
 

 

 عوامل ضد تغذیه ای موجود در اجزاء خوراک

 

 

 

 

در آب يا خوراك هستند که قابلیت دسترسي يك يا  موجود ترکیباتمجموعه ای از  ضد تغذيه اي مواد

ر دمي گذارند  پرندگانر سالمت بتعداد بیشتری از مواد مغذی را کاهش مي دهند و بدلیل اثرات منفي که 

 .تغذيه طیور اهمیت دارند

پلي  تشکیل شده است؛ (NSPs)پلي ساکاريدهای نشاسته ای و غیر نشاسته ای ازگیاهان بخش الیاف 

يجاد از شناخته مي شوند( یاکاريدها از اتصال تعداد زيادی مولکولهای قند کوچك )که به نام مونوساکاريد نس

ا ي αمي استال )آلفا/هیوند و جهت اتم اکسیژن پبراساس اتم های کربن مولکول قند موجود در  شده اند و

 ( شناسايي مي شوند.βبتا/

ط مولکولهای گلوکز توس آندر  که گلیکوزيدی تشکیل شده αت اتصاال بااز مولکولهای گلوکز  نشاسته

 α(  1 4)بهم متصل مي شوند. پیوندهای  α(1 6و تعداد کمتری پیوندهای ) α(  1 4پیوندهای )

 در نشاسته به سهولت توسط آنزيم های اندوژنوس در پرندگان و پستانداران تجزيه مي شود. α( 1 6)و 

بین گلوکز و گاالکتوز در الکتوز  β(1 4فروکتوز در ساکاروز و اتصاالت ) بین گلوکز و α(21)اتصاالت 

گلیکوزيدی نسبت به آنزيمهای گوارشي  ساير پیوندهای شوند. شکسته مي مواد غذايينیز بهنگام گوارش 

 هضم شوند. ياندوژنوس حیوانات مقاوم هستند، هرچند مي توانند توسط آنزيم های باکترياي

پیوندهای ديگری به جز پیوندهای معمول در قندها دارند.  ،از گلوکزغیر  يحاوی قندهايهای پلي ساکاريد

 ن مولکول ها پیوندهایایمهمانند نشاسته زنجیره ای از مولکول های گلوکز است اما  ، کهسلولز مثال بعنوان

(4 1) β  دارند. جهات مختلف پیوندهایβ  در مقايسه با پیوندهای(α آنها را به هضم ) توسط آنزيم های

ي اره سلولهای گیاهبخشي از ديو غیر نشاسته ایهای پلي ساکاريدوژنوس حیوانات مقاوم مي سازد. دهضمي ان

ين پیوندها، ا .همراه هستندبا ساير پلي ساکاريدها يا مواد غیرکربوهیدراته نظیر پروتئین و لیگنین  هستند و

را تحت تأثیر قرار مي دهد. گیاهان بطور  آنها الل پذيری، بخصوص انحغیر نشاسته ایهای پلي ساکاريداعمال 

 عباس صانعی

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

محلول و غیرمحلول مي باشند. نسبت اين دو  غیر نشاسته ایهای پلي ساکاريدکلي حاوی ترکیبي از هر دو 

ها تا  و بتاگلوکان آرابینو زايلن هانامحلول و نوع بسته به نوع و مرحله بلوغ گیاه متغیر است. سلولز در آب 

  در آب هستند. لولمح حدودی

کوزيته مواد در دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار مي دهند. اين عمل سيو غیر نشاسته ایهای پلي ساکاريد

اد مغذی آزاد شده وجذب م و موجب کاهش توانايي آنزيمهای هضمي را تحت تأثیر قرار مي دهد به نوبه خود

همچنین  مواد هضمي ويسکوزيته .را بهمراه داردکارآيي خوراك قابلیت هضم و کاهش  مي شود که در نهايت

موجود در ضد تغذيه ای  برخي موادباعث انباشت مواد چسبنده اطراف مقعد جوجه ها شود. ممکن است 

  خوراك عبارتند از:

 بتاگلوکان  -                                                         نزايالگآرابینو -

 گوسیپول -                                    وئیدپناسیدهای چرب سیکلوپرو -

- L- تین لسی -                                                           کاناوانین 

 زپروتئا آنزيم بازدارنده های -                                                                  فیتات -

 تانن  -                                                                ساپونین -

 ن هازايالگآرابینو : 

اره سلولي اولیه و ثانويه گیاهان و از جمله دانه های غالت يافت يون يك همي سلولز است که در دايلزآرابینو

د آب چندين برابر وزن خو زايلن هاآرابینو. تشکیل شده انداز مولکولهای پنج قندی آرابینوز و زايلوز و  مي شود

ی محلول در آب ويسکوزيته محتويات زايلن هاآرابینو. ارندمحلول و نامحلول وجود د بصورتجذب مي کنند و 

 آرابینو زايلن هاروده را تغییر مي دهند که موجب کاهش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی مي شود بنابراين، 

برای خوراك طیور  درآنزيم های تجاری استفاده از د. نمي شو محسوبوان عامل ضدتغذيه ای در گندم بعن

 .مؤثر است آرابینو زايلن هاکاهش اثرات منفي 

 :بتاگلوكان ها  

 ستا کاريد متشکل از مولکولهای گلوکزانشاسته يك پلي س ،نشاسته منبع اصلي انرژی در دانه های غالت است

تگاه بسهولت در دس وگلیکوزيدی به يکديگر متصل شده اند  -αلهای قند توسط پیوندهای ومولک که در آن

پلي ساکاريدها براساس اتم های کربن مولکول قند موجود در پستانداران تجزيه مي شوند. گوارش پرندگان و 

وامل اريدها، ع( شناسايي مي شوند بعضي از پلي ساکβيا بتا/ αپیوند و جهت اتم اکسیژن همي استال )آلفا/

 .محسوب مي شوندضدتغذيه ای 



 

 

ويات يته محتويسکوزموجب افزايش با تشکیل ژل که  دهندمي  تشکیل بتاگلوکان ها در روده با آب پیوند

نیازمند زمان  يته باالويسکوزبا محتويات روده ای  ند.شومي هضم و جذب مواد مغذی و کاهش قابلیت روده 

جريان مواد هضم شده امکان پذير نمي باشد.  عبور باالی که با سرعت ندستهبرای اختالط کامل  یبیشتر

 رطوبت ، افزايشچسبندگي در فضوالتايجاد موجب  ممکن استهمچنین طبیعت ويسکوز مواد هضم شده 

 .گردد کاهش کیفیت هوا در سالن های پرورشبستر و 

زا را آسان تر مي کند. بیماری تورم يبیمارا باکتری های بعبور مواد هضمي، ايجاد کلونیزاسیون  سرعتکاهش 

غیرهوازی  باکتری) کلستريديوم پرفرژنسه روده ای است که بطور معمول توسط ارفروپاشي ديو ،نکروتیك روده

برای  يپرفرژنس معموالً مشکلکلستريديوم شود. سطوح پايین ايجاد مي (که اغلب در روده طیور يافت مي شود

جدی و  گوارشيد موجب بروز مشکالت نهای نکروتیك مي توانانتريت سطوح باالتر اماد کن نميايجاد میزبان 

ژنس، پرفر کلستريديومدر جوجه های تغذيه شده با جیره های بر پايه جو، در اثر افزايش سطوح بیماری شود. 

 د.يابمي افزايش وقوع انتريت حاد 

 βمثل هايي آنزيم  استفاده ازد شوي آنها ميارزش غذاي موجب کاهش ها در مواد خوراکيگلوکان -β وجود

 را کاهش و قابلیت دسترسي مواد مغذی را افزايش دهد.مواد  ويسکوزيتهد توانمي گلوکوناز

 وئید پناسیدهاي چرب سیكلوپرو(CPFA): 

حیوانات از جمله برخي گروهي از اسیدهای چرب ساختماني هستند که در  اسیدهای چرب سیکلوپروپنوئید

مرغ تغییر رنگ آلبومن تخم آنها شناخته شده اتاثر يکي از . دارندمنفي اثرات فیزيولوژيك تخمگذار،  هایمرغ

یپول دهد ترکیب گوسها با کنجاله تخم پنبه تغذيه مي شوند روی ميبه رنگ صورتي است که هنگامیکه مرغ

 د. وتغییر رنگ زرده ش وجبتواند مدر پنبه دانه مي

 هاید در جیره مرغنباي بر کیفیت آلبومن( )بدلیل اثرات منفي اسیدهای چرب سیکلوپروپنوئیدکنجاله تخم پنبه 

 تخمگذار مورد استفاده قرار گیرد.

  : گوسیپول 

 دو شکل از گوسیپول وجود دارد: آزاد و باند ،گوسیپول يك ترکیب سمي است که در گیاه پنبه يافت مي شود

 شده. 

آن مي س موجب از بین رفتن اثرات به پروتئین ها سمي است، اتصال گوسیپول باند شده ،گوسیپول شکل آزاد

 بسته به روش استخراج روغن،کنجاله تخم پنبه است. تخم پنبه، روغن از  با محصول فرعي استخراجد. شومي 

 رآيندف، حرارت تولید شده طي ل باند شده يا آزاد گوسیپول باشدحاوی شکممکن است کنجاله تخم پنبه 



 

 

تداول مي شود. روش م گوسیپولو کاهش خاصیت سمي با پروتئین ها  موجب افزايش تشکیل پیوند استخراج، 

ر داز آنجا که اما حالل است که تکنیك کارآمدتری برای استخراج روغن است  استخراج باعصاره گیری، روش 

  قابل مالحظه ای افزايش مي يابد.حرارتي تولید نمي شود شکل آزاد گوسیپول در اين روش بطور  اين روش

 رغتخم م موجب از بین رفتن رنگ زرده و لکه دار شدن زرده کنجاله تخم پنبهموجود در گوسیپول  از آنجا که

( نبايد در جیره مرغان تخمگذار استفاده شود، روی زردهنارنجي مايل به قهوه ای يا سیاه نقاط )ايجاد  شودمي 

ف توسط مصرآن پیدايش لکه در زرده ارزش غذايي يا طعم تخم مرغ را تحت تأثیر قرار نمي دهد اما مقبولیت 

 کاهش مي دهد.به میزان زيادی کننده را 

پنبه، دانه هايي بدون غده دارند  سويه های اصالح شده، تجمع يافتهغده ها  ونگوسیپول در دانه کتان در

ن سويه ها استخراج مي شود سطح گوسیپول در کنجاله تخم پنبه کاهش مي هنگامیکه روغن تخم پنبه از اي

که موجب تغییر رنگ زرده به  هستنداسیدهای چرب سیکلوپروپنوئید حاوی يابد هرچند اين سويه ها نیز 

 د. نشومي صورتي کم رنگ 

 L- :كاناوانین 

 بخشي از غشاء شیمیاييگوانیدوکسي بوتیريك اسید، -4آمینو -2يا  نکاناوانی-Lاسید آمینه غیرپروتئیني 

ن در مواد غذايي بر قابلیت استفاده از اسید آمینه آرژنین کاناوانی-Lگیاهان لگومینه را تشکیل مي دهد. وجود 

 اثر منفي دارد.

ای بخصوص حیوانات تك معدهموجب کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن بدن مي شود و بر عملکرد  نکاناوانی

در طیور مي وری مواد خوراکي حاوی کاناوانین موجب کاهش  اثرات منفي آنها عمل آ ي دارد.منفاثر  طیور 

 د.شو

 ها:ینسیتل 

 در دانه های برخي غالت يافت مي شوند، لکتین هاهستند که  مغذی پروتئینيلکتین ها گروهي از مواد ضد

 اتاين ترکیبد. ندهشده و قابلیت زنده ماني سلولهای اپي تلیال را کاهش مي ی رودهپرزهازيرموجب آتروفي 

و در نتیجه کاهش قابلیت جذب مواد مغذی مي  موجب آسیب ديواره رودهیپرپالزی سلولهای کريپت یبا ه

ها به لکتین مؤثر است،های حبوبات های موجود در دانهلکتین بر از بین رفتن. حرارت مرطوب شوند

 السازی توسط حرارت خشك مقاوم هستند.غیرفع

 :فیتات  



 

 

 دهمشاه. است ها بافت های گیاهي بخصوص سبوس و دانه از ذخیره فسفر در بسیاریاصلي شکل  ،فیتات

و همچنین  روی ،بخصوص کلسیم، منیزيوم، آهن مغذی ساير مواد بر فسفر بلکهجذب  برشده که فیتات نه تنها 

ر بدن د، آنزيم فیتاز که برای تجزيه فیتات موردنیاز است، بازدارندگي دارداثر ها جذب لیپیدها و پروتئین

قابلیت دسترسي مواد موجب کاهش  ،هايي با سطوح باالی فیتاتشود. در نتیجه جیرهتولید نميحیوانات 

فیتات در بسیاری  کل فسفر در ذرت، به شکل فسفر فیتات است. %57حداقل بعنوان مثال د. نشومغذی مي 

از دانه ها و غالت وجود دارد سطح فیتات بستگي به ماده خوراکي و شرايطي که در آن رشد کرده، دارد. 

که حاوی فیتات پايین تری هستند. در حال شود ميهايي تر طي فصل رشد موجب تولید دانه پايیندماهای 

و به تجزيه فیتات کمك مي کند.  فزوده مي شودابه عنوان يك افزودني به جیره حیوانات آنزيم فیتاز حاضر 

 فیتات هستند. سطوح پايین ترها و  غالتي با همچنین متخصصین اصالح نژاد در جستجوی تولید دانه

 

 

  پروتئاز:آنزيم بازدارنده هاي 

پروتئین کننده ه تجزي )های پروتئولیتیك مقابله با فعالیت آنزيم قادر بهمولکولهای پروتئین کوچکي هستند که 

ت افزايش ترشحات آنزيمي اس ،پروتئازآنزيم های باشند. پاسخ حیوانات به مصرف بازدارندهمي (به اسیدآمینه

سین تريپ .مي شود (کندکه موجب افزايش اندازه پانکراس )که آنزيمهای هضمي را به درون دئودنوم ترشح مي

های تريپسین، قابلیت دسترسي طیور بازدارندههای طیور است. در آنزيم مهم در هضم پروتئین در جیره يك

بسیاری از غالت مانند دانه سويا و نخود سبز  درهای تريپسین اسیدهای آمینه را کاهش مي دهند. بازدارنده

کنجاله سويا محصول فرعي استخراج روغن از دانه سويا و يکي از اجزاء معمول مورد استفاده در . وجود دارند

 جیره های طیور است.

های سويا بايد پیش از استفاده دلیل دانه و به همینشوند مي ب يهای تريپسین توسط حرارت تخربازدارنده

  در جیره های طیور حرارت داده شوند.

 ها:ساپونین 

وند، انواع شها و گیاهان يافت ميهای ثانويه گیاهان هستند و در بسیاری از سبزيجات، دانهها متابولیتساپونین

و  هادانه ضرر هستند.ها در سطوح موجود در گیاهان، بيها وجود دارند، بعضي ساپونیناز ساپونینمختلفي 

ها حاوی ساپونین هستند. ساپونین ها هنگامیکه با آب مخلوط و تکان داده برگهای نخود، سويا و ساير دانه

اپونین سامولسیفايرها وجود دارند.  ها، عوامل فوم ساز وشوند کف صابون تولید مي کنند. آنها در بعضي شوينده



 

 

ونین همچنین ساپد، وشاستفاده ميدر تولید آبجو يك کف پايدار  ايجادگیاهان يوکا و کويالجا برای  موجود در

 های آرايشي وجود دارند. در شامپوها، شوينده های صورت و کرمها 

. صفرا ارندد بر سالمتي ياثرات مثبتش به کلسترول و نمکهای صفراوی در دستگاه گوار با اتصالها ساپونین

از دستگاه گوارش نقش دارد. مهار جذب کلسترول موجب کاهش سطوح ها در جذب کلسترول و ساير چربي 

 کلسترول در خون مي شود.

ها در جیره هستند و مصرف خوراك را در طیور کاهش مي دهند. سطوح باالی ساپونینمزه ها تلخ ساپونین

 شوند.نرخ  رشد ميکاهش های طیور موجب کاهش عملکرد و 

 ها:تانن 

به يك گروه هیدروکسیل  5H6(C(فنول، فنیل در . هستند«  باالتركیبات فنولي با وزن مولكولي »ها تانن

OH)-) ول مسئو د نگیاهان، پوست، میوه، چوب و ريشه گیاهان يافت مي شو در برگها متصل مي شود. تانن

شرات ن، پرندگان و حهای دفاعي گیاهان بر علیه نشخوارکنندگامکانیسم . تانن ها يکي ازهستندآنها طعم گس 

ی راب عث کاهش قابلیت دسترسي آنهاابها به پروتئین با اتصال ه ایيتغذمل ضد ابعنوان عهستند همچنین 

  ند.شوحیوانات مي

موجب کاهش نرخ  (دتانن دار بااليي سطوحای که قهوه برای مثال سورگوم)، مقادير باالی تانن با مواد مغذی

 و اين مسئله، سطح استفاده از آنها در جیره را کاهش مي دهد. رشد در حیوانات مي شوند

 

 منابع:

- Dr. Jacquie Jacob, University of Kentucky. ANTI-NUTRITIONAL FACTORS IN POULTRY FEED 

poultry.extension.org/ 

 

- Anti-nutritional factors within feed ingredients .The Food and Agriculture Organization (FAO) 

 

 

- Yacout MHM. Anti-nutritional factors & its roles in animal nutrition. J Dairy Vet Anim Res. 

2016;4(1):237-239.  

 

 

https://poultry.extension.org/
https://poultry.extension.org/

