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مقدمه
استفاده از آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور

جمعيت ميكروبي مفيد و بومي دستگاه گوارش طيور، با جلوگيري از تكثير 
باكتري هاي بيماري زا و تجزيه سموم توليد شده توسط اين عوامل، از غشای 
روده ميزب��ان محافظت كرده و موجب بهبود ايمني مي ش��وند. بيماري هاي 
روده اي نظير كلستريديوز1، سالمونلوز2، كلي باسيلوز3 و پاسترولوز4 در صنعت 
طيور زيان هاي اقتصادي زيادي وارد مي كنند و به س��بب اثر س��ويي كه بر 
عملكرد توليدي، ميزان تلفات و سالمت توليدات طيور براي مصارف انساني 

دارند، از مهم ترين نگراني هاي صنعت مرغداري به شمار مي روند.
براي رفع اين نگرانيها از اواس��ط دهه1950به بعد با مجوز سازمان غذا و 
 FDA در اياالت متحده، افزودن انواعي از آنتي بيوتيک ها به مقدار كم 

دارو 5
به جيره طيور به كار گرفته شد. 

اما س��ازمان بهداش��ت جهاني، مقاومت به آنتيبيوتي��ک را به عنوان يک 
مش��كل بزرگ براي بهداش��ت عمومي در س��طح جهاني مطرح نموده است. 
در نهاي��ت موارد مذكور به ممنوعيت اس��تفاده از آنتي بيوتيک به عنوان مواد 
افزودني جي��ره در اتحاديه اروپايي )از س��ال 2006( و اياالت متحده منجر 
ش��د. اين ممنوعيت، عوارض غيرقابل اجتنابي براي عملكرد رشد پرنده ها در 

صنعت طيور به دنبال داشته است. 

1- Clostridiosis
2- salmonellosis
3- colibacillus
4- Pasteurelosis
5- Wa Food and Drug Administration ste
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جایگزین های آنتی بیوتیک ها در جیره غذایي طیور 
ممنوعي��ت اس��تفاده از آنتي بيوتيک به عنوان م��واد افزودني جيره از يک 
طرف و تقاضاي مصرف كنندگان براي فراورده هاي عاري از دارو )محصوالت 
ارگانيک( از طرف ديگر، س��بب تمركز پژوهش ها بر شناس��ايي مواد محرک 
رشد ايمن و كارآمد به عنوان مواد افزودني خوراكي غيرآنتي بيوتيكي به منظور 
بهبود توان توليدي جوجه هاي گوشتي شده است. از جمله آنتي بيوتيک ها 
م��ي توان به يونوفره��ا، پروبيوتيک ها، پري بيوتيک ها، س��ين بيوتيک ها، 
اس��يدي فايرها و اس��يدهاي آلي و جديداً به گياهان دارويي و فايتوژنيک ها 

اشاره كرد.

موقعیت ایران در زمینه گیاهان دارویي
سرزمين ايران كشوري ممتاز و با تنوع زيستي و غنای گياهي و داراي 11 
اقليم از 13 اقليم ش��ناخته شده جهاني اس��ت. بر اساس نظر گياه شناسان و 
پژوهش��گران، تعداد گونه هاي گياهي ايران در حدود 8000 گونه است كه از 
نظر تنوع گونه ای حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقيقات نشان داده است كه 
بيش از 2300 گونه از گياهان كش��ور داراي خواص دارويي، عطري، ادويه ای 
و آرايشي-بهداش��تي هس��تند. به عالوه 1728 گونه از اي��ن گياهان به عنوان 
گياهان بومي1 ايران مي باش��ند، منحصراً در س��رزمين ايران رويش كرده و به 

عنوان يک ظرفيت انحصاري در كشور محسوب مي شوند.

1- Endemic
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علت استفاده از افزودنی های گیاهي
به تجربه ثابت ش��ده اس��ت كه مواد افزودني مشتق  ش��ده از گياهان در 
مقايس��ه ب��ا آنتي بيوتيک هاي مصنوع��ي و يا مواد ش��يميايي غيرآلي، واجد 
سميت كم تر و فاقد باقيمانده بوده و تصور  مي شود كه به عنوان مواد افزودني 
جيره حيوانات مزرعه ای، ايده آل باشند. از اينرو مواد افزودني گياهي معموالً 

بهعنوان موادي طبيعي و ايمن براي حيوانات شناخته شدهاند )شكل 1(.

شکل 1-مکانیسم احتمالي اثرگذار گیاهان دارويي بر رشد و سالمت موجودات
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از جمله مزايايي استفاده از گياهان دارويي مي توان به ساده بودن كاربرد 
و نداش��تن اثرات جانبي س��وء بر عملكرد حيوانات و نيز باقي نماندن بقاياي 
مضر در فرآورده های توليدي آن ها اشاره نمود. در ضمن با استفاده از اين نوع 
فرآورده های گياهي، مي توان از مزاياي مختلف آن ها از جمله خواص درماني 

آن ها در مصرف كنندگان فرآورده های حيواني سود برد.

عصاره های گیاهي
ب��راي اس��تفاده از مواد مؤثره موج��ود در گياه مي ت��وان از كل گياه و يا 
بخش��ي از آن نظير ريشه، ساقه، برگ، گل و ميوه استفاده نمود. روش ديگر، 
استخراج عصاره گياهی است كه حاوي متابوليت های مورد نظر است. عمده 
اين متابوليت ها كه روغن های فرار هس��تند توسط فرآيند تقطير با بخار آب 

استخراج مي شوند

گزنه
  Urtcacea بوده و به خان��واده  .Urtica dioica L ن��ام علمي گزن��ه

متعلق است؛ و در فارسي به گزنه، گزنه دو پايه و گزنه كبير معروف است.

ریخت شناسی
گياه گزنه، گياهي اس��ت علفي، چند س��اله و پاي��ا و همچنين دو پايه و 
بندرت تک پايه، س��بز زرد افراشته يا برخاسته و ريزوم دار، به ارتفاع 100-

50 س��انتی متر، داراي كرک های گزنده، س��اقه آن علف��ي، كمي زاويه دار و 
چهار پهلو، تقريباً ضخيم، اندازه برگ 12*15 سانتی متر، انگشتي سرنيزه ای، 
تخم مرغ��ی، تخم مرغی تا نيم مدور، در قاعده نيم قلبي، انگش��تي يا گره ای، 
نوک دار، هر يک داراي دو گوش��وارک، در دو س��طح پوش��يده از كرک های 
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گزنده، گل هاي آن بسيار ريز، سبز فام، مجتمع در توده های كوچک كروي و 
واقع در طول محورهاي خوشه اي شكل، تک جنس و يا دو جنس، منشعب 
با گل هاي نر و داراي 4 كاس��برگ هم اندازه و 4 پرچم با بس��اک هاي پهن 
دراز – قلوه ای شكل، ماده ها داراي 4 كاسبرگ متقابل صليبي، دو كاسبرگ 
خارجي بس��يار كوچک و گاهي گل فاقد آن و رنگ گل ها، سبز مايل به زرد 
اس��ت. ميوه آن فندقه تخم-مرغي تا بيضوي و محت��وي آلبومين روغن دار 
است. فندقه به طول 1/5 ميلي متر و محصور در كاسه پاياي گل است)شكل 

.)2

شکل 2- بوته های گیاه گزنه
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دامنه انتشار
انتش��ار عمومي گياه گزنه در نقاط مرطوب ايران خصوصاً نواحي ش��مالي 
و غربي و مركزي مانند اصفهان و ش��اهرود و بسطام، كوه كاشان و ارتفاعات 

باالی 3000 متري است.

اندام دارویي 
برگ ها بخش دارويي اين گياه را تش��كيل مي دهند. رنگ برگ ها س��بز 
روش��ن، متقابل يا بندرت در چرخه های  س��ه تايی در هر گره و دم برگ دار 
اس��ت . شكل برگ ها تخم مرغي � قلبي يا پهن دراز � سرنيزه ای و نوک دار  
و در دو سطح پوشيده از كرک هاي گزنده است. اغلب مواقع دندانه اره ای و 
بندرت لوب دارند. عموماً گوش��واره ای و گاه بدون گوش��واره اند. در بعضي از 
مواقع برگ ها از كرک هاي غده ای گزنده پوش��يده ش��ده و رگبرگ ها اغلب 

آشكار است )شكل 3(. 

شکل 3- برگ گزنه
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مواد متشکله
در برگ گزن��ه، كلروفيل1، كاروت��ن2، گزانتوفيل3، لوكوآنتوس��يانيدين4، 
ف��الون5 و فالونول6 موجود اس��ت كه فالون و فالونول ب��ه ميزان كمتري از 
لوكو آنتوس��يانيدين در اين گياه اس��ت. تری ترپن7ها و استرول8ها شامل بتا 
سيتوس��ترول9 در گياه موجود است. اسيد فرميک10 نيز در برگ گزنه وجود 

دارد.
برگ هاي تازه گزنه حاوي سكرتين11 است. همين طور داراي 1/5 درصد 
كلروفيل خالص است. برگ خشک گزنه 7/5 درصد كلروفيل دارد. كرک های 
گزنه داراي ش��يره گزنده ای هستند كه تركيبات اصلي آن را استيل كولين، 
هيستامين و اسيد فرميک تش��كيل مي دهد ديگر مواد شيميايي موجود در 
كرک ها س��يليس12، س��رتونين13 و همچنين 5- هيدروكس��ی تريپتامين14  

است.

1- Chlorophyll
2- carotene
3- Xanthophyll
4- Leucoanthocyanidin
5- Flavone
6- Flavonol
7- Triterpene
8- Sterol
9- β-Sitosterol
10- Formic acid
11- Secrretin
12- Silicon
13- Serotonin
14- 5-Hydroxytryptophan
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تركيبات فنلي موجود در گزنه ش��امل كافئيک اس��يد1، فروليک اسيد2، 
سيناپيک اسيد3، فيس��تين4 و ميريستين5 هستند كه بر روي باكتري هايي 
مثل اشرش��ياكلي6، پروتئوس ولگاريس7، كلبسيال8 و پزودوموناس9 اثر دارند.  
عصاره اين گياه بر روي سالمونال10 و پروتئوس11 كه در مقابل آنتی بيوتيک ها 
مقاوم است، خاصيت آنتي بيوتيكي دارد. همچنين باعث وقفه در رشد چندين 
مخمر و كپک و قارچ و باكتري شده است. اثرات ضد قارچي ايزوالكتين كه 
در ريش��ه و دانه ها يافت مي ش��ود. در گزنه نيز نش��ان داده شده است كه به 
طور مس��تقيم تكثير سلولي را مهار مي كند و از اتصال فاكتور رشد اپيدرمال 
به گيرنده خود در سلولهاي توموري جلوگيري مي كند و همچنين يک مهار 

كننده قوي در مقابل فعاليت ويروس اچ آي وي12 است.
گياه گزنه به علت داش��تن محتوي آهن باال، به س��اخته شدن گلبولهاي 
قرمز كمک نموده و باعث تنفس س��لولي بهتر شده و گردش خون را سرعت 

مي بخشد.

1- Caffeic acid
2- Ferulic acid
3- sinapic acid
4- Fisetin
5- Myricetin
6- Escherichia coli 
7- proteus vulgaris
8- Klebsiella
9- Pseudomonas
10-  Salmonella 
11-  Proteus 
12-  Human Immunodeficiency Virus 
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آزمایشات انجام شده روي گزنه
گزنه از جمله گياهاني است كه به عنوان افزودني خوراكي در جيره طيور 
اس��تفاده مي گ��ردد. همچنين با توجه به تحقيقاتی كه روی آن انجام ش��ده 
اس��ت خواص زيادی نظير محرک رش��د و تاثير آن بر الشه و تاثيرات آن بر 
روي توليد تخم مرغ و رنگ زرده و رنگ پوست برای آن ذكر گرديده است.

شکل 4 - قفس های آزمايش جوجه های گوشتی

در تحقيقات انجام ش��ده اث��رات ضد ميكروبي گزن��ه در برابر باكتريهاي 
مختلف از جمله اشريشيا كلي مشاهده گرديده است.

گزنه از جمله گياهاني است كه به عنوان افزودني خوراكي در جيره طيور 
اس��تفاده مي گ��ردد. همچنين با توجه به تحقيقاتی كه روی آن انجام ش��ده 
اس��ت خواص زيادی نظير محرک رش��د و تاثير آن بر الشه و تاثيرات آن بر 
روي توليد تخم مرغ و رنگ زرده و رنگ پوست برای آن ذكر گرديده است.
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نحوه استفاده گزنه در جیره طیور
 روشهای استفاده از گياه گزنه در پرورش طيور مي تواند به صورت استفاده 
از پودر برگ و يا عصاره برگ و يا عصاره خش��ک برگ گياه گزنه انجام شود. 
اما س��اده ترين روش، اس��تفاده از پودر برگ گزنه در جيره طيور به ميزان 2 

درصد می باشد)شكل 5(.

روش اس��تفاده بايد به صورتی باشد كه پودر مذبور كاماًل با جيره مخلوط 
گ��ردد. به اين منظور مي بايس��ت ابتدا گزنه مورد ني��از را با مقداری از جيره 
آردی مخلوط نمود سپس مخلوط حاصل را با كل جيره مجدداًً مخلوط نمود 
الزم به ذكر اس��ت در جريان فرايند مذكور جهت جلوگيری از پخش ش��دن 
پودر گزنه و س��هولت در كار مي توان از روغن جهت چسبندگی بيشتر ذرات 

خوراک استفاده نمود.

شکل 5- پودر برگ گزنه
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منابع
ج��ادری، ن ونوبخت،ع و نواز،ی . )1390(. بررس��ی اثرهای اس��تفاده از گیاهان 
داروی��ی م��رزه و کاکوتی و گزن��ه و مخلوط های مختلف آن ها ب��ر عملکرد کیفیت 
تخم مرغ و فرا سنجه های خونی و ایمنی مرغان تخم گذار. تحقیقات دارویی و معطر 

ایران 27)1(: 24-11.
نوبخت، ع. عطاریان،م و. رضا پور، و.)1388(. اثرات مخلوط هایآویش��ن شیرازی 
و یونجه بر عملکرد، کیفیت الش��ه، پارامترهای بیوش��یمیایی خون و ایمنی خون در 

جوجه های گوشتی. چهارمین همایش ایده های نو در کشاورزی.

Brenes, A. and E. Roura (2010). “Essential oils in poultry nutrition: 

Main effects and modes of action. Animal Feed Science and Technol-

ogy 158(1): 1-14.

Butaye, P. L. A. Devriese and F. Haesebrouck (2003). “Antimicrobial 

growth promoters used in animal feed: effects of less well known anti-

biotics on gram-positive bacteria. Clinical microbiology reviews 16(2): 

175-188.

Castanon, J. I. (2007). “History of the use of antibiotics as growth pro-

moters in European poultry feeds. Poult. Sci(86): 2466-2471.

DahiYa.j.p (2006). “Potential strategies for controlling necrotic enteri-

tis in broiler chickens in post-antibiotic era  Animal Feed Science and 

Technology- ANIM FEED SCI TECH 129(1): 68-80.

Denli, M. F. Okan and K. Celik (2003). “Effect of dietary probiotic, 

organic acid and antibiotic supplementation to diets on broiler perform-

ance and carcass yield. Pakistan Journal of Nutrition 2(2): 89-91.



استفاده از گزنه در جیره طیور  16

Gülçin, I. Ö. İ. Küfrevioǧlu, M. Oktay and M. E. Büyükokuroǧlu (2004). 

“Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle 

(Urtica dioica L.). Journal of ethnopharmacology 90(2): 205-215.

Hashemi, S. and H. Davoodi (2012). “Herbal Plants as New Immuno-

stimulator in Poultry Industry: A Review. Asian Journal of Animal & 

Veterinary Advances 7(2).

Hashemi, S. R. Z. Idrus, M. H. Bejo, F. Abas and M. N. Somchit (2008). 

“Acute toxicity study and phytochemical screening of selected herbal 

aqueous extract in broiler chickens. International Journal of pharmacol-

ogy 4(5): 352-360.

Idrus, Z. Z. Zakaria, S. R. Hashemi and S. Muhammad Nazrul (2008). 

“The effect of selected sterilization methods on antibacterial activity of 

aqueous extract of herbal plants. Journal of Biological Sciences 8(6): 

1072-1076.

Khaligh, F. G. Sadeghi, A. Karimi and A. Vaziry (2011). “Evaluation 

of different medicinal plants blends in diets for broiler chickens. Jour-

nal of Medicinal Plants Research 5(10): 1971-1977.

MİDİLLİ, M. (2001). “The effects of enzyme and probiotic supplemen-

tation to diets on broiler performance. Turkish Journal of Veterinary 

and Animal Sciences 25(6): 895-903.

Nasiri, S. A. Nobakht and A. Safamehr (2011). “The Effects of Dif-

ferent Levels of Nettle Urtica dioica L. (Urticaceae) Medicinal Plant 

in Starter and Grower Feeds on Performance, Carcass Traits, Blood 

Biochemical and Immunity Parameters of Broilers. Iranian Journal of 

Applied Animal Science 1(3): 177-181.



      

17 استفاده از گزنه در جیره طیور

Patterson, J. and K. Burkholder (2003). “Application of prebiotics and 

probiotics in poultry production. Poultry science 82(4): 627-631.

Safamehr, A. M. Mirahmadi and A. Nobakht (2012). “Effect of net-

tle (Urtica dioica) medicinal plant on growth performance, immune re-

sponses, and serum biochemical parameters of broiler chickens. Intl 

Res J Appl Basic Sci 3: 721-728.
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