
  

 4331/ سال3شماره  52هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

 بومادران و برگ اکالیپتوس بر قابلیت هضم یونجه به روش برون تنی اثرات گل
 

  1فرخ کفیل زاده و 2، علی شمشادی*1فردین هژبری

 

 28/4/2939 تاریخ پذیرش:          8/21/2931تاریخ دریافت:  
 دانشگاه رازیدانشکده کشاورزی گروه علوم دامی  استادو  دانشیاربترتیب  2
 دانشگاه رازیدانشکده کشاورزی ته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی آموخدانش 1
 Email: hozhabri@razi.ac.irمسئول مکاتبه: *

 

 چکیده

تخمیر شکممبه را تتک   الگویتوانند دارای ترکیبات فنولی هستند که میگل بومادران و برگ اکالیپتوس  زمینه مطالعاتی:

و بررسی اثر ایکن گل بومادران و برگ اکالیپتوس تعیین میزان ترکیبات فنولی ظور مناین مطالعه به هدف:تاثیر قرار دهند. 

س أمکای  شکممبه اد دو ر :کاار روشانجام شد.  خام و دیواره سلولی یونجهپروتئین روی قابلی  هضم ماده آلی،دو گیاه 

تیمارهکا شکامل  .ده گیکری شکدو به روش برون تنی قابلی  هضم مواد مغکیی انکداآوری جم فیستوال شده، قوچ سنجابی 

 یج:انتاگل بومادران یا برگ اککالیپتوس بکود.  درصد ماده خشک01و  05، 01، 5همراه سطوح و یونجه به یونجه )کنترل(

گرم در کیلوگرم مکاده خشکک بکود  3/99و  3/03، 9/5به ترتیب کل ترکیبات فنولی یونجه، گل بومادران و برگ اکالیپتوس 

گکرم در کیلکوگرم مکاده خشکک بکود.  0/024و  5/72، 4/01و سکاپونین  0/20و  3/05، 4/1ه ترتیکب در حالی که کل تانن ب

مکواد مغکیی در قابلیک  هضکم  داری بکرتغییکر معنکیبه متیط کش  متتوی یونجکه سطوح مختلف گل بومادران افزودن 

مکاده آلکی تتک  تکاثیر   هضکم لبقا( ≤ساع   09در ساعات اولیه انموباسیون ) . هیچمدام اد ساعات انموباسیون نداش 

درصکد، قابلیک  هضکم  01سطوح مختلف برگ اکالیپتوس قرار نگرف  ولی در ساعات پایانی با افکزودن سکطوح بکاالتر اد 

خکام یونجکه تتک  تکاثیر سکطوح ینئقابلی  هضکم پکروت. (>15/1p)روند کاهشی داش   ،های مورد انداده گیریفراسنجه

دیکواره سکلولی قابلیک  هضکم . بکوددرصد این گیکاه  01  و بیشترین کاهش در حضور مختلف برگ اکالیپتوس قرار گرف

مشکاهده شکد. درصکد  01یونجه نیز در حضور سطوح مختلف برگ اکالیپتوس کاهش یاف  و بیشترین ککاهش در سکط  

یک  هضکم مکواد دو گیاه مکیکور اثکرات متوکاوتی روی قابلنتایج حاصل اد این آدمایش نشان داد که  نتیجه گیری نهایی:

-که گل بومادران تکاثیر معنکی ، به نتوی که برگ اکالیپتوس ضرایب هضم را کاهش داد در صورتیمغیی یونجه گیاشتند

  .داری بر آن نداش 
 

 ترکیبات فنولی، دیواره سلولی، ضرایب هضم، فراسنجه تخمیر کلیدی:گان واژ
 

 

 مقدمه 

طور عمده اسیدهای متصوالت تخمیری در شممبه به

چرب فرار و پروتیین میمروبی اس  که قابل جیب در 

باشند. اسیدهای چرب فرار شممبه و روده کوچک می

منب  انرژی مهمی برای حیوان  نندتوادر شممبه می

(. 0993فرانس و سیدونز  درصد؛ 91د )در حدود نباش

که پروتیین میمروبی که شممبه را ترک می کند در حالی

بخش  (0990ارسمف  رصد؛د  71-95) به طور نمونه 
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 دیادی اد پروتیین ورودی به روده کوچک دام را تأمین 

. با توجه به اهمی  شممبه در تغییه حیوان کندمی

های بسیاری برای مندی و تالشمیزبان، تا کنون عالقه

هایی برای دستماری این اکوسیستم بررسی روش

 پیچیده انجام پییرفته یا در حال انجام اس . اخیرا  

قوانینی در اتتادیه اروپا برای ممنوعی  استواده اد 

های دامی عنوان مترک رشد در خوراکبه بیوتیکآنتی

وض  شده اس . مبنای علمی برای این ممنوعی  

-آنتی هایی اس  که استواده اد ایننگرانی براساس

تواند موجب انتقال بقایای آنها شود ها در دام میبیوتیک

 اده اد که مممن اس  استو

 ها به مخاطره انداددها را در درمان انسانبیوتیکآنتی

  حیف ،با این حال (.0113)کاسول و همماران 

 بهمندی عالقه های مترک رشد،بیوتیکآنتی

هایی مناسب برای دستماری تخمیر شممبه جایگزین

های ثانویه در گیاهان به عنوان ایجاد کرد. متابولی 

ها و حمله حشرات برابر میمروبعامل متافظ  گیاه در 

اکثر این ترکیبات در  (.0115)آیسون  شوندتولید می

-بندی میها و آلمالوئیدها طبقهها، ساپونینمیان تانن

شوند. فعالی  ضدمیمروبی این ترکیبات دیاد اس ، 

شممبه  آن برای دستماری تخمیر بنابراین مممن اس  اد

در اکوسیستم با ممانع  اد یک گروه میمروبی خاص 

های مختلف گیاهان مانند شممبه استواده نمود. بخش

  گیریاتانول عصاره یاآب، متانول توسط دانه و برگ 

های ضد پروتودوآیی برای اردیابی فعالی و شوند می

-برونآدمایش تولید گاد ) اد طریقو ضد تولید متان 

 )کامرا و هممارانگیرند مورد استواده قرار می( تنی

برای دستماری عملمرد  این ترکیباتاد بسیاری (. 0117

شخوارکننده غیرن گوارش در حیوانات نشخوارکننده و

بنابراین، در تتقیق (. 0113 )گریتید شونداستواده می

حاضر سعی شده اس  اثرات اضافه نمودن گیاه گل 

 های ثانویهمتابولی  بومادران و برگ اکالیپتوس متتوی

های تنی درساع برون روشروی قابلی  هضم به

  مختلف انموباسیون مورد اردیابی قرار گیرد.

 هامواد و روش

 گیاهان مورد مطالعه و ترکیبات شیمیایی

( و بکککرگ Achillea millefoliumگکککل بومکککادران )

( اد مزرعه دانشمده Eucalyptus globolusاکالیپتوس )

کشاوردی بخش گیاهان دارویی، برداش  و در شکرایط 

دمایشکگاه خشکک گردیکد. تجزیکه تقریبکی مکواد متیط آ

آدمایشککی شککامل مککاده خشککک، مککاده آلککی، رطوبکک ، 

خاکستر، پروتیین خام و عصاره اتری بکر اسکاس روش 

(0991)  AOAC   و الیاف نامتلول در شوینده خنثی بر

انجکام شکد.  (0990)و هممکاران  ونسوس  اساس روش

ک های گیاهی خشکک شکده آسکیاب و اد غربکال یکنمونه

  متری عبور داده شدند. میلی

 اندازه گیری ترکیبات فنلی و تانن

های گیاهی پس اد خشک شکدن در سکایه وسکپس نمونه

متکری مکورد آسیاب نمودن و عبور اد غربال یکک میلکی

   .نداستواده قرار گرفت

 عصاره گیری نمونه

میلی گرم نمونه خشک شده )چهار تمرار( در  011مقدار 

 01وژ ودن کککرده و بککا اسککتواده اد هککای سککانتریویلولککه

درصد در ظرف متتوی یخ و  21لیتر متلول استن میلی

دقیقه عصاره گیری شد.  01به کمک اولتراسوند به مدت 

دور در  3111دقیقکه در  5سپس نمونه حاصل، به مکدت 

دقیقه سانتریویوژ شد و در پایان عصاره شکواف بکاالئی 

ر جکدا شکد و بکه وسیله سمپلمتلول سانتریویوژ شده به

گیری ترکیبات فنولی برای انداده "عصاره اصلی"عنوان 

   و تانن مورد استواده قرار گرف .

 تعیین کل ترکیبات فنولی

متتوی کل ترکیبکات فنکولی قابکل اسکتخراق طبکق روش 

( و با استواده اد اسکید تانیکک بکه 0995تیتو ) -جالمونن

 0/1یکق ککه گیری شد. به این طرعنوان استاندارد، انداده

 5/1لیتکر آب مقطکر، میلکی 9/1لیتر عصاره شکواف، میلی

لیتکر میلی 5/0والر و یک ملیتر فولین فنول شیمالتو میلی

هکککای درصکککد، در لولکککه 01متلکککول کربنکککات سکککدیم 

سانتریویوژ با هم مخلوط شدند. بعد اد اضافه کردن هکر 
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عمککل مخلککوط کککردن و تمککان دادن بککه خککوبی  ،متلککول

تمرار برای هر نمونه در  3ر این مرحله صورت گرف . د

 دقیقکه در 35نظر گرفته شد. متلول تهیه شده بکه مکدت 

 4511دقیقکه در 05دمای اتاق نگهداری و سپس به مکدت 

گراد سکانتریویوژ درجه سانتی 4دور در دقیقه در دمای 

گیکری ترکیبکات شد. عصاره شواف باالئی بکرای انکداده

نکانومتر بکا  205ب در فنولی برداشته شد و میکزان جکی

  قرائ  شد. 0دستگاه اسپمتروفتومتر

 تعیین کل تانن قابل استخراج

هکای لیتر اد عصاره اصکلی هکر تمکرار بکه لولکهدو میلی

آدمایش حاوی پلی وینیل پلکی پیرولیکدون اضکافه شکد. 

دقیقه متلول ککامال  مخلکوط شکد. متلکول  5سپس مدت 

دقیقککه دور در  3111دقیقککه در  5حاصککل مککدت دمککان 

گیری سانتریویوژ و اد عصاره شواف باالئی برای انداده

لیتکر عصکاره میلی 0/1تانن استواده شد. بدین طریق که 

میلکی لیتکر آب  9/1شواف پلکی وینیکل پلکی پیرولیکدون، 

مکوالر( و  0میلی لیتر فولین فنکول شکیمالتو ) 5/1مقطر، 

درصد در لوله آدمکایش  01میلی لیتر کربنات سدیم  5/0

دقیقککه در حمککام یککخ  01هککم مخلککوط و مککدت دمککان  بککا

نگهداری شدند و هر چند وق  یمبار تمان داده و مخلوط 

دور در  4511دقیقککه در  31شککدند. سککپس مککدت دمککان 

-دقیقه سانتریویوژ شدند. اد عصاره باالئی بکرای انکداده

کم و قابکل هیکدرولیز( توسکط ا)تانن متکر گیری کل تانن

هکای قابکل تواده شد. کل تانناس دستگاه اسپمتروفتومتر

استخراق اد طریق تواوت بین متتوی ترکیبات فنولی بعد 

لیکدون تخمکین و قبل اد اضافه کردن پلی وینیل پلی پیرو

های قابل استخراق متراکم و قابل دده شد که شامل تانن

   .بودهیدرولیز 

 اندازه گیری ساپونین

ه( در گرم عصاره گیکاهی )عصکاره آبکی گیکاپنجاه میلی

 5لیتکری قکرار داده شکد و میلی 05های سانتریویوژ لوله

                                                 

1. SP-200 Spectrophotometer (Pye Unicam, 

Cambridge, UK). 

  

درصکد بکه آن اضکافه  51لیتر اد عصکاره متکانولی میلی

خکوبی دقیقکه بکه 5هکا بکه مکدت ی داخل لولهاشد. متتو

 01مدت دمکان  3511مخلوط و تمان داده شد و در دور 

دقیقه سانتریویوژ شدند. سپس اد مای  شواف باالی لوله 

یوژ بککرای تخمککین سککاپونین اسککتواده شککد. سککانتریو

هککای گیککاهی بککا هککا )اسککتروئیدی( در عصککارهسککاپونین

( 0922اسککتواده اد روش کککالریمتری بککاکو و هممککاران )

لیتکر عصکاره سکاپونین بکه میلکی 05/1انداده گیری شد. 

لیتر اتیکل اسکتات اضکافه میلی 25/0لوله آدمایش حاوی 

لیتر اِتیکل میلی A (5/99شد. سپس یک میلی لیتر متلول 

لیتکر ( و یکک میلکی3لیتر آنیکز آلدهیکدمیلی 5/1+  0استات

لیتر اسکید میلی 51لیتر اِتیل استات + میلی B (51متلول 

طکور کامکل هسولووریک غلیظ( به لولکه اضکافه شکد و بک

-درجه سانتی 71دقیقه در دمای 01مخلوط و مدت دمان

د شکدن در نگهداری شد. بعد اد سکر حمام بخارگراد در 

نانومتر بکا دسکتگاه  431جیب در طول موق  ،دمای اتاق

   اسپمتروفتومتر قرائ  گردید.

انداده گیری قابلیک  هضکم مکاده آلکی، پکروتیین خکام و 

سطوح استواده شده گیاهان در آدمکایش  دیواره سلولی

)صکور( و  یونجه کامل به عنوان کنتکرل مورد نظر شامل

درصکد اد گکل  01و  05، 01، 5یونجه به همکراه سکطوح 

 انبود. بکرای بررسکی اثکر گیاهکیا اکالیپتوس بومادران 

های مختلف انموباسیون اد روی قابلی  هضم در ساع 

ای( هوادی یا هضکم شکممبهمرحله اول )مرحله هضم بی

مکای  شکممبه اد د. شاستواده ( 0973تیلی و تری ) روش

 سکاله( بکا 3-0بی )س گوسوند نر بالغ نکااد سکنجااُدو ر

ای تهیه شد که روی یک جیره بکر پایکه فیستوالی شممبه

شدند. دی اکسکید ککربن علوفه همراه با کنسانتره تغییه 

دقیقه بدرون مای  شکممبه تزریکق و سکپس اد  0به مدت 

پارچه پنیر چهار الیه عبور داده شد. متلول مکورد نیکاد 

مخلوط شد. به متلکول  0:4انموباسیون با بافر به نسب  

اکسید ککربن تزریکق و در حمکام بخکار ککامال   جدید دی

                                                 
2. Ethyl acetate 

3. Anisaldehyde 
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-میلی 511ها )گرم اد نمونهمیلی 511مخلوط شد. حدود 

گرم یونجه باضافه میلی 425عنوان کنترل، گرم یونجه به

همکین ترتیکب گرم گل بومادران یا اکالیپتوس، بهمیلی 05

 011هککای بکرای سککایر تیمارهککا( تکودین و درون بطککری

لیتکر اد میلکی 51هکا شد. به این بطکریلیتری ریخته میلی

های بونسن روی متلول انموباسیون اضافه شد. دریچه

هکا در ها قکرار گرفک  و سکپس بطکریهر کدام اد بطری

گراد بکرای درجه سانتی 39انموباتور شیمردار در دمای 

سککاع  قککرار داده شککدند.  49و  04، 09، 00هککای دمککان

تکه شکد. دو سکری تمکرار در نظکر گرف 4تیمکار هر برای 

بطری در انموباسیون قکرار داده شکد: یکک سکری بکرای 

متاسبه قابلی  هضم ماده آلی و پروتیین خکام و سکری 

سککلولی.  دوم بککرای انککداده گیککری قابلکک  هضککم دیککواره

شکممبه  های بالنک شامل متتویکات صکاف شکدهبطری

همککراه بککافر و بککدون نمونککه بککود. پککس اد هککر دمککان 

درون هسکری اول بک یهکابطکریانموباسیون، متتویات 

 4دقیقه در دمکای  01های جداگانه ریخته و به مدت لوله

( شککدند. مککای  g0011گککراد سککانتریویوژ )درجککه سککانتی

لیتکر میلکی 41هکا بکا آوری شد. بطکریها جم باالی لوله

گرم در لیتر( شستشو داده و به  01متلول کلرید سدیم )

وژ قبلی اضافه شد و های متتوی باقیمانده سانتریویلوله

دقیقکه سکانتریویوژ  01درجه به مکدت  4مجددا  در دمای 

(g0011شککد. مککای  بککاالی لولککه ) هککا دور ریختککه شککد و

سکاع  خشکک  49درجه به مکدت  55باقیمانده در دمای 

شد تا ماده خشک باقیمانده بدس  آید. باقیمانده خشکک 

شده آسیاب و جه  انداده گیری پکروتیین خکام و مکاده 

مککورد اسککتواده  AOAC( 0991لککی بککر اسککاس روش )آ

-خکام بکهقابلی  هضم ماده آلکی و پکروتیین. قرار گرف 

ترتیب بر اساس ماده آلی و پروتیین خام ناپدید شکده اد 

 ،هکا ریختکه شکدمقدار ماده خشکک اولیکه ککه در بطکری

های سری دوم به درون متتویات بطریمتاسبه گردید. 

-میلکی 05ه شد و دوبار با لیتری ریختمیلی 711فالسک 

)بلومکل و بمکر  لیتر متلول شکوینده خنثکی شسکته شکد

و متتویکات بکرای تعیکین دیکواره سکلولی مککورد  (0992

 استواده قرار گرف . 

 وش محاسباتر

قابلی  هضم ماده آلی، پکروتیین خکام و دیکواره سکلولی 

یونجه پس اد افزودن سطوح مختلکف گکل بومکادران یکا 

توکاوت چکرچ و پونکد  شسکاس روبرگ اکالیپتوس بکر ا

 ( متاسبه و ارایه شد. 0999)

 روش آماری 

چهار تمرار برای هر آدمایش مورد استواده قرار گرف . 

 مکدل اد اسکتواده با تصادفی کامال  طرح قالب در هاهداد

 0/9ویکرایش   SAS( در نرم افزار GLMعمومی ) خطی

ر دیک صکورتبکه استواده مورد آماری مدل شدند. آنالیز

                                               Yij=μ+Di+eijبود:

 Di میانگین هر فراسنجه، μمشاهده،  Yijدر این مدل 

ها میانگین باشد.خطای آدمایش می eijاثر سط  گیاه و 

  بر اساس روش دانمن مقایسه شدند.
 

  نتایج

 های ثانویهترکیب شیمیایی و متابولیت

 ترکیب شیمیایی و همچنین  های حاصل ادداده

های ثانویه یونجه، گل بومادران و برگ متابولی 

ارایه شده اس . یونجه  0اکالیپتوس در جدول شماره 

متتوی مقادیر دیاد دیواره سلولی و مقدار متوسط 

پروتیین خام بود. دیواره سلولی گل بومادران بیشتر اد 

دیر خام آن کمتر بود. مقابرگ اکالیپتوس ولی چربی

خام هر دو گیاه نزدیک به هم بود. یونجه پروتیین

متتوی مقادیر کم کل تانن و ساپونین بود. برگ 

اکالیپتوس دارای بیشترین مقدار ترکیبات فنولی بود و 

مقادیر کل تانن و ساپونین آن بیشتر اد مقادیر مشابه 

  در گل بومادران بود.
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ترکیب برخی متابولیت های ثانویه )گرم در کیلوگرم ماده خشک(  میانگین ترکیبات شیمیایی و میانگین -1جدول

 یونجه، گل بومادران و برگ اکالیپتوس

 برگ اکالیپتوس گل بومادران یونجه 

 943 901 0/917 ماده آلی

 0/99 3/010 032 پروتئین خام

 0/059 2/20 0/00 عصاره اتری

 391 7/513 0/597 الیاف نامتلول در شوینده خنثی )دیواره سلولی(

 3/99 3/03 9/5 کل ترکیبات فنولی

 0/02 1/9 5/5 ترکیبات فنولی غیر تانن

 0/20 3/05 4/1 کل تانن

 0/024 5/72 4/01 ساپونین استروئیدی

 

 ثرات گیاهان دارویی بر قابلیت هضما

داری بومادران در سطوح مختلف تاثیر معنیگل افزودن

سلولی خام و دیوارهآلی، پروتیینبر قابلی  هضم ماده

 . (0)جدول  یونجه نداش 

توان اذعان نمود که مقادیر تانن و به عبارتی می

ای باال نبود بومادران به اندادهساپونین موجود در گل

که بتواند در مقادیر اضافه شده تاثیری بر فعالی  

های متیط کش  داشته باشد و قابلی  میمروارگانیسم

در ساعات  تاثیر قرار دهد.هضم مواد مغیی را تت  

- هضم ماده ساع  اولیه( قابلی  09اولیه انموباسیون )

(. 3آلی تت  تاثیر برگ اکالیپتوس قرار نگرف  )جدول 

درصد و باالتر اد آن  01ولی در ساعات پایانی سطوح 

سبب کاهش قابلی  هضم ماده آلی شد به نتوی که 

 درصد برگ 01درصد( در سط   9بیشترین کاهش )

اکالیپتوس مشاهده شد. روند تاثیرگیاری برگ 

خام و دیواره سلولی اکالیپتوس بر قابلی  هضم پروتیین

نتوی که در کامال  متواوت اد اثرات گل بومادران بود. به

ساعات اولیه انموباسیون، حضور برگ اکالیپتوس سبب 

دار قابلی  هضم پروتیین خام یونجه شد. معنی کاهش

ای اکالیپتوس کاهش قابل مالحضه افزایش سطوح برگ

در قابلی  هضم این فراسنجه داش  به نتوی که 

درصدی یونجه با  01بیشترین اثر به جه  جایگزینی 

اکالیپتوس مشاهده شد. روند تغییرات قابلی  هضم 

دیواره سلولی یونجه در حضور اکالیپتوس مشابه 

 قابلی  هضم پروتیین بود و در کلیه ساعات انموباسیون

سبب کاهش قابلی  هضم شد. اثر سط  جایگزینی نیز 

برگ  درصد 01دار بود و بیشترین کاهش به سبب معنی

    اکالیپتوس ثب  شد.  

 

 بحث

  دهد که گیاهان حاویمطالعات نشان میبرخی 

با افزایش  ها عمدتا  ویاه ساپونینههای ثانویه بمتابولی 

یق جمعی  باکتریایی در اکوسیستم شممبه اد طر

وینا  ؛0999 )چیک ممانع  شمارشدن توسط پروتودوآ

باعث افزایش نرخ تخمیر و به دنبال  (0115و همماران 

)تالیب و همماران  شوندآن، هضم ماده خشک می

در حضور عصاره آبی به عنوان نمونه (. 0997

-گرم در میلیمیلی 705/1و  005/1بومادران )به میزان 

  هضم ظاهری ماده خشک لیتر مای  انموباسیون( قابلی

در حالی که  (.0112)آلمساندر و همماران  افزایش یاف 

ضم های هداری بر فراسنجهمعنی در مطالعه حاضر اثر

مواد مغیی مشاهده نشد. احتماال  مقادیر گل بومادران 

های ثانویه به انداده بولی ااضافه شده و متتوای مت

ای بر این ظهکافی نبوده اس  که بتواند اثر قابل مالح
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برگ اکالیپتوس ها داشته باشد. اثرات کاهشی فراسنجه

های هضم به خصوص قابلی  هضم بر فراسنجه

( نشان داد که 3سلولی )جدول خام و دیوارهپروتیین

رغم اینمه سطوح اضافه شده به جیره پایه، مشابه علی

 یر کامال  متواوت بود. یگل بومادران بود، ولی روند تغ

 

درصد ماده خشک( گل بومادران بر قابلیت هضم مواد مغذی )درصد  21و  15، 11، 5اثر سطوح مختلف ) -2جدول

 انحراف معیار( ±ماده خشک( یونجه در ساعات مختلف انکوباسیون در شرایط آزمایشگاهی؛)میانگین

 
 

 ساعات انموباسیون

7 00 09 04 49 

      ماده آلی 

 ab90/1±59/32 90/0±37/45 17/30±07/1 21/02±79/1 20/00±57/0 یونجه

    *یونجه به همراه سطوح مختلف گل بومادران

 b25/1±90/37 77/0±30/44   73/33±27/0 05/09±47/1 92/00±05/1 درصد 5

 ab31/1±24/32 90/0±70/43 02/35±12/0 92/09±12/1 27/00±19/1 درصد 01

 b99/1±14/32 29/0±14/44 37/35±40/0 00/09±00/0 94/01±19/0 درصد 05

 a49/1±73/41 11/0±73/44 09/35±15/1 02/09±47/1 12/00±25/1 درصد 01

P-value 9030/1 4904/1 4104/1 0199/1 4913/1 

SEM 40/1 09/1 79/1 50/1 72/1 

      خامپروتئین 

 a40/0±70/43 30/1±25/49 09/1±17/53 14/0±03/52 44/32±33/0 یونجه

    *سطوح مختلف گل بومادرانیونجه به همراه 

 ab37/0±05/43 70/1±00/49 20/1±21/50 92/1±54/52 00/32±91/0 درصد 5

 ab95/0±70/40 03/0±29/42 15/0±59/50 70/0±95/57 07/32±72/0 درصد 01

 ab92/0±72/40 39/0±09/49 34/0±97/50 92/0±03/52 31/32±31/0 درصد 05

 b33/0±99/41 04/0±00/42 43/1±29/50 29/1±70/55 00/37±93/1 درصد 01

P-value 4951/1 0112/1 9947/1 9153/1 3000/1 

SEM 59/1 27/1 55/1 50/1 55/1 

    (NDFدیواره سلولی )

 b57/0±91/00 39/0±50/02 29/1±15/00 40/1±99/00 07/1±23/31 یونجه

    *یونجه به همراه سطوح مختلف گل بومادران

 a42/0±09/03 00/0±90/02 90/1±03/00 70/1±19/03 39/1±45/31 درصد 5

 ab39/0±99/00 07/0±72/02 39/0±19/00 02/0±40/03 39/1±94/09 درصد 01

 ab09/0±99/00 20/1±94/02 72/0±12/01 70/0±15/00 23/1±72/09 درصد 05

 ab30/0±93/00 49/0±40/02 52/0±94/09 75/1±91/00 93/1±47/09 درصد 01

P-value 07/1 90/1 01/1 51/1 05/1 

SEM 4230/1 4314/1 4259/1 3230/1 0093/1 

 (.>15/1pدار اس  )حروف متواوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
 ( ارایه شده اس .0999ها پس اد تصتی  انجام شده بنابر توصیه چرچ و پوند )داده*



 43         بومادران و برگ اکالیپتوس بر قابلیت هضم یونجه به روش برون تنیاثرات گل 

 

 

( برگ اکالیپتوس بر قابلیت هضم مواد مغذی )درصد درصد ماده خشک 21و  15، 11، 5اثر سطوح مختلف ) -3جدول

 انحراف معیار( ±ماده خشک( یونجه در ساعات مختلف انکوباسیون در شرایط آزمایشگاهی؛)میانگین

 
 

 ساعات انموباسیون

7 00 09 04 49 

      ماده آلی 

 a29/1±40/41 a37/1±95/44 97/32±50/1 54/31±04/0 09/00±10/0 یونجه

    *ه همراه سطوح مختلف برگ اکالیپتوسیونجه ب

 a42/1±09/40 a55/1±49/45 57/39±14/1 73/30±70/1 01/04±15/0 درصد 5

 ab19/1±20/39 b13/1±00/43 07/37±50/0 93/09±94/1 72/00±30/1 درصد 01

 bc25/1±52/37 bc12/1±03/40 53/35±49/0 02/09±49/1 91/01±31/1 درصد 05

 c73/1±49/35 c30/1±99/41 90/34±34/0 10/09±93/0 93/09±90/1 درصد 01

P-value 0733/1 0291/1 3007/1 1032/1 1130/1 

SEM 70/1 59/1 72/1 27/1 52/1 

      خامپروتئین 

 a99/1±49/39 a00/1±19/47 a53/1±17/50 a71/1±07/57 a29/1±90/75 یونجه

    *یونجه به همراه سطوح مختلف برگ اکالیپتوس

 a50/0±02/39 a95/1±43/45 ab70/1±20/49 b70/0±14/54 b53/0±39/73 صددر 5

 a05/0±40/39 a59/1±09/44 b40/1±15/49 c45/0±17/50 c90/0±59/70 درصد 01

 b90/1±91/35 b44/1±39/40 c45/1±29/44 d34/0±39/49 d14/0±29/57 درصد 05

 c05/0±21/34 b72/1±70/39 c79/1±04/44 d57/0±74/42 d45/0±33/57 درصد 01

P-value 1119/1 1154/1 1100/1 1115/1 1114/1 

SEM 24/1 94/1 90/1 02/0 30/0 

     (NDF) دیواره سلولی

 a39/1±22/01 a72/1±79/07 a04/0±35/01 a25/0±27/03 a23/1±99/31 یونجه

    *یونجه به همراه سطوح مختلف برگ اکالیپتوس

 ab52/1±44/01 a40/1±70/70 a20/1±90/09 a07/0±07/03 a79/1±02/30 درصد 5

 bc02/1±99/9 ab30/1±59/04 b92/1±43/09 b53/1±77/01 b75/1±90/09 درصد 01

 c33/1±91/9 ab25/1±41/04 bc20/1±07/09 b20/1±49/01 c34/1±50/02 درصد 05

 d35/1±05/9 b05/1±11/04 c15/0±47/02 b10/0±27/09 c00/0±10/02 درصد 01
P-value 1122/1 1255/1 1102/1 1034/1 1100/1 

SEM 00/1 40/1 42/1 75/1 70/1 

 (.>15/1pدار اس  )حروف متواوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
 ( ارایه شده اس .0999ها پس اد تصتی  انجام شده بنابر توصیه چرچ و پوند )داده*

 

جدول های ثانویه این گیاه )باالتر بودن میزان متابولی 

تواند دلیلی بر تواوت ( در مقایسه با گل بومادران می0

 یر باشد، هر چند نوع و نسب  ترکیبات یدر روند تغ

نیز عامل مهمی در اثرگیاری  های ثانویهمتابولی 
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اد شود. گیاهان دارویی بر قابلی  هضم متسوب می

 ییدارو اهانیموجود در گ یهاها و تانننیساپونطرفی، 

اثرات  نییپا یهستند که در ددها یباتیرکبه عنوان ت

 یشممبه دارند؛ هرچند، سطوح باال  یفعال یرو یمطلوب

شممبه  ریتخم یبر الگو یآن مممن اس  اثرات معموس

با توجه به این  (.0113داشته باشد )هس و همماران 

ای نمته که برگ اکالیپتوس دارای مقادیر قابل مالحظه

ان چنین استنباط کرد که توباشد میتانن و ساپونین می

ها در متیط شممبه یا در انموباسیون مای  ساپونین

شممبه با تجزیه کلسترول غشایی پروتودوآ و در نهای  

-سبب ککاهش تجزیکه (0999)چیک  مرگ پروتودوآ

شوند. ییری پروتیین خوراک وابسته به پروتودوآ میپ

با  هانیساپونعالوه بر این، گزارش شده اس  که 

که  دهندیم لیکمپلمس تشم سلول پروتودوآ هوارید

رفتن  نیو اد ب یسلول هوارید یباعث اد هم گسستگ

-تانن (.0110و همماران  سی)فرانس دنشویپروتودوآ م

ها و ترکیبات فنلی موجود در گیاه نیز در متیط شممبه 

های هیدروژنی بین )یا مای  انموباسیون( با ایجاد پیوند

ین با ایجاد یک کمپلمس غیرقابل بخش تانن و پروتی

باعث کاهش قابلی   ،pH  تاثیر هضم برگش  پییر تت

های پییری آن توسط باکتریانتالل پروتیین و تجزیه

و پروتیین را  (0110)نیگوا و همماران شوند شممبه می

ها کنند. هم چنین تاننهای میمروبی متافظ  میاد آنزیم

یتیک در شممبه باعث های پروتئولبه عل  مهار آنزیم

 )بلومل و دنشوکاهش تجزیه پییری پروتیین می

ای اد با توجه به اینمه بخش عمده (.0992همماران 

ککی در شممبه توسط دیکواره سلولی مواد خورا

های میمروبی مورد هضم آنکزیم ها ومیمروارگانیسم

تغییر در جمعی  میمروبی شممبه اثرات  ،گیردقرار می

طوری هضم این بخش اد خوراک دارد بهمستقیمی بر 

های ثانویه اد که در آدمایشی گیاهان حاوی متابولی 

طریق تغییر در فلور میمروبی شممبه و تتریک رشد 

های مرتبط با هضم فیبر، پتانسیل هضم میمروارگانیسم

سلولی موادخوراکی افزایش یاف  و افزودن  دیواره

تجزیه پییری  عصاره بخش هوایی بومادران به جیره،

درصد افزایش  03دیواره سلولی جیره را به میزان 

(15/1p<داد )  همچنین با (. 0110)برودیسمو و همماران

های سسبانیا، افزایشی در جمعی  افزودن ساپونین

درصد( و  00-45) فیبروباکتر سوکسینوژنز

درصد ( مشاهده  03-41) رومینوکوکوس فالوفاسینز

 مطالعات نشانبرخی . (a0119 )گل و همماران گردید

 هاییباکتر شیدر افزا ینقش مهم نیکه ساپون دهدیم

؛ پاترا و  b 0119)گل و همماران بریکننده فهیتجز

دارد )گل  هوادییب هایقارچ نی( و همچن0119 همماران

در مطالعه کنونی روند تغییرات (. b 0119و همماران

افزودن گل کامال  متواوت اد نتایج این متققین بود و 

خام و دیواره یینبومادران تغییری بر قابلی  هضم پروت

سلولی نداش  ولی برگ اکالیپتوس به میزان قابل 

ای هر دو فراسنجه را کاهش داد. مطالعات مالحظه

متعددی به منظور بررسی اثرات گیاهان دارویی بر 

قابلی  هضم انجام شده و نتایج متواوتی گزارش شده 

( نشان دادند که تخم 0103مماران )اس . ناصری و ه

داری بر قابلی  هضم ماده آلی شنبلیله تاثیر معنی

نداش  هرچند سبب افزایش قابلی  هضم پروتیین خام 

و کاهش قابلی  هضم دیواره سلولی شد. اد طرفی 

درصد ماده  01ریشه مارچوبه در سطوح پایین )حداکثر 

 خشک(  سبب بهبود هضم ماده آلی شد ولی سطوح

دار قابلی  هضم این باالتر آن سبب کاهش معنی

فراسنجه شد. روند تاثیر ریشه مارچوبه بر قابلی  

هضم پروتیین خام و دیواره سلولی شبیه اثرات برگ 

اکالیپتوس بود و کاهش این دو فراسنجه را در ساعات 

ون به همراه داش . این در حالی اس  مختلف انموباسی

کیبات فنولی این گیاهان که ترکیب درصد و میزان تر

حسن -عالوه بر آن، ال  کامال  با هم متواوت اس .

( بیان نمود که اثرات سمی گونه های واجد تانن 0994)

ها نیس  بلمه روی پروتودوآ تنها به سبب خود تانن

ها اس . ها نظیر ساپونینحضور سایر متابولی 

 هایمروبیم یریپیبر توان عادت یمبن یشاتیآدما
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وجود دارد. به عنوان  نیساپون رینظ یباتیبه به ترکشمم

ساع   7( اظهار نمودند که تا 0992مثال ممار و بمر )

کواالجا  نیدر ساپون یرییتغ ،شممبه  یبا ما ونیانموباس

 ون،یدمان انموباس شدنتر یبا طوالن یمشاهده نشد ول

ساع   04که در  یبه نتو اف ی شیافزا نیساپون هیتجز

بود که در حضور  یدرحال نیا د؛ید رسدرص 011به 

 ونیساع  انموباس 04تا  یشممبه اتوکالو شده حت  یما

که  افتندیدر نیمتقق نینداش . ا نیساپون یرو یریتاث

به  درهستند که قا هاییمیآنز یشممبه دارا هایمروبیم

و همماران  سونیمات ن،چنیم. هباشندیم نیساپون هیتجز

 هاییعدم حضور باکتر ( نشان دادند که در0999)

ساع   9بعد اد  ونجهی هاینیدرصد ساپون 24فعال، 

ساع   04شممبه ظاهر شدند و تا   یدر ما ،ونیانموباس

 هاییدر آنها مشاهده نشد. اما در حضور باکتر یرییتغ

در  نیغلظ  ساپون ون،یساع  انموباس 4 فعال پس اد

 عل  کاهش را نیمتقق نی. ااف یشممبه کاهش   یما

 دانستند. هامروبیتوسط م نیساپون هیتجز

 

 یرگیجهینت

، سطوح به کار رفته شیحاصل اد آدما جیتوجه به نتا با

نشان  شیآدما نیدر ا پتوسیاکالبرگ بومادران و  گل

بر هضم  ییدارو اهیدو گ نیا یگیارریداد که روند تاث

 لیاد دال یمیاحتماال   .کامال  متواوت بود ونجهی یریپی

 هاینوع و نسب  ر،یتواوت، وجود مقاد نیا یاصل

و تانن  نیساپون رینظ ایهیثانو های یمتابول متواوت
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Abstract  
BACKGROUND: Achillea flower and Eucalyptus including phenolic components which may affect 

rumen fermentation pattern. OBJECTIVES: This study carried out to evaluate effect of Achillea  
millefolium flower (AM) and Eucalyptus globolus leaf (EG) on alfalfa OM, CP and NDF 

digestibility (in vitro) at different incubation times (6, 12, 18, 24 and 48h). METHODS: Rumen 

liquor collected from two Sanjabi sheep fitted with permanent fistula and in vitro nutrients 

digestibility were measured using Tilly and Terry procedure. Treatments were alfalfa (control) and 

alfalfa plus different levels (5, 10, 15 and 20% of DM) of AM or EG. RESULTS: Total phenolic 

components of alfalfa, AM and EG were 5.9, 23.3 and 89.3 g/Kg DM, whereas total tannins were 

0.4, 15.3 and 72.2 g/ Kg DM. Saponins were at the rate of 10.4, 67.5 and 174.1 g/ Kg DM, 

respectively. Incorporation of different levels of AM to the media containing alfalfa resulted in no 

significant alteration in OM, CP and NDF digestibility. Replacement of alfalfa by EG at initial stage 

of incubation (≤ 18 h) had no significant effect on digestibility but following prolongation of 

incubation it decreased (P<0.05) nutrients digestibility. Crude protein digestibility start to decline 

due to partial replacement of alfalfa hay by EG and highest effect was observed at 20 percent. NDF 

digestibility of alfalfa also decreased (P<0.05) by incorporation of EG to the media. 

CONCLUSION: It can be concluded that, both herbal plants were influenced nutrients digestibility 

of alfalfa in different manner. Although, EG decreased nutrients digestibility of alfalfa at different 

percentage level but AM did not influence its digestibility. 
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