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 چکیده

داری( بر )تشنه بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه گل میمونی سازوئی منظور بهاین آزمایش 

 -سازگان )اکوسیستم( شکمبة گوسفندان لری و بوم خوراک مصرفی، هضم و تخمیر، روند نشخوار

ین وزن شش ماه و میانگ به یکنزدبره با سن  رأسدر این آزمایش دوازده  بختیاری طراحی شد.

درصد گل میمونی سازوئی برای یک  6و  3های شاهد )بدون گل میمونی(، کیلوگرم با جیره 5/1±31

ی ها  (یتوسازگر )متابول سوختماه تغذیه شدند. مصرف خوراک، قابلیت هضم، فعالیت نشخوار، 

یری بر میزان ثتأهای پروتوزوآ بررسی شدند. نتایج نشان داد استفاده از گیاه گل میمونی خونی و گونه

مصرف مادة خشک و مادة آلی، میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشت 

(15/1<P).  درصد گل  3بیشترین قابلیت هضم مادة خشک، مادة آلی و پروتئین مربوط به تیمار حاوی

بیشتر از در تیمارهای حاوی گل میمونی سازوئی  ADFو  NDFقابلیت هضم   (.P<15/1)میمونی بود 

درصد گل  3مصرفی در تیمار  NDF. میزان نشخوار به ازای مادة خشک و (P<15/1)شاهد بود 

دار گلوکز، اوره و کلسترول درصد موجب کاهش معنی 6. تیمار (P<15/1)میمونی افزایش یافت 

 یداریکاهش معن یمونیدرصد گل م 6 یحاو ماریدر ت یاکیآمون تروژننی زانیم. (P<15/1)خون شد 

 هایگونهنشان داد جمعیت کل پروتوزوآ و  نتایج (.P<15/1داشت ) مارهایبا دیگر ت سهیرا در مقا

در تیمارهای حاوی گل میمونی  یی )انتودینیوم، دیپلودینیوم، اپیدینیوم و افریوسکولکس(پروتوزوآ

میمونی سازوئی  ة گیاه کامل گلمؤثربا توجه به تأثیر ترکیبات  (.P<15/1)ی نشان داد دار یمعنکاهش 

ی از جمله کاهش آمونیاک و تولید گاز شاید بتوان میزان کمتر آن ا شکمبهبر بهبود هضم و تخمیر 

 بختیاری استفاده کرد. -درصد( را در جیرة گوسفند لری3)

 

گل میمونی سازوئی،  ،قابلیت هضم ،خونی یها وسازگر سوختپروتوزوا،  های کلیدی: واژه

   .بختیاری-گوسفند لری

 

 مقدمه

ی تخمیر شکمبه از جمله محورهای اصلی کار دست

های تغذیة نشخوارکنندگان در چند دهة اخیر پژوهش

های اخیر به استفاده از مواد جایگزین مانند . در سالاست

است  شده توجههای گیاهی ها و اسانسعصاره

(Calsamiglia et al., 2007 گیاه دارویی .)ی مونیگل م
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داری  محلی تشنه  با نام 1اتایاستر ایروفوالراسک  سازوئی یا

از تیرة گل میمونی یک گونة بومی ایران بوده که در 

. این دکن مناطق سردسیر کوهستانی زاگرس رشد می

، استندرت درختی های و ب گیاه بیشتر علفی یا بوته

های متناوب متقابل فراهم ساده بدون گوشوارک،  برگ

م گل لوب و میوه داشته و یگومورف، جاز های پنج پر گل

های پرشمار دارد که  کپسول، دانه صورت به طورمعمول به

مقوی معده استفاده  عنوان بههای این گیاه  از سرشاخه

ر د(. Sharafati chaleshtari et al., 2008شود ) می

اسکروفوالریا شهرستان ایالم سه گونه از این گیاه شامل 
اسکروفوالریا ایالمیتیکا  و 1اسکروفوالریا فریجیدا استریاتا،

بیشترین اسکروفوالریا استریاتا  شوند که یمیافت  9مزاف

ها یافت  ها و دره ها، دشت پراکندگی را دارد و در دامنه

(. ترکیبات شیمیایی Mozafaryan et al., 2008د )شو می

این گیاه تا چند سال اخیر شناسایی نشده بود اما مردم 

تجربی از این گیاه به  صورت بههاست  ساکن ایالم سال

های مختلف مانند جوشاندة خوراکی، بخور و ضماد  صورت

های مختلف از جمله التهاب و عفونت  در درمان بیماری

های عفونی،  های پوستی، زخم چشم و گوش، سوختگی

ی و بواسیر سرماخوردگهای گوارشی،  درد و اختالل

 (.Babri et al., 2012کنند ) )هموروئید( استفاده می
این  مؤثردر یک بررسی محققان برخی از ترکیبات 

؛ های گیاه شامل: اسیدسینامیک و سه فالونوئید بنام

وئرستین، ایزورامنیتین، نپیترین، گلیکوزید فنیل و ک

(. Babri et al., 2012پروپانوئید را شناسایی کردند )

Bahrami (2011 گزارش کرد که عصارة ،) اسکروفوالریا
ر مثبت بر درمان بیماری نیوکاسل در اث استریاتا

 ایاسکروفوالرای دارد. عصارة آبی کبوترهای مسابقه
 فرآوردة عنوان بهتواند از این گیاه می آمده دست به اتایاستر

های ضد باکتری استافیلوکوکوس در درمان عفونت

 باشد مؤثر(ها  بیوتیک یآنتخارجی در مقایسه با پادزی )

(Abbasi et al., 2007) . ،عصارة این گیاه باعث کاهش اِدم

های در بافت Tای و تکثیر فعال لنفوسیت  نفوذ یاخته

عصارة  (.Schinella et al., 2002شود )مفاصل می

 بر اسکروفوالریا استریاتاهای هوایی الکلی بخش

                                                                               
1. Scrophularia striata 

2. Scrophularia frigeda 
3. Scrophularia elamaitica mozaff 

است و  مؤثرنفروتوکسیسیتی ناشی از کادمیوم و جیوه 

نیتروژن خون داری در میزان اوره و  سبب کاهش معنی

 (. Zaheri et al, 2011شود )می

 (سنتزساخت ) ییتوانا اهانیاز گ یاریبس

 نیرا دارند که ا هیثانو یها (یتوسازگر )متابول سوخت

 لیتعد ییتوانا ،یکروبیمپاد تیخاص ها وسازگر سوخت

 یبهبود مصرف مواد مغذ تیو در نها ایشکمبه ریتخم

 همین دلیلبه  .(Hristov et al., 2008) نددار

بالقوه از  ةمند به بررسی استفاد عالقه ،دانشمندان

 ةهای طبیعی مانند گیاهان دارویی و عصار میکروب پاد

میکروفلورای دستگاه گوارش،  یکار دستها برای  آن

 (اکولوژی) شناختی بوم تنظیم تخمیر شکمبه، بهبود

شکمبه و بهبود استفاده از مواد مغذی در حیوانات 

از این  هدف (.Patra & Saxena, 2010) ندا شده  یاهل

ترکیبات فنولی گیاه کامل گل  اثر یبررس آزمایش

بر خوراک مصرفی، هضم  (داری)تشنهمیمونی سازوئی 

 (اکوسیستمسازگان ) بومو  و تخمیر، روند نشخوار

 .بود بختیاری -گوسفندان لری ةشکمب

 

                 
 

 
 سازویی در  . گیاه دارویی گل میمونی1شکل 

 آباد صالح -مراتع دشت مهران
Figure 1. Scrophularia striata plant in  

Dasht-e-Mehran pastures, Salehabad 
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 هامواد و روش
 آزمایشی یرةو جدام 

بختیاری  -برة لری رأساین بررسی با استفاده از دوازده 

 98±1/1شش ماه و میانگین وزن  به یکنزد)سن 

شد. جیرة پایه بنا بر جدول نیاز غذایی کیلوگرم( انجام 

درصد علوفه  98( و با سطوح ثابت NRC, 1985گوسفند )

درصد  6و  9، 8درصد کنستانتره تهیه و مقادیر  48و 

مادة خشک کل خوراک، پودر گیاه کامل گل میمونی به 

 (. نمونة1جدول ) شکل سرک به آن اضافه شد

واقع در  بادآ صالحهای مهران و از دشت مورداستفاده

در مرحلة گلدهی  ماه بهشتیاردجنوب استان ایالم در 

تعیین شد  ها آنی و ترکیب شیمیایی آور گرد

 سازوئی میمونی گل مهم گیاه ثانویة ترکیبات (.1)جدول

یری شده و شامل ترکیبات گ اندازهیشتر پاین منطقه 

کوئرستین  گرم بر گرم عصارة خشک(،میلی 4/43فنولی )

 Mahboubi et) گرم بر گرم عصارة خشک( میلی 01/3)

al., 2013) ( 9/10و لینالول  )درصد از کل اسانس گیاه

 (.Amiri et al., 2010هستند )

 
 . ترکیب شیمیایی گیاه گل میمونی سازوئی 1جدول 

 )درصد مادة خشک(

Tabel 1. The chemical composition of  
Scrophularia striata plant (% dry matter) 

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

 
 های آزمایشی. اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره1جدول 

Table 2. Components and chemical composition of 
experimental diets 

Percent Material feed 
30 Alfalfa 
56 Barley 
13 Wheat bran 
0.7 Calcium carbonate 
0.3 Salt 

 Chemical composition 
90.60 Dry matter 

89 Organic matter 
2.5 Metabolizable energy (m. kg) 

14.33 CP 
29 Neutral detergent fiber 
18 Acid detergent fiber 
6.9 Ash 

 

 (متابولیکیوسازی ) سوختهای  ها در قفس دام

با  یک ماهمدت نگهداری و به انفرادی  صورت به

و  . افزایش وزنتغذیه شدند یادشدههای آزمایشی  جیره

 . شدها روزانه ثبت خوراک مصرفی دام

 یریگ نمونه

 تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، منظور به

خوراک و مدفوع در  ةماند از خوراک، باقی یریگ نمونه

امحلول نروز آخر دوره انجام گرفت. سپس الیاف  پنج

 الیاف نامحلول در شویندة و (NDFدر شویندة خنثی )

 شدة یحتصحها به روش نمونه (ADFاسیدی )

McDonald et al. (2002) پروتئین خام، خاکستر و ،

 1(AOAC, 2002استاندارد )خشک به روش ة ماد

 مواد مغذی تعیین شد. گیری و قابلیت هضماندازه

ثبت فعالیت  ساعت 17پیش از پایان دوره به مدت 

 17نشخوار انجام شد. بدین منظور در یک دورة زمانی 

صورت  ها به ای دام دقیقه های پنج ساعته و در فاصله

ها اعم از  چشمی مشاهده شده و هر نوع فعالیت آن

خوردن، نشخوار یا استراحت کردن برای هر دام ثبت شد. 

محاسبات رفتاری مربوط به ازای مادة خشک مصرفی، 

NDF  وADF  مصرفی نیز تعیین شد. برای بررسی

مایع های پروتوزوآ، در پایان آزمایش،  جمعیت و گونه

حاوی گل  یها رهیجشده با  گوسفندان تغذیه از شکمبه

 ةچهار الی ةپارچ بامری تهیه و  ةلول راهاز میمونی سازوئی 

لیتر مایع شکمبه با  میلی 18سپس  .شدمتقال صاف 

رصد مخلوط و پس از د 18حجم یکسان فرمالدئید 

ها به آزمایشگاه منتقل شد. آمیزی با متیلن بلو، نمونه رنگ

شمارش پروتوزوآ با استفاده از میکروسکوپ نوری اینورت 

( انجام NIS-Elements F 3.0 )مدل X 78با بزرگنمایی

 Ogimotoهای مختلف نیز بر پایة روش شد. جنس و گونه

& Imai  (1981) نیتروژن  تتشخیص داده شدند. غلظ

با استفاده از روش  محتوای مایع شکمبه آمونیاکی

 نگار نوری طیف و کاربرد دستگاه تیکلراپویه فنول

 برایهمچنین  شد. گیری اندازه ی(اسپکتروفتومتر)

در پایان دوره، های خونی (پارامترمشخصه ) گیری اندازه

سه ساعت پس از تغذیة صبحگاهی از همة گوسفندان 

هرگ گردنی انجام گرفت. گلوکز، گیری از سیا خون

کلسترول و اورة خون با استفاده از کیت تشخیص کمی 

گر  شرکت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه تجزیه

ساخت ژاپن  1188خودکار )اتوآنالیزر( مدل بی تی 

 گیری شدند. اندازه

                                                                               
1. Association of Official Analytical Chemists  
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 ها داده لیتحل و هیتجز

 الًکاماز آزمایش در قالب طرح  آمده دست بههای داده

 ةنسخ (GLM)رویة SAS افزار آماری  با نرم تصادفی

آزمون با  ها میانگین ة. مقایسشد لیوتحل هیتجز 1/3

 انجام گرفت. درصد 1ای دانکن در سطح  چند دامنه

 زیر بود: صورت بهمدل آماری طرح 
Yij = μ+ Ti + Ɛij 

 

 در این مدل:

Yij :شده مشاهده میزان 

μ جامعه: میانگین 
Tiاثر  : i تیمار مینا 
Ɛij :(خطامانده ) اثرات باقی 

 

 نتایج و بحث

( نشان داد که افزودن گیاه 9نتایج این آزمایش )جدول

 ةداری بر مصرف مادگل میمونی سازوئی اثر معنی

کمترین میزان  (.P>81/8)آلی نداشت  ةخشک و ماد

درصد  9خشک دفعی مربوط به تیمار  ةآلی و ماد ةماد

 (.P<81/8)گرم( بود  41/941گل میمونی سازوئی )

 

، 17/148میزان پروتئین مصرفی در تیمارها به ترتیب 

خشک در روز بود  ةگرم ماد 01/106و  11/146

(81/8>P.)  پروتئین  میزاندرصد کمترین  9تیمار

 (.P<81/8)دفعی را نسبت به دو تیمار دیگر داشت 

، محققان گزارش را آزمایشاین با نتایج  مغایر

گیاه کامل گل  ةمؤثرل )یکی از ترکیبات کردند لینالو

ه و فرآیند هضم را در اشتمیمونی( خاصیت اشتهاآور د

(. اما Çabuk et al., 2006کند )حیوانات تحریک می

مختلف نشان داده است استفاده از  های بررسینتایج 

با گل میمونی( در  همسانبرگ پونه )دارای ترکیب 

خشک نداشت  ةدبر مصرف ما یریتأثهای پرواری بره

(Bampidish et al., 2005اما محقق .)ن دیگر دریافتند ا

 ةکه افزودن پودر رازیانه )حاوی کوئرستین( به جیر

خشک  ةها سبب افزایش مصرف مادآغازین گوساله

 ةی مانند دورهای عامل (.Saeidi et al., 2014شود )می

اثر متقابل گیاهان دارویی با دیگر و پذیری عادت

( و همچنین Benchaar et al., 2006)ت جیره ترکیبا

تواند سطح مصرف جیره، می ها درسطح مصرف آن

 خشک را تحت تأثیر قرار دهد. ةماد

 های آزمایشی حاوی گل میمونی سازوئی. مصرف مواد مغذی و افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل در جیره9جدول 
Tabel 3. Nutrient intake and daily gain and feed conversion in diets containing Scrophularia striata 

Experimental diets 
Dry matter per day (g) 

P-value SEM 6 %  3 %  Control 
0.2152 27.33 1197.18 1196.09 1132.59 Dry matter intake 
0.1605 24.92 1122.06 1124.98 1058.71 Organic matter intake 
0.0203 10.25 347.18 ab 319.20 b 370.10 a Organic matter excretion 
0.0482 11.71 387.47 ab 371.71 b 419.52 a Dry matter excretion 
0.0231 3.48 186.25 a 176.22 ab 170.14 b Protein intake 
0.0001 1.68 46.65 b 34.36 c 54.37 a Protein excretion 

Daily gain and feed conversion  
0.285 87.45 31250 30250 31000 Initial weight (g)  
0.285 23.26 196.25 250.00 209.75 Daily gain (g)  
0.126 0.755 6.74 4.74 5.05 Feed conversion ratio (FCR) 

SEMدار با ی ها، در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنی : خطای استاندارد میانگین( 81/8کدیگر دارند>P.) 
SEM: Standard error of mean, in each row numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05).  

 

( در تیمار 9میانگین افزایش وزن روزانه )جدول

درصد گل میمونی سازوئی به ترتیب  6و  9شاهد، 

 (.P>81/8)در روز بود  گرم 11/136و  118، 41/183

تیمارها قرار نگرفت و  ریتأثضریب تبدیل خوراک تحت 

 (.P>81/8)نشد  مشاهدهداری بین تیمارها تفاوت معنی

درصد  0/8و  7/8اما با افزودن پودر رازیانه به میزان 

های شیری، میانگین افزایش آغازین گوساله ةبه جیر

ر وزن روزانه و میانگین ضریب تبدیل غذایی د

گیری و کل دوره، تحت های پیش و پس از شیر دوره

های آزمایشی قرار گرفت و بهترین ضریب تأثیر جیره

حاوی پودر رازیانه برآورد  یها رهیجتبدیل غذایی با 

 (.Saeidi et al., 2014شد )

( که 7دهد )جدول نتایج این آزمایش نشان می

 درصد 9آلی در تیمار  ةخشک و ماد ةقابلیت هضم ماد

تیمارها داشت  دیگرداری نسبت به افزایش معنی

(81/8>P.) ةقابلیت هضم الیاف نامحلول در شویند 
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درصد گل میمونی  6و  9خنثی برای تیمار شاهد، 

درصد بود  11/70و  40/73، 10/77سازوئی به ترتیب 

(81/8>P.)  میزان قابلیت هضم الیاف نامحلول در

درصد گل  6و  9اسیدی مربوط به تیمار  ةشویند

میزان  (.P<81/8)میمونی سازوئی بیشتر از شاهد بود 

درصد گل  6و  9قابلیت هضم پروتئین در تیمار شاهد، 

 63/49و  71/01، 30/64میمونی سازوئی به ترتیب 

  (.P<81/8)خشک بود  ةدرصد ماد

اضافه کردن گل میمونی سازوئی موجب افزایش 

وتئین در دار قابلیت هضم ظاهری مادة خشک و پرمعنی

درصد شد که در این  6درصد و کاهش در سطح  9سطح 

گزارش کردند مصرف  Shahabi et al. (2014)زمینه 

های گیاهی حاوی فالونوئید در سطوح پائین به اسانس

دلیل فعالیت پادمیکروبی باعث تأثیر مثبت بر تعادل 

شود. میکروبی و سالمت دستگاه گوارش می

Owladshanbeh et al. (2014)  گزارش کردند که اسانس

گرم میلی 088مروتلخ )حاوی لینالول( در سطح پایین )

یر قرار دادن محیط تأثدر لیتر محیط کشت(، با تحت 

ها( منجر تخمیر یا فعالیت ریزجانداران )میکروارگانیسم

 1688شود اما در سطوح باالتر ) به بهبود قابلیت هضم می

(، اثر گرم در لیتر محیط کشتمیلی 1788و 

مهارکنندگی بر ریزجانداران شکمبه داشته است. محققان 

گزارش کردند که تجزیة میکروبی فالونوئیدها در شکمبه 

تواند نقش جایگزین منبع کربن را برای فعالیت می

میکروبی بازی کند. بنابراین افزایش سطح احتمال دارد 

موجب ایجاد این فرآیند و کاهش هضم مواد مغذی شده 

تحقیقات نشان داده که  (.Smith et al., 2005باشد )

های غنی از ترکیبات فنولی باعث استفاده از اسانس

به دلیل تأثیر بر  NDFکاهش قابلیت هضم آزمایشگاهی 

 ,.Benchaar et alشود ) یمهای فیبرولیتیک باکتری

یر منفی بر قابلیت هضم تأث(. اما در این آزمایش 2007

در تیمار حاوی  ویژه ة خنثی بهالیاف نامحلول در شویند

بعضی ترکیبات  چراکهدرصد گل میمونی مشاهده نشد. 9

های شکمبه گل میمونی مانند کوئرستین بر میکروب

یر مطلوبی داشته و باعث کاهش جمعیت پروتوزوآ و تأث

شود های سلولولیتیک میحفظ جمعیت باکتری

(Oskoueian et al., 2013 اما در سطح .)یت قابل درصد 6

کاهش یافته  درصد 9هضم مواد مغذی نسبت به سطح 

های نامطلوب گیاه گل میمونی احتمال  زیرا اثرگذاری

دارد ناشی از تأثیر سوء سطوح باالی آن در از بین بردن 

های سودمند باشد. اطالعات روی تأثیر گیاه میکروب

ی ا شکمبههای تخمیر  کامل گل میمونی بر ویژگی

در این مورد تأثیر کلی ترکیبات  محدود است. بنابراین

ة گیاهی از جمله ترکیبات فنولی موجود در این گیاه مؤثر

ی ها وسازگر سوختهای گیاهی و شود. اسانس یمبیان 

یراشباع هستند که ممکن غثانویة حاوی اسیدهای چرب 

یر تأثای مادة آلی را تحت است تخمیر و هضم شکمبه

ا مواد آلی جفت شده های گیاهی ب قرار دهند، زیرا چربی

و باعث تغییر مکان هضم مواد مغذی از شکمبه به روده 

های اسانس (.Afshar hamidi et al., 2013شوند )می

گیاهی با توجه به ساختار شیمیایی، منبع و فعالیت 

یرهای شکمبه و عملکرد تخمهای متفاوتی روی  اثرگذاری

زایش اف (.Afshar hamidi et al., 2013حیوان دارند )

قابلیت هضم مواد مغذی، هنگام استفاده از آویشن )حاوی 

 Kongmun)ترکیبات همسان با گل میمونی( گزارش شد 

et al., 2010.) 

 زمان مدت، نشان داد در این آزمایش 1نتایج جدول 

یر تیمار آزمایشی قرار گرفت و موجب تأثخوردن تحت 

درصد گل میمونی  9دار آن در سطح افزایش معنی

افزودن  (.P<81/8)وئی نسبت به دیگر تیمارها شد ساز

ها موجب تغییر در  یرهجگل میمونی سازوئی به 

  (.P>81/8)استراحت، نشخوار و جویدن نشد  زمان مدت

 
 های آزمایشی حاوی گل میمونی سازوئی یرهج. قابلیت هضم مواد مغذی در 7جدول 

Tabel 4. Digestibility of nutrients in diets containing Scrophularia striata 

P-value Experimental diets 
Control Percent 

SEM 6 % 3 % 
0.0005 0.93 66.39 b 70.28 a 64.29 b Dry matter 
0.0012 1.178 64.33 b 68.82 a 62.49 b Organic matter 
0.0058 2.51 48.55 a 49.78 a 44.58 b Neutral detergent fiber 
0.0009 1.35 30.69 a 31.87 a 24.73 b Acid detergent fiber 
0.0001 1.00 73.69 b 81.45 a 67.98 c Crud protein 

SEMها، در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنی : خطای استاندارد میانگین ( 81/8دار با یکدیگر دارند>P.) 
SEM: Standard error of mean, in each row numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05). 
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 با جیرة حاوی گل میمونی سازوئی شده هیتغذفندان . فعالیت نشخوار در گوس1جدول 

Tabel 5. Rumination activity in sheep fed with diet containing Scrophularia striata 
Experimental diets 

Variable 
P-value SEM 6 %  3 %  Control 
0.0005 7.37 288.75 b 318.75 a 253.75 c Eating time (minutes per day) 

0.0683 26.14 633.75 588.75 688.75 Rest time (minute per day) 
0.5431 21.17 517.50 532.50 497.50 Rumination time (minute per day) 

0.0683 26.14 806.25 851.25 751.25 Chewing time (eating + rumination ) (minute per day) 

Feed intake activity for nutrients (minute per kilogram) 
     Eating time  

0.0076 7.29  241.76 b 266.81 a 223.91 b Dry matter 

0.0001 16.63 401.84 b 517.61 a 316.66 c Neutral detergent fiber 
0.0826 37.76 1152.96 1084.65 1015.09 Acid detergent fiber 

     Rumination time 
0.8833 18.75 433.03 446.27 438.51 Dry matter 

0.0001 20.86 720.96 b 859.22 a 620.15 c Neutral detergent fiber 

0.0956 74.26 2064.70 1810.10 1987.10 Acid detergent fiber 
     Chewing activity  

0.3325 23.65 674.79 713.08 662.41 Dry matter 

0.0001 31.14 1122.80 b 1376.82 a 936.81 c Neutral detergent fiber 
0.1157 98.86 3217.6 2894.70 3002.20 Acid detergent fiber 

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

 

فعالیت جویدن  به خوردن و میزان کل  زمان مدت

خنثی  ةخشک و الیاف نامحلول در شویند ةازای ماد

و   61/114درصد )به ترتیب  9مصرفی در تیمار 

داری نسبت دقیقه در کیلوگرم( افزایش معنی 41/910

فعالیت نشخوار،  (.P<81/8)تیمارها نشان داد  دیگربه 

 ةنشخوار و کل فعالیت جویدن به ازای ماد زمان مدت

خنثی مصرفی در  ةیاف نامحلول در شویندخشک و ال

را داشت  میزاندرصد گل میمونی بیشترین  9تیمار 

(81/8>P) ،نشخوار و کل  زمان مدت. فعالیت نشخوار

خشک و الیاف نامحلول  ةفعالیت جویدن به ازای ماد

داری نشان اسیدی مصرفی تفاوت معنی ةدر شویند

 .(P>81/8)نداد 

ذرات گل میمونی  ةدازیکسان بودن ان دارد احتمال

 مؤثرفیزیکی  ای یاخته ةسازوئی یا به معنای بهتر، دیوار

نداشتن تفاوت  های عاملمصرفی یکی از  ةبا جیر

 فعالیت نشخوار در مقایسه با تیمار شاهد بوده باشد.

Kononoff et al. (2002)  ند که کردمشاهده

 ةخشک یا دیوار ةجویدن به ازای ماد زمان مدت

 NDFداری با افزایش مصرف معنی طور هب ای یاخته

ای  . حتی منابع علوفهیابدفیزیکی افزایش می مؤثر

یکسان به دلیل اختالف در  ای یاخته ةحاوی دیوار

متفاوتی را بر تحریک  های اثرگذاری، ها هطول قطع

عملکرد  سازی ینهزمهای جویدن و نشخوار و  فعالیت

 Krause(. Bailey et al., 1990طبیعی شکمبه دارند )

& Combs (2003در بررسی ) های خود نشان دادند 

های دارای محتوای  در جیره ها هقطع ةکه کاهش انداز

اما دهد.  جویدن را کاهش می زمان مدتفیبر یکسان، 

، افزودن گل میمونی موجب 9با توجه به نتایج جدول 

توان گفت کاهش مصرف خوراک شد. بنابراین می

نبوده  یا اندازه بهکی گل میمونی فیزی مؤثرNDF  میزان

که بتواند فعالیت نشخوار را تحت تأثیر قرار دهد. 

 یمونمی گل اهیگ یخوراک خوش یرو تحقیقی هرچند

 اهیمطبوع گ یبو دیاما شا صورت نگرفته است. یسازوئ

مدت خوردن  شیموجب افزا یسازوئ یمونیگل م

 شده باشد. شیآزما نیخوراک در ا

دهد که افزودن گیاه گل شان می( ن6نتایج )جدول 

داری بر جمعیت پروتوزوآی میمونی سازوئی اثر معنی

گوسفندان داشته است. تیمار شاهد بیشترین  ةشکمب

لیتر مایع شکمبه ( در میلی08/7×187پروتوزوآ ) شمار

درصد گل میمونی  6و  9را داشت و در تیمارهای 

آ در پروتوزو 18/1×187 و 08/1×187 سازوئی به ترتیب

 (. P<81/8)  شدلیتر مایع شکمبه مشاهده میلی

درصد گیاه  9جنس دیپلودینیوم در تیمار شاهد و 

درصد گل  6گل میمونی مشاهده شد، اما در تیمار 

کمترین جمعیت  (.P<81/8)میمونی مشاهده نشد 

درصد گل میمونی بود  6انتودینیوم مربوط به تیمار 

(81/8>P.) ارهای حاوی جنس افریوسکولکس در تیم

 (.P<81/8)گل میمونی مشاهده نشد 
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وجود ترکیبات فالونوئیدی )مانند کوئرستین( در 

در سطوح باالتر  یژهو بهگیاه گل میمونی سازوئی 

موجب کاهش جمعیت پروتوزوآ و  دارد احتمال

 طور بههای پروتوزوآیی شده باشد. فالونوئیدها  گونه

با عمل تولید مشتقات جدید  راهو یا از  مستقیم

قرار  یرتأثتخریب، فعالیت میکروبی شکمبه را تحت 

  های بررسی(. در Patra & Saxena, 2010دهند )می

Abarghuei & Rozbahan (2013)  مشخص شد که

 یها وسازگر سوختکاهش جمعیت پروتوزوآ به دلیل 

بوده که این ساختار به  ها آنثانویه و ساختار فنولی 

ها و فعال شدن آنزیم، غیریاختهپاره شدن غشاء 

وساز  سوختهای فلزی الزم برای و یون بسترهکاهش 

 ةنشان دادند، عصار ها بررسیانجامد. دیگر می یاخته

داری بر جمعیت رازیانه )حاوی کوئرستین( اثر معنی

 (.Patra & Saxena, 2010پروتوزوآ نداشته است )

سطوح مختلف گل میمونی سازوئی بر میزان  تأثیر

نیتروژن آمونیاکی در تیمار شاهد و تیمارهای حاوی 

و  01/14، 83/17گل میمونی سازوئی به ترتیب 

لیتر مایع شکمبه بود میلی 188گرم در میلی 01/18

(81/8>P.)  استفاده از گل میمونی سازوئی در هر دو

 ست.سطح باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی شده ا

گیاه گل میمونی سازوئی در  ةحضور ترکیبات ثانوی

آز کاهش فعالیت آنزیم اورهبا تواند یا محیط تخمیر می

 باآمونیاک و یا  ةهای تولیدکنندکاهش باکتری بایا 

-باند شدن با پروتئین و تشکیل کمپلکس پروتئین

ترکیبات فنولی سبب کاهش نیتروژن آمونیاکی شده 

(. کاهش غلظت Beauchemin et al., 2008باشد )

گل نیتروژن آمونیاکی در تیمارهای حاوی گیاه 

دهد که نیتروژن محیط میمونی سازوئی نشان می

در تولید پروتئین میکروبی استفاده شده  احتمال به

است. همچنین کاهش پروتوزوآ و کاهش بلعیده شدن 

تواند از دیگر دالیل نیز می ها آنها توسط باکتری

 (. بنا برBusquet et al., 2006یاک باشد )کاهش آمون

 .Owladshanbeh et alبررسی نتایج این آزمایش، در 

روی گیاه مروتلخ در محیط کشت پیوسته،  (2014)

کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمارهای با سطح 

گرم در لیتر اسانس مشاهده شد. میلی 1788و  1688

 ( نیزKohwand et al., 2014همچنین دیگر محققان )

گزارش کردند استفاده از اسانس بومادران )حاوی 

گوسفند  ةدر جیر ppm1888کوئرستین( با غلظت 

 نژاد مهربان سبب کاهش غلظت آمونیاک شکمبه 

 شد.

 
 ( و نیتروژن آمونیاکی 187× لیتر مایع شکمبه شناسی پروتوزوآ )یاخته در میلی . جمعیت، ریخت6جدول 

 شده با گل میمونی سازوئی یهتغذلیتر مایع شکمبه( شکمبة گوسفندان  لیمی 188گرم در )میلی
Table 6. Population, morphology of protozoa (cells/mL rumen fluid × 104) and ammonia nitrogen  

(mg/100 ml rumen fluid) in the rumen of sheep fed with Scrophularia striata 
 Experimental diets   

P-value SEM 6 % 3 % Control 
0.049 0.62 1.20 b 1.80 b 4.80 a Total population 
0.087 0.26 0.00 c 0.82 b 1.25 a Diplodinium 
0.138 0.33 0.30 c 0.99 b 1.64 a Entodinium 
0.067 0.17 0.90 c 0.00 b 0.73 a Epidinium 
0.0001 0.01 0.00 b 0.00 b 1.18 a Ophryoscolex 
0.0001 0.206

 
10.82 c 17.85 b 24.09 a Ammonia nitrogen 

SEMداری دارند ها، در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان از نظر آماری اختالف معنی : خطای استاندارد میانگین (81/8>P.) 

SEM: Standard error of mean, in each row numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05). 

 

فزودن گل دهد که، انشان می 4نتایج جدول 

درصد باعث کاهش  6میمونی سازوئی در سطح 

درصد گل  9خون نسبت به تیمار حاوی  ةدار اور معنی

میزان  (.P<81/8)میمونی سازوئی و تیمار شاهد شد 

رصد د 6و  9گلوکز خون در تیمار شاهد و تیمار حاوی 

 91/61و  41/60، 49گل میمونی سازوئی به ترتیب 

باالترین میزان  (.P<81/8)لیتر بود گرم در دسیمیلی

( و کمترین 41/69کلسترول خون در تیمار شاهد )

درصد گل میمونی سازوئی  6میزان در تیمار حاوی 

 .(P>81/8)( بود 70)

های موجود در گیاه تحقیقات نشان داد که فالونوئید

دهندگی گلوکز  خوبی ویژگی کاهش)کوئرستین( به خرفه

( و جذب Safari et al., 2014را از خود نشان داده )

 کنند.گلوکز در روده را با تأثیر روی ناقل گلوکز مهار می
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فالونوئید )اسید کلروژنیک( بازدارندة اختصاصی آنزیم 

فسفاتاز بوده و تولید گلوکز را در کبد مهار  -6گلوکز 

این آنزیم نقش کلیدی در تنظیم میزان قند کند.  می

ترتیب باعث  این خون و خروجی قند از کبد دارد و به

 ,.Namasivayam et al)شود کاهش قند خون می

ها نشان داد عصارة برگ گردو )حاوی  بررسی (.2002

جزایر النگرهانس در کوئرستین( سبب ترمیم و بازسازی 

های ایش یاختههای صحرایی دیابتی با شتاب افزموش

 (.Askari et al., 2010شود )ها می مانده و اندازة آن باقی

با توجه به نتایج این آزمایش، کاهش غلظت اورة 

خون ناشی از کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه 

در زمینة  (Chek et al., 2011ها ) نتایج پژوهش .است

هضم گاو تأثیر فالونوئیدهای گیاهان دارویی روی قابلیت 

ای خون داشت که با  شیری نشان از کاهش نیتروژن اوره

 .Noori Nowroozi et alخوانی دارد. این پژوهش هم

( گزارش کردند استفاده از گیاه پنیرک )حاوی 2013)

داری بر میزان اورة خون ترکیبات فالونوئیدی( اثر معنی

نتایج آزمایش اخیر، کاهش میزان کلسترول خون نداشت. 

فزودن گیاه گل میمونی سازوئی را نشان داد. با ا

گیاه گل  کوئرستین موجود در گیاهان دارویی )از جمله

 LDLموجب کاهش کلسترول و  میمونی سازوئی(

در واقع فالونوئیدها با جلوگیری از اکسایش شود.  می

باعث کاهش خطر ابتال به  LDL)اکسیداسیون( 

(. Katan & Hollman, 1998شوند )های قلبی می بیماری

Yeh & Liu (2001گزارش کردند اسانس )خاطر  به ها

ساخت کلسترول و  ،وجود ترکیبات ترپنوئیدی

کنند و در نتیجه اسیدهای چرب را در کبد مهار می

های با چگالی ویژه لیپوپروتئین سطح کلسترول خون به

 Askari et دهند. نتایج تحقیقاتپایین را کاهش می

al. (2010) د که استفاده از عصارة گیاه نشان دا

خروس )حاوی فالونوئید( در جیرة گوسفند نژاد  تاج

های خون شده و شال، باعث کاهش لیپوپروتئین

تحقیقات دیگر نشان داده است که افزودن گیاه خرفه 

های ترکی قشقایی )حاوی کوئرستین( به جیرة بره

شود سبب کاهش غلظت پالسمایی کلسترول می

(Safari et al., 2015). 

 
شده با  یهتغذی خون گوسفندان ها وسازگر سوخت. 4جدول 

 لیتر(گرم در دسی جیرة حاوی گیاه گل میمونی سازوئی )میلی
Table 7. Blood metabolites of sheep fed with diets 

containing Scrophularia striata (mg/dL) 
Urea Cholesterol Glucose Diet 

23.00 a 63.75 a 73.00 a Control 
20.75 a 48.75 a 68.75 a 3 % 
17.25 b 48.00 b 62.25 b 6 % 
1.93 1.69 0.806 SEM 

0.0023 0.0001 0.0103 P-value 
SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف  : خطای استاندارد میانگین

 (.P<81/8) داری دارند یرهمسان از نظر آماری اختالف معنیغ
SEM: Standard error of mean, in each column numbers with 
dissimilar letters are statistically significant dispute (P<0.05). 

 

 یکل یریگ جهینت

آزمایش نشان داد افزودن پودر گیاه کامل این نتایج 

ی نژاد لری پروار یها برهگل میمونی سازوئی به جیرة 

و ADF  و NDFبختیاری، باعث افزایش قابلیت هضم 

در  اگرچهی پروتوزوآ شد. ها گونهجمعیت و  کاهش

مانند قابلیت هضم مادة خشک، مادة  ها عاملبعضی 

ی ها برهدرصد در جیرة  9آلی و پروتئین، سطح 

با توجه به  بنابراین بهتری داشت، ریتأثپرواری، 

زاگرس، ارزان و در  هایدر دامنه اهیگ یپراکندگ

یک  عنوان بهآن را ن بتوا دیدسترس بودن آن، شا

 بختیاری -لری گوسفند ةریدر ج مکمل دارویی

 مورداستفادهاینکه سطوح  استفاده کرد. اما با توجه به

از خود نشان داد، نیاز  در این آزمایش نتایج متفاوتی

 بیشتری در این زمینه است. یها شیآزمابه 
 

 سپاسگزاری

ان و از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست

 نیتأمکه در  دزفول آباد یصفمرکز تحقیقات کشاورزی 

شرایط الزم برای اجرای آزمایش نهایت همکاری را 

 .دگرد یمقدردانی تشکر و کردند، 
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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 Lori-

Bakhtiari 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. 
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