  میکروارگانیسم های 
ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود  و  اکسیدانی  آنتی 
ارزیابی  به  مربوط  مطالعات  داشت.  تأثیر  دام ها 

استفاده از اسانس آویشن در خوراک دامی در 
منابع تحقیقاتی محدود است. با این حال بسیاری 
آنتی میکروبی  فعالیت  آزمایشگاهی  موارد  از 
اثرات  و  متان  تولید  از طریق کاهش  را  آویشن 
داده اند  نشان  شکمبه  تخمیر  پارامترهای  بر  آن 

 .(Castro Filho et al., 2021(
اثر آویشن بر کاهش انتشار متان در روده 

نشخوارکنندگان

به منظور کاهش مشکالت تغذیه ای و کاهش 
و    CH4 مانند  گلخانه ای  گازهای  مقادیر  تولید 
محصول  یک  از  استفاده  ها،  دام  توسط    CO2

طبیعی به عنوان افزودنی خوراکی ضروری به نظر 
اسانس  می رسد. خواص ضد میکروبی عصاره 
 In و   In Vivo مطالعات  طریق  از  معطر  گیاهان 
کنترل  و  شکمبه  میکروب های  مهار  در    Vitro

گازهای تخمیری، اسیدهای چرب فرار )VFA( و 
اثر بر روی بوی ضایعات دام مشاهده شده است. 
از  تیمول موجود در آویشن  این صورت که  به 
رشد باکتری سلنوموناس HD4 نشخوارکنندگان 
به  را  گلوکز  که   JB1 گاوی  استرپتوکوک  و 
الکتات، CO2 و CH4 تخمیر می کنند، جلوگیری 
به  آویشن  در  موجود  تیمول  مولکول  می کند. 
باکتری های  مانند  پاتوژن هایی  معنی داری  طور 
 ،CO2 متان،  بو،  باکتر،  کمپیلو  و  اشریشیاکلی 
انتشار آمونیاک تولیدی توسط دام ها را  اوره و 

۲ 
 

 
 ,Shiyab, 2012( )Safwan Shiyab( كارواكرول و تيمول ساختار شيميايي. 2 شكل                         

2012( 
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در دامداری ها کاهش می دهد. اسانس آویشن 
بر غشای سلولی میکروب ها اثر می گذارد و از 
 (Aljaafari می کند  جلوگیری  باکتری ها  رشد 
های  عصاره  افزودن  بنابراین   .et al., 2019(
به  منجر  شکمبه  به  گیاهی  ضروری  روغن های 
مهار دآمیناسیون و متانوژن ها می شود که منجر 
و  استات  و  متان  آمونیاکی،  نیتروژن  کاهش  به 
افزایش غلظت بوتیرات و پروپیونات خواهد شد 

 .(Baraz, et al, 2018(
که  دادند  نشان   )2018( همکاران  و  سلمان 
افزودن  از  پس  شکمبه  گازهای  تجمعی  مقدار 
تیمول  و  میخک  سبز،  زیره  آلدئید  اسانس  سه 
یافت.  کاهش  معنی داری  طور  به  یونجه  به 
تیمول اسانس حاصل از گیاه آویشن مهارکننده 
است.  آزمایشگاهی  در شرایط  متان  تولید  قوی 
با  دام ها  جیره  در  آویشن  اسانس  از  استفاده 
و  کاهش  را  کل  گاز  تولید  باالتر  دوز  سطح 
تجزیه پذیری  عبوری خوراک،  پروتئین  فعالیت 
 )NH3-N( خوراک و غلظت نیتروژن آمونیاکی
را افزایش داد )Salman et al., 2018). تحقیقات 
داد  نشان   )2006( همکاران  و  کاستیلجوس 
 1000 تا   500 غلظت  با  تیمول  افزودن  که  که 
به طور  به کشت های شکمبه  لیتر  میلی گرم در 
نیتروژن آمونیاکی را کاهش  معنی داری غلظت 

 .(Castillejos, et al, 2006( می دهد
بین تولید متان و تشکیل پروپیونات در شکمبه 
رابطه منفی وجود دارد. استات و بوتیرات تولید 
افزایش می دهند، در حالی که تشکیل  را  متان 
پروپیونات تولید متان را کاهش می دهد. وقتی 
هدایت  متان  تولید  سمت  به  کمتری   H2 که 
یک  عنوان  به  پروپیونات  تشکیل  شود،  می 

طبق  بر  می کند.  عمل  شکمبه  در   H2 چاهک 
که  هنگامی   )2000( مارتین  و  ایوانز  تحقیقات 
محیط  در  شکمبه  مخلوط  میکروارگانیسم های 
کشتی حاوی گلوکز و 400 میکروگرم بر میلی 
و  شکمبه  نهایی   pH شدند،  انکوبه  تیمول  لیتر 
غلظت  و  افزایش  پروپیونات  به  استات  نسبت 
کاهش  الکتات  و  پروپیونات  استات،  متان، 
و  استات  تیمول،  از  استفاده  حال  این  با  یافت. 
پروپیونات را نیز مهار می کند و این تغییرات از 
برای  نهایی تخمیر  تغذیه ای در محصوالت  نظر 
وجود  با  زیرا  بود،  نخواهد  مفید  میزبان  حیوان 
را  الکتات  و  متان  غلظت  تیمول  با  تیمار  اینکه 
کاهش و pH  نهایی را در تخمیر گلوکز مخلوط 
میکروارگانیسم های شکمبه افزایش داد، غلظت 
 (Evans & استات و پروپیونات نیز کاهش یافت

 .)Martin, 2000

شده  انجام  آزمایشگاهی  اولیه  مطالعات 
همکاران  و  آلمیدا  تحقیقاتی  گروه  توسط 
)2015( نشان داده است که حداکثر دوز مصرف 
 )BW( تیمول 5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن
است. فرض شده است که تزریق اسانس تیمول 
بهبود  تخمیر شکمبه،  برای دستکاری  تواند  می 
مصرف خوراک، قابلیت هضم و کاهش تولید 
نلور  متان، بدون تأثیر منفی بر سالمت گاوهای 

استفاده شود. 
مکمل  اثرات   )2021( همکاران  و  هو  فیل 
اسانس آویشن را که دارای فعالیت ضد میکروبی 
خوراک،  مصرف  بر  است،  اکسیدانی  آنتی  و 
پارامترهای  و  شکمبه  تخمیر  تغذیه ای،  رفتار 
خونی گاوپرواری نلور، با هدف نشان دادن دوز 
ایده آل اسانس آویشن بررسی کردند. تولید کل 
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تزریق  تأثیر  گاز در شرایط آزمایشگاهی تحت 
اسانس آویشن قرار گرفت. اسانس آویشن هیچ 
با زنجیره  گونه تأثیری بر روی اسیدهای چرب 
خونی  پارامترهای  بر  همچنین  نداشت.  کوتاه 
اریتروگرام،  مانند  آنها  آزمایش  شده  ارزیابی 
کبدی  آنزیم های  و  ها  متابولیت  لوکوگرام، 
 8 تا  آویشن  اسانس  تزریق  نداشت.  تأثیری 
پارامترهای  بر  مضری  اثرات  روز  در  میلی لیتر 
تغذیه ای و متابولیکی گاو پرواری نلور در شرایط 
In Vitro و In Vivo نداشت. آنها بیان داشتند که 

در  آویشن  اسانس  ایده آل  دوز  بررسی  برای 
بهبود کارایی گاوهای گوشتی مطالعات بیشتری 

.(Castro Filho et al., 2021( مورد نیاز است
تأثیر آویشن بر تولید طیور

از آویشن می توان به عنوان یک گیاه دارویی 
است  شده  گزارش  و  کرد  استفاده  جایگزین 
اضافه  طیور  خوراک  به  آویشن  که  زمانی  که 
همچنین  و  خوراک  مصرف  و  اشتها  می شود، 
افزایش  را  زا  درون  گوارشی  آنزیم های  ترشح 
در  موجود  فنولی  ترکیبات  آن  دلیل  دهد.  می 
ایمنی  سیستم  تقویت  موجب  که  است  آویشن 
 )2007( همکاران  و  کراس  می شود.  طیور  بدن 
به  تواند  می  آویشن  گیاه  که  کردند  گزارش 
جایگزین  طبیعی  رشد  محرک  یک  عنوان 
به  که  زمانی  آویشن  شود.  بیوتیک ها  آنتی 
و  گوشتی  جوجه های  در  رشد  محرک  عنوان 
معنی داری  به طور  استفاده می شود،  بلدرچین ها 
میکرو  خونی،  پارامترهای  از  بعضی  بدن،  وزن 
فلور روده و ضریب تبدیل خوراک و همچنین 
درصد احشای داخلی1 کبد، قلب و سنگدان را 

 1dressing percentage

بهبود می بخشد و چربی شکم را کاهش می د هد. 
اضافه  طیور  جیره  به  که  زمانی  آویشن  اسانس 
وزن  افزایش  طور  همین  و  بدن  وزن  شود،  می 
اسانس  و  تیمول  می دهد.  افزایش  را  روزانه 
می توانند  آویشن  گیاه  در  موجود  کارواکرول 
جمعیت سکومی سالمونال، کامپیلو باکتر ژژونی 
کاهش  جوجه ها  در  را  انتریتیدیس  سالمونال  و 

 .(Venkitanarayanan et al., 2013( دهند
اثرات آویشن بر عملکرد جوجه های 

گوشتی و بلدرچین

جوجه های  عملکرد  بر  آویشن  مفید  اثرات 
عوامل  سایر  با  ترکیب  در  یا  تنهایی  به  گوشتی 
داد  نشان  مطالعه  چندین  است.  شده  گزارش 
با  که جیره خوراکی جوجه های گوشتی همراه 
مکمل اسانس آویشن باعث افزایش وزن روزانه 
بدن، بهبود ضریب تبدیل خوراک، زنده مانی و 
گوشتی  جوجه های  در  تولید  راندمان  افزایش 
می شود. اسانس آویشن می تواند به عنوان یک 
بر  مثبت  اثرات  دارای  جایگزین  رشد  محرک 
عملکرد اقتصادی و پاسخ ایمنی استفاده شود. بر 
مکمل   )2010( همکاران  و  طغیانی  مطالعه  طبق 
گرم   5 با  گوشتی  جوجه های  خوراکی  جیره 
آویشن در کیلوگرم جیره می تواند عملکرد رشد 
پاسخ های  بر  مخربی  تأثیر  گونه  هیچ  بدون  را 
 (Wade بخشد  بهبود  پارامترهای خونی  و  ایمنی 

.et al., 2018(
پیشنهاد کردند  البیتاوی )2009(  و  القویسین 
که اثر ضد باکتریایی آویشن می تواند در بهبود 
باشد.  داشته  نقش  گوشتی  جوجه  های  عملکرد 
جیره های  با  شده  تغذیه  گوشتی  جوجه  های  در 
و  مدفوع  ظاهری  هضم  قابلیت  آویشن  حاوی 

بررسی ویژگی های  ....
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قابلیت هضم پروتئین خام بهبود پیدا کرد و در 
گوشتی  جوجه  های  عملکرد  بهبود  باعث  نتیجه 
 )2003( همکاران  و  لی  اساس  همین  بر  شد. 
فعالیت  افزایش  باعث  آویشن  که  دریافتند 
آمیالز،  جمله  از  پانکراس  گوارشی  آنزیم های 
جوجه  های  در  کیموتریپسین  و  تریپسین  لیپاز، 
گوشتی می شود و نتیجه گرفتند که چنین اثرات 
تحریک کننده آنزیمی می  تواند منجر به استفاده 
بهتر از خوراک و در دسترس قرار گرفتن مواد 
مغذی جیره شود. مکمل جیره غذایی جوجه های 
می تواند  آویشن  اسانس  از  ترکیبی  با  گوشتی 
عملکرد رشد جوجه های گوشتی را بهبود بخشد 
و شیوع عفونت سالمونال هایدلبرگ را کاهش 
درمان  و  پیشگیری  در  مناسبی  کاندید  و  دهد 
آنتریت نکروز ناشی از کلستریدیوم پرفرنژنس2 
است.  طیور  در  روده ای  بیماری  یک  که  شود 
معنی  داری  افزایش   )2007( همکاران  و  جانگ 
تریپسین  و  مالتاز  پانکراس،  آمیالز  فعالیت  در 
مختلفی  ترکیبات  که  گوشتی  جوجه های  در 
بودند،  کرده  دریافت  تجاری  اسانس های  از 
مشاهده کردند )Miresa, 2020). در  مطالعه ای 
استفاده  تأثیر   )2014( همکاران  و  پالچا  توسط 
اکسیدانی  آنتی  وضعیت  بر  آویشن  اسانس  از 
گوشتی  جوجه های  در  روده  دیواره  سالمت  و 
از یک  استفاده  و مشخص شد که  ارزیابی شد 
جیره پایه همراه با 0/5 گرم در کیلوگرم روغن 
را   )MDA( آلدئید  دی  مالون  غلظت  آویشن، 
  (IgA  A(  A ایمونوگلوبولین  غلظت  و  کاهش 
نتیجه  در  داد،  افزایش  دوازدهه  مخاط  در  را 
سد  یکپارچگی  و  خون  فاگوسیت های  فعالیت 

 2Clostridium perfringens

آنتی  وضعیت  باعث  که  بخشید  بهبود  را  روده 
اکسیدانی و پاسخ ایمنی بهتر در جوجه ها شد. 
پالسما،  در  تیمول  وجود  همچنین  محققین  این 
بر  آن  تأثیر  و  سینه  عضله  و  دوازدهه  دیواره 
جوجه های  در  اکسیدانی  آنتی  دفاعی  سیستم 
مختلف  غلظت های  مصرف  از  پس  گوشتی 
صفر درصد، 0/05 درصد و 0/1 درصد اسانس 
به مدت 4 هفته ارزیابی کردند. آنها  آویشن را 
طریق  از  تیمول  مؤثر  جذب  که  گرفتند  نتیجه 
با  سیستمیک  خون  گردش  به  گوارش  دستگاه 
با  تیمول  اسانس  مکمل های حاوی یک درصد 
افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز )SOD( و 
دی آلدئید  مالون  غلظت  در  معنی داری  کاهش 
تنها  حال  این  با  بود.  همراه  خون  در   )MDA(
شد.  یافت  سینه  ماهیچه  در  تیمول،  از  ردیابی 
این امر نشان می دهد که در این غلظت تیمول 
اما  خون  در  مشخص  اکسیدانی  آنتی  فعالیت 
فعالیت اکسیداسیون چربی کمتری در عضالت 
همکاران  و  مایر  هاسل  تحقیقاتی  گروه  دارد. 
این  در  یافتند.  دست  مشابهی  نتایج  به   )2015(
مکمل  به عنوان  گوشتی  جوجه های  به  مورد 
غذایی گیاه آویشن )برگ ها و گل های آویشن 
 ،0/1  ،0( مختلف  غلظت های  در  ساقه(  بدون 
0/2، 0/3 و 1 درصد وزنی( به  مدت 35 روز داده 
شد. آنها در گروه آویشن یک درصد، تیمول را 
در روده و پالسمای خون و در بافت های کبد و 
ماهیچه شناسایی کردند. اوسل اووا و همکاران 
آویشن  اسانس  که  زمانی  دادند  نشان   )2016(
افزودنی  یک  عنوان  به  درصد   0/5 غلظت  در 
و  کبد  در  تیمول  شدید  متابولیسم  شد،  استفاده 
شد.  مشاهده  کلیه جوجه ها  بافت  در  آن  تجمع 
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 35/40( آویشن  اسانس  اثربخشی  همچنین 
 ،200( مختلف  غلظت های  در  تیمول(  درصد 
300 وppm 400( نسبت به آنتی بیوتیک محرک 
جیره  در   )100  ppm( فالووفسفولیپول3  رشد 
مقایسه  روز   35 مدت  به  بلدرچین  های  جوجه 
بلدرچین های  در  توجهی  قابل  تغییرات  شد. 
 400 ppm تغذیه شده با اسانس آویشن به مقدار
کاهش  خوراک،  تبدیل  ضریب  بهبود  مانند 
تری گلیسیرید، افزایش پرزهای دوازدهه و تون 
در  اکسیداسیون  سرعت  کاهش  و  ماهیچه ای 
شاهد  با  مقایسه  در  یخچال  در  نگهداری  طول 

.(Escobar et al., 2020( بدست آمد
اثرات آویشن بر عملکرد مرغ های 

تخمگذار

چندین مطالعه نشان داد که گنجاندن اسانس 
تخمگذار  مرغ های  خوراکی  جیره  در  آویشن 
باعث بهبود عملکرد تولیدی آنها می شود. علی 
افزودن  که  دادند  گزارش   )2007( همکاران  و 
باعث  تخمگذار  مرغ های  جیره  در  آویشن 
تخم،  تولید  و  خوراک  تبدیل  ضریب  بهبود 
 ،HDL ،LDL باروری و جوجه ریزی و کاهش
کلسترول و چربی کل در پالسمای خون، کبد 
به  دیگر  تحقیقی  شود.  می  مرغ  تخم  زرده  و 
نتیجه رسید که گنجاندن سیر و آویشن در  این 
رژیم غذایی می تواند اثرات مفیدی بر عملکرد 
زرده  رنگ  بهبود  نظر  از  تخمگذار  مرغ های 
کرد  نشان  خاطر   )2011( منصوب  باشد.  داشته 
پودر  با  شده  تغذیه  تخمگذار  مرغ های  در  که 
یافت.  بهبود  مرغ  تخم  کیفیت  و  تولید  آویشن 
اولمز )2011( تولید  یافته های اورهان و  بر طبق 

 3flavophospholipol

خوراک،  مصرف  تبدیل،  ضریب  مرغ،  تخم 
وزن تخم مرغ و ضخامت پوسته تخم مرغ تحت 
تأثیر تغذیه با آویشن در مرغ های تخمگذار قرار 
نگرفت. با گنجاندن 0/1 و 0/2 درصد آویشن در 
جیره مرغ های تخم گذار مشخص شد که تولید 
تخم مرغ و حجم تخم مرغ، مصرف خوراک و 
تغییری  گروه ها  از  هیچ کدام  در  تبدیل  ضریب 
نکرد، اما وزن تخم مرغ در پرندگانی که با 0/1 
بودند،  شده  تغذیه  گیاهی  محصول  این  درصد 

 .)Ghasemi, et al, 2010( افزایش یافت
استفاده آویشن در جیره غذایی گوسفند

مکمل آویشن مخلوط شده با جیره گوسفند 
هضم،  قابلیت  خوراک،  مصرف  بهبود  باعث 
افزایش وزن روزانه، وزن نهایی بدن، الشه گرم 
و درصد الشه و همچنین بهبود کیفیت گوشت 
در  آویشن  روغن  افزودن  شود.  می  گوسفند 
می تواند  مختلف  سطوح  در  گوسفند  خوراک 
تحریک  و  فعالیت  تغییر  با  را  شکمبه ای  تخمیر 
تقریباً  و  کند  اصالح  شکمبه  پروتوزوآهای 
نرمال  را  آفالتوکسین  نامطلوب  اثرات  می تواند 
شکمبه   pH بر  آویشن  تأثیر  آن  علت  که  کند، 
نسبت  حیوان  عملکرد  و  هضم  قابلیت  بهبود  و 
داده می شود. افزودن 1/25 گرم اسانس آویشن 
به  مصرفی  خشک  ماده  کیلوگرم  هر  ازای  به 
جیره ای با درصد علوفه باال، تخمیر شکمبه را در 
28 روز پس از مصرف خوراک بهبود بخشید. 
اسانس آویشن به طور معنی داری باعث افزایش 
چربی،  فاقد  جامد  مواد  شیر،  جامد  مواد  کل 
پروتئین و الکتوز شیر در میش های نژاد بارکی 
شد. همچنین افزودن اسانس برگ های آویشن 
و رزماری به جیره غذایی گوسفند باعث بهبود 

بررسی ویژگی های  ....
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می شود  بره  گوشت  چرب  اسیدهای  پروفایل 
.(Nieto Martínez, 2013(

استفاده از آویشن در درمان بیماری های 

دام و طیور و آبزیان

در  تحقیقاتی  نیز  دامپزشکی  بخش  در 
درمان  برای  تیمول  احتمالی  کاربردهای  مورد 
آرافا  است.  شده  انجام  حیوانی  بیماری های 
از  را  تیمول  تأثیر  میزان   )2020( همکاران  و 
کبوتر  در   In Vivo و   In Vitro مطالعات  طریق 
برابر  در   ،)Columba livia domestica( اهلی 
تک  انگل  یک  از  ناشی  کوکسیدیوز  بیماری 
یاخته هاگدار4 از جنس Eimeria مطالعه کردند. 
اسانس های مختلف فعالیت اووسیستیک را نشان 
در  میلی گرم   5 با غلظت  تیمول  به ویژه  و  دادند 
اووسیست های  رفتن  بین  از  باعث  میلی لیتر 
شد.  آزمایشگاهی  شرایط  در  مرغ  ایمریای 
مطالعات آزمایشگاهی این محققان نشان داد که 
محلول های تیمول با غلظت 1/25 درصد و باالتر 
از آن باعث ایجاد ناهنجاری مهم و اووسیست های 
Eimeria labbeana می شوند. عالوه  اسپور  غیر 
آزمایش های  در  بیوشیمیایی  پارامترهای  این  بر 
از  استفاده  بودن  ایمن  کلیه،  و  کبد  عملکرد 
تیمول در جیره خوراکی کبوتر را  نشان داد که 
معرف این است که تیمول می تواند به طور ایمن 
برای کنترل کوکسیدیوز در کبوتر استفاده شود. 
به طور مشابه میرو و همکاران )2020( اثر تیمول 
را در شرایط In Vitro  بر مهار S-اکسیژناسیون 
مطالعه  گوسفند  در  کرم  ضد  آلبندازول  کبدی 
عنوان  به  را  تیمول  قبلی  مطالعات  زیرا  کردند، 
یک جایگزین دارویی برای درمان بیماری های 

 4apicomplexan protozoan

داده  نشان  نشخوارکنندگان  گوارشی  انگلی 
بودند. نتایج این محققان به طور کلی نشان داد 
که تیمول عالوه بر داشتن اثر ضد کرم ویژه ای 
با  را   ABZ فعالیت ضد کرم  دارد، می تواند  که 
متابولیت  به  آن  متابولیک  تبدیل  از  جلوگیری 
همکاران  و  سلطانی  دهد.  افزایش  فعال  کمتر 
شیرازی  آویشن  اسانس  مکانیسم  و  اثر   )2014(
باکتری  روی  بر  را   )Zataria multiflora(
الکتوکوکوس گارویا5، پاتوژنی که بر حیوانات 
رنگین  قزل آالی  ماهی  از جمله  آبزی  مختلف 
کمان تأثیر می گذارد و ایجاد عفونت می کند، 
از  روغن  این  که  دریافتند  آنها  کردند.  مطالعه 
زیرا  کند،  می  جلوگیری  باکتری  این  تشکیل 
الکتوکوکوس  در  را   epsD کپسول  ژن  بیان 
گارویا سرکوب میکند. این نشان می دهد که از 
روغن آویشن شیرازی می توان در صنعت آبزی 
پروری برای درمان الکتوکوکوس استفاده کرد 

.(Miresa, 2020(
تأثیر آویشن در رشد و کیفیت جنین های 

پیش از النه گزینی در گاو 

تغذیه  در  آویشن  روغن  اثر  حاضر  حال  در 
انسان و حیوانات بررسی شده است. با این حال 
به  از النه گزینی  بر روی جنین های قبل  اثر آن 
میزان محدود شناخته شده است. گوزی )2021( 
و کیفیت  نمو  بر رشد،  را  اثرات روغن آویشن 
جنین گاو در شرایط آزمایشگاهی بررسی کرد. 
در مجموع 266 بالستوسیت از 936 تخمک در 
11 تکرار برداشت شد. افزودن روغن آویشن به 
طور معنی داری باعث افزایش نرخ تقسیم سلولی 
پارامترهای  شد.  بالستوسیست  تولید  و  موروال 

5actococcus garvieae    
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در  اکسیدانی  آنتی  مکمل  با  جنین  کیفیت 
سطح اکسیژن اتمسفر افزایش یافت. از آنجایی 
کشت  طی  در  اکسیژن  باالی  تنش  وجود  که 
آزمایشگاهی جنین گاو به دلیل تجمع گونه های 
روغن  باشد،  مضر  تواند  می  اکسیژن  فعال 
کاهش  برای  اطمینان  با  توان  می  را  آویشن 
شرایط  در  اکسیداتیو  استرس  نامطلوب  اثرات  
آزمایشگاهی و در نتیجه رشد بیشتر و بهبود کیفیت 
.(Guzey, 2021( کرد  استفاده  بالستوسیست ها 

فاکتور ضد تغذیه ای آویشن در تغذیه دام

سایر  و  آویشن  در  موجود  فنلی  ترکیبات 
گیاهان حاوی ترکیبات غیر محلول )تانن متراکم 
و لیگنین( و ترکیبات محلول مانند اسید فنولیک 
غیره(،  و  اسیدها  رزمارینیک  گالیک،  )اسید 
غیره(،  و  کوئرستین  )کاتچین،  فالونوئیدها 
کینون ها و دی ترپن های فنولی )کارنوسول و 
تغذیه ای  فاکتور ضد  هستند.  کارنوزیک(  اسید 
که عمدتاً در آویشن یافت می شود، تانن است. 
گل، برگ و کل قسمت های گیاه آویشن دارای 
مقادیر  با  تغلیظ شده  تانن  تغذیه ای  فاکتور ضد 
0/2، 0/4 و 0/9 میکروگرم در 100 میلی لیتر و 
کل محتوای فنلی آویشن به ترتیب 0/5، 0/2 و 
 (Kassegn 0/3 میکروگرم در 100 میلی لیتر است

.)& Mekelle, 2016

یافته های ترویجی 
حفظ سالمت حیوانات مزرعه برای به دست 
ضروری  سالم  حیوانی  محصوالت  آوردن 
افزودنی  مواد  از  استفاده  گذشته  دهه  در  است. 
با منشاء طبیعی در تغذیه حیوانات و انسان مورد 
متعددی  تحقیقات  است.  گرفته  قرار  تشویق 
بیوشیمیایی  ساختارهای  شفاف سازی  روی  بر 

افزودنی  مواد  فیزیولوژیکی  عملکردهای  و 
گیاهی  عصاره های  مانند  مختلف  خوراکی 
اثرات  آوردن  دست  به  برای  اند.  شده  متمرکز 
گیاهان  عنوان  به  را  آنها  توان  می  گیاهان  مفید 
خشک استفاده کرد و یا قسمت هایی از گیاه را 
به عنوان عصاره به خوراک اضافه کرد. اما نیاز 
گیاهان  مختلف  خواص  مورد  در  تحقیقات  به 
خواص  هضم،  قابلیت  بهبود  منظور  به  دارویی 
اکسیدانی،  آنتی  التهابی،  ضد  میکروبی،  آنتی 
اثر محرک سیستم ایمنی و میزان اثر آنها وجود 
در  گرفته  تحقیقات صورت  از  استفاده  با  دارد. 
زمینه گیاهان دارویی موارد زیر در مورد استفاده 
از افزودنی های گیاهی در خوراک دام پیشنهاد 

می شود:
 مزایای افزودنی های خوراکی گیاهی

1. دارا بودن ترکیب طبیعی خوراک
2. عدم وجود اثرات باقیمانده

محیط با  سازگاری  و  بودن  خطر  کم   .3 
          زیست

4. حداقل مشکل مقاومت دارویی
محدودیت های افزودنی های خوراکی 

گیاهی

1. عوامل جغرافیایی، آب و هوایی، ارتفاع، 
روش  و  زمان  گیاه،  رشد  مراحل  رشد،  فصل 
برداشت، روش استخراج عصاره گیاهان، اثرات 
ضد  عوامل  احتمالی،  آنتاگونیستی  یا  هم افزایی 
تغذیه ای یا آلودگی میکروبی و شرایط نگهداری 
افزودنی های  از  استفاده  توجهی  قابل  طور  به 

خوراک گیاهی را تحت تأثیر قرار می دهند.
ترکیباتی  دارویی  گیاهان  اکثر  اگرچه   .2
مختلف  ترکیبات  از  بعضی  اما  هستند،  پایدار 

بررسی ویژگی های  ....
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بنابراین  هستند،  نور  به  حساس  دارویی  گیاهان 
پایداری کمتری دارند.
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Abstract

Animal husbandry is an integral part of agriculture and has a great impact on the 

national economy. Livestock production is affected by many external and internal 

factors, and nutrition is an important part of it. Rising prices for agricultural 

products and feed costs have increased the problems of this part of agriculture, and 

recently studies have focused on new plant-based alternative foods to solve this 

problem. Medicinal plants are a plausible alternative as they improve a number 

of vital processes in the animal body. For animal nutritionists, an eco-friendly 

alternative to enhance production, prevent and treat disease conditions of animal is 

a great challenge. Keeping livestock healthy is important to achive healthy animal 

products. The use of natural product like herbs, and medicinal plants are preferred 

over chemical compounds for improvement of overall animal health and to satisfy 

consumer concerns as well. Phytogenic additives and their products have a major 

impact on feed intake, growth, meat, milk and egg production. They also have 

known to increase the quality and stability of animal products. Like antibiotic, 
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essential oils have a large range of antimicrobial activities against bacteria, fungi 

and protozoa. The advantage of phytogenic complements with active materials 

in animal nutrition could include the stimulation of appetite and feed intake, 

improvement of endogenous digestive enzyme secretion, activation of immune 

response and antibacterial, antiviral, and antioxidant actions. The purpose of this 

article is to investigate the effectiveness, mode of action and commercial application 

of thymus as a plant feed additive in animal and poultry feed.

Key words: Animal nutrition, Essential oils, Medicinal plants, Phytogenic 

additives, Thymus.


