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 Introduction: There are many medicinal plants in Iran that can be grazed by livestock.   

Materials & Methods: Due to lack of information about the nutritional value of some 

medicinal plants, this study aimed to investigate the chemical-mineral composition, 

buffering capacity and some digestive-fermentation parameters of medicinal species 

including Artemisia aucheri Boiss, Salvia leriifolia Benth, Achilea santolina and Nepeta 

glumerulosa by in vitro procedures.  

Result: N. glumerulosa had the highest ADF (30.03%), NDF (46.46%), ADL (16.79%) and 

CF (32.87%) contents (P<0.05). The highest crude protein (22.19%) and non-fiber 

carbohydrates (36.96%) were also related to A. santolina (P<0.05). The calcium ranged 

from a high of 44.06 g/kgDM in S. leriifolia Benth to a low of 4.39 g/kgDM in A. santolina. 

The plants containing A. santolina (48.04 ml) and S. leriifolia Benth (39.72) also showed 

high potential gas production, respectively (p<0.05). The highest dry matter digestibility 

(60%) belonged to A. santolina (P<0.05). The range of metabolizable energy differed from 

4.65 MJ/kg DM for A. aucheri Boiss to 7.29 MJ/kg DM for A. santolina. The ammonia 

nitrogen concentration (28.06-29.62 mg/dL) was not affected by the experimental 

treatments. The highest amount of pH (5.98) correlated to plant and acid-buffering capacity 

(212.12 mEq×10-3) was observed in A. aucheri Boiss and S. leriifolia Benth species, 

respectively (P<0.05).  

Conclusion:  According to the available results, A. santolina had a higher nutritional value. 
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 توانند مورد چرای دام قرار گیرند. گیاهان دارویی فراوانی در ایران هستند که می :مقدمه  

 ترکیبات شیمیاییای برخی از این گیاهان، این مطالعه با هدف بررسی ارزش تغذیه با توجه به اطالعات محدود در زمینه :هاروشمواد و 

 مریم ،(Artemisia aucheri Boiss)کوهی  های دارویی شامل درمنهتخمیری گونه-های هضمیمعدنی، ظرفیت بافری و برخی فراسنجه

در شرایط ( Nepeta glomerulosa Boiss)انبوه  سایپونه و (Achilea santolina)بومادران  ،(Salvia leriifolia Benth)گلی 

 .انجام شدتنی برون

درصد(، لیگنین  46/46درصد(، الیاف نامحلول در شوینده خنثی ) 03/30ترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )بیش :نتایج

ترین مقدار پروتئین (. بیشP<05/0سای بود )درصد( مربوط به پونه 87/32درصد( و فیبر خام ) 79/16نامحلول در شوینده اسیدی )

ترین (. دامنه کلسیم از بیشP<05/0درصد( در بومادران مشاهده شد ) 96/36های غیرالیافی )درصد( و کربوهیدرات 19/22خام )

گرم در هرکیلوگرم ماده  39/4ترین مقدار برای بومادران )گرم در هر کیلوگرم ماده خشک( برای مریم گلی تا کم 06/44مقدار )

ترین مقدار پتانسیل تولید گاز را داشتند. ترتیب بیشلیتر( بهمیلی 72/39ر( و مریم گلی )لیتمیلی 04/48خشک( متغیر بود. بومادران )

مگاژول  65/4(. دامنه انرژی قابل متابولیسم از P<05/0درصد( در بومادران مشاهده شد ) 60باالترین میزان قابلیت هضم ماده خشک )

مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک برای بومادران متغیر بود. غلظت نیتروژن  29/7کوهی تا  در هرکیلوگرم ماده خشک برای درمنه

گیاه  pHاالترین لیتر( تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. بگرم در هر دسیمیلی 29/28-62/06آمونیاکی محیط کشت )

کوهی و مریم گلی مشاهده شد  های درمنهترتیب در گونه( به10-3×واالن گرماکیمیلی 12/212( و ظرفیت بافری اسیدی )98/5)

(05/0>P .)  

 با توجه به نتایج موجود، بومادران از ارزش تغذیه ای باالتری برخوردار بود.  :و بحث گیرینتیجه
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 مقدمه

چه که در رویی و یا سایر گیاهان مرتعی اگربسیاری از گیاهان دا       

ها تولید آن کهدلیل اینگیرند ولی بهفصل چرا مورد مصرف دام قرار می

ها در برابر گیاهان ای آنکه ارزش تغذیهدر سطح پایین بوده و یا این

تر به باشد، کمتر میچون یونجه و یا علوفه ذرت پایینپرمصرفی هم

ها توجه شده معدنی آن -ای و یا ترکیبات شیمیاییهای تغذیهجنبه

. اما در برخی موارد، از این گیاهان (Sweeney ،2004و  Revell) است

که تولید زمانی ویژههدام ب خوراکی در تغذیه عنوان یک مکملدارویی به

هان متداول در برخی از نقاط کشور کم و یا ارزش غذایی برخی از گیا

ارویی برخی از گیاهان د توان استفاده نمود. افزودنمی پایین باشد، هاآن

(، منجر in vivoیا  in vitroدام )در شرایط  ها به جیرهو یا اسانس آن

 و کاهش آزاد VFAای، افزایش تولید به بهبود فرآیند تخمیر شکمبه

 ؛2005و همکاران،  Castillejosها شده است )متان در آنسازی 

Cobellis  ،در برخی از موارد نیز وجود برخی  (.2016و همکاران

ای عنوان یک عامل ضدتغذیههای ثانویه در گیاهان دارویی بهمتابولیت

تواند منجر به کاهش عملکرد دام گردد. اما مطالعات اخیر نشان می

ی دام، طوح متناسبی از گیاهان دارویی در جیرهداده که استفاده از س

عنوان مثال گیاهان دنبال داشته است. بهنتایج مثبتی را برای دام به

 Huها )ساپونین (،2000و همکاران،  Broudiscou) از فالوونوئیدها غنی

و همکاران،  Calsamigliaهای ضروری )(، روغن2005و همکاران، 

(، گیاهان 2006و همکاران،  Patraزی )های آشپ(، برخی ادویه2007

( و برخی از گیاهان 2004و همکاران،  Garcia-Gonzalezدارویی )

 به قادر (،2008 و همکاران، Soliva ؛2008 و همکاران، Bodas) ایعلوفه

آزمایشگاهی  شرایط در ایشکمبه هایمیکروب توسط متان تولید کاهش

توانند که حاوی تانن هستند، میدارویی  تغذیه برخی گیاهان باشند.می

پروتئین در شکمبه، افزایش تولید پروتئین  منجر به کاهش تجزیه

( 2004و همکاران،   Cardozo؛2000همکاران،  و Getachew) میکروبی

تواند منجر به نفخ شود و کاهش گاز تولید شده در شکمبه که می

(Waghorn  ،؛2003و همکاران Wina  ،گ2004و همکاران ) ردند. در

های ثانویه موقع تحقیق بر روی گیاهان دارویی که حاوی متابولیت

ها بر روی تخمیر میکروبی باشند، حتماً بایستی اثرات گیاه کامل آنمی

مورد بررسی قرار بگیرد تا ارزیابی دقیقی  in vitroای در شرایط شکمبه

ران، و همکا Normanها بر شرایط تخمیر، حاصل گردد )از تأثیر آن

، گیاهی Artemisia aucheri Boissکوهی با نام علمی  (. درمنه2010

بوده که پراکنش آن در ایران گسترده  Asteraceae معطره از خانواده

های مختلف جنس (.Ghazian Bidgouli ،2007 و Mahboubi) باشدمی

 باشد.ساله یا چندساله مییک گونه 34این گیاه در ایران دارای بیش از 

کننده، کننده، ضدعفونیعنوان داروی قابضسنتی از این گیاه به طب در

و  Mahboubiشد )انگل و ضدمسمومیت استفاده میباکتری، ضدضد

Ghazian Bidgouli ،2007فراوانی از  (. این گیاه دارای مواد معطره

درصد(، آلفا  16/18درصد(، کریسانتنون ) 8/22سینئول ) 8و1جمله 

و  Hashemiباشد )درصد( می 4/7صد( و مزیتیلن )در 33/8پینن )

 از سرشار و معطر درمنه، هایگونه از انواع مختلفی(. 2007همکاران، 

 و هامونوترپن وجود از دلیلهب هاآن ویژه عطر این که بوده اسانس

سنتی،  طب در هاآن کاربرد دلیل ترینمهم و باشدمی هاترپنسزکویی

. (2014و همکاران،  Nasirpourباشد )می معطره مواد همین وجود

ای و چند ، گیاهی بوتهSalvia leriifolia benthمریم گلی با نام علمی 

بوده که  Stachyoideae و زیرخانواده Lamiaceae ساله متعلق به تیره

 رویدمی وفورهب ایران خشکنیمه و گرم هوای و آب با مناطق در

(Rechinger ،1982 تعداد .)ترکیب شیمیاییِ مختلف در اسانس  81

 و1ها شامل ترین آنگیاه مریم گلی شناسایی شده است که مهم

تری -آلفا کادنین،-دلتا لینالیل استات، لینالول، اسپاتولنول، سینئول،-8

اودسمول، کوبنول، -ترپینئول، بتا-کادینول، آلفا-پینیل استات، آلفا

(. 2002و همکاران،  Javidnia) باشدمی کارواکرول و اوکالیپتول تیمول،

سینئول و لینالول بوده که از -8و1دو ترکیب اصلی این گیاه شامل 

(. 2002و همکاران،  Javidniaلحاظ دارویی اهمیت فراوانی دارند )

چون سالمونال، هایی میکروبی همخاصیت ضدمیکروبی در برابر گونه

وکوس نئوفرمانس اشریشیاکلی، کاندیدا آلبیکانس، شیگال و کریپتوک

و همکاران،  Sivropoulouبرای گیاه مریم گلی نیز گزارش شده است )

علفی متعلق  گیاهی Achillea santolinaبومادران با نام علمی  (.1997

، Al-Snafiباشد )دار میبه خانواده کاسنیان بوده که خودرو و ریزوم

دار گل هایهای مورد استفاده این گیاه شامل سرشاخه(. بخش2013

آن بوده که طعمی تلخ و بویی قوی دارد و در زمان گلدهی در اواخر 

ترین ترکیباتی که در این باشد. مهمآوری میفصل بهار، قابل جمع

گیاه گزارش شده است، عمدتاً شامل روغن فرار، ترکیبات پلی فنولی، 

آشیلین، ها، رزین، تانن، بتایین ها،الکتون ترین،سسکویی ها،انواع فالون

، Al-Snafi) باشدمی های پتاسیم و اسیدهای آلیفسفات، نیترات، نمک

 ،Boiss Nepeta glomerulosaسای انبوه با نام علمیپونه (.2013
 گونه 250نعناعیان بوده که دارای بیش از  گیاهی متعلق به خانواده

یک یا چند ساله بوده و در نقاط مختلف دنیا ازجمله ایران پراکنش 

در  Nepetaگونه از جنس  67حال ه(. تابRechinger ،1982ارند )د

باشد گونه از آن بومی ایران می 39ایران شناسایی شده است که 

(Mozaffarian ،1996مهم .)هایی ترین ترکیباتی که در اسانس گونه

 پینن، آلفا-سینئول، بتا-8و1گزارش شده است شامل  Nepetaاز 

 (.Kurucu ،1997و  Kokdilباشد )سید میترپینئول و کاریوفیلن اک

ای و یا کاربرد معدنی، پتانسیل تغذیه-در مجموع ترکیبات شیمیایی

برخی از گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاهی و یا بر روی دام زنده، 

82
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 ؛2014همکاران،  و Vencelova) است شده بررسی محققان زیادی توسط

Khamis Abadi  ،؛2016و همکاران Kazemi زاده، و ولیa2019؛ 

Kazemi ،2019.) ای ولی اطالعات محدودی درخصوص ارزش تغذیه

 (،Artemisia aucheri Boiss) کوهی های دارویی شامل درمنهگونه

 (Achilea santolina) بومادران (،Salvia leriifolia Benth) گلی مریم

رو دارد از این( وجود Nepeta glomerulosa Boiss) انبوه سایپونه و

معدنی، -این مطالعه با هدف تعیین و بررسی ترکیبات شیمیایی

های دارویی تخمیری گونه-هضمی هایبافری و برخی فراسنجه ظرفیت

 ذکر شده در باال انجام شد.

 

 هامواد و روش

های بخشهای آزمایشگاهی: برداری از گیاهان و روشنمونه       

 Artemisia aucheriکوهی ) شامل درمنهکاملی از گیاهان دارویی 

Boiss،) مریم ( گلیSalvia leriifolia Benth،) ( بومادرانAchilea 

santolina) انبوه سایپونه و (Nepeta glomerulosa Boiss از روستای )

جام در زمان گلدهی در اواخر بهار ابدال آباد واقع در شهرستان تربت

گیاهی )برای هر گونه(  پایه 15 آوری شدند. تعدادجمع 1397سال 

انتخاب  ها(طور تصادفی )پیمایش در مرتع و انتخاب تصادفی بوتهبه

متری خاک، بالفاصله گیاه از سطح یک سانتی یقهشده و پس از قطع 

 جام انتقال داده شدند.به آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی تربت

های کاملی (، نمونهAOAC ،1990) خشک ماده درصد گیریبرای اندازه

 60ساعت در آون با دمای  48مدت از هر گیاه به تعداد چهار تکرار به

درجه سلسیوس انتقال داده شدند. مقدار لیگنین نامحلول در شوینده 

(، Crude fiber, CF) خام (، فیبرAcid detergent lignin, ADL) اسیدی

( و Acid detergent fiber, ADFاسیدی ) الیاف نامحلول در شوینده

کمک دستگاه ساخته شده ( بهNeutral detregnet fiber, NDFخنثی )

در شرکت گل پونه صفاهان اصفهان و با کمک تکنولوژی انکوم و 

میکرون( تعیین شدند  45های داکرونی مخصوص )با قطر منافذ کیسه

 Ether) خام چربی درصد (.Ankom، 2005، a,b2006 )تکنولوژی

extract, EE( خاکستر خام ،)استخراج با دستگاه سوکسله ،Ash ،

 مدت چهار ساعت(گراد بهدرجه سانتی 550سوزاندن نمونه در دمای 

، روش کجلدال و با کمک Crude protein, CP)خام )و پروتئین 

 AOACهای ارائه شده دستگاه ساخت شرکت بخشی( بر اساس روش

( از NFCهای غیرفیبری )(، تعیین شدند. مقدار کربوهیدرات1999)

محاسبه شد  100از عدد  Ashو  CP ،EE ،NDFتفاضل حاصل جمع 

(Sniffen  ،1992و همکاران.) پارامترهای مربوط به ظرفیت بافری  کلیه

 Jasaitisهر گیاه براساس روش  pH( و نیز 4های گیاهی )جدول نمونه

( نیز NFE(، تعیین شدند. عصاره عاری از نیتروژن )1987و همکاران )

محاسبه شد  100از عدد  CFو  CP ،EE ،Ashاز تفاضل مجموع 

(Arshadullah  ،2009و همکاران.)  از دو رأس گوسفند نر بلوچی

صبحگاهی  تغذیه از قبل و ایشکمبه فیستوالی دارای کیلوگرم( 5/3±30)

مورد نیاز برای محیط کشت، استفاده شد. این  برای تهیه مایع شکمبه

درصد یونجه  80تهیه شده ] داری و با یک جیرهنگه در حدگوسفندان 

درصد  34درصد کنسانتره )حاوی  20خشک همراه با کاه گندم و 

درصد مکمل  1درصد کنجاله سویا و  31درصد ذرت،  34جو، 

شدند. ( تغذیه می2007) NRCمعدنی([ براساس جداول -ویتامینی

متقال چهار  با پارچه نمونه مایع شکمبه پس از استحصال، بالفاصله

 درجه 39الیه صاف و به حمام آب گرم با دمای مشابه محیط شکمبه )

گراد( انتقال داده شد. در آزمایشگاه، محلول محیط کشت و سانتی

( تهیه شد. 1988) Steingassو   Menkeبزاق مصنوعی براساس روش

قدار ممتری بههای کامل گیاهی آسیاب شده با مش یک میلیاز نمونه

لیتر ریخته شد میلی 120های با حجم داخل شیشهگرم بهمیلی 200

و پس از افزودن مایع شکمبه و بزاق مصنوعی )با نسبت یک به دو( 

های الستیکی بسته شد و توسط دستگاه ها با درپوشبالفاصله درب آن

ها بالفاصله به ها پلمپ گردید. در ادامه شیشههای آنکریمپر، درب

، 9، 6، 3های گراد برای زماندرجه سانتی 39گرم با دمای  حمام آب

ساعت انتقال داده شدند. براساس روش  96و  72، 48، 24، 12

Theodorou ( میزان حجم گاز تولید شده با کمک 1994و همکاران )

گیری و ثبت شدند. برای هر تیمار سرنگ و فشارسنج مربوطه، اندازه

 عنوانبه نمونه فاقد شیشه چهار چنینمتکرار درنظر گرفته شد. ه چهار

 مایع در ماندهذرات قبلی باقی از شده تولید گاز تصحیح بلنک برای

کلیه مواد معدنی )شامل کلسیم، پتاسیم،  .شد گرفته درنظر شکمبه،

های گیاهان دارویی سدیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و کبالت( نمونه

(، و با 1990) AOACهای توصیه شده ی حاضر براساس روشمطالعه

استفاده از دستگاه جذب اتمی در آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش 

تعیین شدند. از تعداد  (SavantAA, GBC, Australiaجام )عالی تربت

(، قابلیت N-3NHگیری نیتروژن آمونیاکی )چهار شیشه برای اندازه

محیط کشت هر یک از گیاهان انکوبه  pH( و DMDماده خشک ) هضم

شده، استفاده شد. محیط کشت مربوطه، براساس محیط کشت آزمون 

ساعت  24زمان( تهیه شد. تا قبل از اتمام زمان صورت همتولید گاز )به

ها توسط سوزن انکوباسیون، متناوباً گاز تولید شده در هر یک از شیشه

شد تا گاز تولید شده اثر منفی بر فرآیند تخمیر مخصوص خارج می

ها بالفاصله های محیط کشت نداشته باشد. درب شیشهمیکروارگانیسم

کوباسیون باز و محتویات هر شیشه با ساعت ان 24پس از اتمام زمان 

میکرون(  45استری )قطر منافذ کمک قیف بوخنر مجهز به پارچه پلی

های از قبل توزین شده داخل کروزهصاف شده و محتویات مربوطه به

 درجه 60ها در آون با دمای ریخته شده و تا خشک شدن کامل آن
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های هر یک از نمونه DMDگراد انتقال داده شد. در انتها میزان سانتی

گرم( محاسبه میلی 200شده ) گیاهی براساس مقدار نمونه اولیه انکوبه

پس از صاف کردن محتویات هر  .(2001و همکاران،  Mauricioشد )

متر  pHمحلول محیط کشت با دستگاه  pHها، بالفاصله یک از شیشه

(Hana, Model HI 2210-01, USA) 5چنین مقدار تعیین شد. هم 

نرمال  2/0اسیدکلریدریک  لیترمیلی 5شده، با  صاف لیتر از محلولمیلی

 درجه -18مخلوط و تا انجام آزمایشات بعدی در فریزر با دمای 

فریز شده،  هاینمونه گشاییدرنهایت پس از یخ شد. دارینگه گرادسانتی

 Komolongکجلدال شد ) روشبه آمونیاکی نیتروژن مقدار تعیین به اقدام

 (. 2001و همکاران، 

مدل از  در این پژوهش ها:ها و آنالیز آماری دادهتخمین       

= Yijآماری  μ + Ti + eij استفاده شد که در آنYij  مقدار هر =

 = خطای آزمایشی بود.eij= اثر تیمار و Ti= میانگین کل، µمشاهده، 

ک کمهای حاصل از این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی و بهداده

 قابل متابولیسم و انرژی خالص انرژی آنالیز شدند. SAS (2002) افزارنرم

( تعیین 1988) Steingassو   Menkeشیردهی بر اساس معادالت  برای

𝑃 معادله از استفاده با آزمون گاز نیز هایشدندداده = 𝑏(1 − 𝑒−𝑐𝑡)  

معادل  t ،bمعادل حجم گاز تولیدی در زمان  Pآنالیز شدند که در آن، 

ساعت  120گاز تولید شده از بخش نامحلول ولی قابل تخمیر پس از 

معادل  cخشک(، گرم مادهمیلی 200ازای لیتر بهانکوباسیون )میلی

معادل زمان  tلیتر در ساعت( و )میلی bثابت نرخ تولید گاز برای 

 اسیدهای کل (.McDonald ،1979و  Ørskov) بود )ساعت( انکوباسیون

زیر محاسبه گردید  رابطه براساس (SCFAزنجیر ) کوتاه چرب

(Makkar ،2005) :  SCFA (mmol) = 0.0222 − 0.00425GP   

 زمان تولید شده تا گاز تجمعی حجم معادل GP که در این معادله،

 .شده بود انکوبه گرم نمونهمیلی 200 برای انکوباسیون ساعت 24

خشک )درصدی از وزن زنده دام( براساس رابطه میزان مصرف ماده

DMI = 120/%NDF (Dry Matter Intake ) محاسبه شد که در آن

NDF ( معادل درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی بودSanson  و

Kercher ،1996.) ( شاخص ارزش نسبی خوراکRFV= Relative 

feed valueبراساس رابطه ) RFV = (%DDM × %DMI)/1.29 

(Sanson  وKercher ،1996 محاسبه شد که )DDM  معادل درصد

خشک بر معادل میزان مصرف ماده DMIخشک و  قابلیت هضم ماده

از  RFV مربوط به معادله DDMاساس وزن زندة حیوان بود. درصد 

= DDMرابطه  88.9 − (0.779 ∗ %ADF) برآورد گردید (Sanson  و

Kercher ،1996 .) درصد و با  5اختالف آماری بین تیمارها در سطح

 استفاده از آزمون دانکن تعیین شد.

       

 نتایج
 گیاهان مورد مطالعه، خشک مربوط به ماده و شیمیایی ترکیبات       

داری برای ترکیب آورده شده است. تفاوت آماری معنی 1در جدول 

گیاهی دارویی مورد  گونه 4شیمیایی و درصد ماده خشک در بین 

 87/32ترین مقدار فیبر خام )که بیشطوریمشاهده شد، به مطالعه

درصد(، الیاف  79/16درصد(، لیگنین محلول در شوینده اسیدی )

درصد(، الیاف نامحلول در شوینده  46/46نامحلول در شوینده خنثی )

 درصد( مربوط به گونه 89/10درصد( و چربی خام ) 03/30اسیدی )

(. در بین گیاهان P<05/0بود ) Nepeta glomerulosa Boissاهی گی

درصد(،  34/27ترین میزان درصد ماده خشک )مورد مطالعه، بیش

NFC (96/36  و )درصدNFE (19/53  هر سه مربوط به گونه )درصد

Achilea santolina ( 05/0بود>Pهم .) چنین باالترین میزان پروتئین

ترتیب در درصد( به 07/15درصد( و خاکستر خام ) 19/22خام )

 Salvia leriifolia Benthو  Artemisia aucheri Boissهای گونه

مربوط به گیاهان مورد  معدنی ترکیبات (.P<05/0مشاهده شد )

 های گیاهی موردآورده شده است. در بین گونه 2مطالعه، در جدول 

 گرم در هر کیلوگرم ماده 06/44ترین مقدار کلسیم )مطالعه، بیش

 37/40خشک(، روی )در هر کیلوگرم ماده گرم 34/9خشک(، منیزیم )

گرم در هر میلی 87/82خشک(، منگنز )گرم در هر کیلوگرم مادهمیلی

 گرم در هر کیلوگرم مادهمیلی 85/3خشک( و کبالت )کیلوگرم ماده

ترین (. بیشP<05/0بود ) Salvia leriifolia Benthخشک( مربوط به 

خشک( و نیتروژن گرم در هر کیلوگرم ماده 98/20مقدار پتاسیم )

 Eremurus گرم در هر کیلوگرم ماده خشک( نیز در گونه 51/35)

luteus ( 05/0مشاهده شد>Pبیش .)( گرم  89/1ترین میزان سدیم

هر کیلوگرم  گرم درمیلی 83/802و آهن ) در هر کیلوگرم ماده خشک(

مشاهده شد  Nepeta glomerulosa Boiss ماده خشک( نیز در گونه

(05/0>P .)گاز تولید هایفراسنجه برخی و خشک ماده هضم قابلیت 

ترین شده است. بیش آورده 3جدول  درگیاهان مورد مطالعه،  مربوط به

ساعت انکوباسیون  72و  48، 24، 12های میزان تولید گاز در زمان

لیتر( و میلی 53/40و  62/38، 93/31، 40/24ترتیب معادل )به

 Achilea santolinaلیتر در گونه میلی 04/48پتانسیل تولید گاز )

داری برای پارامترهای که اختالف معنی چند هر (،P<05/0) شد مشاهده

 غیر از پتانسیل تولید گاز( در بین دو گونه گیاهیذکر شده در باال ) به

Achilea santolina  وSalvia leriifolia Benth ترین مشاهده نشد. کم

ترین ثابت نرخ لیتر( و نیز بیشمیلی 55/20مقدار پتانسیل تولید گاز )

 Artemisia لیتر در ساعت( نیز در گونهمیلی 182/0تولید گاز )

aucheri Boiss مشاهده شد (05/0>P.) گیاهان  به مربوط بافری ظرفیت

 در بین شده است. ارائه 4در جدول  مورد مطالعه در این پژوهش،
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ترتیب گیاه، به pHترین مقدار بیش مطالعه، مورد های مرتعیگونه

 Achilleaو  Artemisia aucheri Boiss (98/5)های مربوط به گونه

santolina (92/5بود ) (05/0>Pهم .)مقدار اسیدیته چنین باالترین 

(، ظرفیت بافری اسیدی 10-3×اکی واالن گرممیلی 25/389) تیتر قابل

باز در -( و ظرفیت بافری اسید10-3×اکی واالن گرممیلی 12/212)

( 10-3×اکی واالن گرممیلی 79/268)  BenthSalvia leriifoliaگونه 

 55/63ترین میزان ظرفیت بافری بازی )(. بیشP<05/0مشاهده شد. )

اکی واالن میلی 75/205( و قلیای قابل تیتر )10-3×گرم واالن اکیمیلی

(. P<05/0مشاهده شد ) Achillea santolina( در گونه 10-3×گرم

 نیتروژن ای،تغذیه شده برآورد هایشاخص برخی خشک، ماده مصرف

 برآورد کشت محیط pH و زنجیر کوتاه فرار چرب اسیدهای آمونیاکی،

 5شده از انکوباسیون گیاهان مورد مطالعه در این پژوهش، در جدول 

درصد  62/4ترین میزان مصرف ماده خشک )آورده شده است. بیش

محیط  pH( و 97/285ای )تغذیه نسبی ارزش وزن بدن(، شاخص

بود  Artemisia aucheri Boiss ( مربوط به گونه15/7کشت )

(05/0>Pبیش .)( 811/0ترین میزان اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر 

 NEl (13/4مگاژول/کیلوگرم ماده خشک( و  29/7) MEمول(، میلی

 santolina Achilleaمگاژول/کیلوگرم ماده خشک( نیز در گونه 

محیط کشت تحت تأثیر  (. نیتروژن آمونیاکیP<05/0مشاهده شد )

 (.P>05/0یک از گیاهان دارویی قرار نگرفت )انکوباسیون هیچ
 

 : ترکیبات شیمیایی و ماده خشک چند گونه گیاه دارویی )درصد(1جدول 

 NFE NFC EE CF ADL ADF NDF Ash CP DM گیاهی گونه

Artemisia aucheri Boiss c71/40 b17/31 a49/9 b43/16 b92/6 c67/11 c97/25 b18/11 a19/22 c42/22 
Salvia leriifolia Benth b31/49 b02/32 b75/6 c74/10 b97/7 c06/13 c02/28 a07/15 b12/18 c36/20 

Achillea santolina a19/53 a96/36 c68/2 b63/16 b36/8 b55/17 b86/32 c64/9 b86/17 a34/27 
Nepeta glomerulosa Boiss d89/32 c29/19 a89/10 a87/32 a79/16 a03/30 a46/46 b05/11 c30/12 b13/25 

SEM 09/1 64/0 64/0 99/0 74/0 50/0 68/0 24/0 22/0 68/0 

 Achilleaمریم گلی؛  :Salvia leriifolia Benth؛ درمنه کوهی :Artemisia aucheri Boiss (.P<05/0) باشدمی هامیانگین بین اختالف بودن دارمعنی ستون بیانگر هر در غیرمشابه حروف

santolina؛ : بومادرانNepeta glomerulosa Boissسای انبوه؛ : پونهNDF الیاف نامحلول در شوینده خنثی؛ :ADF الیاف نامحلول در شوینده اسیدی؛ :ADL لیگنین نامحلول در شوینده :

 : فیبر خامCF: ماده خشک؛ DM: چربی خام؛ EE: پروتئین خام؛ CP: عصاره عاری از نیتروژن؛ NFEهای غیرفیبری؛ : کربوهیدراتNFCاسیدی؛ 
 

 ترکیبات معدنی چند گونه گیاه دارویی :2جدول 

 کبالت منگنز روی آهن منیزیم کلسیم نیتروژن پتاسیم سدیم گونه گیاهی

Artemisia aucheri Boiss c55/0 a98/20 a51/35 b13/23 c04/4 c38/511 a20/37 d90/55 b00/3 
Salvia leriifolia Benth b32/1 b44/16 b99/28 a06/44 a34/9 b27/622 a37/40 a87/82 a85/3 

Achillea santolina a89/1 bc72/15 b58/28 d39/4 d74/2 c92/495 b67/27 c27/66 b50/2 
Nepeta glomerulosa Boiss c86/0 c25/14 c68/19 c07/13 b93/4 a83/802 b80/27 b57/73 b33/2 

SEM 11/0 48/0 35/0 94/0 19/0 72/13 63/1 54/1 22/0 

 Achilleaمریم گلی؛  :Salvia leriifolia Benth؛ ی کوهیدرمنه :Artemisia aucheri Boiss (.P<05/0) باشدمی هامیانگین بین اختالف بودن دارمعنی ستون بیانگر هر در غیرمشابه حروف

santolina؛ : بومادرانNepeta glomerulosa Boissمنیزیم همگی گرم در هرکیلوگرم ماده خشک بوده و واحد عناصر آهن، روی،  سای انبوه؛ واحد عناصر سدیم، پتاسیم، نیتروژن، کلسیم و: پونه

 گرم در هر کیلوگرم ماده خشک بود.منگنز و کبالت همگی میلی
     

  های تولید گاز ناشی از چند گونه گیاه داروییخشک و برخی فراسنجهقابلیت هضم ماده  :3جدول    

 DMD )%( c (%/h) b (ml) گیاهی گونه
 72گاز 

 (mlساعت )

 48گاز 

 (mlساعت )

 24گاز 

 (mlساعت ) 

 12گاز 

 (ml)ساعت  
Artemisia aucheri Boiss c95/41 a182/0 c55/20 b19/22 b89/20 b94/16 b58/15 
Salvia leriifolia Benth b65/55 b086/0 b72/39 a53/40 a62/38 a93/31 a40/24 

Achillea santolina a00/60 bc065/0 a04/48 a65/47 a95/42 a73/36 a30/27 
Nepeta glomerulosa Boiss b20/53 c052/0 c17/27 b27/26 b38/24 b03/18 b23/13 

SEM 21/1 009/0 49/2 63/2 46/2 21/2 90/1 
 Salvia leriifolia؛ کوهی درمنه :Artemisia aucheri Boiss (.P<05/0) باشدمی هامیانگین بین اختالف بودن دارمعنی بیانگر ستون )تعیین با آزمون دانکن( هر در غیرمشابه حروف

Benth:  مریم گلی؛Achillea santolina؛ : بومادرانNepeta glomerulosa Boissسای انبوه؛ : پونهDMD قابلیت هضم ماده خشک؛ :b پتانسیل تولید گاز؛ :cثابت نرخ تولید گاز :  
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 چند گونه گیاه دارویی بافری تعیین شده برای : ظرفیت4جدول 

 Titrable acidity گیاه pH گونه گیاهی
)3-10meq×( 

Acid-buffering 

capacity 
)3-10meq×( 

Titrable 

alkalinity 
)3-10meq×( 

Base-buffering 

capacity 
)3-10meq×( 

Acid-Base buffering 

capacity 
)3-10meq×( 

Artemisia aucheri Boiss a98/5 d25/162 d03/82 c25/166 b89/54 d92/136 
Salvia leriifolia Benth c83/5 a25/389 a12/212 c50/169 b66/56 a79/268 

Achillea santolina ab92/5 c213 c94/110 a75/205 a55/63 c50/174 
Nepeta glomerulosa Boiss bc86/5 b5/266 b95/142 b50/184 b34/56 b29/199 

SEM 02/0 03/2 50/1 97/3 57/1 01/2 
 :Salvia leriifolia Benth؛ کوهی درمنه :Artemisia aucheri Boiss (.P<05/0) باشدمی هامیانگین بین اختالف بودن دارمعنی بیانگر ستون )تعیین با آزمون دانکن( هر در غیرمشابه حروف

: ظرفیت buffering capacity-Acid(؛ 10-3×اکی واالن گرم: اسیدیته قابل تیتر )میلیTitrable acidityسای انبوه؛ : پونهBoiss Nepeta glomerulosa؛ : بومادرانAchillea santolinaمریم گلی؛ 

(؛ 10-3×اکی واالن گرم)میلی : ظرفیت بافری بازیbuffering capacity-Base(؛ 10-3×اکی واالن گرم: قلیای قابل تیتر )میلیTitrable alkalinity(؛ 10-3×اکی واالن گرمبافری اسیدی )میلی

Base buffering capacity-Acid(10-3×اکی واالن گرمباز )میلی-: ظرفیت بافری اسید   

 

محیط کشت  pHای، نیتروژن آمونیاکی، اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر و ی تغذیههای برآورد شده: مصرف ماده خشک، برخی شاخص5جدول 

  در چند گونه گیاهی

 

  حثب

ای از آن بستگی دارد که بتواند احتیاجات کیفیت علوفه به درجه       

، Segarraو  Allenبرآورده سازد )  ای انواع مختلفی از حیوانات راتغذیه

(. در پژوهشی عنوان شده است که تطابق کیفیت علوفه با 2001

بری از مدیریت و بهره ای حیوانات چراکننده، بر نحوهنیازهای تغذیه

(. 1999و همکاران،  Owensbyباشد )های مرتعی تأثیرگذار میعلوفه

ای گیاهان ارزش تغذیه های مختلف، بستگی بهعبارتی تولید در دامبه

ترین منابع قابل رویش در سطح مراتع دارد. گیاهان مرتعی مهم

عنوان سوخت و یا گیاه ها بهها بوده و برخی از آنای برای دامعلوفه

 Safari ؛2011و همکاران،  Larbiگیرند )دارویی مورد استفاده قرار می

ارزش  و یا شیمیاییترکیبات  (. آگاهی داشتن از2011و همکاران، 

یکی از  ها،متفاوت رشد آن مراحل مرتعی در-ای گیاهان داروییتغذیه

 محاسبه برای دام نیاز مورد علوفه میزان جهت تعیین ابزارهای مهم در

(. 2010و همکاران،  Zaboliباشد )می مراتع چرایی ظرفیت تعیین و

ز درصد ماده در پژوهش فعلی، هر یک از گیاهان دارویی مورد مطالعه ا

خشک و ترکیبات شیمیایی متفاوتی برخوردار بودند. پوشش مرتعی 

ای و جام که اغلب در نواحی کوهپایهموجود در شهرستان تربت

روستاهای اطراف این شهرستان پراکنش دارند، دارای گیاهان دارویی 

ها در فصول بهار و تابستان مورد چرای دام فراوانی بوده که اکثر آن

ها از طریق ای از احتیاجات دامکه بخش عمدهطوریگیرند، بهیقرار م

ای عنوان شد که برخی گردد. در مطالعهچرای این گیاهان تأمین می

توانند از گیاهان دارویی که در مراتع تربت جام قابل رویش هستند، می

 Kazemiداری یک واحد دامی را تأمین نمایند )براحتی احتیاجات نگه

 (. Valizadeh ،2019و 

 اگرچه که هیچگونه اطالعاتی در خصوص ترکیبات شیمیایی گونه

Artemisia aucheri Boiss ای تاکنون گزارش نشده است اما در مطالعه

و چربی خام  NDF ،ADF ،ADLمقدار ماده خشک، پروتئین خام، 

  .Artemisia desertorum Sprengای از درمنه با نام علمی برای گونه

درصد  32/7و  4/12، 9/27، 4/55، 25/7، 6/32ترتیب معادل به

 گیاهی گونه
DMI  از %(

 وزن بدن(
RFV 

 ME  مگاژول/کیلوگرم(

 ماده خشک(

NEl  مگاژول/کیلوگرم(

 ماده خشک(

 نیتروژن آمونیاکی

 لیتر(گرم/دسی)میلی

SCFA 
 pH مول()میلی

Artemisia aucheri Boiss a62/4 a97/285 b65/4 b26/2 62/29 b371/0 a15/7 
Salvia leriifolia Benth a30/4 b36/262 a65/6 a68/3 28/29 a705/0 b05/7 

Achillea santolina b65/3 c98/212 a29/7 a13/4 40/29 a811/0 d86/6 
Nepeta glomerulosa Boiss c58/2 d17/131 b75/4 b34/2 06/28 b396/0 c96/6 

SEM 1/0 22/6 30/0 21/0 51/0 05/0 026/0 
مریم گلی؛  :Salvia leriifolia Benth؛ کوهی درمنه :Artemisia aucheri Boiss (.P<05/0) باشدمی هامیانگین بین اختالف بودن دارمعنی بیانگر ستون )تعیین با آزمون دانکن( هر در غیرمشابه حروف

Achillea santolina؛ : بومادرانNepeta glomerulosa Boissسای انبوه؛ : پونهDMI مصرف ماده خشک روزانه؛ :RFV شاخص ارزش نسبی خوراک؛ :ME انرژی قابل متابولیسم؛ :NEl انرژی خالص برای :

 : اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیرSCFA  شیردهی؛
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 اخیر ( که در تناقض با گزارش2016و همکاران،  Xueگزارش شد )

باشد. در آزمایش حاضر میزان پروتئین خام گزارش شده برای می

درصد است که این مقدار پروتئین قابل مقایسه  19/22کوهی  درمنه

درصد(  75/19وتئینی است که برای یونجه )تر از میزان پرو حتی بیش

رسد که نظر می(. به2006و همکاران،  Canbolatگزارش شده است )

 مانندگیاه درمنه از درصد پروتئین مطلوبی در برابر گیاهان پرمصرفی 

برای گیاه یونجه  NDFای میزان باشد. در مطالعهیونجه برخوردار می

ترتیب معادل و اواخر بلوغ گیاه بههای پیش از گلدهی، گلدهی در زمان

و همکاران،  Canbolatدرصد گزارش شد ) 15/54و  70/44، 95/30

که گیاهان دارویی در مرحله رغم این( که در مطالعه فعلی علی2006

کوهی  گلدهی برداشت شدند ولی سه گونه گیاه دارویی شامل درمنه

درصد(،  86/32) و بومادران درصد( 02/28) مریم گلی درصد(، 97/25)

درصد( برخوردار  70/44تری در مقایسه با یونجه )کم NDFاز میزان 

دارویی  بودند. اگرچه که گزارشی مبنی بر ترکیبات شیمیایی گونه

Salvia leriifolia Benth ماده خشک، خاکستر،  وجود ندارد ولی دامنه

ام ای از مریم گلی با ندر گونه ADLو  NDF،  ADFپروتئین خام، 

، 7/7-17، 4/8-4/22ترتیب معادل به .Salvia hispanica Lعلمی 

درصد گزارش شد  6/6-1/8و  3/38-25، 5/48-4/36، 8/18-7/5

(Peiretti  وGai ،2009به ،)برای ماده خشک  اخیرکه گزارشات طوری

 12/18درصد(، پروتئین خام ) 07/15درصد(، خاکستر ) 36/20)

گیرد. گزارشات باال قرار می درصد( در دامنه 97/7) ADLدرصد( و 

ای از بومادران با نام علمی برای گونه ADFپروتئین خام و  دامنه

Achillea milefolium L. 19-8/37و  4/8-8/19ترتیب معادل به 

 برای گونه اخیر( که گزارشات Isselstein ،1996درصد گزارش شد )

Achillea santolina ترین مقدار گیرد. کمامنه قرار میدر این د

حاضر  درصد( در بین گیاهان دارویی مطالعه 30/12پروتئین خام )

تر از بود که این مقدار پروتئین، کم Nepeta glumerulosaمربوط به 

درصد( گزارش شده برای گیاه کامل  17/8-32/9پروتئین ) دامنه

ترین سطح شد. پایینباپرمصرف برای دام می عنوان یک علوفهذرت به

داری یک واحد دامی، خام مورد نیاز برای تأمین احتیاجات نگهپروتئین

 ؛2006و همکاران،  Pearsonدرصد گزارش شده است ) 7معادل 

Arzani  ،که مقدار پروتئیناین(. بنابراین با توجه به2006و همکاران 

باشد، درصد می 7خام هر چهار گونه گیاه دارویی مطالعه فعلی باالتر از 

داری یک راحتی احتیاجات نگهتوانند به( می1این چهار گیاه )جدول 

 واحد دامی به پروتئین را تأمین نمایند. 

میزان و ترکیب عناصر موجود در گیاهان مورد چرای دام، نقش 

های مصرف ای در برآورده ساختن احتیاجات مواد معدنی دامعمده

روی، آهن، منگنز، پتاسیم،  چونعناصری هممیزان  ها دارد.ی آنکننده

 Artemisiaای از درمنه با نام علمی سدیم، منیزیم و کلسیم برای گونه

sublessingiana 31/47، 347/0، 984/4، 126/0ترتیب معادل به ،

درصد( این گیاه  42/12درصد از خاکستر ) 82/10، 91/41، 89/4

، که در بین (2018 و همکاران، Kurmanbayevaگزارش شده است )

که صورتیباشد، درنصر مربوط به پتاسیم میترین عاین عناصر، بیش

در  Artemisia aucheri Boissگیری شده برای در بین عناصر اندازه

 51/35ترین مقدار مربوط به عنصر نیتروژن )ی فعلی، بیشمطالعه

گرم/کیلوگرم ماده خشک( بود. گزارش شده است که عناصر میکروی 

یک  Salvia oficinalisای از مریم گلی با نام علمی موجود در گونه

ها دارد نقش بیولوژیکی مهمی در سالمتی گیاه، حیوان و یا انسان

(Mitic  ،هم2019و همکاران .) چنین شناسایی و تعیین محتوای

باشند که بخش معدنی گیاهان دارویی از این جهت با اهمیت می

ها وابسته بوده و این بیولوژیکی گیاه به آنهای ای از فعالیتعمده

ها تأثیرگذار باشند توانند بر سالمت انسانترکیبات معدنی نیز می

(Darwish  ،دامنه2014و همکاران .)  ،کلسیم، پتاسیم، سدیم، منیزیم

ترتیب به Salviaهای مختلفی از آهن، منگنز، روی و کبالت برای گونه

، 9/4886-8/7096، 5/1636-28021، 1/4089-69684معادل 

14722-7/2158 ،1743-6/193 ،7/102-01/34 ،81/42-833/4 

گرم در هر کیلوگرم ماده خشک گزارش شد میلی 7891/0-779/4و 

(Gezek  ،که گزارشات 2019و همکاران )در این دامنه جای  اخیر

چون روی، منگنز، آهن و کبالت برای گیرد. میزان عناصری هممی

ترتیب معادل به Achillea grandifoliaای از بومادران با نام علمی گونه

گرم در هر کیلوگرم ماده خشک گیاه میلی 3986و  834، 931، 457

( که این عناصر بسیار باالتر 2012و همکاران،  Kucukbayتعیین شد )

ای زارش شده است. در مطالعهگ حاضر از آن چیزی است که در مطالعه

مقدار عنصر کلسیم، پتاسیم، منیزیم، سدیم، روی، آهن و منگنز برای 

ترتیب معادل به Nepeta viscidaبا نام علمی  Nepetaای از گونه

7/1191 ،82/1291 ،798/989 ،649/226 ،957/5 ،284/232 ،

گرم در هر کیلوگرم ماده خشک گزارش شده است میلی 651/26

(Karafakioglu  ،که در مقایسه با مطالعات 2019و همکاران ،)حاضر 

 باشد.متفاوت می

های متمادی دلیل کم خرج بودن آن، سالهاز آزمون تولید گاز ب

چون قابلیت هضم و غیره است که در جهت تعیین برخی پارامترها هم

 شودمی استفاده آزمایشگاهی روشبه ایشکمبه تخمیر شرایط در

(Kazemi ،2019؛ Kazemi  وValizadeh ،a2019؛ Kazemi  و

Valizadeh ،b2019؛ Shen  ،آقاجانزاده و همکاران،  ؛2019و همکاران

کنونی، باالترین  (. در مطالعه1399قشالق و همکاران، شکرانی ؛1399

لیتر(، میلی 73/36ساعت انکوباسیون ) 24میزان تولید گاز در زمان 

ترین کاربردهای کلیدی یکی از بود. Achillea santolina به گونه مربوط

های زایی خوراکروش تولید گاز، تعیین قابلیت هضم و ارزش انرژی
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(. در 2005و همکاران،  Krishnamoorthyباشد )نشخوارکنندگان می

ترین میزان قابلیت هضم ماده خشک که با استفاده فعلی بیش مطالعه

 Achillea santolina (60 در گونهاز تکنیک تولید گاز برآورد گردید 

(. یک همبستگی مثبت قوی بین تولید P<05/0درصد( مشاهده شد )

ساعت انکوباسیون و قابلیت هضم ماده خشک گزارش  24گاز در زمان 

( و بخشی از افزایش تولید Valizadeh ،b2019و  Kazemiشده است )

بودن قابلیت جهت باالتر گاز در گونه بومادران در مطالعه حاضر به

باشد. عمدتاً حداقل قابلیت هضم هضم این گیاه در اثر انکوباسیون می

عنوان حد بحرانی برای برآورده شدن حداقل احتیاجات درصدی به 50

(. Naseri ،2009و  Arzaniباشد )داری یک واحد دامی مطرح مینگه

قابلیت )با  Artemisia aucheri Boiss غیر از گونهدر مطالعه حاضر، به

، Salvia leriifolia Benthها شامل درصد(، سایر گونه 95/41هضم 

Achillea santolina و Nepeta glomerulosa Boiss  قابلیت هضمی

همبستگی مثبت قوی  باشند. یک رابطهدرصد را دارا می 50باالتر از 

های تولید گاز و میزان اسیدهای چرب فرار تولید بین برخی فراسنجه

، Valizadehو  Kazemiمحیط کشت گزارش شده است ) شده در

a,b2019بخش دیگری از تولید اخیر رسد در مطالعهنظر می( و به ،

 Achillea santolinaساعت انکوباسیون( در گونه  24 تر )زمانگاز بیش

در محیط کشت  SCFAتر نسبت به سایر گیاهان، ناشی از تولید بیش

 باشد. 

هضم مواد  بافرها موادی بوده که اسید مازادی که در نتیجه

شود را خنثی نموده و از تغییرات خوراکی در محیط شکمبه تولید می

که ممکن است در اثر مصرف زیاد غالت از طریق جیره رخ  pHشدید 

(. سیستم بافری 2011و همکاران،  Bujnakنمایند )جلوگیری می دهد،

شود که ه توسط سه مکانیزم عمده کنترل میهای نشخوارکننددر دام

واسطه مواد بافری موجود در هشامل سیستم بافری موجود در بزاق )ب

آن( دام، ظرفیت بافری خوراک مصرفی و بافرهای خوراکی افزودنی 

 pH(. عنوان شده است که Moharrery ،2007باشند )به جیره می

های ترین شاخص(، مهمtitrable acidityقابل تیتر ) اولیه و اسیدیته

قابل  باشند. در واقع اسیدیتهمایع شکمبه می pHتأثیرگذار بر روی 

 1/0واالن از اسید مورد نیاز )اسیدکلریدریک اکیتیتر شامل میلی

و همکاران،  Jasaitis) باشدمی 4به  گیاهی نمونه pHبرای کاهش  نرمال(

 قابل تیتر برای گونه یته، باالترین مقدار اسیدحاضر (. در مطالعه1987

BenthSalvia leriifolia  (25/389 10-3×واالن گرماکیمیلی )

باالی این گیاه در برابر اسیدی شدن  کننده مقاومتکه بیان شد مشاهده

فعلی، باالترین ظرفیت بافری اسیدی  چنین در مطالعهباشد. هممی

اکی میلی Salvia leriifolia Benth (12/212( مربوط به 4)جدول 

و ظرفیت بافری جیره،  pH( بود. از طریق ارزیابی 10-3×واالن گرم

های بافری در جهت کنترل بینی نیاز دام به افزودنیتوان در پیشمی

و همکاران،  Bujnakباز شکمبه استفاده نمود )-و حفظ تعادل اسید

به نزدیک  pHگیاهان مورد مطالعه در این پژوهش از  (. کلیه2011

تواند منجر به تشدید ها نمیو بنابراین مصرف آن خنثی برخوردار بودند

ها از ظرفیت بافری متنوعی در شکمبه گردد. علوفه pHکاهش 

( و عنوان شده است که Moharrery ،2007باشند )برخوردار می

ای است که ترکیبات شیمیایی موجود در ها، درجهظرفیت بافری آن

 Bujnakدهند )، از خود مقاومت نشان میpHیرات علوفه، در برابر تغی

(. گزارش شده است که میزان و ترکیب عناصر 2011و همکاران، 

گیاه   اولیه pHای بر روی موجود در خاکستر، یک خاصیت بافری ویژه

(. اگرچه که میزان خاکستر در 2005و همکاران،  Levicدارد )

های گیاهی مورد مطالعه در این پژوهش تقریباً در یک دامنه گونه

ها از درصد ( ولی هر یک از آن4( قرار داشتند )جدول 98/5-83/5)

متفاوتی برخوردار بودند. ظرفیت بافری بعضی منابع پروتئینی  خاکستر

گزارش  10-3×اکی واالن گرممیلی 85 تر ازهای لگومینه بیشو علوفه

 (، که با مطالعه2013و همکاران،  Montanez-Valdezشده است )

 Titrableی قابل تیتر )چنین آلکانیتهباشد. همدر تطابق می اخیر

alkanityبازی مورد نیاز  واالن گرم از مادهاکی( نیز شامل میلی

باشد می 9گیاهی به  هنمون pHنرمال( برای افزایش  1/0)محلول سود 

(Jasaitis  ،1987و همکاران.) باالترین میزان آلکانیته حاضر مطالعه در ،

اکی میلی Achillea santolina (75/205 قابل تیتر مربوط به گونه

buffering -Acidدر واقع ظرفیت بافری اسیدی ) بود. (10-3×واالن گرم

capacity مقدار اسید مورد نیاز برای تغییرات یک واحد )pH  در یک

ترین باشد. در این پژوهش، بیشخوراک )حل شده در آب( می نمونه

 Salvia leriifolia Benthظرفیت بافری اسیدی مربوط به گونه 

دهد مقدار ( بود، که نشان می10-3×اکی واالن گرممیلی 12/212)

گیاهی  نمونه pHتری الزم بوده تا یک واحد تغییر در اسید بیش

-Baseچنین ظرفیت بافری بازی )محلول در آب حاصل گردد. هم

buffering capacity ( مقدار ماده بازی مورد نیاز )مثل هیدروکسید

خوراک  در یک نمونه pHنرمال( برای تغییرات یک واحد  1/0سدیم 

ن پژوهش باالترین مقدار، در باشد، که در ای)حل شده در آب( می

( مشاهده 10-3×واالن گرم اکیمیلی 55/63) Achillea santolina گونه

 (. 4شد )جدول 

تواند تحت تأثیر نوع مواد خوراکی شرایط تخمیر در شکمبه می

شود، از طرفی در اثر تخمیر قرار بگیرد که توسط حیوان مصرف می

ت مختلفی همچون مواد مختلف خوراکی در شکمبه نیز محصوال

اسیدهای چرب فرار، نیتروژن آمونیاکی و یا پروتئین میکروبی تولید 

داری برای نیتروژن گردد. در مطالعه فعلی تفاوت آماری معنیمی

آمونیاکی تولید شده در محیط کشت مشاهده نشد، هرچندکه باالترین 

 Achillea  santolina میزان اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر در گونه
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مول( میلی 705/0) Salvia leriifolia Benthمول( و میلی 811/0)

در اثر انکوباسیون  SCFAحاضر، افزایش تولید  مشاهده شد. در مطالعه

توان به افزایش در محیط کشت را می Achillea santolinaگونه 

 که در مطالعهقابلیت هضم ماده خشک در این گیاه نسبت داد کما این

Raghuvansi ( افزایش در تولید کل اسیدهای 2007و همکاران ،)

چرب فرار نیز به افزایش قابلیت هضم پروتئین خام و همی سلولز 

جیره و  NDFجیره نسبت داده شد. یک همبستگی منفی بین میزان 

و همکاران،  Arelovichمصرف ماده خشک روزانه گزارش شده است )

زان مصرف ماده خشک روزانه (، که با این وجود کاهش می2008

(DMIبرای گونه ) Nepeta glomerulosa Boiss  در مطالعه فعلی

 46/46، 1تر )جدول بیش NDFوجود تواند مربوط به(، می5)جدول 

درصد( در این گیاه نسبت به سه گیاه دیگر باشد. گزاش شده است 

 pHکه یک همبستگی منفی قوی بین تولید اسیدهای چرب فرار و 

دلیل تر به( که بیش2005و همکاران،  Seymourمبه وجود دارد )شک

عبارتی تولید اسیدهای چرب هباشد، بها میماهیت اسیدی بودن آن

دنبال خواهد داشت. را به pHتر در شکمبه، متعاقباً کاهش فرار بیش

( در اثر انکوباسیون 5محیط کشت )جدول  pHشاید بخشی از کاهش 

Achillea santolina ،تر اسیدهای بیش تولید مربوط به در مطالعه حاضر

چرب فرار کوتاه زنجیر در محیط کشت باشد. از طرفی گزارش شده 

های درصد انرژی قابل متابولیسم برای دام 60-70است که در حدود 

نشخوارکننده از طریق اسیدهای چرب فرار تولید شده در محیط 

(، Armentano ،1992 ؛Van Soest ،1982گردد )شکمبه تأمین می

 Achilleaتر در اثر انکوباسیون بنابراین تولید اسید چرب فرار بیش

santolina قابل متابولیسم  میزان انرژی فراهمی منزله، بهاخیر مطالعه در

چون هایی همهای نشخوارکننده خواهد بود. علوفهتر برای دامبیش

( مورد RFVاک )یونجه، اغلب با استفاده از شاخص ارزش نسبی خور

عنوان شاخصی از کیفیت به RFVگیرند. در حقیقت ارزیابی قرار می

گردد و علوفه براساس پتانسیل مصرف انرژی قابل هضم مطرح می

های با تری نسبت به علوفهباالتر، از کیفیت بیش RFVهای با علوفه

RFV پایین( تر، برخوردار خواهند بودWeiss ،2002در مطالعه .) 

دیگر  ( نسبت به سه گونه97/285باالتری ) RFVر، گیاه درمنه از حاض

ی با کیفیت باال عنوان علوفهتواند بهگیاه دارویی برخوردار بود که می

ها، برای فرموله علوفه MEو یا  NElمورد استفاده قرار بگیرد. تعیین 

و همکاران،  Belyeaباشد )های نشخوارکنندگان، مفید میکردن جیره

فراهم کردن میزان  منزلهها بهدر علوفه ME(. باالتر بودن میزان 1999

های نشخوارکننده خواهد بود. در مطالعه فعلی تر برای دامانرژی بیش

مشاهده   Achillea santolina در گونه MEو  NElترین میزان بیش

امترها مربوط ( هرچند که بعد از این گیاه باالترین این پار5)جدول  شد

 بود. Salvia leriifolia Benth به گونه

 درمنه در مجموع، این مطالعه نشان داد که گیاهان دارویی شامل

سبتاً ای نانبوه از پتانسیل تغذیه سایپونه و بومادران گلی، مریم کوهی،

ها استفاده شود، که در جیره از آنصورتیمناسبی برخوردار بوده و در

ویژه هقابل توجهی از احتیاجات دام به مواد مغذی ب توانند بخشمی

چون مواد معدنی و پروتئین را برآورده سازند. درصد عناصری هم

مریم گلی نسبت به سه  کلسیم، منیزیم، روی، منگنز و کبالت در گونه

تر بود. باالترین میزان پروتئین خام نیز دیگر گیاه دارویی، بیش گونه

ه شد که این مقدار پروتئین، قابل مقایسه با در درمنه کوهی مشاهد

پرمصرف در تغذیه دام(  عنوان یک علوفهمیزان پروتئین در یونجه )به

ترین اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر و انرژی چنین بیشباشد. هممی

چنین نتایج این قابل متابولیسم در گونه بومادران مشاهده شد. هم

ها هایی که در آندام ردن و تنظیم جیرهتواند در متعادل کپژوهش می

شود، سودمند باشد. گیاهان دارویی مورد از این گیاهان استفاده می

ای متفاوتی برخوردار بوده و نه مطالعه در این پژوهش از ارزش تغذیه

عنوان یک منبع فیبری نیز عنوان یک منبع پروتئینی بلکه بهتنها به

عنوان یک توان بهاز این گیاهان میچنین باشند. همقابل مصرف می

مکمل غذایی در زمانی که نشخوارکنندگان از مراتع فقیر استفاده 

های موجود )باالتر بودن میزان کنند، بهره جست. با توجه به دادهمی

انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر و قابلیت هضم 

ای گیاه بومادران نسبت غذیهرسد که ارزش تنظر می ماده خشک(، به

دیگر باالتر باشد، هرچند که بایستی آزمایشات تکمیلی  به سه گونه

تری در آینده با استفاده از این گیاهان و بر روی حیوانات زنده بیش

 نیز انجام شود. 

 

 قدرداني و تشکر

 معاونت آموزشی حوزه در مصوب تحقیقاتی طرح حاصل پژوهش این

 مقاله، مراتب هنویسند بوده و جامآموزش عالی تربتمجتمع  پژوهشی

 دارد.حوزه اعالم می این از خود را تشکر و تقدیر
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