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پذیري، تخمیر میکروبی شکمبه و ثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضمأبررسی ت
شتر تک کوهانه سرمیهاي فراسنجه

3و محسن ساري *2، طاهره محمدآبادي1خدیجه انصاري

13/3/97: تاریخ پذیرش2/7/96:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي خونی و فراسنجهاي پذیري، تخمیر شکمبهبر هضم )سوبابل(لئوکانا و  )برهان(آلبیزیا این آزمایش به منظور بررسی اثر گیاهان 

هاي حاوي برگ حاوي یونجه و باگاس، جیره ،هاي شاهدترین جیره از بین جیرهمطلوب ،اوليدر مرحله .شتر تک کوهانه انجام شد
نتایج . هاي آزمایشگاهی انتخاب شدبا روشو باگاس  سوبابل سوبابل و باگاس و غالفبرگ برهان و باگاس،  غالفو باگاس، برهان 

همراه با حاوي برگ برهان  يجیرهمربوط به و قابلیت هضم آزمایشگاهی پتانسیل تولید گازتخمیر،  ترینبیش ،این مرحله نشان داد
شتر نفر  4يدر تغذیه شاهد يو جیره)باگاس و برهان 40به  60نسبت حاوي يجیره(ترین جیرهمطلوب ،دوميدر مرحله.بودباگاس 

مصرف خوراك، قابلیت هضم . )شتر براي هر جیره 2(ندماه استفاده شد 1کیلوگرم براي  300±25سال و وزن  5کوهانه با سن تک
دست آمده در قالب  هاي بهداده. گیري شدها اندازههاي خونی در داممتابولیتو  تخمیر شکمبه، رفتار نشخوارهاي مواد مغذي، فراسنجه

آلی و مقدار پروتئین مصرفی شترها در  ي، مادهخشک يمادهنتایج نشان داد . طرح کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
الیاف نامحلول در ي خشک، مادهظاهري قابلیت هضم  همچنین.داري با هم نداشتندمعنیی تفاوت آزمایش يشاهد و جیره يجیره

ي آزمایشی نسبت به پروتئین خام جیرهاما قابلیت هضم ،داري نداشتندخنثی و اسیدي در تیمار شاهد و برهان تفاوت معنی يشوینده
اي، کلسترول و داري بر گلوکز خون، نیتروژن اورهي آزمایش، تأثیر معنیها طی دورهبرهان به دام يتغذیه. شاهد باالتر بود يجیره
 يتحت تأثیر جیرهو هر کدام به ازاي مواد مغذي مدت زمان خوردن، استراحت، نشخوار و جویدن  بر طبق نتایج،.گلیسرید نداشتتري

برهان برگ حاوي  يدر جیره pHبرهان و برگ حاوي  يهتر از جیرشاهد بیش ينیتروژن آمونیاکی در جیره. آزمایشی قرار نگرفتند
با توجه به تأثیر مثبت جیره حاوي برگ برهان بر قابلیت هضم و  ،حاصل از این آزمایشات نشان داد نتایج.شاهد بود يتر از جیرهبیش

.شتر تک کوهانه استفاده کرد يدرصد جایگزین یونجه در جیره 100تخمیر، شاید بتوان برگ برهان را به میزان 

کوهانه، شتر تکسرمیهايفراسنجهقابلیت هضم،لئوکانا، ،آلبیزیا:کلیديکلمات 

مقدمه
داراي جایگاه  ،یونجه به دلیل تولید علوفه با کیفیت باال.

هاي مدرن و ویژه در دامداريه دام و ب ياي در تغذیهویژه
این گیاه نیاز آبی باالیی دارد .باشدصنعتی می

)Behnamfard et al. 2013( . که بخش عظیمی یاز آنجای
باشد، ها مربوط به تغذیه میهاي پرورش داماز هزینه

بنابراین جایگزین کردن مواد خوراکی ارزان قیمت موجود 

، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم دامی کارشناسی ارشد آموختهدانش1
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه گروه علوم دامی، دانشیار  *2

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه  گروه علوم دامی، دانشیار 3

باعث  ،در هر فصل به جاي مواد خوراکی گران قیمت
با توجه به این. شودمیداشتن قیمت خوراك متعادل نگه

که که کشور در شرایط خشکسالی است و نظر به این
قیمت یونجه باالست به همین منظور طیف وسیعی از 

توان به عنوان منبع ازت در درختان چند منظوره را می
Rajablou(جیره استفاده کرد  شاخ و برگ این . )2009

منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایرانکشاورزي و علوم 

خوزستان، مالثانی، ایرانکشاورزي و منابع طبیعیعلوم 

.ac.irasnrukhmohammadabadi@mail:-E)ي مسئولنویسنده(
خوزستان، مالثانی، ایرانکشاورزي و منابع طبیعیعلوم  
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انرژي، درختان به عنوان یک منبع نیتروژن ارزان قیمت، 
Patra(ها هستند موادمعدنی و ویتامین et al. 2003(.

بومی آفریقا و آسیاي  وبرهان از تیره بقوالت آلبیزیا یا 
اهواز، (هاي خوزستان در ایران در استان. گرمسیري است

، بوشهر، فارس و )دزفول، شوشتر، آبادان، بهبهان و گتوند
درصد درختان اهواز  30تقریباً. شودهرمزگان کاشته می
، ولی متر 30تفاع این درخت، ار .دهد را برهان تشکیل می

هاي آن ریز، برگ. رسدمتر می 12در ایران به ندرت تا 
ها به رنگ سفید و گل. سبز و بدون خار و کرك هستند

برهان به  تکثیر.هایش در غالف هستندو میوه بودهسرخ 
نیزساقهقلمه وطریقو از کاشت بذر در تابستان يوسیله
اوایلدرآندرختان جوان گلدهیآغازپذیر است و امکان

Mozafarian(است ماهگی  10در اردیبهشت 2005.(
 23تا  16بسته به سن گیاه، میزان پروتئین خام برگ آن 

Kennedy et(باشد درصد می 41تا  35آن  NDFدرصد و 

al. 2002(.گزارش کردند، غالف برهان داراي محققان
-خام میدرصد باالیی از کربوهیدرات، فیبرخام و پروتئین 

به عنوان ترکیبات سیانید، اگزاالت، ساپونین و تانن . باشد
اند که اي در دانه و غالف برهان تعیین شدهضدتغذیه

Muhammad(باشد ها باالتر میمیزان ساپونین در آن et

al. 2013( . هایی است که با جزء معدود گونهبرهان
تواند بههاي فراوان، نیتروژن و کلسیم باال میداشتن برگ

صورت عنوان مکمل خوراك دام در مراتع و یا به
Kennedy et(کار رودها بهماندهپس al. 2002.(

بومی  بوده وبقوالت  ياز تیرهنیزسوبابل لئوکانا یا 
امریکاي مرکزي و مکزیک است و در حال حاضر در 

سوبابل به عنوان .تر مناطق استوایی توزیع شده استبیش
ترین درختان از لحاظ رشد در نواحی مفیدترین و سریع

این درخت در . است گرمسیري مانند آفریقاي جنوبی
در . شود می یافتبوشهر و هرمزگان استان خوزستان، 

ان داراي پراکنش زراعی است و اغلب در استان خوزست
شهرهاي اهواز، شوشتر، مالثانی، شوش، آبادان، خرمشهر، 

-دارخوین، سربندر، هندیجان، رامهرمز و بهبهان کاشته می

خار،  سوبابل یک درخت بی.)Mozafarian 2005(شود 

ولی  ،متر است 20با عمر طوالنی و رشد سریع با ارتفاع 
هاي ریز داراي برگ. رسد  متر می 7در ایران به ندرت به 

ها  گل. متر استمیلی 8-16و سبز و بدون خار با طول 
. باشند به رنگ سفید بوده و در تمام سال روي درخت می

 8-15ها  هایش در غالف هستند که طول این غالف میوه
.باشددانه می 15-30هر غالف حاوي متر است و سانتی

کاشت بذر در اوایل پاییز  يازدیاد سوبابل به وسیله
.دهدروز گل می 150تا  125پذیر است و بعد از  امکان

و پاییز صورت  این درخت در فصل تابستان يتولید میوه
ریزند و با شروع فصل مرطوب می هابرگ. گیرد می

-اي با کیفیت باال در شرایط خشکسالی فراهم میعلوفه

).Mozafarian 2005(سازد 
گرم  160خشک لئوکانا، يدر هر کیلوگرم ماده

میزان . گرم تانن متراکم وجود دارد 8/29پروتئین و 
خشک است  يگرم بر کیلوگرم ماده 112لیگنین، 

)Castillo et al. 1997.( شاخ و برگ و غالف لئوکانا
این ماده اگر . سمی میموزین است يآمینه حاوي اسید 

نشخوار کننده کامالً سمی است ولی  چه براي حیوانات غیر
و  3هاي گیاه به  هاي شکمبه و آنزیم توسط میکروارگانیسم

-دي 3و  2هیدروکسی پیریدون و سپس به  دي 4

با مکمل کردن . شود هیدروکسی پیریدون تجزیه می
، به دام کم کیفیت با سوبابل در خوراك مصرفی يعلوفه

داري خوراك مصرفی روزانه، تولید آمونیاك طور معنی
Salem et(یابندمیشکمبه و اسیدهاي چرب فرار افزایش 

al. 2006.(
برهان و سوبابل در مناطق گیاهان که با توجه به این

و روي ارزش  هستندگرمسیري مانند خوزستان فراوان 
کوهانه اطالعات در شتر تکو استفاده ها اي آن تغذیه

است، بنابراین این آزمایش با هدف بررسی امکان محدود 
تک  شتر يو سوبابل در تغذیهبرهان  گیاهان استفاده از

.طراحی شد کوهانه
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مواد و روش کار
براي شتر مناسب  يتعیین جیرهآزمایش، اول  يمرحله

-، جیره)1(حاوي یونجه و باگاس هاي شاهد از بین جیره

، غالف برهان و )2(هاي حاوي برگ برهان و باگاس 
و غالف سوبابل و ) 4(، برگ سوبابل و باگاس )3(باگاس 
 گازتولیدوتخمیربراي این منظور. بود) 5(باگاس 

هايویال در) تکرار براي هر تیمار4(آزمایشی هايجیره
ي نمونهگرم میلی300حاويلیتري میلی100اي شیشه

بزاقلیتر میلی20متري، میلی1الکباشدهآسیاب
گیري اندازهموردشکمبه،مایعلیترمیلی10ومصنوعی

مخلوطازوتازهصورت بهمصنوعیبزاق.گرفتقرار
لیتر میلی240نیاز،پرمعدنیمحلوللیتر میلی240کردن
لیتر میلی22/1نیاز،کممحلول معدنیلیتر میلی12/0بافر،

احیامحلوللیتر میلی40ودرصد1/0ریزازورینمحلول
مایع. شدتهیه) موالریکدرسودآبه9سولفیدسدیم(

اي کوهانه داراي فیستوالي شکمبهنفر شتر تک 2ازشکمبه
ي دهی وعدهخوراكازقبل،ايعلوفهي جیرهباشدهتغذیه
بزاقبا  2به  1نسبت باآزمایشگاهدروتهیهصبح

آزمایشیهاي نمونههمراهبهگردید ومخلوطمصنوعی
انکوبهگراد سانتیي درجه39دمايدرماري بنداخل
،2،4،6،8صفر،هاي زماندرتولیديگازحجم.شدند

-داده.گردیدیادداشتساعت96و 10،12،24،48،72

در .نمایی تخمین زده شدند يهاي گاز با یک معادله
.شد تعیینسلولی  يدیواره يتجزیهپایان انکوباسیون، 

هاي تولید گاز شامل عامل جدا کننده فراسنجه
)Partitioning Factor(يمیکروبی و راندمان توده ي، توده 

در Makkar and Beckerبر اساس روش میکروبی نیز 
.گیري شدنداندازه1996سال 

هاي آزمایشگاهی جیرهپذیري جهت تعیین هضم
بدین صورت که . استفاده شد تريتلیآزمایشی از روش 

با بزاق مصنوعی  4به  1ابتدا مایع شکمبه به نسبت 
لیتري ریخته میلی 100هاي  مخلوط شد و سپس در لوله

مصنوعی، بزاق يبراي تهیه). تکرار براي هر تیمار 4(شد 

فسفات گرم  3/9گرم کربنات هیدروژن سدیم،  8/9
 57/0گرم کلرید سدیم،  47/0آبه،  12هیدروژن سدیم 

کلرید منیزیم بدون آب، گرم دي 06/0گرم کلرید پتاسیم و 
گرم دي  04/0در یک لیتر آب مقطر حل شد، سپس 
ترکیب بزاق . کلرید کلسیم بدون آب به آن افزوده شد

 1948در سال  McDougallيمصنوعی بر اساس توصیه
هوازي و در حمام آب ها تحت شرایط بی لوله. تهیه شد

پس از گذشت  .گراد قرار داده شدندسانتی يدرجه 39
درصد  20لیتر محلول اسید کلریدریک میلی 6ساعت،  48
پپسین در اسید کلریدریک (لیتر از محلول پپسین میلی 5و 
 48ها تا نمونه سپس.  به هر لوله اضافه شد) نرمال 1/0

هضم  يدرجه براي ادامه 39دماي ساعت دیگر در 
هضم، قابلیت ي پس از کامل شدن دوره .گذاشته شدند

.خشک محاسبه شد يهضم ماده
نفر  2(ماده کوهانهنفر شتر تک 4ي دوم، در مرحله

کیلوگرم و  300±25به وزن  )ايشکمبه فیستواليداراي 
به 60نسبت (شاهد ي ماه با جیره 1سال به مدت  5با سن 

40به  60نسبت (آزمایشی ي و جیره) باگاس و یونجه 40
عنوان بهترین جیره انتخاب که بهباگاس و برگ برهان

دو شتر براي هر .تغذیه شدنداي به شکل دوره)شده بود
شرایط در  ي مورد آزمایششترها. جیره در نظر گرفته شد

.آبستنی نبودندو گیري جفت
قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي و  يبه منظور مطالعه

 5خوراك و مدفوع در  يگیري از خوراك، باقیماندهنمونه
قبل از پایان دوره به مدت . روز آخر دوره انجام گرفت

بدین . ساعت ثبت فعالیت نشخوار انجام گردید 24
 5ساعته و در فواصل  24زمانی  يمنظور در یک دوره

صورت چشمی مورد مشاهده قرار گرفته ها به اي دام دقیقه
ها اعم از خوردن، نشخوار یا  و هر نوع فعالیت آن

محاسبات . استراحت کردن براي هر دام ثبت گردید
و NDFخشک مصرفی،  يرفتاري مربوطه به ازاي ماده

ADF از شترهاي مایع شکمبه .نیز تعیین شد مصرفی
و از دو شتر وال اي از طریق فیستوالي شکمبهداراي فیست

 pH. گرفته شد و پمپ مري ياده از لولهدیگر با استف
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. گیري شدمتر مدل متروم اندازه pHمایع شکمبه با دستگاه 
با استفاده از روش مایع شکمبه نیتروژن آمونیاکی غلظت

 يو کاربرد دستگاه اسپکتروفتومتر تیکلراپویهفنول
گیري پارامترهاي همچنین جهت اندازه.شد يریگاندازه

ي در پایان دوره، سه ساعت بعد از تغذیهخونی 
انجام  گیريشترها، خون سیاهرگ گردنیاز ،صبحگاهی

خون با  گلیسریدتري کلسترول و اوره، گلوکز،. گرفت
استفاده از کیت تشخیص کمی شرکت پارس آزمون و با 

 200-بی اسمین دراياتوآنالیزر مدل  استفاده از دستگاه
هاي حاصل از داده.گیري شدنداندازهچینساخت 

افزار آماري با نرم تصادفی آزمایش در قالب طرح کامالً
SAS) رویهGLM( يمقایسه. اجرا گردید 1/9نسخه 

 درصد 5اي دانکن در سطح آزمون چند دامنهبا  هامیانگین
.انجام گرفت

نتایج 
تفاوت  ،گرددمشاهده می 1دول طور که در جهمان

یمارهاي داري از نظر پتانسیل تولید گاز بین تمعنی

پتانسیل تولید گاز بعد . )>05/0P(آزمایشی وجود داشت 
ساعت انکوباسیون در جیره حاوي برگ برهان  96از 

نرخ تولید گاز . بود) لیترمیلی 01/97(تر از بقیه بیش
).<05/0P(هاي آزمایشی قرار نگرفت رهتحت تأثیر جی

فاکتور جداکننده ترین مقدار همچنین طبق نتایج، بیش
به 3ي ترین مقدار آن براي جیرهو کم 1يمربوط به جیره

شده مربوط ي آلی هضمترین مقدار مادهبیش .دست آمد
ي توده .بود1ي ترین آن براي جیرهو کم 2ي به جیره

سلولی تحت تأثیر  يپذیري دیوارهمیکروبی و تجزیه
در این ). <05/0P(قرار نگرفتند هاي آزمایشی جیره

و  هاي مختلف حاوي برگ و غالف برهانجیره ،آزمایش
نسبت به شاهد تولید ) حاوي تانن(برگ و غالف سوبابل 

نیز اي آزمایشی هقابلیت هضم جیره.تري داشتندگاز بیش
باالترین مقدار . )>05/0P(آورده شده است  1در جدول 

حاوي برگ  يخشک مربوط به جیرهي پذیري مادههضم
حاوي غالف  يترین مقدار آن مربوط به جیرهبرهان و کم
.سوبابل بود

یا سوبابل با مایع هاي حاوي برگ و غالف برهان و پذیري آزمایشگاهی جیرههاي تولید گاز و تخمیر و هضمفراسنجه: 1جدول
شتر تک کوهانه يشکمبه

SEM :05/0(داري دارند نظر آماري اختالف معنیها، در هر ردیف اعداد داراي حروف غیر مشابه از خطاي استاندارد میانگینP<.(

5SEMP-valueجیره 4جیره 3جیره 2جیره 1جیره 

>ml/h(d99/59a01/97b46/88c64/77c07/720082/20001/0(پتانسیل تولیدگاز 

ml/h(0333/0307/00300/00360/00343/000304/06159/0(نرخ تولید گاز 
mg/ml(a30/6dc82/4d73/4bc09/5b38/50857/0003/0(فاکتور جداکننده 

mg(c70/192a65/241b80/215c80/203c45/1969797/20004/0(ي آلی واقعاً هضم شده ماده
mg(a40/125a52/131b42/115b80/115b15/1161583/3480/0(میکروبی  توده

a50/65dc50/54d50/53bc50/56b00/590077/00006/0)%(بازده سنتز توده  میکروبی
55/5708/5780/5600/5236/5799/38387/0)%(سلولی پذیري دیوارهتجزیه
bc04/49a44/53ab46/51c28/47c88/4612/10037/0ي خشکپذیري مادههضم
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کوهانهشتر تک يهاي حاوي برگ و غالف برهان و یا سوبابل با مایع شکمبهروند تولید گاز جیره: 2جدول
)درصد(هاي مختلف آزمایشی جیره

زمان 
)ساعت(

باگاس و غالف سوبابلباگاس و برگ سوبابلباگاس و غالف برهانباگاس و برگ برهانباگاس و یونجه
گاز

تجمعی
نسبت

تولید گاز
گاز

تجمعی
نسبت

تولید گاز
گاز

تجمعی
نسبت

تولید گاز
گاز

تجمعی
نسبت

تولید گاز
گاز

تجمعی
نسبت

تولید گاز
00000000000
2225/375/382/375/317/475/241/375/285/3
425/528/575/708/475/745/4727/525/550/3
6909/625/1361/525/1201/51221/675/931/6
875/1372/775/1963/61952/725/1876/750/1574/7
1075/1813/875/2824/1275/2663/850/2624/1025/2247/9
1275/2538/1150/3996/1050/3574/950/3518/1150/3057/11
243441/1325/5201/1350/4625/1250/4542/1250/3963/12
4825/4241/1375/6679/1475/5873/4350/5666/1350/4903/14
7250/5904/2850/8207/1625/7427/1725/6859/1425/6008/15
9650/6125/39881/1575/8927/1750/8021/1525/7143/15

 يخشک مصرفی، ماده ي، ماده3بر طبق نتایج جدول
 يآلی مصرفی و مقدار پروتئین مصرفی شترها در جیره

داري با هم نداشتند ت معنیآزمایشی تفاو يشاهد و جیره
)05/0P> .(خشک دفعی  يآلی دفعی و ماده يمقدار ماده

شاهد و  ياز جیرهترآزمایشی بیش يدر روز در جیره
ي تر از جیرهشاهد بیش يمقدار پروتئین دفعی در جیره

 يهمچنین قابلیت هضم ماده). >05/0P(آزمایشی بود 
تر از آزمایشی و قابلیت هضم خشک در گروه شاهد بیش

تر از آزمایشی بودپروتئین خام در گروه شاهد کم
)05/0P< .( آلی و الیاف نامحلول  يمادهاما قابلیت هضم

داري نداشتند اختالف معنی خنثی و اسیدي، يدر شوینده
)05/0P>.(

ي فعالیت نشخوار تیمارهاي ساعته 24بررسی 
همان. به طور کامل ارائه شده است 4آزمایشی در جدول

شود مدت زمان خوردن، استراحت، طور که مشاهده می
ي آزمایشی قرار جیرهنشخوار و جویدن تحت تأثیر 

همچنین مدت زمان خوردن، نشخوار ). <05/0P(نگرفتند 
 وADFوNDFخشک مصرفی، يو جویدن به ازاي ماده
داري در تیمار آزمایشی و شاهد با پروتئین تفاوت معنی

.هم نداشتند
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کوهانهتکدر شتر يهضم مواد مغذ تیبرگ برهان بر مصرف و قابل هیتغذ ریتأث: 3جدول
SEMP-value)باگاس و برگ برهان(آزمایشی )باگاس و یونجه(شاهدمتغیر

)گرم در روز( مقدار مصرف مواد مغذي
33/270444/276788/565149/0ماده خشک مصرفی

51/269478/275996/544894/0ماده آلی مصرفی
64/34003/356851/41540/0پروتئین مصرفی

)گرم در روز(مقدار دفع مواد مغذي 
b78/1176a34/137864/210222/0ماده خشک دفعی

b20/1173a34/137457/210222/0ماده آلی دفعی
a37/218b07/154998/40119/0پروتئین دفعی
)درصد(قابلیت هضم 

a196/50b47/56724/00255/0ي خشکماده
44/56159/50735/0266/0لیآي ماده

41/5802/6447/44689/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
96/3895/4308/138128/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

b90/35a72/56614/00017/0پروتئین خام
SEM :05/0(داري دارند اعداد داراي حروف غیر مشابه از نظر آماري اختالف معنیها، در هر ردیف خطاي استاندارد میانگینP<.(

شده با برگ برهان هتغذیيکوهانهتک ينشخوار در شترها تیفعال: 4جدول
SEMP-value)باگاس و برگ برهان(آزمایشی )باگاس و یونجه(شاهد متغیر

5/30231031/459175/0) دقیقه در روز(مدت زمان خوردن 
50550/53745/547141/0)دقیقه در روز(مدت زمان استراحت 

5/59263076/172741/0)دقیقه در روز(مدت زمان نشخوار 
89594064/626620/0)دقیقه در روز(مدت زمان جویدن 

)دقیقه در کیلوگرم(مدت زمان خوردن به ازاي مواد مغذي 
67/11048/10925/159612/0ماده خشک مصرفی

61/16713/14445/245673/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
52/20147/18017/387342/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

615/211859/18479/295904/0پروتئین
)دقیقه در کیلوگرم(مدت زمان نشخوار به ازاي مواد مغذي 

95/21673/22232/55230/0ماده خشک مصرفی
20/32790/29255/142375/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی

14/39886/36094/496503/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
648/430782/36105/10401/0پروتئین

)دقیقه در کیلوگرم(مدت زمان فعالیت جویدن به ازاي مواد مغذي 
63/32722/33295/198857/0ماده خشک مصرفی

81/49454/43333/403952/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
7/5993/54189/846751/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

253/6426317/54685/392319/0پروتئین
SEM :هاخطاي استاندارد میانگین
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هاي خونی شترهاي تغذیه فراسنجهنتایج مربوط به 
نشان داده شده  5هاي آزمایشی در جدولشده با جیره

آزمایش، تأثیر  يبرهان به شترها طی دوره يتغذیه. است
-اي، کلسترول و تري، نیتروژن اورهداري بر گلوکزمعنی

).<05/0P(خون نداشت  گلیسرید

 يجیره تر ازشاهد بیش ينیتروژن آمونیاکی در جیره
تر از حاوي برهان بیش يدر جیره pHحاوي برهان و 

 pHدر آزمایش حاضر، ). 6جدول (شاهد بود يجیره
برگ برهان قرار گرفت و  يمایع شکمبه تحت تأثیر تغذیه

.طبیعی قرار داشت يباالتر از دامنه

کوهانه تغذیه شده با برگ برهاندر شترهاي تک) لیتردر دسی گرممیلی(هاي خونی فراسنجه: 5جدول
SEMP-value)باگاس و برگ برهان(آزمایشی )باگاس و یونجه(شاهد

6225/5877/23761/0گلوکز
73/2955/28073/99300/0اوره

75/2526094/18770/0کلسترول
384273/23415/0گلیسریدتري

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

تغذیه شده با برگ برهان يهاي تخمیري شکمبه شترهاي تک کوهانهفراسنجه: 6جدول
باگاس و (شاهد

)یونجه
باگاس و (آزمایشی 

SEMP-value)برگ برهان

>mg/100ml(a92/35b26/521/10001/0(نیتروژن آمونیاکی

pHb15/7a65/705/00194/0
SEM :05/0(داري دارند ها، در هر ردیف اعداد داراي حروف غیر مشابه از نظر آماري اختالف معنیخطاي استاندارد میانگین<P.(

بحث
داري از نظر بر طبق نتایج به دست آمده تفاوت معنی

هضم آلی واقعاً ، مادهجداکننده ، فاکتورپتانسیل تولید گاز
 يپذیري مادهمیکروبی و هضم يشده، بازده سنتز توده

محققان  .بین تیمارهاي آزمایشی وجود داشتخشک 
توانند باعث کاهش تولید گاز ها میگزارش کردند که تانن

ها و ها از طریق باند شدن با پروتئینتانن. شوند
پیوندهاي هیدروفوبی و  يها به وسیلهکربوهیدرات

 ،هاي شکمبههیدروژنی و همچنین تأثیر بر میکروارگانیسم
دهند میباً میزان تولید گاز را کاهش ها و متعاقهضم آن

)McSweeney et al. 2001(.

موافق با نتایج حاضر، محققان گزارش کردند ممکن 
بل به حاوي سوبا ياست کاهش قابلیت هضم در جیره

و لیگنین در غالف سوبابل در وجود میزان تانن باالدلیل 
توان کاهش قابلیت همچنین می. مقایسه با یونجه باشد

اي مانند هضم را ناشی از حضور عوامل ضدتغذیه
ساپونین سوبابل، . ساپونین و اگزاالت در سوبابل دانست

کند که ممکن است به هضم فیبر را در شکمبه مختل می
دلیل کاهش فعالیت آنزیم فیبرولیتیک ناشی از اثر ساپونین 

Liu and Jorgensen(باشد در شکمبه  نتایج این . )1989
بود که گزارش محققانی هاي تحقیقات مخالف با یافته

سوبابل عالوه بر تأمین نیتروژن مورد نیاز براي  ندکرد
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میکروبی و  رشد میکروبی، موجب افزایش تخمیرات
رات مشترك بین برگ و افزایش اثرات مثبت ناشی از تخمی

با توجه به . )Kennedy et al. 2002(دشوعلوفه می
هاي قابل دسترس و پروتئین مقادیر باالي کربوهیدرات

پذیري را خام موجود در سوبابل، شاید بتوان افزایش هضم
-کربوهیدراتزیرا .مغذي نسبت دادبه حضور این مواد

هاي قابل تخمیر و پروتئین، با تأمین انرژي و آمونیاك 
پذیري ها موجب افزایش هضممورد نیاز میکروارگانیسم

Hassan Sallam et(شوندمی al. با توجه به این. )2010
جیره حاوي باگاس و برگ  ،اول آزمایش يکه در مرحله

پتانسیل تولید گاز ها از نظر برهان در مقایسه با سایر جیره
پذیري عملکرد بهتري داشت، تیمار مذکور انتخاب  و هضم

.شترها استفاده شد يدوم آزمایش در تغذیه يو در مرحله
خشک مصرفی،  يمادهدوم،  يبر طبق نتایج مرحله

آلی مصرفی و مقدار پروتئین مصرفی شترها در  يماده
داري با هم آزمایشی تفاوت معنی يشاهد و جیره يجیره

 يبا تغذیهتحقیقات موافق با آزمایش حاضر، . نداشتند
هاي آزمایشی که جیره نشان دادبرگ برهان به بز نجدي 
خشک و  يهش مصرف مادهحاوي برهان منجر به کا

 از). >Babadi 2018()05/0P(شدندخوراك مصرفی 
هاي حاوي تانن علل تفاوت در مصرف خوراك با جیره

 ،هابه تفاوت در ترکیبات جیره، نرخ عبور خوراكتوان می
خشک و پروتئین خام جیره و  يپذیري، مادهنرخ تجزیه

هاي مورد آزمایش اشاره نمود تفاوت در مقاومت دام
)Bhatta et al. 2007( .رود که احتمال می ،همچنین

پروتئین بعد از شکمبه نیز پایدار مانده و  -کمپلکس تانن 
آزمایشات . از هضم پروتئین ممانعت به عمل آورده است

هاي هنگام استفاده از خوراك ،دهدروي دام زنده نشان می
یابد که قابلیت هضم پروتئین کاهش می ،دار در جیرهتانن

شود که این باعث افزایش نیتروژن دفعی در مدفوع می
اما . آزمایش حاضر است يبا نتیجه نتیجه مخالف

بزهاي رایینی  يتغذیه يمطالعات دیگر نشان داد در نتیجه
. ها تفاوتی نداشتخشک روزانه آن يبا تانن، مصرف ماده

تر بز به تانن در مقایسه با رسد مقاومت بیشبه نظر می

گاو و گوسفند باعث عدم تأثیر منفی آن بر مصرف 
Bhatta et(خوراك شود al. 2007.( ،موافق با آزمایش ما

بز نجدي،  ياثر برهان در تغذیهاي با بررسی در مطالعه
-، الیاف نامحلول در شویندهخشک يشد که مادهگزارش 

اسیدي و پروتئین  يخنثی، الیاف نامحلول در شوینده ي
يتر از جیرهحاوي برهان بیش يدر جیرهمصرفی خام 

-مکمل کردن باگاس با برگ. )Babadi 2018(شاهد بود

ي خشک و هاي برهان داراي اثرات مثبت روي هضم ماده
Balgees et(باشد الیاف نامحلول در شوینده خنثی می al. 

 گزارش شدهدر مخالفت با آزمایش حاضر، ).2011
دار ها باعث کاهش معنیافزایش غلظت تانن در جیره

.  )Bhatta et al. 2000(قابلیت هضم پروتئین خام گردید
حاوي  ياز دالیل افزایش قابلیت هضم در جیره،همچنین

و پائین ) درصد 22-23(برگ برهان، باال بودن پروتئین 
اي که در در مطالعه. باشدبرگ برهان می ADFبودن 

جاي یونجه در گاو و گاومیش در جایگزینی برهان به
 يکه جیره شد، گزارش شدشرایط آزمایشگاهی انجام 

خشک و الیاف نامحلول  يشاهد از نظر قابلیت هضم ماده
هاي حاوي برگ برهان تفاوت خنثی با جیره يدر شوینده

 ،درصد تانن در جیره 3تا  2میزان  اما. داري نداشتمعنی
-فیبر می يکنندههاي تجزیهباعث کاهش جمعیت باکتري

Min et(شود  al. 2002( .زا با کاهش منابع تانن ،همچنین
موجب کاهش قابلیت دسترسی  ،آمونیاك شکمبه

-پذیري فیبر میهاي شکمبه و کاهش هضممیکروارگانیسم

.شوند
مدت زمان خوردن، استراحت، نشخوار و جویدن 

در همچنین. آزمایشی قرار نگرفتند يتحت تأثیر جیره
، این شداي که با تغذیه برهان در بز نجدي انجام مطالعه
مجموع (که فعالیت خوردن و جویدن  آمددست به نتیجه 

هاي آزمایشی قرار تحت تأثیر جیره) نشخوار و خوردن
هاي اما مدت زمان نشخوار تحت تأثیر جیره نگرفت،

گزارشمحققان .)Babadi 2018(فتآزمایشی قرار گر
خشک بالغ  يوفهحاوي عل يدر صورتی که جیره،کردند

یابدتر افزایش می، زمان نشخوار بیشخشبی شده باشد
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)Welch and Smith کیفیت  ،اخیر ياما در مطالعه. )1977
هاي حاوي برهان، تفاوتی در میزان اي جیرهباالتر تغذیه

زمان مربوط به جویدن  .ایجاد نکردنشخوار بین دو جیره 
تر از زمان جویدن در هنگام در خالل نشخوار اندکی بیش

 NDFخوراك خوردن است، اما این تفاوت، هنگامی که 
محققان تحقیقات . شودتر مییابد، کمافزایش می يجیره

هاي داراي قطعات در جیره ينشان داد کاهش اندازه
محتواي فیبر یکسان، باعث کاهش مدت زمان جویدن 

Krause and Combs(. شودمی الیافوجود . )2003
)NDF(شاهد که حاوي یونجه می يجیرهدر تر بیش-

برهان و به دنبال آن ماهیت  يجیرهنسبت به  ،باشد
-شاهد با اندازه يتر جیرهتر و در نتیجه حجم بیشیخشب

نشخوار را تحریک بتواند ممکن است  ،ترقطعات بزرگ ي
نشخوار بین دو  ، اما در این آزمایش، تفاوتی در میزانکند

.جیره مشاهده نشد
 ،آزمایشی يبرهان به شترها در طی دوره يتغذیه

اي، گلوکز، نیتروژن اوره(هاي خونی أثیري بر فراسنجهت
در در این راستا،. نداشت )یدگلیسرکلسترول و تري

 شد،برهان در بز نجدي انجام  ياي که با تغذیهمطالعه
هاي آزمایشی قرار غلظت گلوکز خون تحت تأثیر جیره

 يعصاره ،نشان دادند محققان.)Babadi 2018(نگرفت
توانسته میزان گلوکز سرم خون ) حاوي تانن(برگ عناب 

.Shirdel et al(را در مقایسه با گروه کنترل کاهش دهد

اما مخالف با نتایج حاضر محققان گزارش کردند، .  )2009
سبب تغییر در ) برهان يخانوادههم(استفاده از سوبابل 

الگوي تخمیر شکمبه و کاهش میزان استات و افزایش 
Kongmun et(شودپروپیونات و گلوکز می al. 2010( .

در بز ی در طی آزمایش، ي حاظرمطالعهمخالف با نتایج 
 ،شدهاي حاوي برهان گزارش نجدي تغذیه شده با جیره

هاي اي خون تحت تأثیر جیرهغلظت نیتروژن اوره
شده با  گزارش. )Babadi 2018(آزمایشی قرار گرفت

کاه برنج، نیتروژن  يافزایش پلیت سوبابل در جیره بر پایه
کندهاي باتالقی افزایش پیدا میاي خون گاومیشاوره

)Khy et al. 2012( .ايدر مطالعهحاضر، يموافق با مطالعه 

درصد  100هاي حاوي روي بزهاي تغذیه شده با جیرهکه
 يمشخص شد که تغذیهانجام گردید گیاه کامل برهان،

کلسترول خون بز نداشتداري بر برهان تأثیر معنی
)Babadi تطابق با آزمایش حاضر،  در عدم. )2018

-محققان گزارش کردند که ساپونین موجود در برهان می

تواند نفوذپذیري غشاء و کلسترول خون را تحت تأثیر 
Hu et(قرار دهد و باعث کاهش کلسترول خون شود  al. 

اتصال مستقیم ساپونین با کلسترول در همچنین . )2005
. شودروده مانع از جذب کلسترول در روده می

نیتروژن  ،آیدبرمی 6همان طور که از نتایج جدول 
آزمایشی قرار  تحت تأثیر تیمارهاي pHآمونیاکی و 

در طی محققیدر توافق با آزمایش حاضر، .گرفتند
که  دبزها با برهان خالص گزارش کر يمطالعه با تغذیه

 از. )Babadi 2018(کندمیش پیدا نیتروژن آمونیاکی کاه
گذار بر نیتروژن آمونیاکی شکمبه، جمله عوامل تأثیر

McSweeney(ترکیبات ثانویه مانند ساپونین و تانن  et al. 

Wina(جمعیت پروتوزوآیی شکمبه ،)2001 et al. 

 )مانند کربوهیدرات محلول(، انرژي قابل دسترس )2005
 شاید.باشندخوراکی می يپروتئین قابل تجزیه در ماده و

 ،برگ برهان جیره حاوينیتروژن آمونیاکی در زیاد کاهش 
اثر تانن روي . ها باشددلیل افزایش تانن در این جیرهبه

تواند مربوط به قابلیت  می ،اي متابولیسم پروتئین شکمبه
ها براي اتصال به پروتئین به منظور کاهش فعالیت  تانن

هاي  هاي میکروبی و کاهش نرخ رشد باکتري آنزیم
اي باشد  و در نهایت کاهش آمونیاك شکمبهپروتئولیتیک 

)Min et al. 2002( . با آزمایش حاضر،  مخالفتدر
برهان بر  يبا بررسی اثر تغذیهمحققی در آزمایش خود

pH  برهان باعث کاهش  يکه تغذیه کردشکمبه گزارش
pH شکمبه نسبت به جیره شاهد گردید)Babadi 2018(.

برگ، غالف و  داد که اثرهمچنین مطالعات دیگر نشان 
دار گردید و با افزایش شکمبه معنی pHبرهان بر گل 

هاي حاوي برهان اسیدیته شکمبه کاهش سطح جیره
گزارش کردند منابع با این حال بعضی محققان . یافت



. . . پذیري، تخمیر بررسی تأثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم
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Yildiz(شکمبه نداشتند pHدار اثري بر تانن et al. 

2005(.
این آزمایش،  گیري کلی بر اساس نتایجدر یک نتیجه
درصد برگ برهان به جاي یونجه در  100جایگزین کردن 

خشک و  يشتر، بر قابلیت هضم ظاهري ماده يجیره
هاي داري داشت اما بر فراسنجهپروتئین خام اثر معنی

کوهانه تأثیري خونی و رفتارهاي نشخوار در شتر تک
 بنابراین با توجه به باال بودن قیمت یونجه و از.نداشت

طرفی به دلیل میزان پروتئین باال در برگ برهان و همچنین 
توان بیان وجود درختان برهان در استان خوزستان می

-شتر تک ينمود که این گیاه پتانسیل استفاده در تغذیه

.کوهانه را دارد

تشکر و قدردانی
ز دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان به خاطر حمایت مالی این پژوهش دانند انویسندگان بر خود الزم می
.تشکر و قدردانی به عمل آورند
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of albizia (siris) and leocaena 

(subabul) plants on digestibility, microbial fermentation of rumen and blood metabolites in 
one-humped camel. In the first stage, the best desirable diet among the control diets 
containing alfalfa and bagasse, diet containing siris leaves and bagasse, siris pod and bagasse, 
subabul leaves and bagasse and subabul pod and bagasse instead of alfalfa, were selected by 
in vitro methods. The results of this stage showed that the best fermentation, gas production 
and digestibility was for a diet containing the siris leaf and bagasse. In the second stage, the 
best desirable diet (containing 60:40 bagasse and siris leaf) and control diet were used in 
feeding 4 one-humped camels (with 5 years ‘age and average weight 300±25 kg) for 1 month 
(two camels per each diet). Feed intake, digestibility of nutrients, ruminal fermentation 
parameters, rumination behavior and blood metabolites of animals were measured. The 
obtained data were used to analysis as a completely randomized design. The results showed 
that dry matter intake, organic matter and the amount of protein intake by camels in control 
and experimental diets had no significant difference. Dry matter digestibility and neutral 
detergent fiber and acid detergent fiber in control diets and siris leaves had no significant 
difference, but digestibility of crude protein of experimental diet were significantly higher 
than the control diet. Feeding of siris to camels during the experiment had no significant 
effect on blood glucose, urea nitrogen, cholesterol and triglyceride. According to results, time 
to eat, rest, rumination and chewing and each one for nutrients were not affected by the 
experimental diets. Ammonia nitrogen in the control diet was more than a diet containing siris 
and pH in the diet containing siris leaves was more than the control diet.  The result of these 
experiments showed due to the positive effect of a diet containing siris leaves on digestibility 
and fermentation, maybe siris leaves can be used as a replacement with 100% alfalfa in one-
humped camel's diet.
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