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هاي حاوي گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر بررسی تأثیر جیره
هاي خونی گوسفند عربیاي و برخی فراسنجهشکمبه

3خلیل میرزاده و 3مرتضی چاجی ،3وکیلی، صالح طباطبایی*2، طاهره محمدآبادي1مکیه عبادي

4/2/95: تاریخ پذیرش24/7/94:  تاریخ دریافت

چکیده
وصیات هضم پذیري، بر خصبه جاي یونجه در جیره) منبع غنی از پروتئین(هدف از این آزمایش بررسی تأثیر استفاده از سوبابل 

حاوي سوبابل  يجیرهو ) بدون سوبابل(شاهد يجیره ها بادام.در گوسفند عربی بودهاي خونی و برخی فراسنجهاي تخمیر شکمبه
ي شاهد و نتایج نشان داد که تفاوت بین تیمارها. روز تغذیه شدند 40براي مدت ) درصد جایگزین یونجه شد 50سوبابل به میزان (

و  88/66به ترتیب (خشک  يقابلیت هضم ماده،)گرم در روز 00/954و  50/1190به ترتیب(خشک مصرفی يدر ماده حاوي سوبابل
) درصد 07/69و 32/61به ترتیب (و پروتئین خام ) درصد 36/39و 49/33به ترتیب (خنثی  ي، الیاف نامحلول در شوینده)درصد 41/56

اي کدام از این فاکتورها به ازشکمبه، مدت زمان خوردن، نشخوار، جویدن و هر pHنیتروژن آمونیاکی و ). <05/0P(دار نبود معنی
هیچ تفاوتی بین تیمارها براي گلوکز، ازت  ).<05/0P(شاهد و سوبابل متفاوت نبود  يو پروتئین خام بین دو جیره NDFخشک،  يماده
میکروبی و پارتیشنینگ فاکتور کاه  يپتانسیل تولید گاز، تولید توده). <05/0P(گلیسیرید وجود نداشت تريخون، کلسترول و ياوره

کاه گندم و  NDFو خشک  يهمچنین قابلیت هضم ماده). <05/0P(سویا در تیمار شاهد و سوبابل تفاوتی نداشت  يگندم و کنجاله
درصد یونجه  50بر طبق نتایج، استفاده از گیاه سوبابل به میزان.)<05/0P(سویا بین دو تیمار شاهد و سوبابل متفاوت نبود  يکنجاله

سوبابل را باگیاه ها نداشت، بنابراین شاید بتوان هاي خونی دامجیره تأثیري بر قابلیت هضم و تخمیر، فعالیت نشخوار و فراسنجهدر
. گوسفند عربی استفاده نمود يدر جیرهجایگزین یونجه درصد 50تانن و میموزین به میزان مواد سمی وجود داشتن 

هاي خونی، گوسفند عربیپذیري، تخمیر، فراسنجهسوبابل، هضم:کلمات کلیدي

مقدمه
اي برخوردار تأمین پروتئین حیوانی از اهمیت ویژه.

دام، با فراهم آوردن منابع جدید در  يعلم تغذیه. است
 ينکته. گرددجیره، سبب افزایش تولید دامپروري می

هایی است که عالوه بر تأمین مناسب جیره ياساسی، تهیه
مواد مغذي براي دام، از لحاظ اقتصادي هم مقرون به 

وري هر لذا استفاده از منابع گیاهی و بهره. صرفه باشد
هاي محیط پرورش، ما را به این تر از پتانسیلچه بیش

با توجه به قیمت باالي منابع .تر خواهد کردهدف نزدیک

ي علوم دامی و صنایع ، دانشکدهعلوم دامی کارشناسی ارشد يآموختهدانش1
ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزي و ، دانشکدهدانشیار گروه علوم دامی*2

کشاورزي ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه، دانشکدهگروه علوم دامی دانشیار3

منابع ، تالش زیادي در جهت استفاده از جیره پروتئینی
. نشخوارکنندگان صورت گرفته است يجایگزین در جیره

بشري کمبود مواد  يهاي جامعهامروزه یکی از بحران
غذایی است که افزایش روز افزون جمعیت نیز بر این 

متی الجا که یکی از اصول ساز آن. افزایدبحران می
خوب و مفید است، افزایش  يانسانی تغذیه يجامعه

ت کشاورزي به ویژه منابع پروتئینی که التولید محصو
امري ضروري  ،روندیکی از منابع مهم تغذیه به شمار می

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستانغذایی، دانشگاه 
طبیعی رامین خوزستانمنابع

E-mail: mohammadabadi@ramin.ac.ir)مسئول ينویسنده(
رامین خوزستانو منابع طبیعی
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هاي مهم رسیدن به این یکی از روش. رسدبه نظر می
 ياقتصادي در جیره يجود آوردن شرایط بهینهوهدف به 
تر با ها به منظور دستیابی به منابع پروتئینی ارزانغذایی دام

سوبابلدرخــت  .باشدکیفیت و کمیت بهتر می
)Leucaena leucocephala( از گیاهانی اســت کــه به

هاي داغ و دلیل مقاومت زیاد به هواي گرم و تابســتان
طوالنی مناطق گرمســیر، در اســتان خوزستان به وفور 

کاشت بذر  يازدیاد سوبابل به وسیله.اســت شدهکشت 
روز  150تا  125بعد از  و پذیر است در اوایل پاییز امکان

.Subrahmanyam et al(دهد کاشت گل می 1997(.
ي این درخت در فصل تابستان و پاییز صورت تولید میوه

یک . باشدسوبابل داراي رشد سریع می. گیرد می
اي است که در ارزش غذایی با یونجه محصول علوفه

خشک علوفه  يتن ماده18تا  6حدود . کندیبرابري م
در هکتار در فصل مرطوب و) تازه يتن علوفه80تا20(
خشک در هکتار در فصل خشک تولید  يتن ماده 3تا  2

میموزین یک آمینواسید غیر پروتئینی سمی است . کندمی
درصد 10تا3هاي گیاه سوبابل قسمت يکه در همه

شکمبه  در.  )Hammond 1995(خشک وجود دارد يماده
4و  3ها به به طور عمده توسط میکروارگانیسم

) پیریدون 4-هیدروکسی -3(هیدروکسی پیریدوندي
توانند هاي گیاهی همچنین میشود اما آنزیمتبدیل می

دي هیدروکسی پیریدون در حین  4و  3میموزین را به 
 Gupta and Atreja(جویدن علوفه در دهان تجزیه کنند

سمی بوده که  اي تانن موجود در سوبابل ماده.  )1999
چنانچه دام مقدار . شود منجر به مسمومیت در گوسفند می

زیادي خوراك حاوي تانن باال مصرف کند، به میزان 
زیادي مشتقات حاصل از اسید گالیک در شکمبه حیوان 
تولید شده که باعث ایجاد مت هموگلوبینمیا در حیوان 

محققان گزارش کردند ). 1388مسگران دانش(گردد می
شاخ و برگ در  ايضدتغذیهفاکتورهاي  به دلیل وجود

. یابدمیقابلیت هضم کاهش  و، هضم فیبر مختل سوبابل
باعث شونداي ممکن استمواد ضدتغذیه ،از طرفی

مین انرژي و أهاي قابل تخمیر و پروتئین، با ت هیدرات کربو
ها موجب افزایش آمونیاك مورد نیاز میکروارگانیسم

.Hassan Sallam et al(شوند پذیري هضم 2010(.
 يسوبابل در تغذیهگیاه استفاده از در مورد اطالعات 

ایران ب و هوایی مختلف آشرایط نشخوارکنندگان در 
استفاده هدف از این آزمایش بررسی تأثیر محدود است و 

-از سوبابل به جاي یونجه در جیره بر خصوصیات هضم
هاي خونی اي و برخی فراسنجهپذیري، تخمیر شکمبه

.گوسفند عربی بود

کار مواد و روش
با میانگین بالغ رأس گوسفند عربی  8در این آزمایش 

طور ها به دام. کیلوگرم انتخاب شدند 35±2وزن زنده 
هاي جایگاهتکرار براي هر تیمار درون 4تصادفی با 

هاي  هاي غذایی دام جیره. گرفتندقرارمسقفانفرادي
ها و بر  مورد مطالعه در این آزمایش بر اساس وزن دام

)NRC, 1985(گوسفندطبق جداول احتیاجات غذایی 
حاوي سوبابل  يو شامل جیره )1جدول(تنظیم شدند

 بدون سوبابل يجیرهو  )درصد یونجه 50جایگزین (
ها یک  بودند که به صورت تصادفی به هر گروه از دام

به  50به کنسانتره  نسبت علوفه. تیمار اختصاص داده شد
صبحغذاییيوعدهدودرروزانهخوراك. بود 50

صورتبهوتوزین) 16ساعت(ظهرازبعدو) 8ساعت(
وآشامیدنیآب. شددادهقرارها داماختیاردریکنواخت

ها قرار اختیار آنطور جداگانه دره بخوراك روزانه
هاي آزمایشی  جیرهروز با  40ها به مدت دام. گرفت

.مذکور تغذیه شدند
6خوراك  يروز آخر دوره، مدفوع و باقیمانده 5در 
گیري قابلیت هضم ظاهري جهت اندازهگوسفند رأس 
تخمیر و هضم د روز آخر نیز جهت برآور.آوري شدجمع

تريو تلی با استفاده از تکنیک تولید گاز میکروبی
)Menke and Steingass 1988, Tilley and Terry 1963 (

میزان . مایع شکمبه گرفته شد به روش لوله مري ها از دام
pH  باpH گیري شداندازه) ، سوئیس691متروم (متر .

 -غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه با استفاده از روش فنول
اسپکتروفتومتري و منحنی استاندارد دستگاه هیپوکلرایت با

).Kung and Muck 1997(گیري شداندازه



مکیه عبادي، طاهره محمدآبادي و همکاران

1395پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 60

هاي آزمایشیاجزا و ترکیب مواد مغذي جیره: 1جدول 
هاي آزمایشی جیره

سوبابلشاهدترکیب جیره
5025)درصد(یونجه 

025)درصد(سوبابل 
2525)درصد(کاه گندم

2175/20)درصد(جودانه  
32/3)درصد(کنجاله سویا 
8/08/0)درصد(ویتامینی -مکمل معدنی

2/02/0)درصد(نمک 
005/0)درصد(آهک 

931/45476/45)درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی
25002500)کیلوکالري بر کیلوگرم(قابل متابولیسم  انرژي

00/1100/11)درصد(پروتئین

یکدرنشخوار،فعالیتزمانمدتگیري اندازهبراي
بهها داماي دقیقه5فواصلدروساعته24زمانیيدوره

فعالیتکل. گرفتندقرارمشاهدهموردچشمیصورت
محاسبهنشخواروخوردنهاي فعالیتمجموعازجویدن

حسببرمربوطهرفتاريمحاسباتانجامجهتوشد
استفادهموردمصرفیNDFوخشکيمادهازايبهدقیقه
.گرفتقرار

صبحگاهیيتغذیهپس ازساعت3خونهاي نمونه
آوري و  جمعEDTAلیتري حاويمیلی10هاي  لولهدرون

،در دقیقه دور 3000(جهت جداسازي پالسما سانتریفیوژ
خون، يغلظت گلوکز، اوره. شد) دقیقه15مدتبه

شرکتهاي کیتازاستفادهباگلیسیریدکلسترول و تري
Biochrom(فتومتراسپکتروتوسط دستگاهآزمونپارس

.محاسبه شد) انگلیسکشورساخت،Libra s22مدل
هاي تولید گاز با مدل نمایی ارسکوف و مکدونالد  داده

هاي به دست دادهآماري کلآنالیز. تخمین زده شدند
با کامالً تصادفیطرحقالبآمده از این آزمایش در

يمقایسه. انجام گرفت1/9نسخهSASآماريافزار نرم
سطحدردانکناي دامنهچندآزمونتوسطها میانگین
.شدانجام05/0احتمال

Yij = μ+ Ti + €ij
Yij : شدهمقدار مشاهده

μ : جامعهمیانگین
Ti : اثرiتیمار امین
€ij: خطا(اثرات باقیمانده(

نتایج 
خشک مصرفی  يمادهبین،دست آمدهه بر طبق نتایج ب

شاهد و سوبابل تفاوت  يگوسفندان تغذیه شده با جیره
نتایج قابلیت هضم ). 2جدول (داري مشاهده نشد معنی

مواد مغذي نشان داد تفاوتی بین تیمار شاهد و سوبابل در
 يخشک، الیاف نامحلول در شوینده يقابلیت هضم ماده

). <05/0P(و پروتئین خام وجود ندارد خنثی



. . .هاي حاوي گیاه مرتعی سوبابل بر بررسی تأثیر جیره

139561پاییز، 3، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

هاي آزمایشیهاي تغدیه شده با جیرهمصرف خوراك و قابلیت هضم مواد مغذي در دام :2جدول 
SEMP.valueسوبابلجیره شاهدجیره 

50/119000/95454/7415/0)گرم در روز(ماده خشک مصرفی 
75/39170/41597/3164/0)گرم در روز(ماده خشک دفعی 

88/6641/5677/318/0)درصد(قابلیت هضم ماده خشک
49/3336/3906/330/0)درصد(قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی

32/6107/6921/213/0)درصد(قابلیت هضم پروتئین خام
SEM :ها خطاي استاندارد میانگین.

).<05/0P(وجود نداشت  pHبر طبق نتایج تفاوتی بین تیمار شاهد و سوبابل در نیتروژن آمونیاکی و 

هاي آزمایشیهاي تغدیه شده با جیرههاي تخمیري شکمبه در دامفراسنجه: 3جدول 
SEMP.valueجیره سوبابلجیره شاهد

60/950/1091/051/0)لیترمیلی100گرم در میلی(نیتروژن آمونیاکی
pH75/675/605/000/1
SEM :ها خطاي استاندارد میانگین.

نشان ) 4جدول(ي فعالیت نشخوار  ساعته 24بررسی 
داد مدت زمان خوردن، نشخوار و جویدن تحت تأثیر 

همچنین ).<05/0P(آزمایشی قرار نگرفتند هاي  جیره

 يمدت زمان خوردن، نشخوار و جویدن به ازاي ماده
شاهد  يو پروتئین خام مصرفی در دو جیره NDFخشک، 

). <05/0P(و سوبابل متفاوت نبود 

آزمایشیهاي هاي تغدیه شده با جیرهجدول فعالیت نشخوار در دام :4جدول
SEMP.valueجیره سوبابلجیره شاهدنوع تیمار

5/2670/29586/1124/0)دقیقه در روز(مدت زمان خوردن
0/5100/45072/2321/0)دقیقه در روز(مدت زمان نشخوار
5/7775/74971/2653/0)دقیقه در روز(مدت زمان جویدن

)کیلوگرمدقیقه در (مدت زمان خوردن به ازاء ماده مغذي
0/2273/30997/2111/0ماده خشک مصرفی

4/4534/61361/4614/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
1954238865/8406/0پروتئین خام مصرفی

)دقیقه در کیلوگرم(مدت نشخوار به ازاء ماده مغذي 
0/4347/47117/4662/0ماده خشک مصرفی

2/8675/94380/13171/0خنثیالیاف نامحلول در شوینده 
3730365220/28286/0پروتئین خام مصرفی

)دقیقه در کیلوگرم(مدت زمان جویدن به ازاء ماده مغذي
1/6617/78582/6330/0ماده خشک مصرفی

1131145200/10815/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
4830563450/15606/0پروتئین خام مصرفی

SEM :ها خطاي استاندارد میانگین.
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هاي تغذیه شده هاي خونی دامنتایج مربوط به فراسنجه
ها هاي آزمایشی نشان داد که تغذیه سوبابل به دامبا جیره

داري بر ایش، تأثیر معنیآزم يطی دورهبه جاي یونجه 

گلیسیرید اي خون، کلسترول و ترينیتروژن اورهگلوکز، 
). <05/0P(خون نداشت 

هاي آزمایشیهاي تغدیه شده با جیرههاي خونی در دامفراسنجه :5جدول
SEMP.valueجیره سوبابلجیره شاهد

00/6150/7288/1156/0)لیترگرم در دسیمیلی(گلوکز 
50/3950/3680/136/0)لیترگرم در دسیمیلی(اوره 

50/7950/7504/345/0)لیترگرم در دسیمیلی(کلسترول 
00/8850/8201/658/0)لیترگرم در دسیمیلی(گلیسیرید تري

SEM :ها خطاي استاندارد میانگین.

پتانسیل آید،  طور که از نتایج این آزمایش بر میهمان
سویا بین تیمارهاي شاهد  يکنجاله وتولید گاز کاه گندم 

). <05/0P(داري نداشت و سوبابل اختالف معنی

میکروبی و  يراندمان تودهپارتیشنینگ فاکتور،همچنین 
سویا در  يمیکروبی کاه گندم و کنجاله يمقدار تولید توده

). <05/0P(تیمار سوبابل و شاهد تفاوتی نداشت 

هاي آزمایشیهاي تغدیه شده با جیرههاي تولید گاز کاه گندم در دامفراسنجه :6جدول
SEMP.valueجیره سوبابلجیره شاهد

78/3778/231/1759/0)میلی لیتر(پتانسیل تولید گاز 
004/0009/0003/027/0)لیتر در ساعتمیلی(نرخ تولید گاز 

PF)40/1039/1121/280/0)لیترگرم بر میلیمیلی
40/15640/19584/3249/0)گرممیلی(توده میکروبی 

78/079/0044/077/0)درصد(راندمان سنتز توده میکروبی 
SEM :ها خطاي استاندارد میانگین.

هاي آزمایشیهاي تغدیه شده با جیرهسویا در دام يکنجالههاي تولید گازفراسنجه:7جدول 
SEMP.valueجیره سوبابلشاهدجیره 

50/652/663/097/0)لیترمیلی(پتانسیل تولید گاز 
033/0019/001/007/0)لیتر در ساعتمیلی(نرخ تولید گاز 

PF)76/821/934/183/0)لیترگرم بر میلیمیلی
30/15060/11230/2031/0)گرممیلی(توده میکروبی 

74/075/0036/096/0)درصد(میکروبی راندمان سنتز توده 
SEM :ها خطاي استاندارد میانگین.
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، قابلیت دهدنشان می8طور که نتایج جدول همان
خنثی  يخشک و الیاف نامحلول در شوینده يهضم ماده

دو  هاي تغذیه شده بادر دامسویا  يکاه گندم و کنجاله

داري نداشت سوبابل تفاوت معنیتیمار شاهد و 
)05/0P>.(

)درصد(هاي آزمایشیهاي تغذیه شده با جیرهسویا در دام يپذیري کاه گندم و کنجالههضم :8جدول 
SEMP.valueجیره سوبابلجیره شاهد

کاه گندم
58/6191/5484/1376/0ماده خشک

19/8974/7873/532/0شوینده خنثیالیاف نامحلول در 
کنجاله سویا
02/8500/6301/509/0ماده خشک

36/8975/8080/216/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
SEM :ها خطاي استاندارد میانگین.

بحث
خشک مصرفی  يدر ماده ،دست آمدهه بر طبق نتایج ب

شاهد و سوبابل تفاوت  يگوسفندان تغذیه شده با جیره
به این 2002سال درEroaram.داري مشاهده نشدمعنی

برگ سوبابل به هر شکل  میزانکه با افزایش  نتیجه رسید
ي مصرف ماده به نوعی گراس، )خشک، تازه، پژمرده(

اما.یابدکاهش میي پایه در گوسفند  خشک جیره
Abdulrazak گزارش کردند که  2001در سال و همکاران

خشک، مقدار يمکمل سوبابل با افزایش در مصرف ماده
وهمنی در سال .پایه را تغییري نداد يمصرف جیره

درصد فراورده فرعی پسته  6بادر گاوهایی که  1384
کاهش مصرف ، تغذیه شدند) درصد تانن1/4حاوي (

خوش خوراك به و دلیل آن را  خوراك را مشاهده کرد
فرعی  يپذیري کند فراوردهنبودن، فیبري بودن و تجزیه

.نسبت داد پسته در شکمبه
نتایج قابلیت هضم مواد مغذي نشان داد تفاوتی بین 

خشک،  يقابلیت هضم مادهتیمار شاهد و سوبابل در
و پروتئین خام وجود  خنثی يالیاف نامحلول در شوینده

ها  ، تانن2005در سال  Sallamبر طبق مطالعات . نداشت
هاي خارج از هضم مواد لیگنو سلولزي که وابسته به آنزیم

ها به  سلولی است جلوگیري کرده و از اتصال میکروب
در Megarrityو Jones.دنکن ذرات غذایی جلوگیري می

ک و پروتئین خش يمیزان قابلیت هضم ماده 1985سال 
درصد بیان  7/70و  6/67خام برگ سوبابل را به ترتیب 

محققان گزارش کردند به دلیل وجود ساپونین در . کردند
برگ سوبابل و کاهش فعالیت آنزیم فیبرولیتیک، هضم 

سوبابل لیگنین غالف  ،از طرفی.شودفیبر مختل می
-است که می) درصد 9(باالتر از یونجه ) درصد 64/11(

در  و همکاران Soltan.  تواند قابلیت هضم را کاهش دهد
ي سوبابل در  گزارش کردند که گنجاندن دانه 2012سال 

-خردل در جیره بره يدانه جايدرصد به  50و  25سطح 

يباعث کاهش قابلیت هضم ماده ،هاي در حال رشد
محققان . شودشیر میتولید شک و پروتئین و افزایش خ

هاي افزایش پروتئین موجود در جیرهبا گزارش کردند 
ها  براي میکروارگانیسمآمونیاك شکمبه  ،حاوي سوبابل

-میپذیري فیبر افزایش پیدا  و هضمتر شده قابل دسترس

 يعنوان فاکتور محدود کنندهو کاهش غلظت آن به کند
شود  هاي شکمبه محسوب می رشد میکروارگانیسم

)Mehreze and Orskov مطالعات نشان همچنین ).1977
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درصد در جیره  40و  20مصرف سوبابل در سطح که  داده
به دلیل تحریک عملکرد شکمبه از طریق  علوفه يبر پایه

خشک را  ي، قابلیت هضم ظاهري مادهتأمین پروتئین
گیاهان لگومی باعث افزایش دسترسی به . دهدمی بهبود

ي  ي با زنجیرهپپتیدهال آمونیاك، اسید آمینه و ترکیباتی مث
همچنین این گیاهان  و هضم پروتئین شدهافزایش وکوتاه 

و هاي سلولیتیک  باکتريرشد يوانند فعال کنندهت می
.Barros-Rodrigues et al(باشندهضم فیبر  افزایش

2012.(
و سوبابل در نیتروژن آمونیاکی تفاوتی بین تیمار شاهد 

و همکاران در سال  Sliwinskiاما . وجود نداشت pHو 
گزارش کردند، مصرف سوبابل احتماالً منجر به 2002

آمیناز پروتئین، مهار فعالیت د-تشکیل کمپلکس تانن
-کاهش رشد باکتري،میکروبی توسط تانن قابل هیدرولیز

پروتئین در  يیجه کاهش تجزیهو در نتهاي پروتئوالیتیک 
.Min et al(شودمی شکمبه و  Khyدر حالی که ).2002

میزان با افزایش گزارش کردند 2012سال در همکاران
هاي باتالقی تغذیه شده گاومیش يپلیت سوبابل در جیره

، آمونیاك شکمبه کنسانتره و کاه برنج يبا جیره بر پایه
حاوي  يبا توجه به این که در جیره. کند افزایش پیدا می

در نتیجه با کاهش  ،کاهش یافته NDFمیزان سوبابل،
 تري ترشح شده است که احتماالًتحریک نشخوار بزاق کم

همچنین بر طبق .شودمیشکمبه pHمنجر به کاهش 
محققان، تانن باعث کاهش جمعیت دیگر مطالعات 

پروتوزوآهاي شکمبه  زیرا،. شود می pHپروتوزوآ و 
خاصیت پایدار کنندگی شکمبه را از طریق هضم سریع و 

 Min et(دارند pHي نشاسته و جلوگیري از کاهش ذخیره

al. هیچ تفاوت  2010در سال  Paengkoumاما ).2005
شاهد و جایگزینی سوبابل  ي، بین جیرهpHداري در معنی

ي سیالژ ذرت سویا در یک جیره بر پایه يبه جاي کنجاله
. مشاهده نکرد
نشان داد مدت  نشخوار فعالیت يساعته 24بررسی 

 و هر کدام از این مواردزمان خوردن، نشخوار و جویدن 
و پروتئین خام مصرفی در  NDFخشک،  يبه ازاي ماده

.شاهد و سوبابل متفاوت نبود يجیره گوسفند در دو
Zebeliوجود الیاف  ،گزارش کرد 2007سال در)NDF (

ماهیت تیمار حاوي یونجه نسبت به سوبابل، تر در  بیش
ي شاهد ممکن است  تر جیره حجم بیش و تر آن شبیخ

فعالیت جویدن با افزایش . نشخوار را تحریک کند
قطعات علوفه افزایش  يها و یا اندازه جیره NDFمحتواي 
دهد که میزان جویدن  اما مطالعات نشان می.کند پیدا می

اي چه در مورد فعالیت  علوفه NDFبه ازاي هر کیلوگرم 
هاي داراي نسبت  خوردن و چه در مورد نشخوار در جیره

در Allen 1997.(Carulla(تر است ، بیشNDFتر  پایین
 يدر مطالعات خود نشان دادند که کاهش اندازه 2005سال 

هاي داراي محتواي فیبر یکسان، مدت  قطعات در جیره
مدت زمان سپري شده . دهد زمان جویدن را کاهش می

عنوان شاخصی مناسب در مورد براي نشخوار اغلب به
سالمت شکمبه پذیرفته شده است چرا که ترشح بزاق 

یدن بیش از زمان استراحت دام گوسفندان در طی جو
هرچند افزایش زمان نشخوار لزوماً منجر به بهبود است، 

کاهش  تمحققان عل. اي نخواهد شد شرایط شکمبه
شده با سوبابل را به  هاي تغذیه  شخوار در دامفعالیت ن

).Carulla 2005(جیره اشاره کردند  NDFپایین بودن 
هاي تغذیه شده هاي خونی دامنتایج مربوط به فراسنجه

سوبابل به  يتغذیه با کههاي آزمایشی نشان دادبا جیره
 اينیتروژن اورهدر میزان گلوکز، داري ، تأثیر معنیهادام

در توافق با .نداردگلیسیرید خون لسترول و تريخون، ک
این مطالعه، محققان زیادي گزارش کردند که با افزودن 

داري در غلظت گلوکز خون تغییر معنی ،تانن به جیره
Gholizadeh 2009, Sharma(مشاهده نشد et al. 2008( .

Cardozo بیان کردند که  2006در سال و همکاران نیز
داري بر پایین گیاهان حاوي تانن هیچ اثر معنی دوزهاي
در و همکاران Sinclairاما .دنهاي خونی ندارمتابولیت

که با افزایش سطوح باالي تانن در  نشان دادند2009سال 
جیره، میزان گلوکز خون تغییري نکرد ولی در سطوح 

که آزمایشات نشان داده . تر گلوکز افزایش یافتپایین
استفاده از سوبابل سبب تغییر در الگوي تخمیر شکمبه و 
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و تولید گلوکز کاهش میزان استات و افزایش پروپیونات 
Kongmun(شوداي میدر شرایط آزمایشگاهی و مزرعه

2010.(
ممکن است با تانن موجود در سوبابل  ،ین آزمایشدر ا

و و میزان آمونیاك پروتئین موجود در شکمبه باند شده 
 يو پروتئین عبوري به رودهخون کاهش یافته  ياوره

از گیاه حاوي تانن لسپدزا  استفاده. باریک را افزایش دهد
تر و دوزهاي پاییندرصد  30، 20، 10در مقادیر کونتا

در جیره تأثیري بر ها اسانس) گرم در لیترمیلی 200(
.Cardozo et al(گلیسیرید نداشتغلظت کلسترول و تري

مکانیسمی که سوبابل، کلسترول و لیپیدهاي ).2006
اما. دهد به طور کامل روشن نیستپالسما را کاهش می

در مطالعات انجام شده مشخص گردیده که سوبابل به 
-آنزیمثره گیاهی با کاهش فعالیت ؤدلیل داشتن ترکیبات م

هاي لیپوژنیک کبدي و آنزیم کلستروژنیک مانند آنزیم 
متیل  3- هیدروکسی  -3دهیدروژناز و فسفاتاز-6گلوکز 

د ندهرا کاهش میها آن ، میزانAیل کوآنزیم ارگلوت
)Ghosh et al. مطالعات  بعضیکهبا توجه به این).1998

داري بر که سوبابل تأثیر معنی نشان دادندانجام شده 
گلیسیریدهاي سرم دارد کاهش سطح کلسترول و تري

)Mühlbach et al. اما نتایج ما چنین چیزي را ،)2000
پذیري به عادت يعواملی مانند دوره نشان نداد که شاید

اثر متقابل گیاه با دیگر ترکیبات جیره و و ثره ؤمواد م
ثر ؤدر این مورد، مها در جیرههمچنین میزان مصرف آن

.Cardozo et al(باشد  2006 .(
سویا بین  يپتانسیل تولید گاز کاه گندم و کنجاله

. داري نداشتاختالف معنی تیمارهاي شاهد و سوبابل
ها و لیگنوسلولز باند شده  ها و پروتئینبا کربوهیدرات تانن

و از هضم  شدهها  ها و آنزیم و مانع عمل میکروارگانیسم
و باعث کاهش تولید گاز کرده میکروبی جلوگیري 

.Sliwinski et al(شود  می چربی باالتر تیمار ).2002
تواند باعث پوشش  سوبابل نسبت به تیمار یونجه می

هاي  ها با توجه به شکل صابون فیزیکی فیبر، کمبود کاتیون
نامحلول، مهار فعالیت و تغییر جمعیت میکروبی شکمبه 

.Abubakr et al(شود اي که بین برگ  در مقایسه).2013
د گاز یونجه را پتانسیل تولی ،سوبابل و یونجه انجام شد

به ترتیب براي سوبابل و (باالتر از سوبابل تخمین زدند 
محققان گزارش کردند ). لیترمیلی 57/97و  43/65،یونجه

محتوي فیبر به ویژه لیگنین اثر منفی بر تولید گاز در 
.Melaku et al(شرایط آزمایشگاهی دارد 2003.(

هاي موجود در از طریق اتصال به استرول ساپونین
شود و باعث تغییر ها کمپلکس میغشاي پروتوزوآ با آن

ولی به دلیل نبود این . دنگردغشا یا لیز شدن سلول می
ها تواند با باکترياسترول در غشاي باکتري، ساپونین نمی

ي هاي متانوژن رابطهباند شود و از آن جایی که باکتري
مقدار  آوکاهش پروتوزدر پی  ،دارند آوتنگاتنگی با پروتوز

ها، ها کم شده و در نتیجه نبود این باکتريمتانوژن
تولید افزایش هیدروژن موجود در شکمبه به سمت 

.Newbold et al(رود پروپیونات می 1995.(
آید،  برمی این آزمایشطور که از نتایج همان

میکروبی و مقدار تولید  يپارتیشنینگ فاکتور، راندمان توده
مار سوبابل و میکروبی کاه توسط گوسفند در تی يتوده

علت  که نداهمحققان گزارش کرد. شاهد تفاوتی نداشت
را شاید بتوان میکروبی يو راندمان تودهPFباالتر بودن

به خوراك باالتر  PF. به تولید گاز پایین مربوط دانست
تري در تجزیه شده بیشاین معنی است که نسبت مواد 

ي میکروبی وارد شده است و راندمان سنتز پروتئین  توده
باالتر به  PFهاي داراي  میکروبی باالتر است و علوفه

تر مقدار بیش شود و ف میتري توسط دام مصرمیزان بیش
PF تانن در  يبه علت باالتر بودن ترکیب ضد تغذیه

.Angaji et al(سوبابل است هایی زیرا خوراك).2011
تولید کرده که  PFتري که حاوي تانن هستند مقدار بیش

از علل آن حل شدن تانن خوراك در طول تخمیر و 
خشک بدون شرکت در تولید گاز یا سنتز  يکاهش ماده

ها با پروتئین همچنین تانن.باشد پروتئین میکروبی می
و حضور این کمپلکس در بقایاي هضم  دادهتشکیل باند 

ي آلی هضم شده حقیقی  تري از مادهکم رشده باعث تخمی
.Hassan Sallam et al(شود می PFایجاد خطا در میزان  و
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2010.(Soltan میزان2012در سال  و همکارانPF

78/3و  12/4، 08/3را به ترتیب کهور، سوبابل و آکاسیا 
ها از طریق کاهش  لگومکه کردندبیان کرده و گزارش 

ي آلی و تبدیل به  ي ماده تولید متان و افزایش تجزیه
هاي میکروبی، راندمان سنتز پروتئین میکروبی را سلول

.دهندبهبود می
آید، قابلیت برمی  8طور که از نتایج جدول همان

خنثی  يخشک و الیاف نامحلول در شوینده يهضم ماده
سویا بین دو تیمار شاهد و سوبابل  يجالهکاه گندم و کن
در Orskovو Mehrezاما .داري نداشتتفاوت معنی

گزارش کردند افزودن یک منبع نیتروژنی به  1977سال 
خشک و  يموجب افزایش قابلیت هضم ماده ،جیره

هاي نیتروژنی همچنین افزایش قابلیت دسترسی پیش ماده
2002در سال  Kennedyهاي یافته. شوددر شکمبه می
مین نیتروژن مورد نیاز أسوبابل عالوه بر ت نیز نشان داد

براي رشد میکروبی، موجب افزایش تخمیرات میکروبی 
هاي قابل با توجه به مقادیر باالي کربوهیدرات. دشومی

دسترس و پروتئین خام موجود در سوبابل، شاید بتوان 
آمونیاك مورد  مین انرژي وأتپذیري را به افزایش هضم

.Hassan Sallam et al(نسبت داد  هانیاز میکروارگانیسم

در سال  Rahman، تحقیق حاضر مخالف با نتایج).2010
 يسوبابل قابلیت هضم مادهي علوفهگزارش کرد  1993

-هاي با کیفیت پایین را افزایش میخشک و پروتئین جیره

د یشاکردند  بیان2003و همکاران  در سال   Liu.دنده
دلیل وجود بهکاهش قابلیت هضم در جیره حاوي سوبابل 

اي مانند تغذیهحضور عوامل ضدمیزان باالي لیگنین و 
هضم فیبر  ساپونین. باشدگزاالت در سوبابل ساپونین و ا

هاي فیبرولیتیک شکمبه به دلیل کاهش فعالیت آنزیمرا 
.Liu et al(کند مختل می 2003.(

با توجه به نتایج حاصل از ،کلی گیرينتیجهدر یک     
درصد  50این پژوهش، جایگزینی گیاه سوبابل به جاي

داري از نظر تفاوت معنیگوسفند عربی،  يدر جیرهیونجه 
قابلیت هضم مواد مغذي و دیگر فاکتورهاي مورد بررسی 

بنابراین با توجه . در این آزمایش با گروه شاهد نداشت
شاید بتوان سوبابل که نابع پروتئینی جیره، به قیمت باالي م

که داراي تانن و وجوديمنبع غنی از پروتئین است را با
درصد 50جایگزین  ،اسید آمینه سمی میموزین است
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گاوهاي شیرده هلشتاین در اواسط  ياز آن در جیره
علوم دامی، نامه کارشناسی ارشد پایان. شیردهی

.دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد
Abdulrazak, S.A.; Nyangaga, J. and Fujihara, T. 

(2001). Relative palatability to sheep of some
browse species, their in sacco degradability and 
in vitro gas production characteristics. Asian-
Australasian. Journal of Animal Science. 14
(11): 1580-1584.

Abubakr, A.R.; Alimon, A.R.; Yaakub, H.;
Abdullah, N. and Ivan, M. (2013). Digestibility, 
rumen protozoa and ruminal fermentation in 
goats receiving dietary palm oil by-products. 
Journal of the Saudi Society of Agricultural 
Sciences. 12 (2): 147-154.

Allen, M.S. (1997). Relationship between
fermentation acid production in the rumen and
the requirement for physically effective fiber.
Journal of Dairy Science. 80: 1447-1462.

Angaji, L.; Souri, M. and Moeini, M.M. (2011). 
Deactivation of tannins in raisin stalk by 
polyethylene glycol-600: Effect on degradation 
and gas production in vitro. African Journal of 
Biotechnology. 10: 4478-4483.

Aregheore, E.M. (2002). Voluntary intake and 
digestibility of fresh, wilted and dry leucaena
Leucaena Leucocephala at four levels to a basal 
diet of guinea grass (Panicum maximum). Asia-
Aust-Journal of Animal Science. 15(8):1139-
1146.



. . .هاي حاوي گیاه مرتعی سوبابل بر بررسی تأثیر جیره

139567پاییز، 3، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

Barros-Rodrigues, M.; Solorio-Sanchez, J.;
Sandoval-Castro, C.; Klieve, A.V.; Briceno-
Poot, E.; Ramirez-Aviles L. and Rojas-Herrera,
R. (2012). Effect of two intake levels of 
leucaena leucocephala on rumen function of 
sheep. Tropical Grassland- Forrajes Tropicales. 
1:55-57.

Cardozo, P.W.; Calsamiglia, S.; Ferret, A. and 
Kamel, C. (2006). Effects of alfalfa extract, 
anise, capsicum and a mixture of 
cinnamaldehyde and eugenol on ruminal 
fermentation and protein degradation in beef 
heifers fed a high-concentrate diet. Journal of 
Animal Science. 84: 2801-2808.

Carulla, J.E.; Kreuzer, M.; Machmüller, A. and 
Hess, H.D. (2005). Supplementation of Acacia
mearnsii tannins decrease methanogenesis and 
urinary nitrogen in forage-fed sheep. Australian 
Journal of Agricultural Research. 56: 961-970.

Gholizadeh, H.; Naserian, A.A.; Valizadeh, R. and 
Tahmasebi, A. (2009). Effects of feeding 
pistachio hull and interaruminal infusion of urea 
on feed intake, ruminal and abomasum N–NH 3
and blood metabolites in Iranian Baloochi sheep. 
Proceedings of British Society of Animal
Science. 163.

Ghosh, M.K. (1998). Mimosine degradation, its 
residual effect on milk and meat in animals on 
Leucaenaleucocephala diet. Ph.D. Thesis, 
Submitted to NDRI (Deemed University), 
Karnal.

Gupta, H.K. and Atreja, P.P. (1999). Influence of 
feeding increasing levels of Leucaena leaf meal 
on the performance of milch goats and 
metabolism of mimosine and 3, 4- DHP. Animal
Feed Science and Technology. 78: 159-167.

Hammond, A.C. (1995). Leucaena toxicosis and its 
control in ruminants. Journal Animal 
science.73:1487-1492.

Hassan Sallam, S.M.A.; da Silva Bueno, I.C.; de 
Godoy, P.B.; Eduardo, F.N.; Schmidt Vittib,
D.M.S. and Abdalla, A.L. (2010). Ruminal 
fermentation and tannins bioactivity of some 
browses using a semi-automated gas production 
technique. Tropical and Subtropical
Agroecosystems. 12: 1-10.

Jones, R.J.; Lowry, J.B. and Megarrity, R.G. 
(1985). Transfer of DHP-degrading bacteria 
from adapted animals to unadapted ruminants. 
Leucaena Research. Reports, 6: 5-6.

Kennedy, P.M.; Lowry, B.; Coates, D.B. and 
Oerlemans, J. (2002). Utilisation of tropical dry 
season grass by ruminants is increased by 
feeding fallen leaf of siris (Albizia lebbeck). 

Animal Feed Science and Technology. 96: 175-
192. 

Khy, Y.; Wanapat, M.; Haitook, T. and 
Cherdthong, A. (2012). Effect of leucaena
leucocephala pellet (LLP) supplementation on 
rumen fermentation efficiency and digestibility 
of nutrient in swamp buffalo. The Journal of 
Animal and Plant. 22(3): 564-569.

Kongmun, P.; Wanapat, M.; Pakdee, P. and
Navanukraw, C. (2010). Effect of coconut oil 
and garlic powder on in vitro fermentation using 
gas production technique. Livestock Science. 27:
38-44.

Kung, L.Jr. and Muck, R.E. (1997). Animal 
Response to silage additives. Proc. from the 
Silage: Field to Feedbunk North American 
Conference. NRAES -99. Pp: 200-210.

Liu, j.Y.; Yuan, W.Z.; Ye, J. and Wu, Y. (2003). 
Effect of tea (Camellia Sinensis) saponin 
addition on rumen fermentation in vitro. In 
matching herbivore nutrition to ecosystems 
biodiversity. Tropical and subtropical 
agrosystems. Proceedings of the Sixth 
International Symposium on the Nutrition of 
HerbiVore; Camacho, J. H., Castro, C.A.S., Eds; 
Merida, Mexico. 3: 561-564.

Mehreze, A.Z. and Orskov, E.R. (1977). Study of 
the artificial fiber bag technique for determining 
the digestibility of feeds in the rumen. 
Agricultural Science. 88: 645-650.

Melaku, S.; Peters, K.J. and Tegegne, A. (2003). In 
vitro and in situ evaluation of selected 
multipurpose trees, wheat bran and Lablab 
purpureus as potential feed supplements of tef 
(Eragrostis tef) straw. Animal Feed Science 
Technology. 108: 159-179.

Menke, K.H. and Steingass, H. (1988). Estimation 
of the energetic feed value obtained from 
chemical analysis and in vitro gas production 
using rumen fluid. Animal Research and 
Development. 28: 7-55.

Min, B.R.; Attwood, G.T.; Reilly, K.; Sun, W.;
Peters, J.S.; Barry, T.N. and McNabb, W.C. 
(2002). Lotus corniculatus condensed tannins 
decrease in vivo populations of proteolytic 
bacteria and affect nitrogen metabolism in the 
rumen of sheep. Journal of Microbiology. 48: 
911-921.

Mühlbach, P.R.F. (2000). Additives to improve the 
silage making process with tropical forages. 
Proceedings of the FAO Electronic Conference 
on Tropical Silage.



مکیه عبادي، طاهره محمدآبادي و همکاران

1395پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 68

Newbold, C.J.; Lassalas, B. and Jouany, J.P. 
(1995). The importance of methanogens 
associated with ciliate protozoa in 
rumenmethaneproduction in vitro. Letters in 
Applied Microbiology. 21: 230-234.

NRC. (1985). Nutritional requirements of dairy 
cattle. National Academy Press. Washington, 
D.C.

Paengkoum, P. (2010). Effect of neem (Azadirachfa
Indica) and Leucaena leucocephala fodders on 
digestibility, rumen fermentation and nitrogen 
balance of goats fed corn silage. Journal of 
Animal and Veterinary Advances. 9(5): 883-886.

Rahman, M.M.; Islam M.R. and Zaman, M.S. 
(1993). Effect of leucaena leaf meal and/or 
kheshari (lathyrus Sativus) bran on the 
performance of pabnagrowing calves. Annual 
report. Bangladesh Livestock Research Institule, 
Savar. Dhaka.

Sallam, S.M.A. (2005). Nutrition value assessment 
of the alternative feed researches by gas 
production and rumen fermentation in vitro. 
Research Journal of Agriculture and Biological 
Science. 1(2): 200-209.

Sharma, R.K.; Singh, B.A. and Sahoo, A. (2008). 
Exploring feeding value of oak (Quercus incana) 
leaves: Nutrient intake and utilization in calves. 
Livestock Science. 118: 157-165.

Sinclair, L.A.; Hart, K.J.; Wilkinson, R.G. and 
Huntington, J.A. (2009). Effects of inclusion of 

whole-crop pea silages differing in their tannin 
content on the performance of dairy cows fed 
high or low protein concentrates. Livestock 
Science. 124: 306-313.

Sliwinski, B.J.; Soliva, C.R.; Machmüller, A. and 
Kreuzer, M. (2002). Efficacy of plant extracts 
rich in secondary constituents to modify rumen 
fermentation. Animal Feed Science and 
Technology. 101: 101-114.

Soltan, A.; Morsy, A.S.; Sallam, S.M.A. and 
Louvandini, H. (2012). Comparative in vitro 
evaluation of forage legumes (prosopis, acacia, 
atriplex and leucaena) on ruminal fermentation 
and methanogenesis. Journal of Animal and Feed 
Sciences. 21: 759-772.

Subrahmanyam, P. (1997). Rust. p. 31–33. In: N. 
Kokalis-Burelle D. M. Porter R. Rodriguez-
Kabana D. H. Smith and P. Subrahmanyam 
(eds.), Compendium oFpeanut diseases.

Tilley, J.M. and Terry, R.A. (1963). A two stage 
technique for the in vitro digestion of forage 
crops. Journal of the British Grassland Society. 
18: 104-111.

Zebeli, Q.; Dijkstra, J.; Tafaj, M.; Steingass, H.B.;
Ametaj, N. and Drochner, W. (2007). Modeling 
the adequacy of dietary fiber in dairy cows based 
on the responses of ruminal pH and milk fat 
production to composition of the diet. Journal
Dairy Science. 91: 2046-2066.



Vol. 12, No. 3, Autumn, 2016

125 Iranian Veterinary Journal

The study of the effect of diets containing subabul plant on 
digestibility and rumen fermentation and some blood parameters

of Arabi sheep

Ebadi, M.1; Mohammadabadi, T.2; Tabatabaei Vakili, S.2; Chaji, M.2 and Mirzadeh, Kh.2

Received: 16.10.2015 Accepted: 23.04.2016

Abstract
The purpose of this experiment was to investigate the effect of using of subabul (rich of 

protein) as a replacement with alfalfa on digestibility, rumen fermentation characteristics and 
some blood parameters of Arabi sheep. Animals were fed with the control diet (without 
subabul) and diet containing subabul (subabul was replaced by 50 percent of alfalfa) for 40
days. The result showed the difference between treatments of control and subabul in dry 
matter intake (1190.50 and 954.00 g/d, respectively), digestibility of dry matter (66.88 and 
56.41%, respectively), NDF (33.49 and 39.36%, respectively) and crude protein (61.32 and 
69.07%, respectively) was not significant (P>0.05). Rumen ammonia nitrogen and pH, time 
of eating, ruminating and chewing and each of these factors for DM, NDF and crude protein 
was not different between control and subabul diets (P>0.05). There was no difference 
between treatments for blood glucose, urea nitrogen, cholesterol and triglyceride (P>0.05). 
Potential of gas production, microbial biomass production and partitioning factor of wheat 
straw and soybean meal in control and subabul groups were not different (P>0.05). Also, the 
digestibility of DM and NDF of wheat straw and soybean meal did not differ between control 
and subabul diet (P>0.05). According to the result, the using of the subabul plant by 50
percent alfalfa had no effect on digestibility and fermentation rumination and blood 
parameters of sheeps. Therefore subabul containing poisonous tannin and mimosin can be 
used as a replacement with 50% alfalfa in the diet of Arabi sheep.
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