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بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی
) (Scrophularia striata Boissبر مصرف خوراک ،قابلیت هضم مواد مغذی،
رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری -بختیاری
فاطمه رضائی ،1طاهره محمدآبادی ،*2مرتضی چاجی 3و محمدرضا مشایخی
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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استادیار و دانشیار ،دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی،
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،مالثانی ،ایران
 .4مربی پژوهشی ،مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول
(تاریخ دریافت - 1334/3/4 :تاریخ تصویب)1334/11/22 :

چکیده
این آزمایش بهمنظور بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه گل میمونی سازوئی (تشنهداری) بر
خوراک مصرفی ،هضم و تخمیر ،روند نشخوار و بومسازگان (اکوسیستم) شکمبة گوسفندان لری-
بختیاری طراحی شد .در این آزمایش دوازده رأس بره با سن نزدیک به شش ماه و میانگین وزن
 31±1/5کیلوگرم با جیرههای شاهد (بدون گل میمونی) 3 ،و  6درصد گل میمونی سازوئی برای یک
ماه تغذیه شدند .مصرف خوراک ،قابلیت هضم ،فعالیت نشخوار ،سوختوسازگر (متابولیت) های
خونی و گونههای پروتوزوآ بررسی شدند .نتایج نشان داد استفاده از گیاه گل میمونی تأثیری بر میزان
مصرف مادة خشک و مادة آلی ،میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشت
( .)P<1/15بیشترین قابلیت هضم مادة خشک ،مادة آلی و پروتئین مربوط به تیمار حاوی  3درصد گل
میمونی بود ( .)P>1/15قابلیت هضم  NDFو  ADFدر تیمارهای حاوی گل میمونی سازوئی بیشتر از
شاهد بود ( .)P>1/15میزان نشخوار به ازای مادة خشک و  NDFمصرفی در تیمار  3درصد گل
میمونی افزایش یافت ( .)P>1/15تیمار  6درصد موجب کاهش معنیدار گلوکز ،اوره و کلسترول
خون شد ( .)P>1/15میزان نیتروژن آمونیاکی در تیمار حاوی  6درصد گل میمونی کاهش معنیداری
را در مقایسه با دیگر تیمارها داشت ( .)P>1/15نتایج نشان داد جمعیت کل پروتوزوآ و گونههای
پروتوزوآیی (انتودینیوم ،دیپلودینیوم ،اپیدینیوم و افریوسکولکس) در تیمارهای حاوی گل میمونی
کاهش معنیداری نشان داد ( .)P>1/15با توجه به تأثیر ترکیبات مؤثرة گیاه کامل گل میمونی سازوئی
بر بهبود هضم و تخمیر شکمبهای از جمله کاهش آمونیاک و تولید گاز شاید بتوان میزان کمتر آن
(3درصد) را در جیرة گوسفند لری -بختیاری استفاده کرد.
واژههای کلیدی :پروتوزوا ،سوختوسازگرهای خونی ،قابلیت هضم ،گل میمونی سازوئی،
گوسفند لری-بختیاری.
مقدمه
دستکاری تخمیر شکمبه از جمله محورهای اصلی
پژوهشهای تغذیة نشخوارکنندگان در چند دهة اخیر
* تلفن83111111100 :

است .در سالهای اخیر به استفاده از مواد جایگزین مانند
عصارهها و اسانسهای گیاهی توجه شده است
( .)Calsamiglia et al., 2007گیاه دارویی گل میمونی
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سازوئی یا اسکروفوالریا استریاتا 1با نام محلی تشنهداری
از تیرة گل میمونی یک گونة بومی ایران بوده که در
مناطق سردسیر کوهستانی زاگرس رشد میکند .این
گیاه بیشتر علفی یا بوتهای و بهندرت درختی است،
برگهای متناوب متقابل فراهم ساده بدون گوشوارک،
گلهای پنج پر زیگومورف ،جام گل لوب و میوه داشته و
بهطورمعمول بهصورت کپسول ،دانههای پرشمار دارد که
از سرشاخههای این گیاه بهعنوان مقوی معده استفاده
میشود ( .)Sharafati chaleshtari et al., 2008در
شهرستان ایالم سه گونه از این گیاه شامل اسکروفوالریا
استریاتا ،اسکروفوالریا فریجیدا 1و اسکروفوالریا ایالمیتیکا
مزاف 9یافت میشوند که اسکروفوالریا استریاتا بیشترین
پراکندگی را دارد و در دامنهها ،دشتها و درهها یافت
میشود ( .)Mozafaryan et al., 2008ترکیبات شیمیایی
این گیاه تا چند سال اخیر شناسایی نشده بود اما مردم
ساکن ایالم سالهاست بهصورت تجربی از این گیاه به
صورتهای مختلف مانند جوشاندة خوراکی ،بخور و ضماد
در درمان بیماریهای مختلف از جمله التهاب و عفونت
چشم و گوش ،سوختگیهای پوستی ،زخمهای عفونی،
درد و اختاللهای گوارشی ،سرماخوردگی و بواسیر
(هموروئید) استفاده میکنند (.)Babri et al., 2012
در یک بررسی محققان برخی از ترکیبات مؤثر این
گیاه شامل :اسیدسینامیک و سه فالونوئید بنامهای؛
کوئرستین ،ایزورامنیتین ،نپیترین ،گلیکوزید فنیل و
پروپانوئید را شناسایی کردند (.)Babri et al., 2012
 ،)2011( Bahramiگزارش کرد که عصارة اسکروفوالریا
استریاتا اثر مثبت بر درمان بیماری نیوکاسل در
کبوترهای مسابقهای دارد .عصارة آبی اسکروفوالریا
استریاتا بهدستآمده از این گیاه میتواند بهعنوان فرآوردة
ضد باکتری استافیلوکوکوس در درمان عفونتهای
خارجی در مقایسه با پادزی (آنتیبیوتیک)ها مؤثر باشد
( .)Abbasi et al., 2007عصارة این گیاه باعث کاهش اِدم،
نفوذ یاختهای و تکثیر فعال لنفوسیت  Tدر بافتهای
مفاصل میشود ( .)Schinella et al., 2002عصارة
الکلی بخشهای هوایی اسکروفوالریا استریاتا بر
1. Scrophularia striata
2. Scrophularia frigeda
3. Scrophularia elamaitica mozaff

نفروتوکسیسیتی ناشی از کادمیوم و جیوه مؤثر است و
سبب کاهش معنیداری در میزان اوره و نیتروژن خون
میشود (.)Zaheri et al, 2011
بسیاری از گیاهان توانایی ساخت (سنتز)
سوختوسازگر (متابولیت) های ثانویه را دارند که این
سوختوسازگرها خاصیت پادمیکروبی ،توانایی تعدیل
تخمیر شکمبهای و در نهایت بهبود مصرف مواد مغذی
دارند ( .)Hristov et al., 2008به همین دلیل
دانشمندان ،عالقهمند به بررسی استفادة بالقوه از
پادمیکروبهای طبیعی مانند گیاهان دارویی و عصارة
آنها برای دستکاری میکروفلورای دستگاه گوارش،
تنظیم تخمیر شکمبه ،بهبود بومشناختی (اکولوژی)
شکمبه و بهبود استفاده از مواد مغذی در حیوانات
اهلی شدهاند ( .)Patra & Saxena, 2010هدف از این
آزمایش بررسی اثر ترکیبات فنولی گیاه کامل گل
میمونی سازوئی (تشنهداری) بر خوراک مصرفی ،هضم
و تخمیر ،روند نشخوار و بومسازگان (اکوسیستم)
شکمبة گوسفندان لری -بختیاری بود.

شکل  .1گیاه دارویی گل میمونی سازویی در
مراتع دشت مهران -صالحآباد
Figure 1. Scrophularia striata plant in
Dasht-e-Mehran pastures, Salehabad

رضائی و همکاران :بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل ...

مواد و روشها
دام و جیرة آزمایشی

این بررسی با استفاده از دوازده رأس برة لری -بختیاری
(سن نزدیک به شش ماه و میانگین وزن 98±1/1
کیلوگرم) انجام شد .جیرة پایه بنا بر جدول نیاز غذایی
گوسفند ( )NRC, 1985و با سطوح ثابت  98درصد علوفه
و  48درصد کنستانتره تهیه و مقادیر  9 ،8و  6درصد
مادة خشک کل خوراک ،پودر گیاه کامل گل میمونی به
شکل سرک به آن اضافه شد (جدول  .)1نمونة
مورداستفاده از دشتهای مهران و صالحآباد واقع در
جنوب استان ایالم در اردیبهشتماه در مرحلة گلدهی
گردآوری و ترکیب شیمیایی آنها تعیین شد
(جدول .)1ترکیبات ثانویة مهم گیاه گل میمونی سازوئی
این منطقه پیشتر اندازهگیری شده و شامل ترکیبات
فنولی ( 43/4میلیگرم بر گرم عصارة خشک) ،کوئرستین
( 3/01میلیگرم بر گرم عصارة خشک) ( Mahboubi et
 )al., 2013و لینالول ( 10/9درصد از کل اسانس گیاه)
هستند (.)Amiri et al., 2010
جدول  .1ترکیب شیمیایی گیاه گل میمونی سازوئی
(درصد مادة خشک)
Tabel 1. The chemical composition of
)Scrophularia striata plant (% dry matter
Scrophularia striata

EE CP NDF ADF ASh DM
1.03 8.95 48.50 33. 15 4.26 91.21

جدول  .1اجزاء و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
Table 2. Components and chemical composition of
experimental diets
Percent
30
56
13
0.7
0.3
90.60
89
2.5
14.33
29
18
6.9

Material feed
Alfalfa
Barley
Wheat bran
Calcium carbonate
Salt
Chemical composition
Dry matter
Organic matter
)Metabolizable energy (m. kg
CP
Neutral detergent fiber
Acid detergent fiber
Ash

دامها در قفسهای سوختوسازی (متابولیکی)
بهصورت انفرادی نگهداری و به مدت یک ماه با
جیرههای آزمایشی یادشده تغذیه شدند .افزایش وزن و
خوراک مصرفی دامها روزانه ثبت شد.
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نمونهگیری

بهمنظور تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی،
نمونهگیری از خوراک ،باقیماندة خوراک و مدفوع در
پنج روز آخر دوره انجام گرفت .سپس الیاف نامحلول
در شویندة خنثی ( )NDFو الیاف نامحلول در شویندة
اسیدی ( )ADFنمونهها به روش تصحیحشدة
 ،(2002) McDonald et al.پروتئین خام ،خاکستر و
1
مادة خشک به روش استاندارد ()AOAC, 2002
اندازهگیری و قابلیت هضم مواد مغذی تعیین شد.
پیش از پایان دوره به مدت  17ساعت ثبت فعالیت
نشخوار انجام شد .بدین منظور در یک دورة زمانی 17
ساعته و در فاصلههای پنجدقیقهای دامها بهصورت
چشمی مشاهده شده و هر نوع فعالیت آنها اعم از
خوردن ،نشخوار یا استراحت کردن برای هر دام ثبت شد.
محاسبات رفتاری مربوط به ازای مادة خشک مصرفی،
 NDFو  ADFمصرفی نیز تعیین شد .برای بررسی
جمعیت و گونههای پروتوزوآ ،در پایان آزمایش ،مایع
شکمبه از گوسفندان تغذیهشده با جیرههای حاوی گل
میمونی سازوئی از راه لولة مری تهیه و با پارچة چهار الیة
متقال صاف شد .سپس  18میلیلیتر مایع شکمبه با
حجم یکسان فرمالدئید  18درصد مخلوط و پس از
رنگآمیزی با متیلن بلو ،نمونهها به آزمایشگاه منتقل شد.
شمارش پروتوزوآ با استفاده از میکروسکوپ نوری اینورت
با بزرگنمایی ( 78Xمدل  )NIS-Elements F 3.0انجام
شد .جنس و گونههای مختلف نیز بر پایة روش Ogimoto
 (1981) & Imaiتشخیص داده شدند .غلظت نیتروژن
آمونیاکی محتوای مایع شکمبه با استفاده از روش
فنولهیپوکلرایت و کاربرد دستگاه طیفنگار نوری
(اسپکتروفتومتری) اندازهگیری شد .همچنین برای
اندازهگیری مشخصه (پارامتر)های خونی در پایان دوره،
سه ساعت پس از تغذیة صبحگاهی از همة گوسفندان
خونگیری از سیاهرگ گردنی انجام گرفت .گلوکز،
کلسترول و اورة خون با استفاده از کیت تشخیص کمی
شرکت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه تجزیهگر
خودکار (اتوآنالیزر) مدل بی تی  1188ساخت ژاپن
اندازهگیری شدند.
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تجزیه و تحلیل دادهها

دادههای بهدستآمده از آزمایش در قالب طرح کامالً
تصادفی با نرمافزار آماری ( SASرویة  )GLMنسخة
 3/1تجزیهوتحلیل شد .مقایسة میانگینها با آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد انجام گرفت.
مدل آماری طرح بهصورت زیر بود:
Yij = μ+ Ti + Ɛij

در این مدل:
 :Yijمیزان مشاهدهشده
 :μمیانگین جامعه
 :Tiاثر  iامین تیمار
 :Ɛijاثرات باقیمانده (خطا)
نتایج و بحث
نتایج این آزمایش (جدول )9نشان داد که افزودن گیاه
گل میمونی سازوئی اثر معنیداری بر مصرف مادة
خشک و مادة آلی نداشت ( .)P<8/81کمترین میزان
مادة آلی و مادة خشک دفعی مربوط به تیمار  9درصد
گل میمونی سازوئی ( 941/41گرم) بود (.)P>8/81

میزان پروتئین مصرفی در تیمارها به ترتیب ،148/17
 146/11و  106/01گرم مادة خشک در روز بود
( .)P>8/81تیمار  9درصد کمترین میزان پروتئین
دفعی را نسبت به دو تیمار دیگر داشت (.)P>8/81
مغایر با نتایج این آزمایش را ،محققان گزارش
کردند لینالول (یکی از ترکیبات مؤثرة گیاه کامل گل
میمونی) خاصیت اشتهاآور داشته و فرآیند هضم را در
حیوانات تحریک میکند ( .)Çabuk et al., 2006اما
نتایج بررسیهای مختلف نشان داده است استفاده از
برگ پونه (دارای ترکیب همسان با گل میمونی) در
برههای پرواری تأثیری بر مصرف مادة خشک نداشت
( .)Bampidish et al., 2005اما محققان دیگر دریافتند
که افزودن پودر رازیانه (حاوی کوئرستین) به جیرة
آغازین گوسالهها سبب افزایش مصرف مادة خشک
میشود ( .)Saeidi et al., 2014عاملهایی مانند دورة
عادتپذیری و اثر متقابل گیاهان دارویی با دیگر
ترکیبات جیره ( )Benchaar et al., 2006و همچنین
سطح مصرف آنها در جیره ،میتواند سطح مصرف
مادة خشک را تحت تأثیر قرار دهد.

جدول  .9مصرف مواد مغذی و افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل در جیرههای آزمایشی حاوی گل میمونی سازوئی
Tabel 3. Nutrient intake and daily gain and feed conversion in diets containing Scrophularia striata
P-value
0.2152
0.1605
0.0203
0.0482
0.0231
0.0001

SEM
27.33
24.92
10.25
11.71
3.48
1.68

0.285
0.285
0.126

87.45
23.26
0.755

Experimental diets
6%
1197.18
1122.06
347.18 ab
387.47 ab
186.25 a
46.65 b
31250
196.25
6.74

3%
1196.09
1124.98
319.20 b
371.71 b
176.22 ab
34.36 c

Control
1132.59
1058.71
370.10 a
419.52 a
170.14 b
54.37 a

30250
250.00
4.74

31000
209.75
5.05

)Dry matter per day (g
Dry matter intake
Organic matter intake
Organic matter excretion
Dry matter excretion
Protein intake
Protein excretion
Daily gain and feed conversion
)Initial weight (g
)Daily gain (g
)Feed conversion ratio (FCR

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنیدار با یکدیگر دارند (.)P>8/81
SEM: Standard error of mean, in each row numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05).

میانگین افزایش وزن روزانه (جدول )9در تیمار
شاهد 9 ،و  6درصد گل میمونی سازوئی به ترتیب
 118 ،183/41و  136/11گرم در روز بود (.)P<8/81
ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت و
تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد (.)P<8/81
اما با افزودن پودر رازیانه به میزان  8/7و  8/0درصد
به جیرة آغازین گوسالههای شیری ،میانگین افزایش
وزن روزانه و میانگین ضریب تبدیل غذایی در

دورههای پیش و پس از شیرگیری و کل دوره ،تحت
تأثیر جیرههای آزمایشی قرار گرفت و بهترین ضریب
تبدیل غذایی با جیرههای حاوی پودر رازیانه برآورد
شد (.)Saeidi et al., 2014
نتایج این آزمایش نشان میدهد (جدول  )7که
قابلیت هضم مادة خشک و مادة آلی در تیمار  9درصد
افزایش معنیداری نسبت به دیگر تیمارها داشت
( .)P>8/81قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة

رضائی و همکاران :بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل ...

خنثی برای تیمار شاهد 9 ،و  6درصد گل میمونی
سازوئی به ترتیب  73/40 ،77/10و  70/11درصد بود
( .)P>8/81میزان قابلیت هضم الیاف نامحلول در
شویندة اسیدی مربوط به تیمار  9و  6درصد گل
میمونی سازوئی بیشتر از شاهد بود ( .)P>8/81میزان
قابلیت هضم پروتئین در تیمار شاهد 9 ،و  6درصد گل
میمونی سازوئی به ترتیب  01/71 ،64/30و 49/63
درصد مادة خشک بود (.)P>8/81
اضافه کردن گل میمونی سازوئی موجب افزایش
معنیدار قابلیت هضم ظاهری مادة خشک و پروتئین در
سطح  9درصد و کاهش در سطح  6درصد شد که در این
زمینه  (2014) Shahabi et al.گزارش کردند مصرف
اسانسهای گیاهی حاوی فالونوئید در سطوح پائین به
دلیل فعالیت پادمیکروبی باعث تأثیر مثبت بر تعادل
میکروبی و سالمت دستگاه گوارش میشود.
 (2014) Owladshanbeh et al.گزارش کردند که اسانس
مروتلخ (حاوی لینالول) در سطح پایین ( 088میلیگرم
در لیتر محیط کشت) ،با تحت تأثیر قرار دادن محیط
تخمیر یا فعالیت ریزجانداران (میکروارگانیسمها) منجر
به بهبود قابلیت هضم میشود اما در سطوح باالتر (1688
و  1788میلیگرم در لیتر محیط کشت) ،اثر
مهارکنندگی بر ریزجانداران شکمبه داشته است .محققان
گزارش کردند که تجزیة میکروبی فالونوئیدها در شکمبه
میتواند نقش جایگزین منبع کربن را برای فعالیت
میکروبی بازی کند .بنابراین افزایش سطح احتمال دارد
موجب ایجاد این فرآیند و کاهش هضم مواد مغذی شده
باشد ( .)Smith et al., 2005تحقیقات نشان داده که
استفاده از اسانسهای غنی از ترکیبات فنولی باعث
کاهش قابلیت هضم آزمایشگاهی  NDFبه دلیل تأثیر بر
باکتریهای فیبرولیتیک میشود ( Benchaar et al.,
 .)2007اما در این آزمایش تأثیر منفی بر قابلیت هضم
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الیاف نامحلول در شویندة خنثی بهویژه در تیمار حاوی
9درصد گل میمونی مشاهده نشد .چراکه بعضی ترکیبات
گل میمونی مانند کوئرستین بر میکروبهای شکمبه
تأثیر مطلوبی داشته و باعث کاهش جمعیت پروتوزوآ و
حفظ جمعیت باکتریهای سلولولیتیک میشود
( .)Oskoueian et al., 2013اما در سطح  6درصد قابلیت
هضم مواد مغذی نسبت به سطح  9درصد کاهش یافته
زیرا اثرگذاریهای نامطلوب گیاه گل میمونی احتمال
دارد ناشی از تأثیر سوء سطوح باالی آن در از بین بردن
میکروبهای سودمند باشد .اطالعات روی تأثیر گیاه
کامل گل میمونی بر ویژگیهای تخمیر شکمبهای
محدود است .بنابراین در این مورد تأثیر کلی ترکیبات
مؤثرة گیاهی از جمله ترکیبات فنولی موجود در این گیاه
بیان میشود .اسانسهای گیاهی و سوختوسازگرهای
ثانویة حاوی اسیدهای چرب غیراشباع هستند که ممکن
است تخمیر و هضم شکمبهای مادة آلی را تحت تأثیر
قرار دهند ،زیرا چربیهای گیاهی با مواد آلی جفت شده
و باعث تغییر مکان هضم مواد مغذی از شکمبه به روده
میشوند ( .)Afshar hamidi et al., 2013اسانسهای
گیاهی با توجه به ساختار شیمیایی ،منبع و فعالیت
اثرگذاریهای متفاوتی روی تخمیرهای شکمبه و عملکرد
حیوان دارند ( .)Afshar hamidi et al., 2013افزایش
قابلیت هضم مواد مغذی ،هنگام استفاده از آویشن (حاوی
ترکیبات همسان با گل میمونی) گزارش شد ( Kongmun
.)et al., 2010
نتایج جدول  ،1نشان داد در این آزمایش مدتزمان
خوردن تحت تأثیر تیمار آزمایشی قرار گرفت و موجب
افزایش معنیدار آن در سطح  9درصد گل میمونی
سازوئی نسبت به دیگر تیمارها شد ( .)P>8/81افزودن
گل میمونی سازوئی به جیرهها موجب تغییر در
مدتزمان استراحت ،نشخوار و جویدن نشد (.)P<8/81

جدول  .7قابلیت هضم مواد مغذی در جیرههای آزمایشی حاوی گل میمونی سازوئی
Tabel 4. Digestibility of nutrients in diets containing Scrophularia striata
P-value
0.0005
0.0012
0.0058
0.0009
0.0001

SEM
0.93
1.178
2.51
1.35
1.00

Experimental diets
%6
66.39 b
64.33 b
48.55 a
30.69 a
73.69 b

%3
70.28 a
68.82 a
49.78 a
31.87 a
81.45 a

Control
b

64.29
62.49 b
44.58 b
24.73 b
67.98 c

Percent
Dry matter
Organic matter
Neutral detergent fiber
Acid detergent fiber
Crud protein

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنیدار با یکدیگر دارند (.)P>8/81
SEM: Standard error of mean, in each row numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05).
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جدول  .1فعالیت نشخوار در گوسفندان تغذیهشده با جیرة حاوی گل میمونی سازوئی
Tabel 5. Rumination activity in sheep fed with diet containing Scrophularia striata
P-value
0.0005
0.0683
0.5431
0.0683

SEM
7.37
26.14
21.17
26.14

Experimental diets
3%
6%
318.75 a
288.75 b
588.75
633.75
532.50
517.50
851.25
806.25

Control
253.75 c
688.75
497.50
751.25

0.0076
0.0001
0.0826

7.29
16.63
37.76

241.76 b
401.84 b
1152.96

266.81 a
517.61 a
1084.65

223.91 b
316.66 c
1015.09

0.8833
0.0001
0.0956

18.75
20.86
74.26

433.03
720.96 b
2064.70

446.27
859.22 a
1810.10

438.51
620.15 c
1987.10

0.3325
0.0001
0.1157

23.65
31.14
98.86

674.79
1122.80 b
3217.6

713.08
1376.82 a
2894.70

662.41
936.81 c
3002.20

Variable
)Eating time (minutes per day
)Rest time (minute per day
)Rumination time (minute per day
)Chewing time (eating + rumination ) (minute per day
)Feed intake activity for nutrients (minute per kilogram
Eating time
Dry matter
Neutral detergent fiber
Acid detergent fiber
Rumination time
Dry matter
Neutral detergent fiber
Acid detergent fiber
Chewing activity
Dry matter
Neutral detergent fiber
Acid detergent fiber

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنیدار با یکدیگر دارند (.)P>8/81
SEM: Standard error of mean, in each row numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05).

مدتزمان خوردن و میزان کل فعالیت جویدن به
ازای مادة خشک و الیاف نامحلول در شویندة خنثی
مصرفی در تیمار  9درصد (به ترتیب  114/61و
 910/41دقیقه در کیلوگرم) افزایش معنیداری نسبت
به دیگر تیمارها نشان داد ( .)P>8/81فعالیت نشخوار،
مدتزمان نشخوار و کل فعالیت جویدن به ازای مادة
خشک و الیاف نامحلول در شویندة خنثی مصرفی در
تیمار  9درصد گل میمونی بیشترین میزان را داشت
( .)P>8/81فعالیت نشخوار ،مدتزمان نشخوار و کل
فعالیت جویدن به ازای مادة خشک و الیاف نامحلول
در شویندة اسیدی مصرفی تفاوت معنیداری نشان
نداد (.)P<8/81
احتمال دارد یکسان بودن اندازة ذرات گل میمونی
سازوئی یا به معنای بهتر ،دیوارة یاختهای فیزیکی مؤثر
با جیرة مصرفی یکی از عاملهای تفاوت نداشتن
فعالیت نشخوار در مقایسه با تیمار شاهد بوده باشد.
 (2002) Kononoff et al.مشاهده کردند که
مدتزمان جویدن به ازای مادة خشک یا دیوارة
یاختهای بهطور معنیداری با افزایش مصرف NDF
مؤثر فیزیکی افزایش مییابد .حتی منابع علوفهای
حاوی دیوارة یاختهای یکسان به دلیل اختالف در
طول قطعهها ،اثرگذاریهای متفاوتی را بر تحریک
فعالیتهای جویدن و نشخوار و زمینهسازی عملکرد
طبیعی شکمبه دارند (Krause .)Bailey et al., 1990

 )2003( & Combsدر بررسیهای خود نشان دادند
که کاهش اندازة قطعهها در جیرههای دارای محتوای
فیبر یکسان ،مدتزمان جویدن را کاهش میدهد .اما
با توجه به نتایج جدول  ،9افزودن گل میمونی موجب
کاهش مصرف خوراک شد .بنابراین میتوان گفت
میزان  NDFمؤثر فیزیکی گل میمونی بهاندازهای نبوده
که بتواند فعالیت نشخوار را تحت تأثیر قرار دهد.
هرچند تحقیقی روی خوشخوراکی گیاه گل میمونی
سازوئی صورت نگرفته است .اما شاید بوی مطبوع گیاه
گل میمونی سازوئی موجب افزایش مدت خوردن
خوراک در این آزمایش شده باشد.
نتایج (جدول  )6نشان میدهد که افزودن گیاه گل
میمونی سازوئی اثر معنیداری بر جمعیت پروتوزوآی
شکمبة گوسفندان داشته است .تیمار شاهد بیشترین
شمار پروتوزوآ ( )7/08×187در میلیلیتر مایع شکمبه
را داشت و در تیمارهای  9و  6درصد گل میمونی
سازوئی به ترتیب  1/08×187و  1/18×187پروتوزوآ در
میلیلیتر مایع شکمبه مشاهده شد (.)P>8/81
جنس دیپلودینیوم در تیمار شاهد و  9درصد گیاه
گل میمونی مشاهده شد ،اما در تیمار  6درصد گل
میمونی مشاهده نشد ( .)P>8/81کمترین جمعیت
انتودینیوم مربوط به تیمار  6درصد گل میمونی بود
( .)P>8/81جنس افریوسکولکس در تیمارهای حاوی
گل میمونی مشاهده نشد (.)P>8/81

رضائی و همکاران :بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل ...

وجود ترکیبات فالونوئیدی (مانند کوئرستین) در
گیاه گل میمونی سازوئی بهویژه در سطوح باالتر
احتمال دارد موجب کاهش جمعیت پروتوزوآ و
گونههای پروتوزوآیی شده باشد .فالونوئیدها بهطور
مستقیم و یا از راه تولید مشتقات جدید با عمل
تخریب ،فعالیت میکروبی شکمبه را تحت تأثیر قرار
میدهند ( .)Patra & Saxena, 2010در بررسیهای
 (2013) Abarghuei & Rozbahanمشخص شد که
کاهش جمعیت پروتوزوآ به دلیل سوختوسازگرهای
ثانویه و ساختار فنولی آنها بوده که این ساختار به
پاره شدن غشاء یاخته ،غیرفعال شدن آنزیمها و
کاهش بستره و یونهای فلزی الزم برای سوختوساز
یاخته میانجامد .دیگر بررسیها نشان دادند ،عصارة
رازیانه (حاوی کوئرستین) اثر معنیداری بر جمعیت
پروتوزوآ نداشته است (.)Patra & Saxena, 2010
تأثیر سطوح مختلف گل میمونی سازوئی بر میزان
نیتروژن آمونیاکی در تیمار شاهد و تیمارهای حاوی
گل میمونی سازوئی به ترتیب  14/01 ،17/83و
 18/01میلیگرم در  188میلیلیتر مایع شکمبه بود
( .)P>8/81استفاده از گل میمونی سازوئی در هر دو
سطح باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی شده است.
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حضور ترکیبات ثانویة گیاه گل میمونی سازوئی در
محیط تخمیر میتواند یا با کاهش فعالیت آنزیم اورهآز
یا با کاهش باکتریهای تولیدکنندة آمونیاک و یا با
باند شدن با پروتئین و تشکیل کمپلکس پروتئین-
ترکیبات فنولی سبب کاهش نیتروژن آمونیاکی شده
باشد ( .)Beauchemin et al., 2008کاهش غلظت
نیتروژن آمونیاکی در تیمارهای حاوی گیاه گل
میمونی سازوئی نشان میدهد که نیتروژن محیط
بهاحتمال در تولید پروتئین میکروبی استفاده شده
است .همچنین کاهش پروتوزوآ و کاهش بلعیده شدن
باکتریها توسط آنها نیز میتواند از دیگر دالیل
کاهش آمونیاک باشد ( .)Busquet et al., 2006بنا بر
نتایج این آزمایش ،در بررسی Owladshanbeh et al.
) (2014روی گیاه مروتلخ در محیط کشت پیوسته،
کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمارهای با سطح
 1688و  1788میلیگرم در لیتر اسانس مشاهده شد.
همچنین دیگر محققان ( )Kohwand et al., 2014نیز
گزارش کردند استفاده از اسانس بومادران (حاوی
کوئرستین) با غلظت  1888ppmدر جیرة گوسفند
نژاد مهربان سبب کاهش غلظت آمونیاک شکمبه
شد.

جدول  .6جمعیت ،ریختشناسی پروتوزوآ (یاخته در میلیلیتر مایع شکمبه ×  )187و نیتروژن آمونیاکی
(میلیگرم در  188میلیلیتر مایع شکمبه) شکمبة گوسفندان تغذیهشده با گل میمونی سازوئی
Table 6. Population, morphology of protozoa (cells/mL rumen fluid × 10 4) and ammonia nitrogen
(mg/100 ml rumen fluid) in the rumen of sheep fed with Scrophularia striata
P-value
0.049
0.087
0.138
0.067
0.0001
0.0001

SEM
0.62
0.26
0.33
0.17
0.01
0.206

Experimental diets
6%
1.20 b
0.00 c
0.30 c
0.90 c
0.00 b
10.82 c

3%
1.80 b
0.82 b
0.99 b
0.00 b
0.00 b
17.85 b

Control
4.80 a
1.25 a
1.64 a
0.73 a
1.18 a
24.09 a

Total population
Diplodinium
Entodinium
Epidinium
Ophryoscolex
Ammonia nitrogen

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان از نظر آماری اختالف معنیداری دارند (.)P>8/81
SEM: Standard error of mean, in each row numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05).

نتایج جدول  4نشان میدهد که ،افزودن گل
میمونی سازوئی در سطح  6درصد باعث کاهش
معنیدار اورة خون نسبت به تیمار حاوی  9درصد گل
میمونی سازوئی و تیمار شاهد شد ( .)P>8/81میزان
گلوکز خون در تیمار شاهد و تیمار حاوی  9و  6درصد
گل میمونی سازوئی به ترتیب  60/41 ،49و 61/91
میلیگرم در دسیلیتر بود ( .)P>8/81باالترین میزان

کلسترول خون در تیمار شاهد ( )69/41و کمترین
میزان در تیمار حاوی  6درصد گل میمونی سازوئی
( )70بود (.)P<8/81
تحقیقات نشان داد که فالونوئیدهای موجود در گیاه
خرفه (کوئرستین) بهخوبی ویژگی کاهشدهندگی گلوکز
را از خود نشان داده ( )Safari et al., 2014و جذب
گلوکز در روده را با تأثیر روی ناقل گلوکز مهار میکنند.
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فالونوئید (اسید کلروژنیک) بازدارندة اختصاصی آنزیم
گلوکز  -6فسفاتاز بوده و تولید گلوکز را در کبد مهار
میکند .این آنزیم نقش کلیدی در تنظیم میزان قند
خون و خروجی قند از کبد دارد و بهاینترتیب باعث
کاهش قند خون میشود ( Namasivayam et al.,
 .)2002بررسیها نشان داد عصارة برگ گردو (حاوی
کوئرستین) سبب ترمیم و بازسازی جزایر النگرهانس در
موشهای صحرایی دیابتی با شتاب افزایش یاختههای
باقیمانده و اندازة آنها میشود (.)Askari et al., 2010
با توجه به نتایج این آزمایش ،کاهش غلظت اورة
خون ناشی از کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه
است .نتایج پژوهشها (  )Chek et al., 2011در زمینة
تأثیر فالونوئیدهای گیاهان دارویی روی قابلیت هضم گاو
شیری نشان از کاهش نیتروژن اورهای خون داشت که با
این پژوهش همخوانی داردNoori Nowroozi et al. .
( )2013گزارش کردند استفاده از گیاه پنیرک (حاوی
ترکیبات فالونوئیدی) اثر معنیداری بر میزان اورة خون
نداشت .نتایج آزمایش اخیر ،کاهش میزان کلسترول خون
با افزودن گیاه گل میمونی سازوئی را نشان داد.
کوئرستین موجود در گیاهان دارویی (از جمله گیاه گل
میمونی سازوئی) موجب کاهش کلسترول و LDL
میشود .در واقع فالونوئیدها با جلوگیری از اکسایش
(اکسیداسیون)  LDLباعث کاهش خطر ابتال به
بیماریهای قلبی میشوند (.)Katan & Hollman, 1998
 )2001( Yeh & Liuگزارش کردند اسانسها به خاطر
وجود ترکیبات ترپنوئیدی ،ساخت کلسترول و
اسیدهای چرب را در کبد مهار میکنند و در نتیجه
سطح کلسترول خون بهویژه لیپوپروتئینهای با چگالی
پایین را کاهش میدهند .نتایج تحقیقات Askari et
 (2010) al.نشان داد که استفاده از عصارة گیاه
تاجخروس (حاوی فالونوئید) در جیرة گوسفند نژاد
شال ،باعث کاهش لیپوپروتئینهای خون شده و
تحقیقات دیگر نشان داده است که افزودن گیاه خرفه

(حاوی کوئرستین) به جیرة برههای ترکی قشقایی
سبب کاهش غلظت پالسمایی کلسترول میشود
(.)Safari et al., 2015
جدول  .4سوختوسازگرهای خون گوسفندان تغذیهشده با
جیرة حاوی گیاه گل میمونی سازوئی (میلیگرم در دسی لیتر)
Table 7. Blood metabolites of sheep fed with diets
)containing Scrophularia striata (mg/dL
Urea
23.00 a
20.75 a
17.25 b
1.93
0.0023

Cholesterol
63.75 a
48.75 a
48.00 b
1.69
0.0001

Glucose
73.00 a
68.75 a
62.25 b
0.806
0.0103

Diet
Control
3%
6%
SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ستون اعداد دارای حروف
غیرهمسان از نظر آماری اختالف معنیداری دارند (.)P>8/81
SEM: Standard error of mean, in each column numbers with
dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05).

نتیجهگیری کلی

نتایج این آزمایش نشان داد افزودن پودر گیاه کامل
گل میمونی سازوئی به جیرة برههای پرواری نژاد لری
بختیاری ،باعث افزایش قابلیت هضم  NDFو  ADFو
کاهش جمعیت و گونههای پروتوزوآ شد .اگرچه در
بعضی عاملها مانند قابلیت هضم مادة خشک ،مادة
آلی و پروتئین ،سطح  9درصد در جیرة برههای
پرواری ،تأثیر بهتری داشت ،بنابراین با توجه به
پراکندگی گیاه در دامنههای زاگرس ،ارزان و در
دسترس بودن آن ،شاید بتوان آن را بهعنوان یک
مکمل دارویی در جیرة گوسفند لری -بختیاری
استفاده کرد .اما با توجه به اینکه سطوح مورداستفاده
در این آزمایش نتایج متفاوتی از خود نشان داد ،نیاز
به آزمایشهای بیشتری در این زمینه است.
سپاسگزاری
از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و
مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول که در تأمین
شرایط الزم برای اجرای آزمایش نهایت همکاری را
کردند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
This experiment was designed to evaluate the effect of phenolic components of Scrophularia striata
powder on feed intake, digestion and fermentation, rumination kinetic and rumen ecosystem in LoriBakhtiari sheep. In this experiment, 12 six months old lambs and average weight 30 ±1.5 kg were fed with
0 (control), 3 and 6 percent Scrophularia striata for one month. Feed intake, digestibility, rumination
activity, blood metabolites and protozoa were measured. The results showed that the use of Scrophularia
striata had no effect on dry matter (DM) and organic matter (OM) intake, body weight and feed
efficiency (P>0.05). Highest digestibility of DM, OM and the protein was for 3% Scrophularia striata
(P<0.05). Digestibility of NDF and ADF in treatments containing Scrophularia striata were higher than
the control (P<0.05). The rumination time for dry matter and NDF was increased for 3 percent
Scrophularia striata (P<0.05). The treatment of 6% significantly reduced blood urea and cholesterol
(P<0.05). Ammonia levels in treatment containing 6% Scrophularia striata significantly reduced in
comparison to other treatments (P<0.05). The result showed Scrophularia striata decreased protozoa
population and species of Entodinium, Diplodinium, Epidinium and Ophryoscolex (P<0.05). According
to the effect of phytochemicals of Scrophularia striata powder on improvement of fermentation and
digestion, reducing ammonia and gas production, it can be concluded that it can be used at 3% level in
Lari-Bakhtiari sheep diet.
Keywords: Blood metabolites, digestibility, Lori-Bakhtiari sheep, protozoa, Scrophularia striata.
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