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اثر سطوح مختلف پودر شیرین بیان جیره بر کیفیت گوشت، قابلیـت هضـم مـواد مغـذي و      بررسی:هدف 

  هاي گوشتیفعالیت کبد در جوجه

 308قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس  96در این آزمایش، تعداد :شناسی پژوهش روش

هاي آزمایشی شامل تیمار. اختصاص یافتند) قطعه در هر تکرار 6(تکرار  4تیمار و  4به صورت تصادفی به 

روزه بـه   42درصد پودر شیرین بیان طی یک دوره آزمایشی  5/1و  1، 5/0، )شاهد(هاي حاوي صفر  جیره

گیـري   تعیین قابلیت هضم مواد مغذي در آخـر دوره رشـد، خـونگیري بـراي انـدازه     . پرندگان تغذیه شدند

 42برداري از گوشت و تعیین اوزان نسـبی الشـه در روز    و کشتار براي نمونه 28ها در روز رخی فراسنجهب

  .آزمایش انجام شد

هـاي   داري بر افزایش وزن و مصرف خوراك جوجهاستفاده از سطوح پودر شیرین بیان تاثیر معنی:ها یافته

داري بـود   درصـد متمایـل بـه معنـی     5/0و فقط ضریب تبدیل غـذایی در اثـر   )P<05/0(گوشتی نداشت 

)0544/0=P .(داري بر وزن نسبی الشـه، ران، کبـد و پـانکراس    سطوح مختلف پودر شیرین بیان اثر معنی

درصد پودر شـیرین   1همه سطوح پودر شیرین بیان باعث کاهش وزن سینه و سطح . )P<05/0(نداشت 

ت هضم ماده خشک، ماده آلی، خاکستر قابلی. )P>05/0(بیان موجب کاهش وزن چربی حفره شکمی شد 

درصد شـیرین بیـان     5/1و  1سطوح . )P<05/0(و چربی خام تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت 

درصد پودر شـیرین بیـان    5/1سطح . )P>05/0(دار گلوبولین و پروتیین کلسرم شدند باعث کاهش معنی

درصد شیرین بیان باعث  5/1و  1استفاده از سطوح . )P>05/0(شد  ASTو ALTدار باعث افزایش معنی

آلدئیـد گوشـت ران شـدند    ديآلدئید گوشت سینه و همـه سـطوح باعـث کـاهش مـالون     ديکاهش مالون

)05/0<P( . تیمارهاي آزمایشی اثري روي درصد ماده خشک گوشت ران و سینه نداشتند)05/0>P(.  

درصـد جیـره بـر عملکـرد رشـد،       5/1تاثیر پودر شیرین بیان تا سطح  در کل، عدم :گیري نتیجه

بـا  (کـاهش چربـی حفـره شـکمی     . تاثیر سوء آن بر وزن نسبی سینه و فعالیت کبد مشاهده شـد 

هـاي گوشـتی نیـز از اثـرات مثبـت پـودر        و افزایش قوام گوشت تولیدي جوجـه ) درصد  1سطح 

  .شیرین بیان جیره بودند

  گوشتی، شیرین بیان، فعالیت کبد، قابلیت هضم مواد مغذي، کیفیت گوشتوجهج :هاي کلیدي واژه

  

  





  مقدمه - 1-1

هاي اخیر به علت استقبال مردم از گوشـت مـرغ توجـه خاصـی بـه پـرورش و        در سال

عـالم  (تولید طیور گوشتی و به دنبال آن به سالمت محصوالت تولیدي معطوف شده است 

داري صنعتی طیور در ابعاد وسیع و به صورت فشرده، امکـان   نگه).  1392پور و همکاران، 

ها و نیز کمـک بـه   ها را افزایش داده که جهت کاهش میزان وقوع این بیماريبروز بیماري

هـا در  بیوتیـک افزایش رشد و بهبود صفات تولیدي از مواد شیمیایی مختلف از جمله آنتی

 ,Lee et al)شـود  هـاي گوشـتی اسـتفاده مـی    هاي پرورش جوجـه سطح وسیعی در واحد

اي، به سبب اثرات سوئی که بر عملکرد تولیـد، میـزان   هاي رودهمخصوصاً بیماري.  (2003

-گذارند، یکی از مهمتـرین نگرانـی  تلفات و سالمت تولیدات طیور براي مصارف انسانی می

,Dahiya et alروند هاي صنعت مرغداري به شمار می هـا،  براي رفع ایـن نگرانـی  ). (2006

هاي محـرك رشـد بـه واسـطه اثـرات      بیوتیکنزدیک به پنج دهه است که استفاده از آنتی

-مثبتی که بر تعادل جمعیت میکروبی روده و جلوگیري از حضور برخی باکترهاي بیماري

واج یافتـه  دارنـد، ر  ٣و کلستریدیوم پرفرینجس٢، اشریشیا کلی١اي مانند سالمونالزاي روده

هاي غذایی طیور، منجر به بهبود افزایش وزن ها در جیرهبیوتیکاستفاده از این آنتی. است

-اسـتفاده از آنتـی  ). 1389نواز، نوبخت و مهمان(شوند و ضریب تبدیل غذایی در طیور می

سال گذشته، شرایط را بـراي پـرورش متـراکم و     50ها در خوراك دام و طیور طی  بیوتیک

حیوانات فراهم آورده و عالوه بر بهبـود ضـریب تبـدیل غـذایی منجـر بـه بهبـود        متمرکز 

  .)Hernandez et al , 2004(وضعیت سالمتی حیوانات نیز شده است

منجـر بـه ابقـاء     ٤هاي محـرك رشـد   بیوتیکرویه از آنتیبی علیرغم این مزایا، استفاده

ها شده که خطرات  بیوتیکترکیبات در تولیدات حیوانی و ایجاد مقاومت باکتریایی به آنتی

 ).(Hamilton-Miller, 2004اي را براي سالمتی انسان به دنبال داشـته اسـت   قابل مالحظه

هـاي  هاي مادرزادي، وقوع بیماريافزون ناهنجاريهاي موجود افزایش روزبراساس گزارش

بیـوتیکی و صـدها    بیوتیـک، فزونـی پدیـده مقاومـت آنتـی     زمن، عدم تاثیر داروهاي آنتیم

هـاي بهداشـتی کنـونی جوامـع     ها به عنـوان معضـل  عارضه کوچک و بزرگ دیگر که از آن

عـالم پـور و   (رویه همـین مـواد نسـبت داده شـده اسـت      شود، به مصرف بیبشري یاد می

                                                                                                                        
1- Salmonella
2- Escherichia coli
3- Clostridium perfringen
4- Growh promotor antibiotics (GPA)
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ها  بیوتیکرویه از آنتیگسترده و اغلب بی ر استفادههاي اخی لذا، در سال). 1392همکاران، 

هـاي   هـایی از میکـروب   در مزارع پرورش طیور به عنوان محرك رشد، موجب شیوع سـویه 

بیوتیک شده و این امـر منتهـی بـه ممنوعیـت اسـتفاده از ایـن       زاي مقاوم به آنتی بیماري

الوه بـر ایـن در صـنعت    ع.)(Sawoz et al, 2009ترکیبات مهم در پرورش طیور شده است

هاي عفونی بسیار حائز اهمیـت   طیور افزایش عملکرد سیستم ایمنی براي مقابله با بیماري

سیسـتم   هاي عفـونی کاهنـده   است و عوامل مختلفی مثل شکست واکسیناسیون، بیماري

 Chen etها باعث کاهش پاسخ ایمنی شده است بیوتیکنامتعارف از آنتی ایمنی و استفاده

al, 2003)(.  

هاي  عالوه بر این در صنعت طیور افزایش عملکرد سیستم ایمنی براي مقابله با بیماري

هـاي   عفونی بسیار حائز اهمیت است و عوامل مختلفی مثل شکست واکسیناسیون، بیماري

هـا باعـث کـاهش پاسـخ      بیوتیکنامتعارف از آنتی سیستم ایمنی و استفاده عفونی کاهنده

با توجه به افزایش مخالفـت در زمینـه اسـتفاده از    ). (Chen et al, 2003ایمنی شده است

-ها به آنتـی هاي محرك رشد در تغذیه طیور، به دلیل مقاومت برخی باکتريبیوتیکآنتی

هاي قابل مصرف بـراي انسـان،   بیوتیکی در گوشت و دیگر بافتبیوتیک و تجمع بقایایآنتی

. ها در تغذیه طیور امري ضـروري اسـت  بیوتیکنتیهاي مناسب براي این آیافتن جایگزین

ها و استفاده بـیش از حـد   ها و عوارض جانبی آنبیوتیکافزایش روزافزون مقاومت به آنتی

هاي شیمیایی مواد غذایی که بعضی مشکوك به سرطان زایی هسـتند، توجـه   از نگهدارنده

یعـی را بیشـتر نمـوده    هـا و مـواد ضـد میکروبـی طب    هـاي آن به داروهاي گیاهی و عصـاره 

& Jukicاست Molis  , 2005)(.  

هـا در صـنعت پـرورش طیـور توسـط      بیوتیـک ، اسـتفاده از آنتـی  1960در اواخر دهه 

کنندگان به دلیل توسعه  مقاومت میکروبـی در تولیـدات و   گذاران دولتی و مصرفسیاست

 ,Alcicek et alتاثیرات مضر بر سالمتی انسان بـه طـور جـدي مـورد انتقـاد قـرار گرفـت       

هاي محرك رشـد توسـط اتحادیـه اروپـا در سـال       بیوتیکپس از منع مصرف آنتی.)(2004

هاي خوراکی بـا منشـا گیـاهی     هاي اخیر توجه بسیاري به سمت افزودنی، طی سال2006

طیور به کار  امروزه محصوالت تجاري بسیاري وجود دارد که در تغذیه. معطوف شده است

نیز  ٢»بوتانیکال«و یا  ١»بیوتیکفیتو«هاي  هاي خوراکی گیاهی که به نام افزودنی. روندمی

شوند که بـا هـدف   هاي حاصل از منابع گیاهی اطالق می معروف هستند، عموماً به ترکیب

                                                                                                                        
1- Phytobiotics
2- Botanicals
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حیوانات اضافه  رشد در جیرهبهبود عملکرد، بهبود خواص جیره و یا غذاي انسان و محرك

اند که با توجه به منشاء  اهی از طیف وسیعی از مواد تشکیل شدههاي گی افزودنی. شوندمی

حسـینی و  (شـوند  ها و خصوصیات شیمیایی مانند خلـوص مشـخص مـی    گیاهی، فرآورده

  ).1393همکاران، 

، ترکیبات شیمیایی یـا طبیعـی هسـتند کـه     ١هاي خوراکیهاي رشد و افزودنیمحرك

سـراجی  (شـوند  خوراك طیور افـزوده مـی   جهت بهبود رشد و باال بردن بازده اقتصادي به

هایی که مورد توجه محققان بـوده، گیاهـان   در میان افزودنی).  1394کوپکن و همکاران، 

گیاهان دارویـی عـالوه   . اي برخوردارندها از اهمیت ویژههاي حاصل از آندارویی و فرآورده

امل اثر تحریـک کننـدگی   این اثرهاي مفید ش. بر اثر ضد میکروبی، فواید دیگري نیز دارند

عـالم پـور و همکـاران،    ( باشـد  رشد، اثر کاهش روي لیپیـدها و دیگـر عوامـل خـونی مـی     

. شــوندهایمختلفدرداموانساناسـتفادهمی هاسـتکهبرایدرمانبیماري  گیاهانداروییسـال ).1392

یتاکنونتحقیقاتزیادیدرموردنقشگیاهانداروییبرعملکردپرندگانانجامشدهوبعضیازاینمطالعاتتأث

 ;Cross et al, 2007; Lee et al, 2003(انـد  رمثبتگیاهانداروییرابرعملکردگزارشـکرده 

Hernandez et al, 2004(.  ضدمیکروبیعصـارهگیاهاندارویی   با توجه به ویژگـی)Cowan, 

توانندجمعیتفلوررودهرابهبودوسالمتیدســـــــــتگاه ، ایـــــــــن گیاهـــــــــانمی)1999

  .)Mitsch et al, 2004(زاافزایشدهندهایبیماري گوارشپرندگانراازطریقکاهشتعدادباکتري

  

ایـن ترکیبـات درمـانی بیشـتر در     . باشـند  گیاهان دارویی داراي ترکیبات مختلفی می

باشـند کـه توسـط     هـا مـی   هاي گیاهی بوده و شامل ترکیبـات فعـال آن   ها و عصاره اسانس

هـا،   طیـاین سـال  . شـوند  خطر شـناخته مـی   ات طبیعی و بیمصرف کننده، به عنوان ترکیب

هــاي انســانی، دام و طیــور پیــدا  اي را در درمــان بیمــاريگیاهــان دارویــی جایگــاه ویــژه

-امـروزه مصـرف عصـاره ایـن گیاهـان بـه عنـوان آنتـی        .)Pittenger et al, 1999(اند  کرده

هـا در کنتـرل برخـی     رهاین عصا. هاي طبیعی به طور گسترده افزایش یافته است میکروب

ــیم ــه  میکروارگانس ــر در جوج ــاي مض ــوده  ه ــوثر ب ــتی م ــاي گوش  ,Matthias et al(ه

هاي احتمالی براي  هاي گیاهی مختلفی به عنوان جایگزین ها و عصاره وگیاهان،ادویه)2008

  ).1393خمیس آبادي و همکاران، (اند  هاي محرك رشد معرفی شده بیوتیکآنتی

                                                                                                                        
3- Feed additive
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هـا بـا در نظـر گـرفتن اهـدافی چـون تولیـد        نهاي آ فرآورده مصرف گیاهان دارویی و

محصوالت طبیعی سالم و بی ضرر، افزایش بازده تولید، بهبـود ضـریب تبـدیل خـوراك و     

داشـتن خـواص   . شود هاي تولید در صنعت خوراك دام و طیور را موجب میکاهش هزینه

، )(Grashorn, 2010هـاي ضـد میکروبـی    درمانی مطلوب، تحریک مصرف غذا، و فعالیـت 

هاي هضمی و دارا بودن توانایی آنتی اکسـیدانی بـه عنـوان محافظـت     افزایش ترشح آنزیم

رجحان گیاهان دارویـی بـه دیگـر     موجب)(Windish et al, 2008کننده لیپیدهاي غذایی

هاي حاوي یکی از طرق ممانعت از فساد اکسیداتیو چربی. هاي خوراکی شده است افزودنی

. هـاي طبیعـی و مصـنوعی اسـت    اکسـیدان ، اسـتفاده از آنتـی  1رب غیر اشباعاسیدهاي چ

اکسـیدانی خـود بـه عنـوان جـایگزینی بـراي       هاي گیاهی به دلیل خصوصیات آنتیعصاره

ها، ضمن حفظ کیفیت گوشت این عصاره. باشندهاي مصنوعی نیز مطرح میاکسیدانآنتی

فاقـد اثـرات جـانبی سـوء روي     تولیدي از طریق کاهش ظرفیـت اکسیداسـیونی گوشـت،    

بیان است که از دیرباز بـه عنـوان   از جمله گیاهان دارویی شیرین. محصول تولیدي هستند

نوبخــت و (هــاي انســانی مــورد اســتعمال قــرار گرفتــه اســت  دارو بــراي درمــان نــاراحتی

  ).1396همکاران،

  

  

  

    هاي پژوهشپرسش - 1-2

هاي گوشتی را بهبود  تواند عملکرد رشد جوجهآیا سطوح مختلف پودر شیرین بیان می - 1

  بخشد؟ 

-هاي گوشتی می استفاده از پودر شیرین بیان چه تأثیري بر کیفیت گوشت جوجه - 2

  گذارد؟

ها  توان با استفاده از پودر شیرین بیان در جیره، قابلیت هضم مواد مغذي جوجه آیا می - 3

  را بهبود بخشید؟ 

  هاي سالمتی کبد خواهد داشت؟  آیا استفاده از شیرین بیان تاثیري بر شاخص - 4

                                                                                                                        
1- unsaturated fatty acid
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  هاي پژوهشفرضیه - 1-3

  :مطابق با فرض صفر فرضیات زیر در نظر گرفته می شود

داري �استفاده از سطوح مختلف شیرین بیان در مقایسه با گروه شاهد تأثیر معنی- 1

.بر عملکرد رشد پرنده نخواهد داشت

داري بین تاثیر سطوح مختلف شیرین بیان بر صفات مربوط به �نیاختالف مع- 2

.کیفیت گوشت دیده نخواهد شد

داري بین پودر شیرین بیان و تیمار شاهد در قابلیت هضم مواد  اختالف معنی- 3

  .مغذي مشاهده نخواهد شد

سالمتی و فعالیت کبد تحت تأثیر سطوح مختلف پودر شیرین بیان جیره قرار - 4

.نخواهد گرفت

اهداف پژوهش - 1-4

هاي انجام شده پودر و عصاره شیرین بیـان تـأثیر زیـادي بـر      که در آزمایشنظر به این

ها ندارد، لـذا هـدف اصـلی ایـن آزمـایش       صفات مربوط به سیستم ایمنی و عملکرد جوجه

هـا مغفـول بـوده و یـا      بررسی تأثیر این گیاه دارویی روي صفاتی خواهد بود که در بررسی

از ایـن رو عـالوه بـر    . وع بیشـتر روشـن شـود   تأثیر مثبتی دیده شده است که جوانب موض

هاي گوشتی شامل مصرف خوراك، افـزایش وزن  و ضـریب تبـدیل     عملکرد تولیدي جوجه

خوراك، صفات مربوط کیفیت گوشت شامل ماده خشک و مالون دي آلدئید گوشت سینه 

هـاي   و ران، قابلیت هضم ماده آلی، ماده خشک، خاکسـتر و چربـی خـام و فعالیـت آنـزیم     

همچنـین اوزان  . گیـري شـد   هاي گوشتی اندازه بدي، پروتئین تام و آلبومین خون جوجهک

  . گیري شدند شکمی نیز اندازه نسبی الشه،  سینه، ران، کبد، پانکراس و چربی محوطه

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

رشـد در   هـاي محـرك  بیوتیـک با توجه به افزایش مخالفت در زمینه اسـتفاده از آنتـی  

بیوتیــک و تجمـع بقایــاي  هــا بـه آنتـی  �ه طیـور، بــه دلیـل مقاومـت برخــی بـاکتري    تغذیـ 

هـاي  �هاي قابل مصرف براي انسـان، یـافتن جـایگزین   �بیوتیکی در گوشت و دیگر بافت�آنتی

افـزایش روزافـزون   . ها در تغذیه طیور امـري ضـروري اسـت   �بیوتیکمناسب براي این آنتی
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هـاي  �ها و استفاده بیش از حد از نگهدارنـده بی آنها و عوارض جان�بیوتیکمقاومت به آنتی

شیمیایی مواد غذایی که بعضی مشکوك به سرطان زایی هستند توجه به داروهاي گیاهی 

(Jukic  et al, 2005ها و مواد ضد میکروبی طبیعی را بیشتر نمـوده اسـت  هاي آن�و عصاره

-کـارایی مناسـب بـراي آنتـی    با این حال، اگر بتوان جایگزینی مناسب و در عین حال با ).

هـا  �هاي محرك رشد پیدا کرد، عوارض ناشی از استفاده از این قبیل آنتی بیوتیـک بیوتیک

گیاهان داوریی و محصوالت حاصل از آنها عالوه بر نقش ضد میکروبی، . رسد�به حداقل می

هاي مثبتی بر کیفیت گوشت، هضـم مـواد مغـذي و عملکـرد کبـد داشـته       توانند نقشمی

هـا از سـوي   هاي دریافت کننده این گیاهان و مواد مـوثره آن مصرف گوشت جوجه. باشند

توانـد بـر سـالمتی مصـرف     مصرف کنندگان هم با اسـتقبال روزافـزون مواجـه بـود و مـی     

  .کنندگان هم تأثیر مثبتی داشته باشد

  

  

  

  





  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  شیرین بیان - 2-1

  نام گیاه -2-1-1

Glycyrrhiza glabraنام علمی گیاه شیرین بیان L.     بوده و بـه طـور معمـول بـه نـام-

 )sweet wood(چـوب شـیرین  ،Glycyrrhiza ،licorice،Liquiritiae radix،liquoriceهـاي 

 biosوreglisse،)آلمــانی(Lakritzenwurzelو sussholz، )انگلیســی(liquirritiae radixو

doux)فرانسوي(،liquirizia)ایتالیایی(،regaliz) شجرءالسـوس و عـرق سـوس    ،)اسـپانیایی

ــی( ــی) عربـ ــا shirin baianو درفارسـ ــmakیـ ــناخته مـ ــود یشـ  Bahmani etشـ

al,2014).(ــیرینبیانبهعنوان ــدهو mulaithiشــــــــــــ درشمالهندشناختهشــــــــــــ

  .)Sharma &Agrawal , 2013(بومیمدیترانهومناطقخاصیازآسیااست

یک نام یونانی است و از دو واژه گلیکس به معنـی شـیرین و ریـزا بـه      ٩گالبرا گلیسیرا

گالبرا به معنی صاف و بدون کرك است که اشاره بـه بـدون   . معنی ریشه مشتق شده است

شیرین بیـان تجـاري از   ). 1392خان احمدي و همکاران، (کرك بودن میوه این گیاه دارد 

، )شــیرین بیــان اســپانیا و ایتالیــا(typicalشــامل واریتــه.G. glabra Lچنــدین واریتــه

-betaو واریته) شیرین بیان روسی(glanduliferaواریته violacea)   شـیرین بیـان فارسـی (

نیز در تهیه شـیرین  ) شیرین بیان چینی یا منچوري(G. uralensis Fischاز. شودتهیه می

هـاي کوچـک بـا    گیاهانی پایا بـا شـاخه  Glycyrrhizaهايگونه. شودبیان تجاریاستفاده می

) ریـزوم یـا شـاخه هـاي پایـه درخـت      (هاي افقی زیرزمینی متر و ساقه 2رشدي تا ارتفاع 

-هاي زرد، آبییا بنفشداشته که شـبیه نخـود  هاي سبز تیره و گلاین گیاهان برگه. هستند

که بـا هـم   (هاي خشک ها و ریزومریشه. ها طعم شیرین دارندریشه. اي استفرنگی باغچه

                                                                                                                        
9- Glycyrrhiza glabra



  ). 1386زاده، نصیري اصل و حسین( آن نیز کاربرد دارند ) شونده میریشه نامید

  طبقه بندي علمی -2-1-2

ــله ــان،)Plantae(:سلســ ــاخهگیاهــ ــان)Angiospermae(:شــ ــان، نهــ دانگــ

 (Leguminosae:خـانواده گل سـرخ سـانان،   )(Rosales:راسته،)Dicotyledoneae(:رده

ــه) ــا، لگومینـ ــنسهـ ــه،)Glycyrrhiza(:جـ : glabraLinn ،BinomialName(: گونـ

(Glycyrrhiza glabra L)Sharma et al, 2013( . گونه از آن شناسـایی شـده و    4تاکنون

 .GوGlicyrrhiza glabra Linne ،G. uralensis fischerهـاي اصـلی آن شـامل    واریتـه 

Inflate Batalin       هستند که هر یک داراي فالوونوئیـدهاي مخـتص بـه گونـه خـود مـی-

  ).Sedghi et al,2010(باشند

  مشخصات گیاه -2-1-3

متر و شامل ریشه خشـک شـده   سانتی 200تا  100شیرین بیان گیاهی است با ارتفاع 

بـوده و عضـوي از خـانواده    .Glycyrrhiza glabra Lهـاي پایـه درخـت   با پوست و شـاخه 

از یکـی  .Glycyrrhiza Lجنس). 1386زاده،نصیري اصل وحسین(است) فاباسه(لگومیناسه 

گونه در ایـران   3گونه در دنیا و  30است که داراي  )fabaceae(هاي مهم تیره  باقالجنس

بیشـترین  .Glycyrrhiza Lاین جنس داراي گیاهان چند ساله است که در بین آنهـا . است

عصاره ریشه این گونه در سرتاسر دنیا کـاربرد وسـیعی در   . پراکنش را در سطح ایران دارد

 1-2شـکل  ). 1384امیـد بیگـی،   (ی، دخانیـات و دیگـر صـنایع دارد    پزشکی، صنایع غذای

.دهــــد هــــاي مختلــــف گیــــاه شــــیرین بیــــان را نشــــان مــــی تصـــویر بخــــش 

  هاي رویشی و بذر گیاه شیرین بیان بخش: 1- 2شکل 
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هـا مرکـب و داراي   بـرگ . هاي انبوه فـراوان اسـت  گیاه شیرین بیان داراي شاخ و برگ

-گل. ها سبز تیره استرنگ برگچه. برگچه انتهایی استچهار تا هفت جفت برگچه و یک 

هـاي گـل   ها نامنظم و به رنگ زرد، ارغوانی یا بنفش و به صورت مجتمع در انتهاي سـاقه 

گیـاه اواخـر و   . رسـد ها به بیش از یک سانتی متـر مـی  طول گل. شونددهنده مشاهده می

دو تا سه سـانتی متـر و خرمـایی    میوه به طول . رودبه گل می) تیر -خرداد(اوایل تابستان 

داخل میوه سـه تـا پـنج    . شودطرفین میوه باریک و کم و بیش نوك تیز می. باشدرنگ می

پوست دانه ضخیم و محکـم و وزن هـزار دانـه    . اي وجود دارددانه لوبیا شکل به رنگ قهوه

 بیان متفـاوت اسـت و بـه نـوع گیـاه و شـرایط      طول ریشه شیرین. گرم است 10آن حدود 

طول ریشه در منـاطق  . سانتی متر است 60تا  30اقلیمی محل رویش بستگی دارد و بین 

ریشه و ریزوم مصـارف دارویـی   . رسدسانتی متر هم می 200خشک و خاك هاي سبک به 

هـاي  گیاهانی پایا بـا شـاخه   Glycyrrhizaهايگونه).1392خان احمدي و همکاران،(دارند 

ریزوم یـا شـاخه هـاي پایـه     ( هاي افقی زیرزمینی ساقه متر و 2کوچک با رشدي تا ارتفاع 

هاي زرد، آبی یـا بـنفش داشـته کـه     هاي سبز تیره و گلاین گیاهان برگه. هستند) درخت

. هاي شیرین بیان یا لیکوریز طعـم شـیرین دارنـد   ریشه. اي استشبیه نخود فرنگی باغچه

( آن نیـز کـاربرد دارنـد    ) دکه با هم ریشه نامیـده مـی شـون   (هاي خشک ها و ریزومریشه

ــین ــیرینبیاندرنواحی  ).1386زاده، نصیریاصلوحســـــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــ

ــدمی ــدنیمهگرمسیریاروپا،خاورمیانهوآسیایغربیرشـــــــــ ــاره. کنـــــــــ -عصـــــــــ

هایشیرینبیانوجزاصلیآن،گلیسیریزیندرغذاها،محصوالتتنباکووشیرینیودرطبسنتیوگیاهیاســت

ــتردهدارد ــترده فارماکولوژیکب  .فادهگسـ ــتشیرینبیاندارایاثراتگسـ ــول. رایانساناسـ -معمـ

-هایتنفسیازجملهسرفه،خفگی،درد گلووبرونشـیتمی تریناستفاده شیرینبیانبرایدرمانبیماري

  ).(Nitalikar et al, 2010باشد

  

  ریشه گیاه شیرین بیان: 2- 2شکل 



ــالهبهعنوانعلف   ــک گیاهیکس ــوان ی ــیرینبیانبه عن ــدم،  لیکوریکیاش ــایهرزدرمزارع گن ه

-اینگیــاهمی. رویــدحبوبات،پنبه،ســیبزمینی،چغندرقند، علوفه،یونجه،شبدرواسپرســمی 

-ریشهخشکشـیرین (شیرینبیان. تواندبهکاهشچشمگیردرمحصوالتکشاورزیوباغی منجرشود

  ١٠اسـید گلیسـیریزیک  . دهـد هارا درمعدهافزایشـمی ترشحسروتونینوپروستاگالندین)  بیان

. اســـــت١١پیلـــــوري هلیکوبـــــاکتراثرضـــــدمشتقشدهازشیرینبیاندارای) فالونوئیـــــد(

-کننــــــــــدگی، آنتــــــــــیعفــــــــــونیسایراثراتاثباتشدهاینگیاهاثراتضــــــــــد

کنـدو  شیرینبیانبه تقویـت حافظـه کمکمـی    .اکسیدانی،کاهندگیکورتیزولوآلدوسترون است

-اگرچهشــــیرینبیانمی.کنــــدبهعنوانضدافسردگیوکاهندهسطحکلسترولخوننقشــــبازیمی

توانـد قنـد خـون را    ادرار مکرر کاهشدهد، امـا نمـی   تواندعالئمدیابتراازقبیلعطشبیشازحدو

ــد  ــاهش دهـــ ــتفادهمی. کـــ ــودشیرینبیانگیاهیاستکهبرایکاهشعالئمیائسگیاســـ  .شـــ

ویژگـی ضدویروسـیاین گیـاه نیـز نشـان داده شـده       . اکسیدانیخوبیاستشیرینبیانعامآلنتی

 توانـد بـه دلیـل کـاهش    شیرین بیان همچنـین مـی   عصاره.(Bahmani et al, 2014)است

یــا ١٣باعــث کــاهش ترشــح چربــی از بافــت آدیپــوز١٢هــاي غــده آدرنــال ترشــح هورمــون

اکسیداسیون چربی شود که منجر به کاهش سـطح اسـیدهاي چـرب از جملـه کلسـترول      

کاهش کلسترول و تري گلیسرید در سـرم بـه دلیـل    ). 1394کریمی و همکاران، (شود می

وفوبیک شیرین بیان، سـبب کـاهش   هیدر عصاره. وجود مواد موثره گیاه شیرین بیان است

شـیرین  .Nakagawa et al, 2004)(شود فعالیت لیپاز و نیز ممانعت از جذب کلسترول می

بیان دارویی است که موجب افزایش ایمنی بـدن و افـزایش سـطح اینترفـرون شـده و بـه       

همچنـین ایـن گیـاه    . کنـد هـا حملـه مـی    عنوان یک سیستم ایمنی شیمیایی به ویـروس 

اي ضد التهابی، ضد سرطانی، ضد عفونی کننده، ضد باکتریایی و قارچ کشی نیـز  ه فعالیت

شیرین بیان به طور طبیعی از دستگاه تنفسی و سیستم دسـتگاه گـوارش،    ریشه. داراست

).AL-Daraji, 2012(کندکبد، قلب و طحال محافظت می

  

  ماده موثره -2-1-4

است که مهم تـرین  ) درصد 4-20(ترپنوئید هاي تريگیاه شیرین بیان حاوي ساپونین

                                                                                                                        
10- Glycyrrhizic acid
11- Helicobacter pylori
12- Adrenal gland
13-Tissue adipose
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سـایر ترکیبـات   . بار شـیرین تـر از شـکر اسـت     50آن اسید گلیسریزیک است و این اسید 

ــدهاي ــوثره آن فالونوئیــ ــالکون، liquiritin ،liquiritigeninمــ ــايچــ ، isoliquiiritinهــ

isoliquiritigenin ،  ،آمینـه  دي هیدرواستیگماسـترول، اسـید    -23، 22مشتقات کومـارین

-30(نشاسته، پلـی سـاکاریدها   ) درصد 3-15(، آسپارژیناز، گلوکز و سوکروز )درصد 2-1(

هاي غیر معـدنی و سـطوح پـایینی از     هاي فرار، نمکها و روغنها، رزین، استرول)درصد 2

( آزاد و اسـیدهاي نوکلئیـک اسـت     هـا، اسـیدهاي آمینـه    ترکیبات نیروژنه مانند پروتئین

، glabridinهــايدیگــر ترکیبـات آن نظیرایـزوفالون  ). 1386زاده، ننصـیري اصـل و حسـی   

galbreneــتق از ــالکون G. glabraمش ــرو چ ــايو رت ــتق DlicochalconeوA ،B ،Cه مش

;Haraguchi, 2001(اسـت G.inflataاز De simone et al, 2001(.    عمـده تـرین سـاپونین

گلوکورونیـک و یـک   باشـد کـه از دو واحـد    آن اسیدگلیسـیریزیکمی ) حلقـه  5تري ترپن (

فرمـول شـیمیایی گلیسـریزین   . تشکیل شده است) آگلیکون(مولکول اسید گلیسیرتنیک 

C42 H62 O16یسـیریزین و گل یسـیزیزیک گل یداس یمیاییساختار ش 3-2شکل  در. باشد می 

  .نشان داده شده است

ریشـه  مقدار این ماده در . تواند به صورت پتاسیمی یا کلسیمی باشدنمکگلیسیریزینمی

تـا   5، زمان برداشت و شرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد و بـین  )واریته(به نوع گیاه 

به عنوان مثال، مقدار اسید گلیسیریزیک در ریشه شیرین بیان اسپانیایی . درصد است 20

برخی از محققین معتقدند . باشددرصد می 14تا  10درصد، در شیرین بیان روسی  8تا  6

مقـدار ایـن   . ایرانی از بیشترین مقدار اسید گلیسیریزیک برخـوردار اسـت  که شیرین بیان 

هـاي پایـانی داراي بیشـترین    یابد به طوري که ریشه در سـال ماده با سن گیاه افزایش می

بررسی منـابع علمـی در خصـوص خـواص شـیمیایی و      . شودمقدار اسید گلیسیریزیک می

ي سـانتی  درجـه  120زیک در دمـاي  دهد که اسید گلیسـری فیزیکی این ترکیب نشان می

درجـه   220و  205در برخی منابع نیـز نقطـه ذوب   . شودتجزیه می) با اعمال فشار( گراد 

هاي مختلف و متفاوت اسـتخراج اسـید گلیسـیریزیک از    روش. سانتی گراد ذکر شده است

اج با ها اغلب استخراساس این روش. پودر ریشه شیرین بیان مورد مطالعه قرار گرفته است

آب داغ در فشار محیط و استفاده از اسیدها و قلیاها و یا هـردو و سـایر مـواد شـیمیایی و     

در اسـتاندارد  . وري اسـتخراج بـوده اسـت    افزودن آنها به آب داغ یا بخار براي افزایش بهره

ملی ایران و فارماکوپه از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال براي تعیـین مقـدار اسـید    

بررسی کیفیـت ریشـه شـیرین بیـان جمـع آوري شـده از       . شود سیریزیک استفاده میگلی



نتـایج تعیـین مقـدار اسـید     . هاي مختلف ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفته اسـت رویشگاه

هاي جمع آوري شده از مناطق مختلـف ایـران   گلیسیریزیک و عصاره محلول در آب نمونه

ته در کرمانشاه، سـرحد فـارس و کرمـان مرغـوب     نشان داده شده است که گیاه رویش یاف

خـان احمـدي و همکـاران    (ترین محصول بوده و از نظر صادرات نیـز ارزش فراوانـی دارد   

،1392(.  

  
  اسید گلیسیریزیک و گلیسیرین: 3- 2شکل 

  

درصد عصاره محلول در آب است که بیشتر این  20حاوي حدوداً G. glabraتازه ریشه

ــرم)glycyrrhizin(گلیســیریزینمقــدار از  ــه ف  glycyrrhizicوglycyrrhizinateهــاي ب

acid      هـاي کلسـیمی و پتاسـیمی یافـت      تشکیل شده اسـت کـه بـه شـکل مخلـوط نمـک

ــی ــاران، (شــود م ــادي و همک ــیرینبیانعمدتاحاوي).1393خمــیس آب -acid-2-betaریشهش

glycyrrhizicــدو ــتumbelliferoneوherniarinترکیباتکومارینمانن  Bahmani et al.اس

گلیسیریزین ماده شیرین این گیاه به شمار رفته و به حالت خالص به صورت پودر ).(2014

باشـد   درصد می 12تا  6هاي خشک  میزان آن در ریشه. باشد کریستالیزه و سفید رنگ می

شـیرین بیـان    عصـاره ). 1393خمـیس آبـادي وهمکـاران،    (دارد و خاصیت هیپولیپیـدمی 

و فورمــونتین Aهیســپاگالبریدین، Bگالبریــدینریــق فالوونوئیــدهاي هیســپااحتمــاالً از ط

موجود در آن بـر متابولیسـم اسـید آراشـیدونیک تـاثیر گذاشـته و سـبب کـاهش تولیـد          

ها همچنین خاصیت ضـد پالکتـی، ضـد التهـابی و      این ترکیب. گرددهاي آزاد می رادیکال

).Somjen et al, 2004(آنتی اکسیدانی دارند
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  این . اي بوده و در جنوب شرق آسیا گسترش زیادي داردشیرین بیان گیاهی مدیترانه
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Abstract
Research Aim: To study the effect of different levels of licorice (Glycyrrhiza 
glabra) powder on meat quality, nutrient digestibility and liver activity of 
broiler chickens.
Research method: A total of 96 day old male Ross 308 chicks were allocated to 
4 treatments with 4 replicates and 6 birds each. The treatments consisted of 0 
(control), 0.5, 1 and 1.5 percent of licorice powder in diets were fed to bird for 
42 days. Nutrients digestibility were determined at the end of grower period, 
while blood collected to measure some parameters at day 28 and birds 
slaughtered for meat sampling and weighting organs at day 42.  
Findings: Using licorice levels had no significant effect on weight gain and 
feed intake of broilers (P>0.05) and only feed conversion ration tended to be 
significant by level 0.5 percent (P=0.0544). Licorice levels had no significant 
effect on relative weight of carcass, thigh, liver and pancrease (P>0.05). All 
levels of licorcice reduced breast weight and just 1 percent of licorice 
decreased abdominal fat (P<0.05). Digestibility of dry matter, organic matter, 
ash and fat was not affected by the treatments (P>0.05). The levels of 1 and 
1.5 percent of licorice declined total protein and globulin levels of serum 
(P<0.05). Among the consumed levels, only 1.5% of licorice significantly 
increased ALT and AST activities in serum (P<0.05).The levels of 1 and 1.5 
percent decreased malondialdehyde of breast meant and all levels decreased 
malondialdehyde of thigh meat (P<0.05). The treatments had no effect on dry 
matter of breast and thigh meats (P>0.05).  
Conclusion: In overall, the lack effect of dietary licorice up to 1.5 percent on 
growth performance and adverse effect of that on breast weight and liver 
activity was observed. The reduction of abdominal fat (by 1 percent) and the 
increase of meat stability were the positive effect of dietary licorice.

Keywords:Broiler chicken, Licorice, Liver activity, Meat quality,Nutrient 
digestibility
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