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 مقدمه

کنندگان در رابطه با های مصرفامروزه به دلیل نگرانی

های شیمایی در برخی از افزودنی سالمت غذایی، استفاده از

ها یا خوراک طیور محدود شده است. با توجه به اینکه افزودنی

ها یا داروهای شیمیایی داروهای گیاهی در مقایسه با افزودنی

ها کنندگان محصوالت آنعوارض جانبی کمتری بر طیور و مصرف

ا هاند. بیشتر این افزودنیدارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته

اکسیدانی و ضد باکتریایی بوده و در برخی از دارای خاصیت آنتی

شوند. استفاده از های تولیدی طیور، به جیره افزوده میفارم

ها )که تحت عنوان گیاهان دارویی و مشتقات حاصل از آن

شوند( عالوه بر بهبود عملکرد و سالمتی فیتوژنیک شناخته می

شوند. ها نیز میحصوالت آنطیور، باعث افزایش ماندگاری م

های گیاهی بیش از هزاران سال است که در غذا، اسانس و عصاره

عنوان مکمل مورد استفاده قرار  های طبیعی و بهداروها و درمان

های گیاهی منابع جدیدی عصاره(. Joshi et al., 2009گیرد )می

و  تندهسهای پاتوژن از ترکیبات ضدباکتریایی در برابر باکتری

گیاهی بر توقف رشد  هایمطالعات آزمایشگاهی اثر عصاره

توان این اثر را تحت که می طوری به اندرا نشان دادهها باکتری

 ,.Joshi et alبندی کرد ) طبقه سه عنوان قوی، متوسط و ضعیف

دن بوهای گیاهی مربوط به آبگریز یک ویژگی مهم عصاره(. 2009

سازد تا با پیوند روی قادر می که عصاره گیاهی را ها استآن

اعث ها بها و میتوکندری آنی لیپیدی غشاء سلولی باکتریالیه

های مهم ها و یونپاره شدن غشاء سلولی و خروج مولکول

گردد  هابه خارج از سلول و در نهایت مرگ باکتری هاباکتری

(Joshi et al., 2009 .)محصوالت گیاهی دارای خواص ضد 

و عوارض  آسان، قیمت مناسبعلت دسترسی  به باکتریایی،

های سنتتیک مطرح بیوتیکعنوان جایگزین آنتی اندک، به

 ترین گیاهانشیرین بیان یکی از مهمترین و با ارزشهستند. 

 بیوتیکی قوی بوده واکسیدانی و آنتیدارویی دارای خواص آنتی

ی وراکهای هضمی، به هضم مواد ختواند با تحریک ترشح آنزیممی

 (.2018et al.,  Tiwari) در دستگاه گوارش کمک کند

 شیرین بیان

از خانواده ( Glycyrrhiza glabraن )گیاه شیرین بیا

 0444گیاهان دارویی است که از  مهمترینلگومیناسه است و از 

 ها استفاده شده استسال پیش برای درمان بسیاری از بیماری

(Pastorino et al., 2018 .)در حال حاضر  شیرین بیانای جزا

گیرند. جنس معموالً به عنوان خوراک و غذا مورد استفاده قرار می

ریشه( ) rhizaشیرین( و ) glykosاز کلمات یونانی  شیرین بیان

فته گ چوب شیرین و گرفته شده است. همچنین به آن گلیسیریزه

ند، ای است، اما اکنون در هبومی مناطق مدیترانه ۀشود. گونمی

روسیه و چین نیز وجود دارد. عصاره آن در حال حاضر در صنایع 

دارویی و غذایی و همچنین در تولید غذاهای کاربردی و مواد 

(.  Sudo, 2009and Hayashiشوند )افزودنی غذایی استفاده می

ای هدر واقع، مهمترین کاربرد صنعتی شیرین بیان تولید افزودنی

و مواد شیرین کننده است ها غذایی مانند طعم دهنده

(Panja, 2008and Mukhopadhyay  .) از ریشه آن به همچنین

عنوان طعم دهنده برای تنباکو نوع آمریکایی، آدامس، آب نبات، 

 Rizzatoشود )محصوالت پخته شده، بستنی و نوشابه استفاده می

et al., 2017ریشه ۀهای آتش نشانی، عصار(. در آبجوها و کپسول 

الی شوند، در حکننده استفاده میبه عنوان مواد کف شیرین بیان

پس از حذف ترکیبات دارویی و طعم  آن که فیبرهای ریشه

شوند. در پوش و مقوا استفاده می دهنده، در عایق کاری، دیوار

زمینه لوازم آرایشی، شیرین بیان به عنوان یک عامل رنگ آمیزی 

ظور در محصوالت موضعی شود و به همین منپوست توصیف می

 گنجانده شده است.
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 ترکیبات شیمیایی و زیست شناسی شیرین بیان

های اخیر، اجزای شیمیایی شیرین بیان به طور در سال

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است  پژوهشگرانگسترده توسط 

(Hayashi et al., 2016 با این وجود، مطالعات کمی در مورد .)

ای شیرین بیان انجام شده است. شیرین بیان از نظر ترکیب تغذیه

ها، اسیدهای آمینه، پلی ساکاریدها و منبع پروتئین ایتغذیه

م، های معدنی )مانند کلسیم، فسفر، سدیقندهای ساده، نمک

پتاسیم، آهن، منیزیم، سیلیکون، سلنیوم، منگنز، روی و مس(، 

ها، ها، تانناستروژن، استرول ،ها، نشاستهها، رزینپکتین

ا، هها )سیتوسترول و استیگماسترول(، کومارینفیتوسترول

و گلیکوزیدها گزارش شده  (Cو  B1 ،B2 ،B3 ،B5 ،Eها )ویتامین

(. تعداد زیادی از ترکیبات بیولوژیکی Wang et al., 2015است )

ها )مسئول طعم شیرین( و ها، ساپونیند تریترپنننامنیز 

(. Rizzato et al., 2017اند )فالونوئیدها از آن جدا شده

های شیرین بیان به عنوان گلوکورونیدها وجود دارند، در ساپونین

ا هاپونینها وجود دارند. سها به عنوان اولئانانحالی که آگلیکون

ترکیبات اصلی مشخص کننده شیرین بیان هستند که مسئول 

طعم شیرین هستند. محتویات این ترکیبات ممکن است به دلیل 

متفاوت باشد و تأثیرات وری افربرداشت و نوع منابع جغرافیایی، 

ا هدرمانی شیرین بیان را تحت تأثیر قرار دهد. ترکیب اصلی ریشه

 04قریباً ت ویپروئید ساپونین است یک ترکه  گلیسیریزین است

شه در ریترین ماده فعال تر از ساکاروز است و اصلیبرابر شیرین

 04(. گلیسیریزین حدود Yu et al., 2015است )شیرین بیان 

 که شودشامل میاز وزن خشک ریشه شیرین بیان را درصد 

های پتاسیم، کلسیم و منیزیم از اسید مخلوطی از نمک

 Rizzatoدرصد متغیر است ) 5-50است که بین گلیسیریزیک 

et al., 2017 پس از تجویز خوراکی، گلیسیریزین توسط .)

امونوگلوکورونید و  ‐3گلیسیرتیک اسید ‐01های روده به باکتری

(. Albermann et al., 2010شود )اسید گلیسیرتیک متابولیزه می

وئیدهای ونرنگ زرد شیرین بیان به دلیل وجود فالونوئید است. فال

فالوانون، ی مانند های مختلفشناسایی شده متعلق به کالس

فالون، فالوانونول، کالکون، ایزوفالوان، ایزوفالون، ایزوفالون و 

 گلیکوزیدهای شاملفالونوئیدهای اصلی  هستند. ایزوفالوانون

دی هیدروکسی فالوانون( و ایزولی کویرتی  ‐0،4لیکوریتیژینین )

تری هیدروکسی کلن(، مانند لیکوریتین،  ‐0-5ژنین )

ستند هایزولیکوئیرتین، لیکوریتین آپیوساید و لیکوراساید 

(Rizzato et al., 2017).  اسانس بدست آمده از شیرین بیان

همچنین سرشار از پروپیونیک اسید، بنزوئیک اسید، 

متیل  ‐0بوتاندیول، فرفوریل فرمت، مالتول،  ‐5،3فورفورالدهید، 

 ,.Chouitah et alرمیل پیرول و تری متیل پیرازین است )ف ‐5‐

2011.) 

 طیور هشیرین بیان در تغذی

گیاهان دارویی به دلیل کاربردهای مفید متعددی که در 

ها دارند، از محبوبیت باالیی برخوردار حیوانات، طیور و انسان

. امروزه افزودن مواد افزودنی (Dhama et al., 2018)اند شده

های ها، عصارههای غذایی از جمله پری بیوتیکو مکمل خوراکی

 به دلیل کاربردهای طیورغذایی  جیرهها در گیاهی و پروبیوتیک

افزایش عملکرد و تولید و همچنین حفظ  از جمله هامفید آن

. تجزیه (Ashraf et al., 2017) است سالمت طیور در حال افزایش

ای از عصاره عمدهد که بخش هدمیو تحلیل شیمیایی نشان 

ترپن )به عنوان مثال، های تریشامل ساپونین شیرین بیان

گلیسیریزین، اسید گلیسیرتینیک و اسید شیرین بیان(، 

لیکوریتین، ایزوفالونوئیدها و فرمونونتین(، قندها، )فالونوئیدها 

 ومارینکولین، ک ،نشاسته، اسیدهای آمینه، آسکوربیک اسید، تانن

 . (Pastorino et al., 2018) فیتواسترول است و

 طیورثیر شیرین بیان بر عملکرد أت

در حال حاضر، به خوبی ثابت شده است که عملکرد رشد و 

ه یابد کبهبود می یهایگذاری طیور معموالً از طریق افزودنیتخم

ها و عملکرد رشد تأثیر مثبت بر وضعیت سالمت عمومی آن

 ۀعصارگرم  0/4. گنجاندن (Dhama et al., 2014)گذارد می

 های گوشتی باعثلیتر آب آشامیدنی جوجه یک شیرین بیان در

اما بر وزن  ه استشد گیروز 05و  50مصرف خوراک در  افزایش

 ,.Al-Daraji et al) ه استبدن در سنین مختلف تأثیری نداشت

   Selvasubramanianو Jagadeeswaran. با این حال، (2012

عصاره شیرین بیان در درصد  0دریافتند که گنجاندن  (5400)

 هاهای گوشتی باعث بهبود وزن بدن آنجوجه ۀغذایی پای جیره

 شاهدروزگی در مقایسه با گروه  05در  ضریب تبدیل خوراکو 

 ppm544  های ژاپنی گزارش شد که گنجاندنشد. در بلدرچین

، میزان مصرف خوراک روزانه جیره درریشه شیرین بیان  ۀعصار

 Myandoab andبخشد )میو افزایش وزن بدن را بهبود 

Mansoub, 2012)شیرین بیان اثرات مثبتی بر عملکرد  ۀ. عصار
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 ,.Lashin et al)گذارد گرمایی مینش های گوشتی تحت تجوجه

. مکمل غذایی شیرین بیان در طیور با افزایش رشد (2017

گذارد. ها تأثیر مثبت میبر عملکرد رشد آن هاهای آناندام

 0/5 های گوشتی تغذیه شده باهضم و اشتها در جوجه همچنین

بهبود یافت.  ،شیرین بیان خوراک حاوی گرم بر کیلوگرم

 ۀدر طول دور جیرهدرصد شیرین بیان در  0/4گنجاندن تا 

 Alagawany)های تخمگذار را افزایش داد پرورش عملکرد مرغ

et al., 2019.)  

 سیستم ایمنی طیوربر اثرات شیرین بیان 

های ضد ویروسی و ایمنی قوی گیاهان دارای فعالیت

عصاره شیرین  از این رو (Jagadeeswaran et al., 2014)هستند 

توان از یم که بیان بر سیستم ایمنی بدن طیور تأثیر مثبت دارد

آن برای بهینه سازی پاسخ ایمنی و بهبود عملکرد استفاده کرد. 

عصاره شیرین بیان با تحریک تیتر درصد  0/4مکمل غذایی 

های غیر اختصاصی و خاص، ایمنی بادی در برابر آنتی ژنآنتی

. آزمایشی برای بخشدمیهای گوشتی بهبود هومورال را در جوجه

 یشه شیرین بیان بر مشخصات ایمنیر ۀارزیابی تأثیر مکمل عصار

جوجه گوشتی تجاری انجام شد. پارامترهای بیوشیمیایی  00

سرم، مانند پروتئین کل سرم، آلبومین، گلوبولین و نسبت 

درصد عصاره شیرین  0/4شاهد، سه گروه  درآلبومین به گلوبولین 

. نتایج این مطالعه ندبرآورد شد ورا آلوئهدرصد  0/4و بیان 

ی گوشتی تغذیه هاجوجهدر های ایمنی که پاسخ دمشخص کر

قابل توجهی نشان بهبود درصد عصاره شیرین بیان  0/4با  شده

های . همچنین، مکمل(Jagadeeswaran et al., 2014) ه استداد

وند شغذایی طبیعی به عنوان تقویت کننده ایمنی استفاده می

ث باع در نهایتد و ندههای سفید را افزایش میزیرا تعداد گلبول

 . (Geetha et al., 2018) شوندمیسطح اینترفرون  افزایش

های آن دارای اجزای فعال شیرین بیان و عصاره

عملکردهای ضد التهابی، تنظیم کننده سیستم ایمنی و ضد 

های ایمنی هومورال و توانند با تعدیل پاسخویروسی هستند و می

های ویروسی بیماری سلولی، ایمنی طیور را افزایش داده، از

های ویروسی را انجام جلوگیری کرده و درمان تکمیلی بیماری

گزارش ( 5400)و همکاران عمر . (Ocampo et al., 2016) دهند

گرم عصاره شیرین بیان هنگامی که به عنوان میلی 04د که نداد

گیرد، فعالیت ضد افزودنی خوراک گیاهی مورد استفاده قرار می

دهد. عالوه نشان می برابر ویروس بیماری نیوکاسلویروسی را در 

در  با گلیسیریزیک اسید تیمارهای گوشتی تحت بر این، جوجه

میکروگرم بر میلی لیتر آب آشامیدنی، تیتر آنتی بادی  04غلظت 

و همچنین افزایش پاسخ ایمنی  بیشتری در برابر ویروس نیوکاسل

ا و هش تعداد لنفوسیتسلولی را نشان دادند، همانطور که با افزای

 .(Ocampo et al., 2016) های خون نشان داده شدترومبوسیت

میکروگرم بر میلی لیتر عصاره شیرین  344در یک مطالعه، دوز 

بیان عملکرد ضد ویروسی قوی علیه نیوکاسل را نشان داد 

(2017 et al.,Ashraf ) .Dziewulska  اظهار  (5401)و همکاران

 عصاره شیرین بیان پارامیکسودرصد  04که مکمل  ندداشت

تعداد کپی  همچنین کند ورا در کبوترها مهار می یکویروس نوع 

RNA در ها، مانند کلیه و کبد، ویروسی در برخی از اندام

با عصاره شیرین بیان در مقایسه با تغذیه شده  کبوترهای

اثرات ضد  دهندهکه نشان بود کمتر کنترل کبوترهای گروه

 عصاره شیرین بیان است.  ویروسی

 خوراک طیورتأثیر شیرین بیان بر بازدهی و هضم 

های گیاهی کاربردی در بخش طیور به استفاده از عصاره 

هضم و افزایش اشتها و همچنین عملکردهای  بردلیل مزایای آنها 

که مشکالت سالمتی را کاهش داده و )مختلف فیزیولوژیکی 

 ,.Frankič et alافزایش یافته است )، (بخشدعملکرد را بهبود می

های طیور ممکن است جیره(. افزودن شیرین بیان در 2009

های مضر در عملکرد را از طریق کاهش تعداد میکروارگانیسم

(. Khamisabadi et al., 2015دستگاه گوارش طیور بهبود بخشد )

د که گیاهان دارویی از ن( گزارش داد5400و همکاران ) کریمی

های طیور به جیرهتوانند با موفقیت در شیرین بیان میجمله 

عنوان جایگزین آنتی بیوتیک استفاده شوند. در مناطقی که 

، ممکن است از نظر هستندبه راحتی در دسترس  انگیاه

و همکاران  صدقید. نباش به صرفههای طیور جیرهاقتصادی در 

 هایجوجهر جیره د که مکمل شیرین بیان دن( اظهار داشت5404)

 Daraji-Alندارد.  بر ضریب تبدیل خوراک یگوشتی هیچ اثر مضر

 004دریافت کننده های گوشتی ( نشان داد که جوجه5403)

میلی گرم در لیتر شیرین بیان تحت تنش گرمایی، به طور قابل 

بهتری در و کارایی اقتصادی ضریب تبدیل خوراک توجهی 

کاران و همکالنتر مشابه،  . به طورداشتندمقایسه با گروه کنترل 

د که استفاده از شیرین بیان به طور قابل ن( اظهار داشت5404)

روزگی بهبود  50یک تا  را ازضریب تبدیل خوراک توجهی 

بخشد. گنجاندن شیرین بیان در آب آشامیدنی منجر به می
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طعم و تشویق اشتها شد  بهبودافزایش مصرف خوراک به دلیل 

(2014 al.,et Salari  که به عوامل هضم و اشتهای آن نسبت )

میزان عبور  همچنین(.  et al.,Windisch 2008شود )داده می

با جیره شیرین تغذیه شده  در پرندگان خوراک در دستگاه گوارش

لیل احتماالً به د که بیان در مقایسه با پرندگان شاهد بیشتر بود

 ,.Sedghi et al) بهبود حرکت و عملکرد دستگاه گوارش است

توان دریافت که تأثیر مفید شیرین بیان می به طور کلی(. 2010

تواند از طریق ایجاد محیطی میخوراک در بهبود کارایی و هضم 

برخی از مطالعات هیچ  البته بهتر برای جذب مواد مغذی باشد.

و  تأثیر قابل توجهی بر افزودن شیرین بیان بر مصرف خوراک

 (. Naser et al., 2017) ندانشان ندادهضریب تبدیل خوراک 

 طیور ثیر شیرین بیان بر الشه و کیفیت گوشتأت

مطالعات موجود در مورد تغییرات ناشی از تأثیر تغذیه گیاه 

شیرین بیان بر الشه و کیفیت گوشت محدود است. کیفیت 

های گیاهی تحت تأثیر توان با افزودن برخی عصارهگوشت را می

های علمی در مورد کیفیت اً، بسیاری از گزارشقرار داد. اخیر

اند و به دلیل نگرانی مصرف تغذیه و ترکیب گوشت بحث کرده

های شیمیایی در خوراک کنندگان در مورد استفاده از افزودنی

های خوراکی شده است که باعث ای به افزودنیطیور، توجه ویژه

شوند یم ایهای تغذیهبهبود پایداری اکسیداتیو و ویژگی

(Coronado et al., 2002 اثرات تعدادی از گیاهان، از جمله .)

الشه در طیور مورد مطالعه قرار  بر خصوصیاتشیرین بیان، 

صدقی طور که در مطالعه  (. همانZhang et al., 2013اند )گرفته

هنگام  درصد چربی شکمی ،( نشان داده شد5404) و همکاران

گرم در کیلوگرم( در خوراک  دو)تغذیه سطوح باالی شیرین بیان 

( 5444و همکاران ) Aokiهای گوشتی کاهش یافت. جوجه

های چربی باعث کاهش بافت د که روغن شیرین بیاننتصریح کرد

د که میزان ن( گزارش داد5404و همکاران )ناصر شود. شکم می

گرم در لیتر  3/4های گوشتی با آب حاوی در جوجه چربی شکمی

میزان قابل توجهی کاهش یافت و فالونوئیدهای شیرین بیان به 

 et al.,Nakagawa بودند ) آبگریز عامل کاهش چربی شکمی

یابد، عملکرد الشه کاهش می (. در حالی که چربی شکمی2004

گرم در  00/4های گوشتی با آب آشامیدنی حاوی برای جوجه

-Alند )کلیتر عصاره شیرین بیان تحت تنش حرارتی تغییر نمی

Daraji et al., 2012 .) هیچ تفاوتی در عملکرد اما با این وجود

کیلوگرم در  گرم 5/4غذایی حاوی  جیرهالشه در بلدرچین با 

(. Myandoab and Mansoub, 2012شیرین بیان مشاهده نشد )

اند، به ها خالف این را نشان دادهبا این حال، برخی از آزمایش

شیرین بیان تأثیر مثبت عنوان مثال آب آشامیدنی حاوی مکمل 

که در آن  ،های گوشتی داشتو مفیدی بر صفات الشه جوجه

چربی الشه کاهش یافته و متعاقباً وزن بدن در سطوح باال افزایش 

(. تأثیر شیرین بیان بر کاهش چربی Naser et al., 2017یابد )می

تواند ناشی از عواملی مانند سرکوب مصرف انرژی، می شکمی

یا  ربی، افزایش اکسیداسیون اسیدهای چربکاهش جذب چ

(. Tominaga et al., 2006باشد ) کاهش بیوسنتز چربی شکمی

خواص شیرین بیان دارای عملکرد دارویی مختلفی از جمله 

(. بنابراین، بهبود Michaelis et al., 2011است ) یاکسیدانآنتی

های الشه و کیفیت گوشت طیور ممکن است به اثر ویژگی

اکسیدانی شیرین بیان مربوط باشد که متابولیسم چربی و آنتی

  بخشد.پروتئین را بهبود می

 طیور های خونیسنجهافرثیر شیرین بیان بر أت

 آب آشامیدنی حاوی دریافت کنندههای گوشتی جوجه

گرم در لیتر عصاره شیرین بیان، کاهش میزان  3/4یا  5/4، 0/4

و همچنین کاهش  و کلسترول تام LDL ،گلوکز سرم، کلسترول

. گنجاندن (Naser et al., 2017)وزن کیسه صفرا را نشان دادند 

های گوشتی باعث جوجه جیرهدر  شیرین بیان عصارهدرصد  0/4

افزایش غلظت گلوبولین سرم شد که به نوبه خود منجر به بهبود 

. با این حال، (Rezaei et al., 2014)وضعیت ایمنی هومورال شد 

در  گرم شیرین بیانیک و  0/4تغذیه شده با های گوشتی جوجه

 های سفید خونکیلوگرم در طول دوره رشد، افزایش تعداد گلبول

عالوه، مکمل شیرین بیان بد. ندر مقایسه با گروه شاهد نشان داد

کیلوگرم( تأثیر قابل توجهی بر درصد در  گرم 5، و 0، 0/4)

و  تهتروفیل به لنفوسی مونوسیت، نسبت، لنفوسیت، هتروفیل

. (Sedghi et al., 2010)های قرمز آن نداشت تکثیر گلبول

ها و نسبت هتروفیل به ، درصد هتروفیل و لنفوسیتهمچنین

گرم عصاره میلی 3/4و  5/4، 0/4لنفوسیت تحت تأثیر مکمل 

 Moradi et) شیرین بیان در لیتر در آب آشامیدنی قرار نگرفت

al., 2014)که  تسهایی این بیان حاوی فیتواستروژن. ریشه شیر

 هایهای قرمز را افزایش داده و تعداد گلبولمیزان رسوب گلبول

. تزریق عصاره (Huang et al., 2008)د هدیقرمز را کاهش م

ا هباعث تحریک چرخه سلولی و فعالیت در لنفوسیتشیرین بیان 

و همکاران شریفی . عالوه بر این، (Ibrucker et al., 2006)شود می
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 ۀجیرد که مکمل ریشه شیرین بیان در نتصریح کرد (5403)

کیلوگرم( برخی از اجزای در  میلی گرم دوهای گوشتی )جوجه

را کاهش داده و  LDLگلیسیرید، کلسترول و سرم مانند تری

دهد. در مطالعه را افزایش می سطح لیپوپروتئین با چگالی باال

د که غلظت ننتیجه گرفت (5404)و همکاران صدقی دیگری، 

غذایی حاوی  تغذیه شده با جیره در پرندگان LDLکلسترول و 

کیلوگرم( در مقایسه با گروه در  گرمدو و یک ، 0/4شیرین بیان )

شاهد به طور قابل توجهی کاهش یافت. این ممکن است به مهار 

 ژناز وهای آنزیم لیپوکسیپراکسیداسیون چربی و فعالیت

توسط  LDLژناز و همچنین کاهش اکسیداسیون سیکلواکسی

 ۀشیرین بیان نسبت داده شود. اثرات کاهش کلسترول عصار

شیرین بیان به ترشح زیاد کلسترول، اسیدهای صفراوی، 

های خنثی و بهبود محتوای اسید صفراوی کبدی نسبت استرول

شود. اجزای فعال شیرین بیان )ساپونین( قادر به کاهش داده می

، جلوگیری از تشکیل LDLروتنوئیدهای مرتبط با سطح کا

پراکسیدهای لیپیدی و افزایش سرعت تبدیل کلسترول به 

 Daraji-Al. نیز هستنداسیدهای صفراوی با ترشح کبدی 

 004)نتیجه گرفت که مقادیر باالی عصاره شیرین بیان  (5405)

میلی گرم در لیتر در آب( باعث افزایش غلظت گلوکز در  004تا 

شود. مکمل گرمایی می نشم جوجه های گوشتی تحت تسر

و نسبت  HDLغذایی عصاره شیرین بیان باعث افزایش غلظت 

HDL  بهLDL  در سرم به دلیل غلظت باالی فالونوئیدها و اسید

گرم  0/4. گنجاندن (Naser et al., 2017)شود اسکوربیک می

های گوشتی در لیتر آب آشامیدنی جوجه عصاره شیرین بیان

اما سطح آالنین  شده است،پالسما  HDLباعث افزایش سطح 

با این  (.Salary et al., 2014) داده استرا کاهش  آمینوترانسفراز

د که پارامترهای ننتیجه گرفت (5401)و همکاران  شهریارحال، 

های مختلف پودر شیرین های تخمگذار با غلظتخونی سرم مرغ

در مقایسه با  ( به طور قابل توجهیرصدد 5 و 0/0، 0، 0/4بیان )

ها و گروه کنترل متفاوت نیست. بنابراین، وجود ساپونین

تواند برای حذف فیتواستروئیدها در عصاره شیرین بیان می

صفراوی کبدی در حیوانات  هایکلسترول و افزایش محتوای اسید

  مفید باشند.
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Abstract  

Supplementation of livestock and poultry diets with medicinal plants containing 

bioactive components has shown promising reports as natural feed supplements. These 

additives are able to promote growth performance and improve feed efficiency, nutrient 

digestion, antioxidant status, immunological indices, and poultry health. The major problem 

of the poultry industry is the epidemiological diseases, mainly confined to the respiratory, 

digestive, and immune systems. Licorice is among the oldest and most widely known 

medicinal plants in the world. Licorice has certain bioactive components such as flavonoids 

and glycyrrhizin. The roots of this herb contain 1 to 9% glycyrrhizin, which has many 

pharmacological properties such as antioxidant, antiviral, anti-infective, and anti-

inflammatory properties. Licorice extracts have a positive effect on the treatment of high-

prevalence diseases such as the immune system, liver, and lung diseases. Moreover, 

Licorice extracts supplementation in poultry diets plays a significant role in their productive 

performance by enhancing organ development and stimulating digestion and appetite. 

Along with its growth-promoting effects, licorice has detoxifying, antioxidant, 

antimicrobial, anti-inflammatory, and other health benefits in poultry. This review describes 

the beneficial applications and recent aspects of the Licorice herb, including its chemical 

composition and role in safeguarding poultry health. 
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