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می کنند  زیاد  را  پستان  در  شیر  تولید  که  داروهایی  یا  مکمل ها  به عنوان  شیر  افزایش دهنده  مواد  و  محرک ها 

)شیرآور( سبب افزایش غلظت پروالکتین از طریق فعل و انفعال با گیرنده های دوپامین شده و در نتیجه باعث 

محورفیزیولوژیک  بر  نامطلوبی  اثر  بازار  در  موجود  داروهای شیمیایی  و  مکمل ها  می شوند.  شیر  افزایش تولید 

عصبی-غدد درون ریز شیردهی دارند و استفاده طوالنی مدت آنها باعث ایجاد مسمومیت شده و سالمت انسان و 

دام را به خطر می اندازند. بنابراین محققان بسیار عالقمندند تا بتوانند استفاده از گیاهان دارویی موجود در طب 

سنتی را جایگزین آنها نمایند چراکه این گیاهان به راحتی در دسترس بوده و در بسیاری از موارد ارزان هستند 

با کاربرد دارویی گیاهان برای تولید  باقی نمی گذارند.تحقیقات مرتبط  باقیمانده سمی در شیر  و غالبًا هیچگونه 

می توانند  ساختارهای جدیدی که  با  فعال جدید  ترکیبات  به  پی بردن  در  می تواند  دامی  طبیعی  فرآورده های 

به عنوان پیشگام برای توسعه مواد جدید افزایش دهنده شیرعمل نمایند، کمک کند. لذا با وجود اینکه شاید هنوز 

تعدادی از این فرآورده های گیاهی به طور علمی مورد ارزیابی قرار نگرفته باشند ولی استفاده سنتی از آنها در اغلب 

جوامع نشان می دهد که بسیاری از آنها بی خطر و موثر هستند. این پژوهش به یررسی برخی از موادافزایش  دهنده 

شیر گیاهی همچون یونجه، سیاه دانه، شنبلیله که بطور سنتی و تجاری در دسترس هستند خواهد پرداخت. 
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مقدمه
و  حفظ  شروع،  شیربه  دهنده  افزایش   مواد 
این  می کنند.  کمک  کافی  شیر  تولید  افزایش 
مواد ثبات و تداوم شیردهی را تقویت می  کنند.

اثرگذاری هورمونی، تولید شیر  با  چنین موادی 
را افزایش می دهند)McGuire., 2018(.این مواد 
از طریق تأثیر بر محور فوق کلیه-هیپوتاالموس-

کردن  مسدود  طریق  از  جنسی  هیپوفیز-غده 
عصبی  باانتقال  دهنده های  مرتبط  گیرنده های 
دوپامین هیپوتاالموس یا با مهار نورون های تولید 
ترشح  داروها  کننده دوپامین عمل می کنند.این 
پروالکتین را در تقابل با گیرنده های دوپامین )اثر 
.)Coad et al., 2019(افزایش می دهند )ممانعتی

اثرات دارویی این فعل و انفعاالت با گیرنده های 
دوپامین منجر به افزایش سطح پروالکتین و در 

نتیجه افزایش عرضه شیر می شود.
مصرف  ایران،  سنتی  طب  در  و  گذشته  از 
گیاهان برای افزایش تولید شیر توصیه شده است 
ریحان،  یونجه، جو،  به  می توان  آن جمله  از  که 
زیره سبز،  زیره سیاه،  گاوزبان،  گل  سیاه دانه، 
سیر،  کتان،  بذر  شوید،  قاصدک،  گشنیز، 
زنجبیل، شبدر قرمز، دانه آفتابگردان، دانه کنجد 
 Azimi et al.,(و مواردی این چنینی اشاره کرد

.)2022; Javan et al., 2017; Dini et al., 2022

یک  نتیجه  که  )الکتوژنز(  شیر  تولید 
است،  درون ریز  عصب-غدد  رویدادمشترک 
است  پیچیده ای   عصبی-فیزیولوژیکی  فرآیند 
که شامل برهم کنش تعدادی از عوامل فیزیکی 
با عملکرد هورمون های متعدد،  و حسی، همراه 
ترشح  با  قدامی  است.هیپوفیز  پروالکتین  به ویژه 
پستانی،  غده  رشد  در  مهمی  نقش  پروالکتین 

می کند.هردو  ایفا  شیردهی  و  شیردهی  شروع 
گاوهای  برای  شیر  رهاسازی  و  تولید  فعالیت 
شیرده استرس زا هستند و به نوبه خود تحت تأثیر 
استرس های دیگر هم قرار می گیرند.از آن جایی 
که عملکرد هورمونی کاماًل وابسته به احساسات 
در  اولیه  عامل  استرس  کنترل  است،  استرس  و 

رابطه با تولید شیراست 
ترکیبات طبیعی مسبب و محرک 

شیرافزایی

بررسی و پژوهش های زیادی در زمینه مواد 
با حالل های  دارویی  گیاهان  موثر وعصاره های 
و  ترکیبات طبیعی مسبب  آبی، همچنین  یا  آلی 
 Bharti et al.,(محرک شیردهی انجام شده است

.)2012

۱- آلکالوئیدها:
شیمیایی  مواد  از  بزرگی  گروه  از  عضوی   
دارای  و  شده  ساخته  گیاهان  توسط  که  هستند 
قوی  دارویی  اثرات  دارای  هستند.  نیتروژن 
نیکوتین،  کوکائین،  به  می توان  که  هستند 
افدرین  متامفتامین،  آتروپین،  مورفین،  کافئین، 
رهاسازی  در  مواد  این  کرد.  اشاره  تریپتامین  و 
شیر از غدد شیری و پستان می توانند موثر باشند 

.)Gupta & Shaw, 2011 (
  :)C18H30O2( لینولنیک-α ۲- اسید

موجود  و  امگا-۳  ضروری  چرب  اسید 
کتان  بذر  جمله  از  دانه ها   از  بسیاری  در 
 Juglans(گردو   ،)Linum usitatissimum(
بسیاری  و   )Cannabis sativa( regia(،شاهدانه 

از روغن های گیاهی رایج حاصل از این دانه ها 
 Glycine(و سویا  )Brassica napus( کلزا  مانند 
چرب،  اسید  این  اثرات  جمله  از  است.   )max

معرفی برخی از گیاهان دارویی  ....
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ترکیب  تغییر  شکمبه،  در  هضم  فرآیند  بهبود 
چربی شیر و پایداری اکسیداتیو چربی را می توان 

.)Liu et al., 2010( ذکر کرد
یک   :)C18H28O2( استئاریدونیک  اسید   -۳
را  چرب  اسید  این  امگا-۳است.  چرب  اسید 
کرد.  سنتز  و  نیزایجاد  آزمایشگاه  در  می توان 
گاوزبان  گل  شاهدانه،  بذر  روغن های  در 
طبیعی  بصورت   )Echium amoenum(ایرانی
در  زیستی  هیدروژناسیون  بهبود  دارد.  وجود 
به  دستیابی  برای  مناسب  محافظت  با  شکمبه 
افزایش چشمگیر اسیدهای چرب امگا ۳ موجود 
است  چرب  اسید  این  کارکردهای  از  شیر  در 
 Bernal-Santos et al., 2010; Azad et al.,(

.)2012

از مشتقات دی   )C8H8O4(وانیلیک اسید   -4
به عنوان  که  است  اسید  بنزوئیک  هیدروکسی 
آنتی اکسیدان  یک  همچنین  و  دهنده  طعم 
فنل های  اصلی ترین  از  یکی  و  می شود  استفاده 
مقدار  است.بیشترین  آرگان  روغن  در  طبیعی 
 Angelicaریشه در  گیاهان  در  وانیلیک  اسید 
کشور  بومی  گیاهی  sinensis)جینسینگ(،که 

 Dandekar(است شده  یافت  است  چین 
میوه  از  که  آکای  Wasewar., 2020&(.روغن 

به   )Euterpe oleracea( آسای  نخل  درخت 
 Da(دست می آید، سرشار از اسید وانیلیک است
دلیل  به  اسید  این  Silveira et al., 2017(.نام 

 )Vanilla planifolia( وانیل  گیاه  در  حضور 
.)Mozaffarian.,2018(گرفته شده است

 :  )C45H73NO15( ساپونین ها   -5
زیرمجموعه ای از ترپنوئیدها هستند و بزرگترین 
دسته از عصاره های گیاهی هستند. این ترکیبات، 

و  سمی  گیاهی  مشتقات  با  آلی  شیمیایی  مواد 
گسترده ای  طیف  در  ساپونین  هستند.  مزه  تلخ 
میخکیان  تیره  گیاهان  در  به ویژه  گیاهان  از 
 )Fabaceae(باقالئیان و   )Caryophyllaceae(
آنتی  پتانسیل  دارای  ساپونین ها  می شود.  یافت 
اکسیدانی هستند. با این حال، ساپونین ها اغلب تلخ 
بنابراین می توانند خوش خوراکی  مزه هستند، و 
آنها  سمیت  حتی  یا  و  دهند  کاهش  را  گیاهان 

می تواند سالمت حیوان را تهدید کند. 
مایعاتی  که  روغنی  اسانس های   -6
شیمیایی  ترکیبات  حاوی  غلیظ  و  آبگریز 
که  روغنی  اسانس های  هستند.  گیاهان  از  فرار 
می شوند،  شناخته  نیز  فرار  به عنوان روغن های 
اطالق  شده گیاهی  استخراج  به روغن های 
تولید  اسانس  که  گیاهانی  جمله  از  می شوند. 
 Lavandula(اسطوخودوس به  می توان  می کنند 
جنسینگ،  و  بهداشتی  صنایع  در   )officinalis

صنایع  در   ،)  Syzygium aromaticus(میخک
 .)Aali et al., 2017(دارویی اشاره کرد

ترکیبات  از  گروهی  زیر  ایزوفالون ها   -7
آنها  شیمیائی  ساختار  که  می باشند  فالونوئیدی 
ترکیبات  این  است.  استروژن  هورمون  مشابه 
سلول  در  استروژن  گیرنده های  به  می توانند 
به  که  است  دلیل  به همین  و  شوند  متصل 
می شوند.  گفته  نیز  گیاهی  استروژن های  آنها 
فیتواستروژن  عنوان  به  که  ایزوفالون  مشتقات 
شیرافزایی  در  نیز  می کنند  عمل  پستانداران  در 
انحصاری  به طور  تقریباً  ایزوفالون ها  موثرند. 
توسط اعضای خانواده باقالئیان تولید می شوند.

در  ایزوفالون ها  منبع  رایج ترین  سویا  دانه های 
ایزوفالون ها  از  هستند.گیاهان  انسان  غذای 
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دفع  برای  ترکیباتی  به عنوان  آنها  مشتقات  و 
استفاده  میکروب ها  سایر  و  بیماری زا  قارچ های 
می کنند. عالوه بر این، سویا از ایزوفالون ها برای 
تحریک میکروب ریزوبیوم خاک برای تشکیل 
نیتروژن در ریشه استفاده  گره های تثبیت کننده 

می کند.
به،  می توان  موثر  طبیعی  ترکیبات  دیگر  از 
توژن،  پینن،  آلفا  لیمونن،  وانیلین،  شاتاوارین، 
p-سیمن،  فالندرن ،   β αو  میرسن،  سابینن، 
بیزابولول،  کادینن ها،  پیپریتون،  کاروون، 
اسید  آمنتوفالون،  آندروگرافولید،  بیزابولن ها، 
اسکوربیک، اسید فرولیک، گوایاکول،  اوژنول،  
کورکومین،   دیوسژنین،  سارساساپوژنین، 
تیمول،  ترپین ها،  زینگیبرن،  پلی فنول ها، 
 Yu et al., 2017;Mitra ( گلیکوزید اشاره کرد
 e al., 2012; Gravador et al., 2014; Bazzano

 et al., 2016; Dietz et al., 2016; Gbadamosi

.)&Okolosi., 2013; Yan et al., 2015

.شیرافزاهای گیاهی

با افزایش آگاهی نسبت به عوارض استفاده 
برای سالمت  ترکیبات شیمیایی و سنتز شده  از 
موجودات زنده، مطالعات برای یافتن راه حل های 
و  مرسوم  روش های  از  استفاده  همچون  طبیعی 
دارویی  گیاهان  و  گیاهی  طب  همچون  سنتی 

سرعت گرفت. 
 )Trigonella foenum-graecum( ۱- شنبلیله
که از خانواده باقالئیان بوده و از بذر آن استفاده 
دارویی می شود. از جمله ترکیبات شیمیایی آن 
المن )C15H24(، سلینن، آلکالوئیدها،  به  می توان 
اشاره  گاالکتومانان ها  و  فالونوئیدها  ساپونن ها، 
گزارش  گیاه  این  برای  که  خواصی  کرد. 

به  می توان  آن جمله  از  که  است  بسیار  شده 
افزایش  و  تحریک  اسپاسم،  ضد  التهاب،  ضد 
رحم،  تحریک  خون،  فشار  کاهنده  شیر،  تولید 
محرک مجاری شیر غدد پستانی، تسریع تخلیه 
بررسی  برای  زیادی  مطالعات  نمود.  اشاره  شیر 
کاربرد این گیاه در انسان و بز انجام شده است. 
تغذیه ای  احتیاجات  تأمین  برای  را  مادر  اشتهای 
افزایش می دهد و ترشح شیر را نیز زیاد می کند. 
فالونوئیدها  مانند  شنبلیله  گیاه  مؤثره  مواد 
تولید  تنظیم  در  اثرشان  که  استروژنها(  )فیتو 
ترشح  محرک  خاصیت  دارای  هورمونهاست 
پروالکتین  ترشح  به علت  اثر  این  و  بوده  شیر 
 Al-Sherwany., 2015; Çayiroğlu et می باشد) 

.)al., 2022; Bouhenni et al., 2021

از   )Foeniculum vulgare( رازیانه   -۲
استفاده  آن  بذر  از  و  بوده  َچتریان  خانواده 
دارویی می شود. مهمترین ترکیبات این گیاهان 
فالونوئیدها و کومارین هاست. این گیاه درطب 
نفخ، ضد  به عنوان یک داروی ضد  ایران  سنتی 
التهاب، تسریع دفع شیر، تحریک  اسپاسم، ضد 
جریان شیر و افزایش تولید شیربکارمی رود.گیاه 
محرک  بعنوان  گذشته  زمان های  از  نیز  رازیانه 
موجود  آنتول  است.  بوده  معروف  شیر  ترشح 
در گیاه رازیانه دارای خاصیت استروژنی است 
اثرات  که موجب تحریک ترشح شیر می شود. 
آلرژیک و استروژنی آن در انسان مشاهده شده 
که احتیاط در مصرف آن را بایستی رعایت نمود 
 Barkhordari et al., 2020; Honarvar et al., (

.)2013

۳- انیسون )Pimpinella anisum( از خانواده 
می شود.  دارویی  استفاده  آن  بذر  از  و  َچتریان 



62

»نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران« دوره 4 - شماره 2-  پیایند 7- پائیز و زمستان  1400 

استفاده  اسپاسم  ضد  بعنوان  بیشتر  دارو  این  از 
موش  و  انسان  روی  مطالعاتی  در  ولی  می شود 
بدلیل عمل استروژنی آن، اثرات افزاینده شیر نیز 
 Aćimović &Dojčinović.,( مشاهده شده است

   .)2014; Mahmoodi et al., 2022

)Galega officinalis(از  سا  بیان  شیرین   -4
خانواده باقالئیان بوده و از قسمت های هوایی آن 
می شود.  دارویی  استفاده  شده  خشک  بصورت 
و ساپونین ها  فالونوئیدها  نیز حاوی  این گیاهان 
می باشند. اثرات آن در انسان و نشخوارکنندگان 
شیر،  تولید  بهبود  پستان،  رشد  تحریک  جهت 
شده  گزارش  استروژن  سطح  متوسط  تنظیم 
است. مواردی از مسمومیت آن در گوسفند نیز 

.)Salatino et al., 2016 ( مشاهده شده است
)Asparagus racemosus( مارچوبه   -5

گیاهی از خانواده مارچوبگان بوده که از طریق 
غده  در  سلولی  تقسیم  و  خون  پروتئین  افزایش 
پستانی برای تقویت شیردهی مفید است. همچنین 
استفاده از مارچوبه در خوراک دام می تواند بر 
شکمبه  در  مطلوب  میکروارگانیسم های  رشد 
تأثیر بگذارد یا باعث تحریک ترشح آنزیم های 
گوارشی مختلف باشد. از خواص دیگر این گیاه 
دارویی می توان به خاصیت آنتی اکسیدانی اشاره 
نمود. مطالعات بسیاری از کاربرد ریشه این گیاه 
انسان، موش، گاو و گاومیش گزارش شده  در 
 Gupta & Shaw., 2011; Kumar et al.,(است

.)2010; Kumar et al., 2014

یا   )Silybum marianum( مریم  خار   -6
Milk thistle از خانواده کاسنیان می باشد که از 

برد.  بهره  دارو  بعنوان  می توان  آن  دانه  و  برگ 
از  بسیاری  موثره  ترکیبات  حاوی  گیاهان  این 

جمله فالونوئیدها، فالونولیگنان ها، سیلیمارین و 
اسیدهای چرب میریستیک، اولئیک، پالمتیک و 
در  این گیاه  از کاربردهای  می باشد.  استئاریک 
افزایش  همینطور  و  شیر  ترشح  و  تولید  افزایش 
فعالیت  دارای  نیز  گیاه  این  نمود.  اشاره  صفرا 
انسان،  در  آن  کاربرد  می باشد.  استروژنیک 
گرفته  قرار  مطالعه  مورد  وگوسفند  گاوسانان 
 Karaiskou et al., 2021; Khazaei et al.,(است

.)2022

خانواده  از   )Medicago sativa( یونجه   -7
دارویی  آناستفاده  برگ  از  و  بوده  باقالئیان 
می شود. از جمله ترکیبات موثره یونجه می توان 
ایزوفالونوئیدها،  فالونوئیدها،  آلکالوئیدها،  به 
معدنی  مواد  و  فنولی  اسیدهای  کاروتینوئید، 
و  فسفر  پتاسیم،  مختلفی همچون آهن، کلسیم، 
روی اشاره نمود. یونجه دارای خاصیت محرک 
مواد  وجود  و  بوده  الکتوژنیک  و  استروژنیک 
شبه هورمون آزادکننده تیروتروپین به نوبه خود 
 Zuppa et( ترشح پروالکتین را تحریک می کند

.)al., 2010

خانواده  از   )Nigella sativa(سیاه دانه  -8
آاللِگیان بوده که بذر آن مورد مصرف دارویی 
قرار می گیرد. دانه های این گیاه دارای ترکیبات 
و  آمینه  اسیدهای  از جمله فالونوئیدها،  بسیاری 
آسکوربیک،  اسید  ضروری،  چرب  اسیدهای 
و  آهن  همچون  معدنی  مواد  تانن ها،  تیمول، 
گزارش  می باشد.  دیگر  موثره  مواد  و  کلسیم 
بهبود درد،  در  از آن می تواند  استفاده  شده که 
شیر،  ترشح  و  تولید  افزایش  التهاب،  کاهش 
بره  و  گاومیش  در  خوراک  تبدیل  نرخ  بهبود 

.)Zulkefli et al., 2020(کمک نماید
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 )Borago officinalis( اروپایی  گاوزبان   -9
آن  برگ  و  گل  و  بوده  گاوزبانیان  تیره  از 
مصرف دارویی دارد. از جمله ترکیبات شیمیایی 
آن می توان به پیرولیزیدین آلکالوئیدها، کولین، 
اسید چرب مفیدی همچون امگا ۳ و مواد معدنی 
جمله  از  کرد.  اشاره  کلسیم  و  پتاسیم  همچون 
خواص آن به اثر ترمیمی آن بر روی قشر آدرنال 
و همچنین افزایش تولید و ترشح شیر اشاره شده 

.)Farhadi et al., 2012(است
 )Cuminum cyminum( سبز  زیره   -۱0
و  یکساله  کرفسیان،  خانواده  از  است  گیاهی 
معطر و سرشار از آهن و تیمول بوده که هر دو 
آن  مغذی شدن  و  مادر  شیر  افزایش  برای  ماده 

بسیار مؤثر هستند.
از   )Anethum graveolens( شوید   -۱۱
خانواده کرفسیان و بذر آن استفاده دارویی دارد. 
می توان  آن  در  موجود  شیمیایی  ترکیبات  از 
پینن،  فالندرن،  لیمونن،  اوژنول،  کاروون، 
تولید  ماده، محرک  این  برد.  نام  را  فالونوئیدها 
و ترشح شیر است اما استفاده آن برای رژیم های 
غذایی حاوی مقادیر اندک سدیم، منع مصرف 
دارد.شوید نیز جز سبزیجات حاوی آهن است. 
عالوه بر این، مقدار زیاد فیبر، وجود ریبوفالوین 
و ویتامین A و C در عصاره این گیاه باعث شده 
باشد  مفید  بسیار  مادر  شیر  شدن  غنی تر  برای 

.)Jana & Shekhawat., 2010(
تیره گزنه ایان  از   )Urtica dioica(۱۲- گزنه
استفاده  آن  هوایی  بخش های  از  که  می باشد 
 ،A دارویی می شود. مجموعه ای از ویتامین های
فسفر،  آهن،  جمله  از  معدنی  مواد  و   D Cو   ،B
پتاسیم، گوگرد و منیزیم و همچنین هیستامین و 

سروتونین و استیل کولین را در خود جای داده 
این گیاه می توان نقش  است. مشخص شده که 
داشته  را  شیر  جریان  افزاینده  و  تحریک کننده 

 .)Zuppa et al., 2010(باشد
از  که   )Rubus idaeus(قرمز تمشک   -۱۳
میوه های  و  برگ ها  و  بوده  گل سرخیان  تیره 
متشکله،  مواد  به لحاظ  می گردد.  مصرف  آن 
گلیکوزیدها،  فالونوئیدها،  پلی پپتیدها،  از 
تانن ها، پکتین، فروکتوز، روغن های فرار، اسید 
C،B و   ،A سیتریک، اسید مالیک، ویتامین های 
E و مواد معدنی از جمله آهن، کلسیم، پتاسیم و 
فسفر تشکیل شده است. از جمله اثرات این گیاه 
دارویی می توان به بازیابی رحم پس از زایمان و 
شیرافزایی به همراه گیاه پنج انگشت اشاره کرد 

.)Levonorgestrel., 2019(
۱4- شاه پسند )Verbena officinalis( از تیره 
کاربرد  آن  هوایی  بخش های  بوده  شاه پسندیان 
فرار،  روغن های  تانن،  گلیکوزیدها،  دارد. 
لیمونن، ساپونین، موسیالژ و آلکالوئید از جمله 
ترکیبات موجود در این گیاه است. این گیاه نیز 
می تواند در افزایش تحریک و ترشح شیر نقش 

.)Budzynska et al., 2013( داشته باشد
شبدر  به،  می توان  موثر  گیاهان  دیگر  از 
 Althaea(گلختمی،  )Trifolium pratense( قرمز
 ،)Gossypium herbaceum( officinalis(،پنبه 

 ،)Vitex agnus-castus( هندبید  یا  پنج انگشت  
خار   ،)Carum carvi(اروپایی زیره سیاه 
کوهوش  سیاه   ،)Cnicus benedictus( مقدس 

)Cimicifuga racemosa( اشاره کرد..
گیاهان کاهش دهنده تولید و ترشح شیر

عنوان  به  که  دارویی  گیاهان  از  برخی 

معرفی برخی از گیاهان دارویی  ....
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شیراستفاده  ترشح  و  تولید  کاهش دهنده 
می شوند، در دوران شیردهی منع مصرف دارند 
زیرا ترکیبات آنها به صورت باقی مانده شیر دفع 
می شوند که می تواند سمی باشد. گیاهان حاوی 
 ،)Alkanna tinctoria( شنگار  مانند  آلکالوئید 
 ،)Petasites hybridus( سایبان یا باباآدم جنگلی
پای خر یا منجون )Tussilago farfara(، هماور 
تب بر  علف   ،)Symphytum officinale( طبی 
شیرین )Eupatorium purpureum(، بسیاربه کبد 
به آسانی  و  برای آن مضر هستند  و  صدمه زده 
 Shinde et al.,( می شوند  شیرترشح  داخل  به 

.)2012

 Vaccinium( گیاهانی همچون سیاه گیله کبود
 ،)Artemisia vulgaris( myrtillus(،بـِِرنجاسپ 

برگ جعفری )Petroselinum crispum(، روغن 
 ،)Mentha piperita( سوسنبر  یا  فلفلی  نعناع 
وبهمن پیچ   )Salvia officinalis( گلی  مریم 
شیرافزا  گیاهان  خالف  بر   ).Helicteres spp(
داده  کاهش  را  شیر  ترشح  یا  و  می کنند  عمل 
اگر  می شوند.  شیر  ترشح  و  تولید  مانع  یا  و 
نیازمند  فوق  گیاهان  عمل  سازوکار  هنوز  چه 
ولی  می باشد  تایید  جهت  آزمایشی  مطالعات 
این گیاهان در ورم پستان و همچنین  از  استفاده 
توصیه  پستان ها  در  شیر  انباشگی  کاهش  جهت 
 Mohanty et al., 2014; Raaman &( می شود 

.)Balasubramanian., 2012

چشم انداز آینده مواد افزایش دهنده 

شیرمبتنی برگیاهان دارویی و برخی 

شیرافزاهای تجاری گیاهی

حاوی  گیاهان  از  بسیاری  که  آنجایی  از 
تعداد زیادی از عوامل شیمیایی فعال با خاصیت 

داروی  به عنوان  می توانند  لذا  هستند  شیرافزایی 
حیوانات  در  آنها  شیراز  رهاسازی  برای  گیاهی 
شنبلیله،  میان،  این  از  شوند.  استفاده  شیرده 
شوید،  یونجه،  گزنه،  قرمز،  تمشک  رازیانه، 
از  هندی  جینسنگ  و  خارمریم  بیان سا،  شیرین 
برای  سنتی  طب  در  که  هستند  آنها  مهمترین 
قرار  تاکید  مورد  شیردهی  و  شیردهی  القای 
گرفته اند.لذا تالش های متعددی برای تهیه انواع 
پمادهای  حتی  و  تزریقی  خوراکی،  داروهای 
نیز درحال  انجام شده است و هم اکنون  گیاهی 
علمی  و  دقیق،  ارزیابی  بنابراین،  اجراست. 
به عنوان شیرافزاهای  این گیاهان  برای گنجاندن 
گیاهی قوی ضروری است. در بسیاری از متون 
علمی در مورد جداسازی عناصر فعال گیاهان از 
طریق مطالعه برون تنی و آزمایشگاهی صحبت 
اثربخشی  و  ایمنی  که  آنجا  از  ولی  شده است، 
آنها در شرایط درون تنی اثبات نشده است، این 
موارد بایستی بررسی شوند. همچنین باید دانست 
که قضاوت در مورد یک گیاه بر اساس اجزای 
تشکیل دهنده آن به تنهایی، اثرات مضر یا مفید 
احتمالی سایر ترکیبات آن را در نظر نمی گیرد.

مناسب،  دوز  در  و  درستی  به  اگر  گیاهان  این 
به شکل دارو و یابا تجویز یک متخصص استفاده 
از  باشند.  سمی  می توانند  بالقوه  طور  به  نشوند، 
این رو، زمان آن فرا رسیده است که تحقیقات 
بیشتر در ارتباط با جنبه های داروشناسی گیاهان 
فراهمی  قبیل   از  پارامترهائی  همچون  دارویی، 
دفع،  شرایط  مجاز،  مصرفی  دوز  میزان  زیستی، 
یا  و  طوالنی  مضر  اثرات  عمر،  نیمه  متابولیسم، 
کوتاه مدت این عوامل بر سرعت متابولیسم در 
آنها  بازاریابی  از  قبل  را  تاثیر  تحت  بافت های 
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یا  انسان  جهت  شده  توصیه  داروی  عنوان  به 
نشخوارکنندگان بزرگ/کوچک انجام شود.

یافته های ترویجی
ضرورت  با  رابطه  در  پژوهش  ده ها  بررسی 
استفاده از گیاهان دارویی مبیّن تاثیر این گیاهان 
سالمت  بر  آن  تبع  به  و  دامی  فرآورده های  بر 

مصرف کننده نهایی که انسان است، می باشد. 
نظر  مقوله  این  به  کلی  بطور  بخواهیم  اگر 
حیوانات  در  دارویی  گیاهان  مفید  اثرات  کنیم، 
خوراک  شدن  فعال  از  ناشی  می تواند  مزرعه 
تحریک  گوارشی،  ترشحات  ترشح  و  مصرفی 
اثرات ضد باکتریایی باشد. این  سیستم ایمنی و 
گیاهان همچنین می توانند عالوه بر اینکه به رفع 
سیستم  کنند،  کمک  حیوانات  غذایی  نیازهای 
غدد درون ریزرا تحریک کنند و واسطه متابولیسم 
مواد مغذی باشند. بلحاظ زیست محیطی نیز، اثر 
انتشار  کاهش  در  گیاهی  ثانویه  متابولیت های 
اثبات  شکمبه  تخمیر  کارایی  بهبود  و  متان  گاز 
عنوان  به  مقاله  این  در  که  آنچه  اما  است.  شده 
اشاره  می توان  بررسی  مورد  علمی  مقوله  یک 
نمود، اذعان مطالعات مختلف در ارتباط با تاثیر 
افزایش  در  گیاهان  برخی  از  استفاده  مشخص 
تحریک و ترشح شیر در بافت های پستانی است. 
اهمیت این امر بطور مستقیم با اقتصاد دامپروری 
مهمترین  از  یکی  چراکه  است  خورده  پیوند 
صفات اقتصادی دام های شیری، میزان و ترکیب 
دامداران  معیشت  با  مستقیماً  که  آنهاست  شیر 
در ارتباط است. همچنین یکی دیگر از مزایای 
استفاده از گیاهان دارویی در نشخوارکنندگان، 
که  شیراست  در  سوماتیک  سلول های  کاهش 
با  گاوهایی  پستان  سالمت  بهبود  دهنده  نشان 

است.  باال  اولیه  سوماتیک  سلول های  تعداد 
دامپزشکی  هزینه های  کاهش  با  نیز  مقوله  این 
بدلیل  دامدار  هزینه های  کاهش  با  همچنین  و 
دور  نتیجه  در  و  پستان  ورم  بروز  از  جلوگیری 
ریختن شیر حیوانی که مبتال به ورم پستان است، 

می گردد.   

معرفی برخی از گیاهان دارویی  ....
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Abstract

Stimulants and milk enhancers, such as dietary additives or drugs that increase 

milk production (lactogens), increase the concentration of prolactin and thus 

increase milk production by interacting with dopamine receptors. Commercially 

available chemical additives and drugs can adversely affect the physiological 

neuroendocrine axis during lactation, and long-term use can cause toxicity and 

threaten human and animal health. Therefore, researchers are very interested in 

being able to replace the use of medicinal plants in traditional medicine, as these 

plants are readily available and in many cases are inexpensive and often leave no 

toxic residue in milk. Research on the medicinal use of plants for the production 

of natural livestock products can help to identify new active ingredients with new 

structures that can act as precursors in the development of new milk enhancers. 

Although some of these herbal products have yet to be scientifically tested, their 

traditional use in most communities suggests that many of them are safe and 

effective. This study will review some traditional and commercially available 
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herbal milk enhancements.
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