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  Arctium lappa،Verbascum thapsus ، Althaea officinalis) گیاه گونه چهار ایتغذیه قابلیت تعیین

 رضوی خراسان مراتع در( Ferula hermonis و
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 چکیده
کمک شایان توجهي بکند، از  مناسب هیک جير هدر تهيتواند به دامداران مي ،مرتعي مختلفای گياهان آگاهي از ارزش تغذیه     
قابل  مرتعيپارامترهای تخميری چهار گونه گياه سایر و ، توليد گاز مينرالي، شيميایي اتترکيبتعيين  با هدف هایيآزمایشرو این

 انجام شد. (Ferula hermonisو  Arctium lappa ،Verbascum thapsus  ،Althaea officinalisجام )شاملتربت هقرویش در منط
 ، خاکستردرصد( 19/19-19/66) خامپروتئين هدامن .شدندآوری جمعصورت تصادفي بهدر زمان قبل از گلدهي  یادشدهگياهان 

درصد(، الياف نامحلول  69/15-93/39) خنثي هالياف نامحلول در شویند، (درصد 19/4-99/9) خامچربي، (درصد 14/12-69/1)
 05/16-90/61و فيبرخام ) (درصد 13/3-03/9اسيدی ) هليگنين نامحلول در شویند، (درصد 93/19-93/62اسيدی ) هدر شویند
 Althaea officinalis مربوط به( خشکمادهگرم/کيلوگرم  62/16)بيشترین مقدار کلسيم  .بود فاوتمت يگياه هگونبرای چهار درصد( 

بيشترین مقدار توليد گاز در که طوریبه ،توليد گاز و سایر پارامترهای تخميری در بين گياهان نيز متفاوت بود هایفراسنجه .بود
، ليتر(ميلي 94/99) توليد گازقابليت  ،ليتر(ميلي 61/91، 20/21، 36/09ترتيب )به ساعت انکوباسيون 01و  60، 16های زمان

مگاژول در کيلوگرم  22/14) ، انرژی قابل متابوليسمدرصد( 24/10و  55/16ترتيب )به آليمادهخشک و پذیری مادهتجزیه
مول در ليتر( ميلي 26/32)و کل اسيدهای چرب فرار  (خشکمادهمگاژول در کيلوگرم  91/2) ، انرژی خالص شيردهي(خشکماده
خام، با چربيساعت انکوباسيون  60یک ضریب همبستگي منفي بين گاز توليد شده در زمان  مشاهده شد. Verbascum thapsusدر 

در بين گياهان  پذیریو تجزیه تخميریتوليد گاز و پارامترهای  هایفراسنجه همقایس خام و نيتروژن آمونياکي مشاهده شد.پروتئين
 .باشدميبرخوردار  ای باالتریتغذیه قابليتاز  Verbascum thapsus هگونکه  داشتاز آن  حکایت مورد مطالعه

 
 .یرضو خراسانجيره، ، ایارزش تغذیه، مرتعي انگياه کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 و مرتعي گياهان دارویي همراتع و تغذی ازها دام هاستفاد

 نمودندر جهت برآورده  مناسبیک راهکار  ،بومي
محسوب کوچک  نشخوارکنندگانای احتياجات تغذیه

و یا  يمرتع یهاگونه و گسترس یيرو شناساازاین ،شودمي

 ييراتتغ به مقاوم و يبوم طیشرا با سازگار گياهان دارویي
تأمين نيازهای مؤثر در  یارهاکراه ازجمله یيهوا و آب

اثبات شده است که مصرف بسياری از گياهان  .باشددامي مي
ای را در تواند الگوی تخمير شکمبهمي و مرتعي دارویي

 Patra) نماید ، دستخوش تغييراتيجهت توليدات مثبت دام
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2012 et al.,2006; Bhatta  et al.,). 
از   appalArctiumبا نام علمي  یا فيلگوش گياه باباآدم 
( بوده Asteraceaکاسنيان ) هگياهان متعلق به خانواد هدست
رسيده  اثبات های دارویي آن برای انسان بهاز جنبه يبرخکه 

 فراوانيبهاین گياه  کهطوریبه ،( et al.,Lans 2007) است
و در  باشدقابل رویش ميجام ای تربتدر مناطق کوهپایه

مصرف این  بزها قادر به ویژههموارد کمبود علوفه، حيوانات ب
 هعنوان شده است که عصار باشند.مي در حالت خشک گياه

در افزایش ، باباآدم گياه های مختلفاستخراج شده از بخش
بسزایي سيستم ایمني و بهبود عملکرد متابوليسمي بدن نقش 

 (.  et al.,Lin 2002) دارد
 Verbascum) دارویي گياهي ،گل ماهور یا خرکوشک

hapsust )يانگل ميمون هاز خانواد (Scrophulariaceae )
آسم، های التهابي، مشکالت ریوی، بيماریکه در درمان بوده 

 داردفراواني  کاربرد سرفه، اسهال و سردردهای ميگرني
(Turker & Gurel, 2005 .)های گزارش شده است که برگ

گرم ساپونين در هر گرم ميلي 6/4این گياه دارای 
ختمي  (. 2003al.,  etTurker) باشدمي خشکماده

(Althaea officinalis گياهي از )پنيرکيان  هخانواد
(Malvacea)  التهابات  در درمان آنکه خواص دارویي بوده

های ورم معده خفيف و سوختگيدهاني، سرماخوردگي، 
. همچنين این (2013Snafi-Al ,) گزارش شده استپوستي 

فراواني گياه در درمان اسهال نشخوارکنندگان نيز کارآیي 
و گزارش شده که  (2012et al.,  Davidovic) دارد

 69-39 و درصد پکتين 11های مختلف آن دارای بخش
 (. Snafi, 2013-Al) باشددرصد نشاسته مي

 خانواده ( متعلق بهnisoFerula hermگياهي کما ) هگون
شبه  هایاثردارای  وبوده  (Umbelliferaeچتریان )
قوی قوای جنسي  هعنوان یک کاهندو به باشدمي استروژني

  (.et al., Zanoli 2005) باشدجنس نر مطرح ميدر 
مطالعات متعددی بر روی برخي از گياهان مرتعي در 

است  انجام شدهجهت تعيين ارزش غذایي آنها برای دام 
(Zandi  ;7201 et al., Riasat; 1620 et al., Dashti

2017 et al.,Pasandi  ;2017 et al.,Esfahan ) ولي ،

ای چهار گياه تغذیه قابليتگزارشي در خصوص تاکنون 
بنابراین  .مورد مطالعه در این پژوهش، منتشر نشده است

برای تعيين  هایيآزمایش انجام ،پژوهشاین  اجرایهدف از 
و سایر  گازهای توليد فراسنجهشيميایي، مينرالي،  اتترکيب

دارویي قابل -مرتعيپارامترهای تخميری چهار گونه گياه 
، Arctium lappaجام )شامل تربت هرویش در منطق

 Verbascum thapsus ،Althaea officinalis  وFerula 

nisoherm.بود ) 

 
 هامواد و روش

 های آزمایشگاهیبرداری و تکنیکنمونه

 Arctiumشامل  يداروی-مرتعيگياهان کاملي از  نمونه

lappa ، Verbascum thapsus ،Althaea officinalis  و
nisoFerula herm  جامای تربتمناطق کوهپایهاز 

 چنار ،آباد، رونجروستاهای ابدالدر های مشترک رویشگاه)
سال در بهار  رویشي( ه)مرحل قبل از زمان گلدهي (پلورزهو 

گياهي  ههر گونمربوط به  هاینمونه .ندشد آوریجمع 1359
 هپای 9) رارکت پنجبا  یک از روستاهای ذکر شدهاز هر

)از سطح یک  قطع، انتخاب يطور تصادفبه گياهي(
 . ندگردید و مخلوط آوریجمع ،سانتيمتری خاک(

آزمایشگاه انتقال  ، بالفاصله بهشده آوریجمع یهانمونه
گيری برای اندازهپس از توزین ها بخشي از نمونهداده شد و 

ساعت در آون با  01مدت به (1990AOAC ,) خشکماده
ها انتقال و بخش دیگری از نمونه گرادسانتي هدرج 24دمای 

مرتبه با  ینچند ،آنها غبار ازگرد و  برطرف کردنبا هدف 
آون با دمای  ها بههمراه سایر نمونه بعدآب مقطر شستشو و 

 ساعت انتقال داده شد. 01مدت گراد بهسانتي هدرج 24
 ( وCF) يبرخامف(، ADLاسيدی ) هشویندليگنين نامحلول در 

( NDF( و خنثي )ADFاسيدی ) هالياف نامحلول در شویند
شرکت گل پونه صفاهان  ه شده دردستگاه ساخت کمکبه

های داکروني تعيين اصفهان و با تکنولوژی انکوم و کيسه
درصد  .(a,b, 2005, 2006ogyANKOM Technol) شدند

 ( نيزCP) خامو پروتئين (EE) چربي ،(Ash) خاکستر



 241 3شماره  62تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

 AOAC های ارائه شده توسطروش )کجلدال( بر اساس
های غيرفيبری کربوهيدرات .ندگيری شد( اندازه5155)
(NFCاز تفاضل ) الياف خامخام، چربيپروتئين مجموع ،

محاسبه  144 عدداز  خنثي و خاکستر هشویندنامحلول در 
عاری از  ههمچنين عصار (.et al., Sniffen 1992) شد

، خامخام، چربيپروتئينمجموع ( از تفاضل NFEنيتروژن )
Arshadullah ) حاسبه شدم 144عدد از  يبرخامفو  خاکستر

2009 et al.,).  
و   Menkeمحلول محيط کشت بر اساس روش

Steingass (1511 ) دوتهيه شد. همچنين مایع شکمبه از 
دارای کيلوگرم(  34±9/3) بلوچيرأس گوسفند نر 

گرفته شد که  صبحگاهي هو قبل از تغذی ایی شکمبهفيستوال
 NRC (6449) جدولهایبر اساس  و نگهداری يرهج با یک
متقال  همایع شکمبه بالفاصله با پارچ هنمون .شدندتغذیه 

چهار الیه صاف و در فالکس مخصوص ریخته و 
گرم از ميلي 644 مقدارآزمایشگاه انتقال داده شد. به

 آسياب شده با مش یک ميليمتری به های کامل گياهينمونه
ليتر ریخته شد و پس از ميلي 164های با حجم داخل شيشه

افزودن مایع شکمبه و بزاق مصنوعي )با نسبت یک به دو( 
های الستيکي بسته شد و فاصله درب آنها با درپوشبال

ماری با بن درهای آنها پلمپ شده و توسط کریمپر درب
، 16، 5، 2، 3های گراد برای زماندرجه سانتي 35دمای 

فشار  قدارم .انکوبه گردیدساعت  164و  52، 96، 01، 60
 ,PTB330)کمک فشارسنج دیجيتالي ) به هااین زمانگاز 

, Helsinki, FinlandCompanyEnv   ثبت گردید و بر
( همزمان 1550و همکاران ) Theodorouاساس روش 

گيری و ثبت شد. برای هر ميزان حجم گاز توليد شده اندازه
 فاقد شهيش 9 نيهمچنتيمار پنج تکرار در نظر گرفته شد. 

 ديتول گاز حيتصح یبرا (blank) بلنک عنوانبه گياهي هنمون
 گرفته نظر در مبه،کش عیما در ماندهيذرات قبلي باق از شده
  .شد

نيتروژن گيری محيط کشت تهيه شده برای اندازه
مشابه محيط کشت  pHکل اسيدهای چرب فرار و آمونياکي، 

در نظر گرفته صورت همزمان( تهيه شده برای توليد گاز )به

ساعت  60اتمام زمان با این تفاوت که پس از  ،شد
مورد نظر برای  هایها باز و نمونهدرب شيشه ،انکوباسيون

بعدی گرفته شد. گاز توليد شده در  هایآزمایشانجام 
ساعت انکوباسيون،  60زمان ها تا قبل از اتمام شيشه

 توليد شدهتا گاز  شدخارج  مخصوص توسط سوزنمتناوباً 
های محيط کشت تخمير ميکروارگانيسمیند افرمنفي بر  اثر

پس از صاف کردن نمونه گرفته شده از محيط  .داشته باشدن
آن با  pHساعت انکوباسيون، بالفاصله  60 در زمانکشت 

 9مقدار شد.  گيریاندازه( Metrohm 691متر ) pHدستگاه 
متقال چهار الیه  همحيط کشت با پارچ هليتر از نمونميلي

نرمال مخلوط و  6/4ليتر اسيد کلریدریک ميلي 9صاف و با 
 هدرج -11بعدی در فریزر با دمای  هایآزمایش تا انجام

 رقدا، مگشایيپس از یخگراد نگهداری و در نهایت سانتي
Komolong ) تعيين شدروش کجلدال به نيتروژن آمونياکي

2001 et al.,). سازی آمادهو  از محيط کشت گيرینمونه
گيری کل اسيدهای چرب فرار بر اساس ها برای اندازهنمونه

 نيز تعيين ( انجام شد و6440و همکاران ) Getachewروش 
روش  بر اساس (TVFA) فرار چرب اسيدهای کل مقدار

Barnett   وReid (1599و ب )در و مارخام دستگاه کمکه 
 انجام شد.  تيتراسيون و تقطير همرحل دو

از یک  آليو ماده کخشماده یریپذهیتجز نييتع یبرا
با این  ،توليد گاز استفاده شد ونمحيط کشت مشابه آزم

گرم در نظر ميلي 944انکوبه شده  هتفاوت که ميزان نمون
گرفته شد و نسبت بزاق مصنوعي به مایع شکمبه دو به یک 

 داخل یتمام محتوا .ليتر(ميلي 94در نظر گرفته شد )حجم 
 هایشيشهفيلترهای  از استفاده با( ثابت شتک) هاشهيش

 صاف شرایط خأل در (,porosity 1) Goochسينتره متخلخل
 24 یدما در ساعت 01 مدتمحتویات حاصل به و دیگرد
 و پس گرفت قرار امل،ک شدن کخش برای گراديسانت هدرج

 به نسبت وزن اهشک ،و توزین آنها نمونه شدن کخش از
 یبرا درصد اساس بر گياهي انکوبه شده هنمون هياول وزن
آلي و نيز ميزان ماده دیگردمحاسبه  کخشماده یریپذهیتجز

پذیری تجزیهدرصد های باقيمانده تعيين و در نهایت نمونه
Mauricio ) محاسبه شدهای گياهي هریک از نمونهآلي ماده
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2001et al., ).  
توصيه  هایبر اساس روشهای گياهي معدني نمونه مواد

سدیم و  ادیرکه مقطوریبه ،( تعيين شد4155) AOAC هشد
 ,Fater electronic, 620G) پتاسيم با دستگاه فليم فتومتری

Iran) دستگاه اسپکتروفتومتری با، فسفر (-Ar-Photonix

معدني و سایر عناصر  وانادات-و معرف موليبدو (2017
 شامل کلسيم، منيزیم و آهن با دستگاه جذب اتمي

(SavantAA, GBC, Australia) تعيين شدند.  
 

 هاآماری داده تحلیلبرآوردها و 

های این پژژوهش در قالژب طژرح کژامالً تصژادفي      داده
شدند. اختالف آماری  تحليلSAS (6446 )افزار کمک نرمبه

درصد و با آزمون دانکن تعيين شژد.   9بين تيمارها در سطح 
 همچنژژژژين در ایژژژژن پژژژژژوهش از مژژژژدل آمژژژژاری   

 Yij = μ + Ti + eij استفاده شد که در آن Yij مقدار هر =
خطژای   =eij= اثژر تيمژار و   Ti= ميانگين کژل،  µمشاهده، 

آزمایشي بود. ضریب همبستگي بين برخي از پارامترها نيز با 
آزمون  از حاصل هایداده( تعيين شد. 6446) SASافزار نرم
𝑌  رابطه از استفاده با گاز = 𝑏(1 − 𝑒−𝑐𝑡) که  شدند تحليل

= گاز توليد شده t ،b= حجم گاز توليدی در زمان Yدر آن، 
سژاعت   164از بخش نامحلول ولژي قابژل تخميژر پژس از     

(، خشژک مژاده گرم ميلي 644ليتر به ازای انکوباسيون )ميلي
c   ثابت نرخ توليد گژاز بژرای =b  ليتژر در سژاعت( و  )ميلژي 
tباشژژد= زمژژان انکوباسژژيون )سژژاعت( مژژي (Ørskov & 

McDonald, 1979.) و انرژی خالص  انرژی قابل متابوليسم
 Steingassو   Menke تبژر اسژاس معژادال    برای شيردهي

  تعيين شدند.( 1511)
 

 نتایج 
 دارویی ترکیب شیمیایی و مینرالی گیاهان

 مرتعيترکيب شيميایي چهار گونه گياه خشک و ماده
اختالف آماری آورده شده است.  1در جدول  مختلف

ترکيب شيميایي در  خشک ودرصد ماده داری از لحاظمعني
، (P<49/4) مشاهده شد مطالعهگياهي مورد  هگونبين چهار 

، درصد( 13/10) خشکماده مقدارکمترین که طوریبه
ADL (13/3 )درصد ،NDF (69/15 )درصد ،ADF 

بيشترین  و نيز درصد( 05/16) فيبرخام، درصد( 93/19)
 19/66) خام، پروتئيندرصد( 14/12) ميزان خاکستر

 هگونبه مربوط همه  درصد( 99/9) خامو چربي درصد(
در بين گياهان مورد مطالعه، بود.  Arctium Lappaگياهي 

 NFE (91/99و  درصدNFC (39/35 )بيشترین ميزان 
بود.   hapsustVerbascum هگونهر دو مربوط به درصد( 

 
 خشک و ترکیب شیمیایی چهار گونه گیاه مرتعی مختلف )درصد(ماده -1 جدول

 NFC NFE خامچربي يبرخامف NDF ADF ADL خامپروتئين خاکستر خشکماده گياهي هگون

appalArctium  b13/10 a14/12 a19/66 d69/15 c93/19 b13/3 d05/16 a99/9 b44/32 d91/06 

Verbascum thapsus a30/11 c69/1 c94/12 b44/39 b44/60 a66/9 b12/11 d19/4 a39/35 a91/99 

Althea officinalis a36/61 b34/16 d19/19 a93/39 a93/62 ab26/0 a90/61 c01/6 c10/31 c23/09 

Ferula hermonis a20/15 b19/11 b69/19 c24/31 a64/62 a03/9 c95/19 b90/3 b99/39 b99/91 

SEM 40/1 10/4 11/4 21/4 69/4 61/4 00/4 64/4 93/4 00/4 

 (.P<49/4) باشدمي هاميانگين بين اختالف بودن دارمعني بيانگر( دانکن آزمون با تعيين) ستون هر در غيرمشابه حروف
NDF :خنثي هشویند در نامحلول الياف، ADF :اسيدی هشویند در نامحلول الياف، ADL :اسيدی هشویند در نامحلول ليگنين، NFC :هایکربوهيدرات 

 .نيتروژن از عاری عصاره: NFE ،غيرفيبری
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مختلف در جدول  مرتعي گياه گونه چهار مينرالي ترکيب 
هي مورد مطالعه، ياهای گدر بين گونه آورده شده است. 6

گرم در کيلوگرم  39/15) بيشترین مقدار پتاسيم
مربوط  گرم( 92/4) و آهن گرم( 01/4) ، سدیم(خشکماده

 بيشترین مقدار کلسيم( بود. Arctium lappaبه باباآدم )

 34/2) و منيزیم (خشکمادهگرم در هر کيلوگرم  62/16)
 و بود(  Althea officinalisختمي ) هگون مربوط به گرم(

 خشک(گرم در هر کيلوگرم ماده 19/9) بيشترین مقدار فسفر
  مشاهده شد.( Ferula hermonis( کما هگوندر 

 
 (خشکماده)گرم در هر کیلوگرم  مختلف مرتعیترکیب مینرالی چهار گونه گیاه  -2جدول 

 آهن منيزیم سدیم پتاسيم فسفر کلسيم گياهي هگون

appalArctium  c91/0 d51/4 a39/15 a01/4 d25/4 a92/4 

Verbascum olympicum b14/2 b63/6 c36/16 c11/4 c11/4 c09/4 

Althea officinalis a62/16 c92/1 d31/9 d19/4 a34/2 b02/4 

Ferula hermonis b14/9 a19/9 b96/10 b69/4 b55/4 d69/4 

SEM 30/4 42/4 05/4 443/4 43/4 443/4 
 (.P<49/4) باشدمي هاميانگين بين اختالف بودن دارمعني بيانگر( دانکن آزمون با تعيين) ستون هر در غيرمشابه حروف

 

 گیری شدهتخمیری اندازهآزمون گاز و سایر پارامترهای 

و  خشژک مژاده قابليژت همژم    ،مترهای توليد گازاپار
آورده  3مختلف در جدول  مرتعيآلي چهار گونه گياه ماده

 60، 16های بيشترین ميزان توليد گاز در زمان شده است.
 20/21، 36/09برابر ترتيب )به ساعت انکوباسيون 01و 
 ،ليتر(ميلي 94/99) گاز توليدقابليت ، ليتر(ميلي 61/91و 

 آلژي و مژاده  (درصژد  55/16) خشژک مژاده پذیری تجزیه
خرگوشژژک  هگونژژهمژژه مربژژوط بژژه   درصژژد( 24/10)
(hampustVerbascum بود )     و کمتژرین ایژن پارامترهژا

بيشژترین   .( بژود Arctium lappaباباآدم ) هگون مربوط به
 هگون( به ليتر در ساعتميلي 455/4ثابت نرخ توليد گاز )

  .تعلق داشت( Ferula hermonisکما )
 

 خشک و ماده آلی چهار گونه گیاه مرتعی مختلفپارامترهای تولید گاز، قابلیت هضم ماده -3جدول 

 گياهي هگون

 16گاز 

ساعت 

(ml) 

 60گاز 

ساعت 

(ml) 

 01گاز 

ساعت 

(ml) 

توليد  قابليت

 (mlگاز )

ثابت نرخ 

توليد گاز 

(ml/h) 

پذیری تجزیه

 خشک )%(ماده

پذیری جزیهت

 آلي )%(ماده

Arctium lappa d61/19 d61/63 d25/69 c54/01 c436/4 d35/21 d03/91 

Verbascum thapsus a36/09 a20/21 a61/91 a94/99 b419/4 a55/16 a24/10 

Althea officinalis c91/32 c11/05 c99/92 b61/21 b499/4 c19/99 c95/14 

Ferula hermonis b93/03 b34/99 b12/24 b14/23 a455/4 b24/14 b32/13 

SEM 25/4 16/4 1/4 95/4 443/4 33/4 39/4 
 (.P<49/4) باشدمي هاميانگين بين اختالف بودن دارمعني بيانگر( دانکن آزمون با تعيين) ستون هر در غيرمشابه حروف
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 نيتروژن شيردهي، خالص انرژی متابوليسم، قابل انرژی
 کشت محيط pH و فرار چرب اسيدهای کل آمونياکي،

مختلف در  مرتعيشده از انکوباسيون چهار گونه گياه  برآورد
آورده شده است. در بين گياهان مورد مطالعه،  0جدول 

مگاژول در  22/14بيشترین مقدار انرژی قابل متابوليسم )
 91/2(، انرژی خالص شيردهي )خشکمادهکيلوگرم 

و کل اسيدهای چرب فرار  (خشکمادهل در کيلوگرم مگاژو
 Verbascum هگونمول در ليتر( مربوط به ميلي 26/32)

thapsus  اثر بود. بيشترین ميزان نيتروژن آمونياکي در
در محيط کشت مشاهده  Arctium lappa هگونانکوباسيون 

یک از گياهان محيط کشت، تحت تأثير هيچ pH. مقدار شد
 قرار نگرفت.ر محيط کشت دانکوبه شده 

 
 محیط کشت برآورد شده pHانرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص شیردهی، نیتروژن آمونیاکی، کل اسیدهای چرب فرار و  -4جدول 

 گياهي هگون
انرژی قابل متابوليسم 

(MJ/kgDM) 

انرژی خالص 

 شيردهي

(MJ/kgDM) 

 نيتروژن آمونياکي

(mg/dL) 

کل اسيدهای 

چرب فرار 

(mmol/L) 

pH 

Arctium lappa d94/9 d12/6 a03/11 d90/69 04/2 

Verbascum thapsus a22/14 a91/2 b39/19 a26/32 06/2 

Althea officinalis c52/1 c31/9 b13/19 c24/65 31/2 

Ferula hermonis b11/5 b51/9 b99/19 b41/33 00/2 

SEM 11/4 41/4 34/4 02/4 46/4 
 (.P<49/4) باشدمي هاميانگين بين اختالف بودن دارمعني بيانگر (دانکن آزمون با تعيين) ستون هر در غيرمشابه حروف

 

 ضریب همبستگی

گيری ضریب همبستگي بين برخي از پارامترهای اندازه
زمان گاز توليد شده در آورده شده است.  9شده در جدول 

، تنهایيبه یکهر توليد گاز قابليتو  ساعت انکوباسيون 60

 ،گياه خامیک رابطه همبستگي منفي با مقدار پروتئين
 ولي ،ندمحيط کشت نشان دادخام و چربي نيتروژن آمونياکي

با کل اسيدهای چرب فرار توليد شده در محيط کشت 
   (.P<4441/4و  P<441/4همبستگي مثبت نشان داد )

 
 گیری شدهضریب همبستگی بین برخی از پارامترهای اندازه -5جدول 

 کل اسيدهای چرب فرار نيتروژن آمونياکي خامچربي خامپروتئين گياهي هگون

 19/4*** -53/4**** -11/4*** -51/4**** ساعت 60گاز 

 54/4**** -15/4**** -50/4**** -12/4*** توليد گاز قابليت
 

****P<0.0001; ***P<0.001 

 

 بحث 
 متعدد گياهي یهاگونه از گياهان مورد چرای دام عمدتاً

 آنها با ایکيفيت و ارزش علوفه کهطوریبه ،اندشده تشکيل

و  گزارش شده است که کيفيت. باشدمي متفاوت یکدیگر
 تغيير رشد مراحل پيشرفت اثر بر ای گياهانارزش علوفه

 از است ممکن گونه یک ارزش غذایي همچنين و نموده
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 در و پذیرفته تأثير محيطي و شرایط آب و هوایي عوامل
 et al.,Heshmati نباشد ) یکسان مختلف جغرافيایي مناطق

 آنها تغييرات و ترکيبات شيميایي از اطالع (. بنابراین2007
 ميزان تعيين اساسي از موارد مختلف فنولوژیک مراحل در

 چرایي ظرفيت تعيين و محاسبه یبرا دام نياز مورد هعلوف
(. با وجود اینکه  et al.,Zaboli 2010باشد )مي مراتع

گياهان مورد مطالعه در این پژوهش همگي در یک مرحله 
آوری شدند ولي از ( جمعرویشي همرحلاز رشد فنولوژیکي )
برخوردار بودند. ميزان  متفاوتي ترکيبات شيميایي

خام درصد، پروتئين 09ساکارید اینولين گياه باباآدم تا پلي
 5/3های ضروری، درصد روغن 6/4درصد،  3/16 برابر

 6/13درصد سایر اسيدهای چرب همراه با اسيدهای آلي، 
ها درصد فالوونویيدها و تانن 9/4درصد کاروتنوئيدها و 

که طوری(، به 2009l., et aKhamidovaگزارش شده است )
 هایگزارشميزان چربي و پروتئين گزارش شده کمتر از 

درصد(  19/66درصد و پروتئين  99/9آزمایش ما )چربي 
البته  باشد.( ميArctium lappaگياهي باباآدم ) هگونبرای 

های دام موردای دیگری برای این گياه در اطالعات تغذیه
خام است. ميزان پروتئين نشخوارکننده تاکنون گزارش نشده

اسيدی برای گياه خرکوشک  هشویندو الياف نامحلول در 
(Verbascum thapsusبه ) 5/96 و 50/2 برابرترتيب 

در  ( که Naseri, 2009 &Arzaniاست )درصد گزارش شده 
باشد که احتماالً بخشي از این تناقض با مطالعات ما مي

بودن شرایط متفاوت  ها ممکن است مربوط بهتفاوت
در گزارش  آوری باشد.فنولوژیکي گياه در زمان جمع

 هشویندخام و الياف نامحلول در دیگری درصد پروتئين
 Verbascumای از گياه خرکوشک با نام علمي اسيدی گونه

speciosum  و  31/11 برابرترتيب رویشي آن به مرحلهدر
( و بر  2017et al., Arzaniدرصد تعيين شد ) 93/36

درصد( در  92/14خام )این گزارش، ميزان پروتئين اساس
رویشي آن کاهش یافته  مرحله گلدهي گياه نسبت به مرحله

اسيدی آن  هو بعکس درصد الياف نامحلول در شویند
گزارش  ADFدرصد  همطالعاین ( افزایش یافت. در 64/01)

نسبت به مطالعات باال )در  Verbascum thapsusشده برای 

گلدهي( کمتر بود، ولي  مرحلهرویشي و یا  مرحلههر دو 
در  باال قرار داشت. هایگزارش هخام در دامندرصد پروتئين

های نوعي سلولز در ساقه و ریشهای مقدار هميمطالعه
درصد  1/10و  2/62 برابرترتيب ( بهAlthea rosaختمي )

 برابرترتيب آن به هو نيز ميزان پروتئين در ساقه و ریش
درصد گزارش شد که این ميزان پروتئين  1/16و  3/11

ما  هدر مطالع Althea officinalisکه برای آنچه نسبت به
های باشد. ریشهدرصد( گزارش شده است، کمتر مي 19/19)

موسيالژ،  ( غني از نشاسته،Althea officinalisختمي )
قندهای ساده، اسيدهای چرب، تانن، فالوونوئيدها، پروتئين 

(. Danet & Borcean, 2007باشد )های مينرالي ميمکو ن
، پروتئين NDF ،ADF، خشکمادهدیگری ميزان  هدر مطالع

، 062، 514 برابرترتيب ختمي به هو خاکستر برای ریش
گزارش  خشکمادهگرم در هر کيلوگرم  24و  159، 620

، NDF ،ADF، خشکمادهما نيز ميزان  هشد. در مطالع
 برابرترتيب پروتئين و خاکستر البته برای گياه کامل ختمي به

درصد تعيين شد. ميزان  34/16و  93/62، 93/39، 36/61
( Ferula communisگياهي کما ) هبرای گون خاکسترخام

خاکستر گزارش  درصد گزارش شده که نسبت به 10/63
 19/11ما ) همطالعدر  Ferula hermonis هگونشده برای 

دیگری، ميزان  هباشد. در مطالعد( بيشتر ميدرص
 Ferulaگياهي  هگونخام و چربي NDF ،ADFخام، پروتئين

orientalis گرم  51و  636، 635، 09، 146 برابرترتيب به
 et al.,Shawrang گزارش شد ) خشکمادهدر هر کيلوگرم 

خام برای حفظ وضعيت (. کمترین ميزان پروتئين2013
درصد  9ندگان در حالت نگهداری، گوارش نشخوارکن

 et al.,2006; Arzani  et al.,Pearson گزارش شده است )

خام مورد نياز در علوفه برای (. همچنين ميزان پروتئين2006
درصد گزارش  9/9بسياری از حيوانات در حالت نگهداری 

(، بنابراین با Richardson, 2004 ;NRC, 2001شده است )
گياهي  هگونخام هر چهار اینکه ميزان پروتئين توجه به

توانند باشد، این گياهان ميدرصد مي 9/9ما باالتر از  همطالع
راحتي نيازهای نگهداری یک واحد دامي را برآورده به

 از فقط که هایيدام چرا، مدیریت در طورکلي. بهنمایند
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که مقدار  صورتي در کنند،مي استفاده مرتعي هعلوف
 نوعي دچاربه باشد، درصد 9 از کمتر گياهان خام درنپروتئي

 و دام ردکعمل کاهش سبب کمبود این و کمبود پروتئين شده
 ميزان بودن ناکافي در زمان زیرا شود؛مي دام اقتصادی عمر

 کاتابوليزه بدن عمالني هایبافت گوسفند، هجير در پروتئين
باعث اتالف یند افر این که نماید جبران را این کمبود تا شده

 بازدهي با گوسفند نتيجه در و حيوان شدهبدن انرژی در 
خواهد نمود  استفاده متابوليسم قابل انرژی از تریپایين

(Atrian, 2009علوفه .)زنده وزن نگهداری برای که هایي 
 93 وزن به شيرده غير و بالغ زنده )گوسفند دامي واحد یک

 9/9بين  باید شوند،مي استفاده مرتع در کيلوگرم( چراکننده
تا  6/1 روز، هر در متابوليسم قابل انرژی مگاژول 9/1تا 
و نيز از  خام(درصد پروتئين 14تا  9درصد نيتروژن ) 9/1

برخوردار  هاویتامين و معدني مواد متعادل و کافي سطح
 هگونغير از ما به ه(، که در مطالع et al.,Jafari 2008باشند )
lappaArctium  دیگر گياهي انرژی قابل  هگون، سه

مگاژول در کيلوگرم  22/14تا  52/1متابوليسمي )
کيلوگرم  هر مگاژول در 9/9( باالتر از خشکماده
. گزارش شده است که مصرف شتندرا دا خشکماده

مگاژول در  6/1های با انرژی قابل متابوليسم کمتر از جيره
تياجات نگهداری دام را تواند اح، نميخشکمادهکيلوگرم  هر

های حيوان درصدد استفاده از بافت يجهدرنتتأمين کرده که 
ای خود برای جبران کمبود انرژی بر خواهد آمد ذخيره

(Van Soest, 1982 معموالً قابليت همم حداقلي .)94 
عنوان حد بحراني برای برآورده شدن حداقل درصدی به

rzani & Naseri, Aباشد )نيازهای نگهداری دام مطرح مي

گزارش شده است که کيفيت علوفه با درصد  (.2009
خام و انرژی قابل پروتئين ،خشکمادهپذیری تجزیه

 ADFمتابوليسم آنها نسبت مستقيم داشته ولي با درصد 
 بيان(. همچنين  et al.,Arzani 2006نسبت عکس دارد )
کمتر، از ارزش  ADFو  NDFدارای  شده است که علوفه

و  NDFغذایي نسبتاً بيشتری در مقایسه با زماني که درصد 
ADF  استآنها باالتر باشد، برخوردار ( et al.,Chen 

2001.) 

 Arctiumهای پتاسيم و سدیم موجود در ریشه ميزان

lappa گرم در هر گرم ميلي 99/4و  09/9 برابرترتيب به
(. در 2012al., et  Azizovخشک گزارش شده است )هماد

دیگری مقدار آهن، پتاسيم، کلسيم، فسفر و منيزیم  همطالع
، 6/336 برابرترتيب های گياه باباآدم بهموجود در ریشه

گرم در هر ميلي 1/1143و  1/1119، 3/0129، 1/66924
 et al., Desideriخشک نمونه گزارش شد )کيلوگرم ماده

يزان عناصر تعيين رسد در مقایسه با منظر مي( که به2010
 مقدارشده در آزمایش فعلي اختالف چشمگيری وجود دارد. 
سایر  پتاسيم موجود در باباآدم در آزمایش فعلي نسبت به

گيری شده در آن، در بيشترین سطح عناصر معدني اندازه
 et al., Desideriقرار داشت که در تطابق با گزارش قبلي )

دیگری  هآهن موجود در گونباشد. ميانگين مقدار ( مي2010
 Verbascum olympicumاز گياه خرگوشک با نام علمي 

ها، که از مناطق مختلف ترکيه برداشت شده بود، برای گل
-6411، 51-1625 برابرترتيب آن به هها، ساقه و ریشبرگ
گرم در هر کيلوگرم ميلي 113-6961و  509-132، 91

برای  همطالعاین با  گياه گزارش شد، که در توافق خشکماده
ما، در  هباشد. در مطالعمي Verbascum thampus هگون

 Altheaگيری شده برای ختمي )ميان عناصر اندازه

officinalisگرم در  62/16) (، کلسيم بيشترین فراواني
مقدار کلسيم،  خود اختصاص داد. ( را بهخشکمادهکيلوگرم 

گياهي  هدر گون فسفر، پتاسيم، سدیم، منيزیم و آهن موجود
Ferula communis 6099، 01/11، 611 برابرترتيب به ،

 خشکمادهگرم  144گرم در ميلي 32/1و  35111، 6115
 هما برای گون هایگزارشگزارش شد که در تناقض با 

Ferula hermonis گيری شده باشد. در بين عناصر اندازهمي
در این آزمایش، بيشترین  (Ferula hermonisبرای کما )

گرم در کيلوگرم  96/10فراواني مربوط به پتاسيم )
رسد که سطح عناصر نظر ميبهبنابراین ( بود. خشکماده

قابل قبول در  هگيری شده در این مطالعه در یک دامناندازه
مقایسه با مواردی که برای یونجه گزارش شده است 

(2012et al., Markovic .قرار دارد ،) 
دليل کم هزینه بسياری از تکنيک توليد گاز بهن امحقق



 249 3شماره  62تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

بودن و سهل االجرا بودن آن برای ارزیابي انواع مختلفي از 
های مختلف استفاده ها و یا افزودنيها، علوفهخوراک

 et al.,2009; Kazemi et al., Kazemi  ;2013) اندنموده

2015et al., Kolivand  .)عي در حال حاضر، اطالعات جام
های گياهي مورد مطالعه تعيين ارزش غذایي گونه مورددر 

 in) تنيدر شرایط برونن امحققدر آزمایش ما توسط سایر 

vitro) برخي از گياهان  هگزارش نشده است، اما از عصار
عنوان مثال در مشابه در محيط کشت استفاده شده است، به

برای ارزیابي  Ferula assafoetidaگياه  های از شيرمطالعه
توليد گاز متان در یک محيط کشت آزمایشگاهي استفاده 

از بي اثر بودنش بر توليد گاز متان  حکایتشد که نتایج 
در  (. 2010et al., Bunglavan) داشتنسبت به تيمار شاهد 

 Ferulaدیگری عنوان شده است که گياه  همطالع

assafoetida گوی ال هعنوان یک تغييردهندتواند بهمي
که بعد از افزودن این طوریتخميری شکمبه مطرح باشد، به

درصد جيره پایه، قابليت  0و یا  9/6، 9/1گياه در سطوح 
 (in vitro) تنيآلي در شرایط برونو ماده خشکمادههمم 

( و نيز ميزان توليد گاز  et al.,Sachan 2013بهبود یافت )
 برابرترتيب ساعت انکوباسيون در این سطوح به 60پس از 

ليتر بود که یک افزایش ميلي 13/62و  13/63، 9/66
. (P<49/4) داری را نسبت به تيمار شاهد نشان دادمعني

 دیگر ه( سه گونArctium lappaغير از گياه باباآدم )به
ساعت  60گياهي این مطالعه، گاز مناسبي در زمان 

که برای یونجه انجام  هایيگزارشانکوباسيون در مقایسه با 
در  (. et al.,Getachew 2004، توليد کردند )بودشده 

اثبات  گياهي باباآدم به هعصار یباکترپژوهشي، اثر ضد 
تواند مي مسئله( و این et al.,yong -De 2004) رسيد

بخشي از کاهش توليد گاز در مقایسه با سه گياه دیگر را در 
گزارش شده است که  ما تا حدودی توجيه نماید. همطالع
درصد ساپونين  6-3حاوی  Verbascumهای گياهي گونه
تواند الگوی ( که ساپونين ميBradley, 2006باشند )مي

 et Moheghi) ای را دستخوش تغييراتي نمایدتخمير شکمبه

8201 al.,) برای گياه خرکوشک  خشکماده. قابليت همم
(Verbascum thapsus )درصد گزارش شده  54/06 برابر

( که در سطح بسيار Arzani & Naseri, 2009است )
درصد( قرار دارد، که  55/16ما ) همطالعتری نسبت به پایين

رسد برداشت گياه در مراحل رشدی متفاوت، یک نظر ميبه
 باشد.مي خشکمادهفاکتور تأثيرگذار بر قابليت همم 

ابل متابوليسم و انرژی ق خشکمادههمچنين قابليت همم 
 Verbascumای از گياه خرکوشک با نام علميگونه

speciosum  94/20 برابرترتيب آن به رویشي مرحلهدر 
 گزارش شد خشکمادهمگاژول در کيلوگرم  59/1درصد و 

(2017 et al.,Arzani )  و نيز عنوان شد که قابليت همم
 61/9درصد( و انرژی قابل متابوليسم ) 19/90) خشکماده

 Verbascumخشک( گياه مگاژول در کيلوگرم ماده

speciosum  رویشي آن  مرحله گلدهي نسبت به مرحلهدر
 که است دارویي گياهان ختمي ازجمله یابد.کاهش مي

قرار استفاده  مورد قدیم هایاز زمان درمان منظوربه
 گياه ختمي مختلف هایقسمت کهطوریاست، به گرفتهمي

 رودمي کاربه دارو عنوانبه آن هریش و گل برگ، ازجمله
(2014 et al.,Ahmadi .) حاوی ختمي گياه هایریشه 

 نيز آن هایبرگ و بوده گليکوسایدها فالوونوئيد و موسيالژ،
 علتبه گياه این همچنين است، کومارین اسکوپولتين حاوی
 درماني هبالقو ارزش دارای مفيد، ههای ثانویمتابوليت داشتن

 قابليتدر پژوهشي،  (. et al.,Ahmadi 2014است )
 Ferulaگياهي با نام علمي  خشکمادهپذیری تجزیه

orientalis گياه مورد مطالعه در آزمایش ما  که شبيه به
گرم در کيلوگرم  921 برابر(، Ferula hermonisباشد )مي

( که  et al.,Shawrang 2013گياه برآورد شد ) خشکماده
صد کمتر از قابليت همم برآورد شده برای در 1/3در حدود 

Ferula hermonis  ای در مطالعه باشد.ما مي همطالعدر
مقدار انرژی قابل متابوليسم برای گياه خرکوشک 

(Verbascum thapsus )مگاژول در کيلوگرم  65/9 برابر
( که Arzani & Naseri, 2009گزارش شد ) خشکماده

مگاژول در کيلوگرم  22/14ما ) هنسبت به مطالع
باشد. گزارش شده است که توليد گاز خشک( کمتر ميماده

باشد، یک شاخص مهمي برای توليد اسيدهای چرب فرار مي
توليد گاز افزایش ما، بخشي از  همطالعرسد در نظر ميکه به
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نسبت به سایر گياهان،  Verbascum thapsus هگوندر 
دهای چرب فرار در محيط کشت ناشي از توليد بيشتر اسي

 به قادر ضروری، تخميری همحفظ یک عنوانبه شکمبه باشد.
 آمونياکي، قبيل نيتروژن از تخمير نهایي محصوالت توليد

 کردن برطرف برای ميکروبي پروتئين و فرار چرب اسيدهای
 بود خواهد ميزبان دام پروتئيني و انرژی نيازهای

(Wanapat, 2000)، تغيير گونه هر رسدمي نظر به بنابراین 
 در گاز توليد قابليت و هاميکروارگانيسم زندگي شرایط در

 را شکمبه pH حتي و تخمير الگوی تواندمي کشت، محيط
ما تغيير  همطالعنماید، کما اینکه در  جدی تغييرات دستخوش

بروز تفاوت در توليد نيتروژن  در الگوی تخميری، منجر به
اسيدهای چرب فرار توليد شده در محيط آمونياکي و کل 

 کشت شد.
همبستگي ما، در پژوهش دیگری یک  هبا مطالع مطابق

توليد گاز و نيز توليد تجمعي گاز در  قابليتمثبت بين 
خام ساعت انکوباسيون با پروتئين 01و  60، 2های زمان

 همطالع(، اما در  2004et al., Getachewنمونه مشاهده شد )
خام بستگي مثبت بين توليد گاز و پروتئيندیگر یک هم

(.  et al.,Larbi 1998) گردیدهای گياهي مشاهده نمونه
همچنين یک ضریب همبستگي مثبت بين گاز توليد شده در 

ساعت انکوباسيون و کل اسيدهای چرب فرار  60زمان 
ما  هایگزارشمحيط کشت مشاهده شد که در توافق با 

ن گزارش کردند امحقق (. et al.Getachew ,2004باشد )مي
تني که توليد مقادیر زیادتر نيتروژن آمونياکي در شرایط برون

(in vitro ،)ماهيت قليایي بودنش مانع توليد و  دليلبه
 & Coneشود )آزادسازی گاز بيشتر از محيط کشت مي

Van Gelder, 1999 که شاید این موضوع همبستگي منفي )
ساعت انکوباسيون و نيتروژن  60بين توليد گاز در زمان 

 هایگزارشما توجيه کند. طبق  همطالعآمونياکي را در 
Palmquist  وMattos (6442 برخي از اسيدهای چرب ،)

اتم کربن و اسيدهای چرب غيراشباع زنجير  14-10)دارای 
یند افرثر در ؤهای مبلند( برای ميگروارگانيسم

تخمير یند افرباشند که در نهایت بيوهيدروژناسيون سمي مي
در شکمبه را دستخوش تغييرات جدی خواهد نمود، بنابراین 

کننده همبستگي منفي بين جيهاین مطلب شاید تا حدودی تو
ساعت  60خام گياهان با گاز توليد شده در زمان چربي

همچنين عنوان شده  .گاز باشدتوليد  قابليتانکوباسيون و یا 
ها ها با وجود اینکه منبع انرژی برای داماست که چربي

ویژه فيبر خشک بهتوانند قابليت همم مادهد ولي ميباشنمي
 (. et al.,Doreau 1991خوراک را کاهش دهند )

آن از  حکایتنتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهي 
ای یکساني گياه دارویي، از ارزش تغذیه هگونکه چهار  دارد

باشند. با وجود اینکه آگاهي از ترکيبات برخوردار نمي
ن امتخصصتواند به ای گياهان مختلف ميشيميایي و تغذیه

 مناسب و هیک جير هتغذیه دام کمک شایان توجهي در تهي
متناسب بودن  هدهندمتعادل بکند، نتایج این پژوهش نشان

های گزارشای این گياهان در مقایسه با یهارزش نسبي تغذ
 هگونرسد در بين آنها نظر ميیونجه بوده و به ارائه شده برای

Verbascum thapsus قابليت همم  باال بودن دليلبه
و سایر  قابليتانرژی قابل متابوليسم،  آلي، خشک وماده

 های توليد گاز و نيز کل اسيدهای چرب فرارفراسنجه
دليل به Arctium lappa هگونای و زش تغذیهبيشترین ار

کمترین ارزش را شده در باال،  ذکرحداقل بودن پارامترهای 
 .باشد داشتهبرای دام 

 
 یسپاسگزار

 پژوهشي هتيکم در مصوب يقاتيتحق طرح جهينت همقالاین 
 باشد،مي 19135TP کد با جامتربت عالي آموزش مجتمع
 آموزش مجتمعمسئوالن محترم  از مقاله گانسندینو روازاین
 کمال طرح، این از يمال یهاتیحما برای جامتربت عالي

کارشناس محترم  چنين ازمه. دارند را قدرداني و تشکر
آزمایشگاه جناب آقای بهزاد فهميده نيز تشکر و قدرداني 
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Abstract 
    Awareness of the nutritional value of different rangeland plants can help animal husbandries 

to prepare a suitable diet; hence some experiments were conducted to determine the chemical 

compositions, minerals, gas production and other fermentation parameters of four range plants 

that can be grown in Torbat-e Jam (including Arctium lappa, Verbascum thapsus, Althaea 

officinalis and Ferula hermonis), Iran. The above plants were randomly collected before 

flowering. The range of crude protein (15.85- 22.87%), ash (8.27-16.10%), crude fat (0.85-

5.75%), neutral detergent fiber (19.27-37.53%), acid detergent fiber (15.53-26.53%), acid 

detergent lignin (3.83-5.43%), and crude fiber (12.49-21.74%) was different among four plant 

species. The highest amount of calcium (12.26 g/kg DM) was related to Althaea officinalis. The 

parameters of gas production and other fermentation parameters were also different among the 

plants, so that the maximum amount of gas production after 12, 24, and 48 h incubation (47.32, 

61.64, 71.21 ml, respectively), potential gas production (75.70 ml), dry matter and organic 

matter digestibility (82.99 and 84.60 %, respectively), metabolizable energy (10.66 MJ/kg DM), 

net energy for lactation (6.51 MJ/kg DM), and total volatile fatty acids (36.62 mmol/L) were 

found in Verbascum olympicum. There was a negative correlation coefficient between the gas 

produced after 24 h incubation with ether extract, crude protein, and ammonia nitrogen. 

Comparison of the gas production, fermentation and degradability parameters among studied 

plants indicated that Verbascum thapsus had higher potential nutritive value. 
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