
 

 

 آنتی بیوتیک های طبیعی

 

 

ه با توجه ببشر دارد. تاریخ از طب سنتی است که قدمتی همپای  کهن شاخهگیاه درمانی )هربالیسم( یک 

درمانی دستخوش تحوالت  و های بهداشتیمسائل جدید در حوزه عرصه علم پزشکی به واسطه مواجهه با اینکه

 .های درمانی طب سنتی تغییر یافته استها و روشبه سمت مراقبت دانشمندان این بخشرویکرد  شدهاساسی 

الهای در سها درمان و پیشگیری از بیماریدلیل اهمیت آنها در ب گیاهان داروییاستفاده از در صنعت طیور نیز 

 وراک طیور عبارتند از:استفاده از گیاهان دارویی در خ مزایایبرخی است؛ بیشتر مورد توجه قرار گرفته اخیر 

از ی، قیمت پایین و صرفه اقتصادقابلیت دسترسی آسان، ظرفیت باالی تولید این گیاهان در طبیعت کشور، 

م ایجاد مقاوت آنتی بیوتیکی، کاهش بین رفتن اثرات نامطلوب باقی مانده های دارویی در تولیدات طیور، عد

وسط ت مختلفیگیاهان  .حفظ سالمت جامعهسالم و  رائه غذایسطح استفاده از داروهای شیمیایی و در نتیجه ا

متخصصین تغذیه در خوراک طیور مورد استفاده قرار می گیرند در این مطالعه به کاربردهای گیاه دارویی 

 .پرداخته خواهد شد "سیر"

 

 وم:سبخش 

Allium sativum 

 (Alliaceae)پیازیان زیر تیره، نرگسیان تیره (Asparagales) سانانمارچوبه راسته گیاهی است ازسیر 

  .است گرفته می قرار استفاده مورد باز دیر از دارو و ادویه عنوان به که  (Allium) والک سرده و

توانید از سبزی سیر استفاده تا می فرمایند:قائل شده اند و می خواص بسیاریحضرت محمد )ص( برای سیر 

 .نددانایران و افغانستان مىموطن اصلى سیر را منطقه آسیا و نواحى ! کنید زیرا سیر دوای هفتاد درد است

 

 

مهشید ابراهیم نژاد -عباس صانعی   

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

 گیاه شناسی:

 04سیر گیاهی است علفی و دائمی که ساقه آن تا ارتفاع 

صورت تخم داراى پیازى است به سانتیمتر نیز می رسد 

مرغى و یا تخم مرغ کشیده که سطح آن صاف و صیقلى 

تر که به آنها هر غده سیر از تعدادى غده کوچک ،شده است

 .شود تشکیل شده استسیرچه گفته مى

 سیر: ترکیبات

 تامهمترین و فعالترین ترکیبآلیل سیستئین، دی آلیل سولفید -S،  3آجون نظیر دار گوگرد ترکیبات 

 (.0891و همکاران؛ Fenwickگوگرد دارد) ،وزن خشک mg/kg 044 سیر حدود  هستند،موجود در سیر 

  .دنپتانسیل باالیی در نابودی تومورهای سرطانی دار، سیستم ایمنی بدن با تحریک دار سیر ترکیبات گوگرد

و بسیاری از خواص  در ایجاد بوی خاص سیراست که ترکیب فیتوژنیک اصلی موجود در سیر  0آلیسین

ناز به توسط آنزیم آلی وتشکیل می شود  آلیناین ترکیب بطور طبیعی از اسیدآمینه . آن نقش دارددرمانی 

 .آلیسین تبدیل می شود

  خواص کلی سیر:

 می توان خواص زیر را برای سیر ذکر نمود:مطالعات فارماکولوژی و بالینی بر اساس 

  ویروسی ضد انگلی، ضد قارچی، ضد ،باکتریایی ضدخواص 

 سرطانی ضدو  اکسیدانی آنتی اصیتخ 

 عروق کننده گشاد  )جلوگیری از افزایش فشار خون )هیپرتانسیون  ضدآترواسکلروز)تصلب

 شرائین(

 خون نندهرقیق ک ( ترومبوتیکآنتی )از لخته شدن خون جلوگیری  احتمال بروز سکتهکاهش 

 (هیپولیپیدمیک)کاهش سطح لیپیدهای خون 

  در خون کلکلسترول کاهش سطح(TC و به ویژه نوع )LDL (هیپوکلسترولمیک) 

 (هیپوگلیسمیک)افزایش سطح انسولین در خون  ضد دیابت 

  5افزایش سلولهایNK  و سلولهایT  ایمنی سیستم بهبود عملکرد 



 

 

 رشد محرک طبیعی بیوتیک آنتی  بهبود عملکرد رشد و تولید در طیور 

 عبارتند از: طیورسیر در تغذیه استفاده از اثرات بعضی از 

  افزایش مقاومت به بیماریهابهبود عملکرد سیستم ایمنی و 

موجب کاهش جمعیت باکتریهای مضر و  سالمونال لی وتری های مضر روده مانند اشریشیاکاثرات سیر بر باک

موجب ظهور اثرات محرک رشدی این گیاه می که  افزایش جمعیت باکتریهای مفید دستگاه گوارش می شود

 .شود

و  گرم مثبت باکتریهای بررویموجود در سیر در تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده شده که آلیسین 

آنتامیبا  )مانند هایاختهتکو   ز(کاندیدا آلبیکان ها )مانند قارچ و همچنین گرم منفی باکتریهای

بیشتر در مورد سیر خام  اتالبته باید توجه داشت این اثر، اثر دارد ویروسها و همچنین برروی (هیستولیتیکا

 .صادق است

سیر به  مصرفمشاهده شده لعات اثرات سیر بر تقویت سیستم ایمنی به اثبات رسیده است، در بسیاری از مطا

ی ماندازه بورس فابرسیوس  افزایش شاخص های ایمنی مانند موجب بهبود خوراک در تن گرممیزان یک کیلو

بهبود عملکرد سیستم ایمنی توسط سیر از طریق  گزارش شد (2402و همکاران) M.Ari شود. در مطالعه

 ( گزارش کردند0384و همکاران)رئیسی همچنین  صورت می گیرد.( 6PCVافزایش حجم سلولهای فشرده)

 بادی آنتی رتیت و درش درعملک بهبود سبب ف،صرم زمانی دوره در رسی پودردرصد  3و  0ح وطس از استفاده

 می شود. گوشتی های جوجه در ورگامب نواکس علیه رب

 کاهش سطح کلسترول خون 

در  کلسترول ساخت)آنزیم مؤثر در  ردوکتاز HMG-CoA آنزیم با مهار آلیسین و ترکیبات وابسته به آن

بیماریهای وقوع ، کاهش تری گلیسیرید و کلسترول خون و در نهایت کاهش LDLکاهش سطح موجب  (کبد

 د.نعروقی می شو-قلبی

M.Ari (گزارش کردند استفا2402و همکاران ) کیلوگرم خوراک در مرغ گوشتی رسوب هر سیر در  %01ده از

 وجبمکلسترول سطح اثرات سیر بر کاهش  عالوه بر اینکلسترول را کاهش و عملکرد را بهبود می بخشد. 

و  500mg/kg( گزارش کردند استفاده از 2400و همکاران) Fayed ،می شودبهبود کیفیت گوشت نیز 

1000 mg/kg کاهش کلسترول ماهیچه ران  %01و  23های گوشتی موجب بترتیب  سیر در خوراک جوجه

 کردند گزارشخود  نتایج در( 0881و همکاران) Konjufcaکلسترول ماهیچه سینه گردید.  %08و  22و 



 

 

 سرم کلسترول سطح دار معنی کاهش باعث ، گوشتی های جوجه جیره در سیر پودر درصد 2 از  استفاده که

 .گردد می کبدی کلسترول و

 جلوگیری از افزایش فشار خون 

تری یر نظسیر با جلوگیری از فعالیت آنزیم های مهمی که در سنتز کلسترول و لیپیدها شرکت می کنند)

( و از طریق هیدروکسیالز-α -7-ردوکتاز، کلسترول Aهیدروکسی تری متیل گلوتاریل کوآنزیم 

 .جلوگیری می کندجلوگیری از تجزیه اسیدهای چرب از افزایش فشار خون 

 افزایش تولید تخم مرغ: 

در خوراک مرغهای  درصد 0 میزان بهسیر  عصاره مصرف (2442و همکاران)  Mahmoud K در تحقیق

تخم مرغ، وزن آلبومن، وزن  (P<0.05معنی دار ) موجب افزایش( هفتگی 01تا سن  -بار در هفته  3)تخمگذار

و   Ramakrishna .گردید تعداد تخم مرغ های تولیدیو افزایش  افزایش ارتفاع آلبومن ،وزن زرده

جاد موجب ای آنزیم های پانکراس( بیان کردند گیاهان دارویی مانند سیر با افزایش فعالیت 2443همکاران)

 محیط مناسب برای استفاده بهتر از مواد مغذی می شوند. ریز

 کاهش کلسترول تخم مرغ:  

در  ،سبب کاهش سطح کلسترول در تخم مرغ می شود تخمگذاراستفاده از گیاه سیر در خوراک مرغهای 

گرم در کیلوگرم جیره  01ده شد که مصرف پودر سیر به مقدار ها( مش0391مطالعه رحیمی و همکاران)

 درصد 2در سفیده و  کاهش کلسترول درصد 02هفته ای در مرغان تخم گذار موجب  2در یک دوره  غذایی

تا  0( نیز کاهش کلسترول زرده را با استفاده از 0818و همکاران) Sharma .ددر زرده ش کاهش کلسترول

 پودر سیر در خوراک مرغهای تخمگذار مشاهده کردند. 3%

 سرعت رشد  عملکرد و افزایش بهبود 

اثرات ( 2441و همکاران، Kim؛ 2443و همکاران، Freitas؛ 2440و همکاران، Demirبسیاری) نمحققی

را افزایش وزن، ارتقاء عملکرد و افزایش کیفیت الشه در جوجه های گوشتی  بر رسی پودرمفید استفاده از 

 درشهای رک محمناسب  نجایگزی عنوان به راپودر سیر  (2403و همکاران) Dieumou ،گزارش کرده اند

 دند.رک پیشنهاد گوشتی های جوجه در

Stanacev ( در مطالعه خود بر روی مرغهای گوشتی 2400و همکاران ) مشاهده کردند افزودن سیر موجب

درصدی ضریب  04)سیر موجب کاهش بهبود کارآیی خوراک می شود و وزن بدن( P<0.05افزایش معنی دار)

 .تبدیل غذایی گردید(



 

 

Cullen (اثر افزودن سیر بمیزان 2441و همکاران )افزایش رشد، کاهش  رادر خوراک جوجه های گوشتی  %0

و  Freitas (،0880و همکاران) Horton. گزارش کردندشت ضریب تبدیل و بهبود کیفیت گو

( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند، این دانشمندان 2441و همکاران) Bampidis (،2440همکاران)

اثرات بهتری خواهد داشت، بعنوان مثال در این  %2و  0بین  -همچنین مشاهده کردند غلظتهای پایین سیر

و  Horton .در خوراک اثری بر رشد و ضریب تبدیل ایجاد نکرد سیر %1/0تحقیقات استفاده از 

 ( مشاهده کردند افزودن پودر سیر با بهبود طعم خوراک موجب تحریک مصرف خوراک گردید.0880همکاران)

همچنین مشاهده شده استفاده از سیر بطور معنی داری میزان باکتریهای ای. کوالی و کل باکتریهای هوازی 

 (2441و همکاران؛ Saricaک جوجه های گوشتی نسبت به گروه شاهد کاهش می دهد)را در روده کوچ

 بهبود کیفیت الشه 

ود بهب وکاهش چربی الشه همچنین کاهش چربی شکمی نقش مؤثری در  سیر با کاهش سطح کلسترول و

 کیفیت کلی آن ایفا می کند. 

با توجه به نتایج تحقیقات ذکر شده و همچنین خواص فوق العاده گیاه سیر و نقش آن در مبارزه علیه 

 پیشنهاد می شود.از آن در تغذیه طیور ، خصوصاً طیور گوشتی بیماریهای مختلف استفاده 
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