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  دارو در تغذیه دام - نقش گیاهان علوفه
  

    2زري مقدم علی نخ، 1*معصومه رئیس میرزائی  
  کاووسدانشگاه گنبد گروه تولید گیاهی  استادیار  2 ،دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اکولوژي کشاورزي دانشگاه گنبد کاووس 1

  
  
  

  چکیده 
. عنوان یکی از ارکان تغذیه مورد توجه علماي علم تغذیه بوده است تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه بشري همواره به

براي  )مراتع( منابع طبیعیاز برداري بهینه  بهرههاي مناسب از جمله علوفه و  تأمین پروتئین حیوانی مستلزم تهیه نهاده
برداري از مراتع و همچنین افزایش کارآیی  این پدیده مستلزم اعمال مدیریت مناسب در بهره. باشد میتغذیه دام و طیور 

برداري از منابع تولید علوفه  براي این منظور باید تمهیداتی در جهت افزایش کارآیی بهره. اي است تولید گیاهان علوفه
دارو که داراي مزایاي اقتصادي و اجتماعی فراوانی است اشاره  توان به تولید علوفه از جمله این تمهیدات می. عمل آید به

عالوه بر دارا بودن ) مثل شنبلیله(دارویی - اي همراه گیاهان علوفه به) مثل سورگوم(اي  کشت مخلوط گیاهان علوفه. کرد
داراي هاي هرز،  علف و ها بیماري ،کاهش آفاتفواید کشت مخلوط از جمله افزایش میزان محصول نسبت به تک کشتی، 

و  میاهاي د هوردآفرو  کاهش هزینه تولید ،هاي دارویی کاهش هزینه ها در دام، مزیت درمانی همچون پیشگیري از بیماري
موضوع باعث کاهش مصرف دارو در دام و افزایش کیفیت گوشت مصرفی  این .شود یش سالمت عمومی جامعه میاافز

 ،در این مقوله. باشد یه جامعه و همسو با کشاورزي پایدار و ارگانیک میتوسط انسان و در پی آن بهبود وضعیت تغذ
 ها، تغییر در سیستم تغذیه دام و کاهش مصرف مواد شیمیایی تحریک کننده رشد کاهش مصرف آنتی بیوتیک

دام و انسان، تر و سازگارتر با سالمتی  کم خطر طبیعیأ مواد مضر با موادي با منش جایگزین کردن و )ها و غیره هورمون(
  . گیرد کار قرار میسر لوحه 

  
  پروتئینعلوفه، گیاه داروئی، کشت مخلوط، : هاي کلیدي اژهو

  
  همقدم -1

عدم وجود علوفه و خوراك کافی جهت تغذیه دام  ترین مشکالت تولید پروتئین و محصوالت دامی در کشور، یکی از عمده
میلیون  90ایران با مساحتی بالغ بر مراتع رویه و باالخره فشار جمعیت سبب شده است  برداري نامطلوب، شخم بی بهره .است

) هاي کشور دامدرصد  22(میلیون واحد دامی  16غذاي فقط تواند  بهمیلیون تن علوفه خشک در سال  10هکتار و تولید حدود 
اي به عنوان ماده اولیه در تأمین  تولید گیاهان علوفه کشت و .دکنخارج وارد از  رارا تأمین نماید و بخش اعظم منابع غذایی دام 

. اي برخوردار است مواد پروتئینی و لبنی در حفظ سالمتی و امنیت غذایی کشور و همچنین نیل به خودکفائی از اهمیت ویژه
لید پروتئین و خصوص تو اي در کشور و نقش این گیاهان در تأمین امنیت غذایی و به رغم جایگاه بارز گیاهان علوفه علی

   ).1389کشاورز افشار، (هاي دامی، امروزه همچنان کمبود تولید این گیاهان در کشور وجود دارد  فرآورده
  

                                                        
*1 m_mirzai29@yahoo.com  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392، اسفند 8 

 

 

  مین علوفهأمنابع ت -2
هاي جنبی تولید محصوالت کشاورزي  هاي و فرآورد مین علوفه شامل سه بخش مراتع، کشت گیاهان علوفهأمنابع ت

تر از دو  د مهمنکن دلیل نقشی که در سالمت دستگاه گوارش دام ایفا می اي به اهمیت گیاهان علوفه ،که در این میان باشد می
مین نیاز غذایی دام تحت عنوان أصرفا جهت ت ،دسته اول .شوند سه دسته تقسیم میبه اي  منابع علوفه .باشد بخش دیگر می

لحاظ دارا  مین نیازهاي غذایی، بهأعالوه بر ت ،دسته دوم .دهند ي دام را به خود اختصاص می که بخشی از جیره است علوفه
هاي مختلف نقش ایفا  ها و حتی درمان بیماري ري از بروز بیماريیدر تحریک رشد، پیشگ ،هاي ثانویه مناسب بودن متابولیت

باالیی ندارند ولی با اعمال اي  دالیلی ارزش علوفه ساله و چند ساله که به گیاهی دارویی یک هاي گونه ،دسته سوم .کنند می
اي با کمیت باال و ارزش دارویی فراوان  توانند علوفه اي رایج می مدیریت علمی و آگاهانه انسان از کشت مخلوط با گیاهان علوفه

 چی، چائی( شوند دارو طبقه بندي می -سوم تحت عنوان علوفه اي دسته دوم و منابع علوفه ،بر اساس تعاریف فوق .تولید کنند
1392(.  

  
  اي مناسب  کشت گیاهان علوفه -3

اي در کشور باید بیش از پیش مورد توجه متولیان بخش  با توجه به موارد مطرح شده، گسترش کشت گیاهان علوفه
کارهاي مدیریتی و علمی جهت افزایش تولید علوفه در کشور امري اجتناب ناپذیر  اتخاذ راه. کشاورزي و محققان قرار گیرد

نحوي که بتواند ضمن تأکید بر تضمین نیازهاي غذایی،  در تغذیه دام به) دارو-  علوفه(از طرفی، تأمین منابع جایگزین  .است
در کشاورزي رایج، یکی . هاي احتمالی را فراهم نماید، بسیار حائز اهمیت است شرایط مناسبی براي پیشگیري و درمان بیماري

ي غالت همچون جو، ذرت و یا استفاده از گیاهان  هاي غذایی غنی از دانه اده از جیرهاز ارکان مهم افزایش تولید دام، استف
. باشد ها می هاي جانبی و مواد شیمیایی براي تحریک رشد و پیشگیري از بروز بیماري ها در کنار مکمل سیلویی و انواع کنسانتره

شود که خود سبب بروز  هاي نشخوار کننده می بولیکی در دامهاي متا باعث بروز انواع بیماريرویه از این ترکیبات  استفاده بی
ي رشد و همچنین داروهاي شیمیایی که  کننده از طرف دیگر، کاربرد داروهاي مکمل و تحریک. گردد مشکالت فراوان در دام می

اي مورد استفاده قرار  دهها و دیگر داروهاي شمیایی در سطح گستر بیوتیک شوند مانند آنتی ها استفاده می براي درمان بیماري
چی،  چائی( آورد هاي دامی را پایین می سالمت فرآورده اپایداري تولیدات دامی را کاهش داده و ثانی این روند اوال. گیرد می

  . هاي ارگانیک افزایش یابد هاین مسئله موجب شده توجه به تولید محصوالت و فرآورد ).1384
هاي  ویژه در طی سال هاي طبیعی به طور کلی فرآورده هاي گیاهی و به داروها و درمانگرایش عمومی جامعه به استفاده از 

هاي  مخرب و جانبی داروهاي شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی آثار ترین علل آن اثبات مهم. استبه افزایش  اخیر رو
حلی براي جلوگیري از بروز   عنوان راه دارو به-  فهتولید علو. کند از سوي دیگر بوده است محیطی که کره زمین را تهدید می زیست

استفاده مطلوب، منطقی و بهینه از این منابع که  .سو بودن با کشاورزي پایدار مطرح شده است چنین مشکالتی و همچنین هم
نیازهاي عمده تواند ضمن تأمین بخشی از  می تر از صنایع دارویی شیمیایی است تر و ساده لحاظ فناوري بسیار کم هزینه به

با  ،بنابراین. تنابهی ارز جلوگیري نموده و مانع گسترش وابستگی به بیگانگان شودعاز خروج مقادیر م ،بهداشتی و درمانی جامعه
هاي علمی  گرایانه از وضعیت موجود این منابع و کاربرد روش ها و راهکارهاي مناسب و مبتنی بر یک شناخت واقع اتخاذ سیاست

توان به درکی واقعی و اصولی در  می م ابعاد اعم از کاشت، داشت، برداشت و بهره برداري صنعتی و اقتصادي آنو صحیح در تما
خصوص نقش و بازدهی گیاهان دارویی در جوامع رو به رشدي همچون ایران رسید و عالوه بر حفظ و حراست از این 

  ). 1383یزدانی، (فت ابه شکوفایی و توسعه پایدار جامعه نیز دست ی ،هاي ملی سرمایه
  
  دارو، محیطی علوفه مزایاي زیست -4

لحاظ درمان و هم پیشگیري از  گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع هم به
این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپاي بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذایی . ها برخوردار بوده و هستند بیماري
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. باشد محیطی فراوانی نیز می دارو داراي مزایاي زیست-علوفه .)1386مجنون حسینی، ( اند ها بوده طول نسل و دارویی بشر در
اي به  ها است که گیاهان علوفه  سال. دارویی کارآمد است -اي دارو کشت مخلوط گیاهان علوفه -هاي تولید علوفه یکی از روش

عنوان راهکاري براي  وط بهمخل کشتتقریبا در تمام متون علم کشاورزي از . اند برداري قرارگرفته کشتی مورد بهره صورت تک
، سبب کشاورزي بوم سازگار هاي سامانهکشت مخلوط به عنوان یکی از . شده است افزایش تولید محصوالت کشاورزي نام برده

ها و در مجموع  از منابع، کاهش فشار آفات و بیماري وري افزایش بهره، ت، افزایش تولید محصوالکشاورزيزیستی  افزایش تنوع
دلیل نوسانات و  بهکه ممکن است  ولیدت یسکین رهمچن کشت مخلوط. شود می پایداري کشاورزيسطح زایش منجر به اف

تحقیقات نشان داده است ). Vandermeer )1989 رساند دلیل نوسانات بازار ایجاد شود را به حداقل می تغییرات اقلیمی و یا به
مخلوط ممکن است از نظر استفاده از  يکارآمدتر از منابع است چرا که اجزاکه برتري بیولوژیک زراعت مخلوط نتیجه استفاده 

که وقتی با هم کشت شوند استفاده مؤثرتري از نظر آب و مواد غذایی نسبت به کشت خالص  طوري همنابع رشد متفاوت باشند ب
 ).1377مظاهري، ( داشت خواهند

  
  دارو، عنوان علوفه شنبلیله به -5

. رود دارویی جهان به شمار می_ترین گیاهان زراعی شنبلیله از جمله قدیمی .دارو شنبلیله است- علوفهیکی از گیاهان 
شنبلیله یک گیاه دارویی مهم ). 1383پورنوایی،  نجف(آفریقاي شمالی و سواحل شرقی مدیترانه است  منشأ این گیاه نواحی

عالوه بر این، سالیان متمادي است که از اندام . گرفته است اي مورد استفاده قرار می طور گسترده است که در طب سنتی به
سبب تولید آلکالوئیدهاي دارویی، ترکیبات  این گیاه به. دگرد هاي پرمصرف استفاده می عنوان یکی از سبزي رویشی آن به

تریگونلین و اسید . ترین گیاهان دارویی جهان قرار دارد بخشی باال در زمره مهم ها و قدرت درمان استروییدي، ساپوژنین
ش کلسترول خون بسیار روند که در درمان دیابت و کاه شمار می هاي گیاه شنبلیله به ترین متابولیت نیکوتینیک از جمله مهم

هاي ضد  دیاسژنین ترکیب مهم دیگر بذر این گیاه است که در تولید استروییدهاي دارویی از جمله قرص. باشند موثر می
خصوص در صنایع داروسازي و غذایی از  کاربرد شنبلیله در ابعاد وسیع در جهان به). 1385امیدبیگی، (شود  بارداري استفاده می 

دارد، توصیه  اي نقش عمده نیتروژنیله در تثبیت بلشنل از آنجا که). 1383پورنوایی،  نجف(برخوردار است  اي جایگاه ویژه
پورنوایی،  نجف( کشت شوندنیتروژن وافري دارند در اراضی مورد نظر برداشت شنبلیله گیاهانی که نیاز به  پس ازشود  می

  ).1385دینی، (کند  ا از محیط دور میدانه شنبلیله به علت بوي خاصی که دارد آفات ر). 1373
  
  گیرينتیجه - 6
اي در کنار یک گیاه دارویی عالوه بر افزایش تولید و حل  توان نتیجه گرفت که کشت توأم یک گیاه علوفه طور کلی می به

، افزیش سالمت عمومی ي دامی ووردهارآکاهش قیمت ف ،کاهش هزینه تولید ،هاي دارویی کاهش هزینهمشکالت اقتصادي، 
ترین دستاورد اکولوژیکی کشت مخلوط را  توان مهم هشاید ب. باشد متضمن مزایاي اکولوژیکی و زیست محیطی فراوانی می

این مقوله از تبعات کشت مخلوط است که با . هاي زراعی دانست در اکوسیستم )عنوان کلید پایداري به( افزایش تنوع زیستی
در این صورت، راندمان مصرف در تمام سطوح  .شود سوي کشاورزي پایدار تلقی می م مهمی در حرکت بهگا ،ایجاد تنوع زیستی

 .انرژي به بیشترین میزان خود خواهد رسید
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