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 چکیده

رد موک دام عنوان مکمل خوراتواند بهنیتروژن و کلسیم باال می های فراوان،برهان با داشتن برگگیاه : زمینه مطالعاتی

و ای شکمبه های تجزیهفراسنجه ،شیمیایی خصوصیاتبررسی  ،این آزمایشانجام هدف از  هدف:. استفاده قرار گیرد

ها با نمونهترکیب شیمیایی این  روش کار:بود.  برهان در نشخوارکنندگان ای برگ، گل و غالفشکمبهناپدید شدن بعد 

شدن گیری شد. ناپدیدهای نایلونی اندازهای با تکنیک کیسهپذیری شکمبههای تجزیههای استاندارد و فراسنجه روش

 100و  75، 50، 25های حاوی مقادیر مختلف برگ، غالف و گل برهان )خام در جیرهای پروتئینو بعد شکمبهای شکمبه

و غالف  درصد( 75/22ها )درصد(، گل4/22ها )میزان پروتئین برگ نتایج:تعیین شد. درصد( جایگزین شده با یونجه نیز 

بت نرخ تجزیه، کندتجزیه و ثابخش سریع درصد( باالتر بود. 17درصد( در مقایسه با پروتئین یونجه ) 73/17) برهان 

  درصد 44/0، درصد 45/0 گل برهان؛ در ساعتدرصد  05/0و درصد  37/0، درصد 33/0خشک برگ برهان تجزیه ماده

بود. بیشترین بخش  در ساعت درصد 10/0و  درصد 18/0، درصد 37/0و غالف برهان در ساعت  درصد 03/0و 

یشترین ( بود. بدرصد 17/23و کمترین مقدار مربوط به یونجه ) (درصد 48/80تجزیه پروتئین مربوط به گل برهان )سریع

( و در ساعت درصد 75/58و درصد  13/0ن مربوط به یونجه )به ترتیب بخش کندتجزیه و ثابت نرخ تجزیه پروتئی

رصد د 100و  25های حاوی جیرهنتایج نشان داد ( بود. درصد54/13کمترین بخش کند تجزیه مربوط به غالف برهان ) 

 84/52درصد گل برهان ) 100و  75های حاوی و جیره درصد( 38/20 و 81/51و غالف )درصد(  18/45و  20/39برگ )

که میزان  ( را نشان دادندRUP( و پروتئین عبوری )RDPباالترین مقدار پروتئین قابل تجزیه در شکمبه ) درصد(،92/27و 

(. P<05/0داری داشت )افزایش معنی درصد( 49/8) ها در مقایسه با جیره شاهدپروتئین قابل تجزیه در این جیره

ای و ناپدید شدن به دلیل ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبهبرهان  بنابراین برگ، گل و غالف گیری نهایی:نتیجه

ن زمینه در ای دلیل محدود بودن اطالعاتد، اما بهنای مناسب، پتانسیل استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان را داربعد شکمبه

 باشد.نیاز به مطالعه بیشتری می
 

 ای، نشخوارکنندگانشکمبه یتجزیه پذیر ترکیب شیمیایی،، برهانکلیدی: واژگان 
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 مقدمه

 یا از تیره بقوالت، Albizia lebbeck با نام علمی برهان

های این تیره تعدادی از از بین گونه .باشدمی لگومینه

 ها به خاطر باال بودن میزان پروتئین در تغذیه دامآن

های این تیره باشند. بعضی از گونهحائز اهمیت می

باشند که ن، کشیده و باریک میهای پهدارای میوه

 .گویندحاوی چند دانه هستند که به آنها نیام یا غالف می

مظفریان ) باشدمی متر 30تا  12درختی با ارتفاع برهان 

های آن در جوالی )اواخر تیرماه و اوایل برگ (.1383

(. گلدهی درختان 1989الوری ریزند )مرداد ماه( می

های نام (.1988پاروتا افتد )ماهگی اتفاق می 10جوان در 

این درخت  است.  kokoابریشم و، گل Siris دیگر آن،

است. در ایران در  فریقا و آسیای گرمسیریآبومی 

های خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان کاشته استان

برای نشخوارکنندگان آن برگ، غالف و گل . شودمی

 مستقیم طورتوانند بههایی با ارزش هستند و میخوراک

ویژه خورده شوند و به خوارتوسط حیوانات علف

ها در طول فصل خشک در دلیل سقوط پی در پی آنبه

مورد استفاده قرار  توانندسیستم چرای گسترده می

برهان منبع غنی از های غالف  .(1989الوری گیرند )

خشک و عناصر معدنی هستند و با داشتن ماده

عنوان مکمل توانند بهن میخشک باال و رطوبت پاییماده

د ننویسی مطلوب، استفاده شوجیرهینی برای پروتئ

 (.2005حسن و همکاران )

 و بالغ به ترتیب های جوانبرگدر  میزان پروتئین خام

باشد. فیبر نامحلول در شوینده می درصد 24و  16

با پیشرفت  (درصد 40-50) ها( در برگNDFخنثی )

میزان  .(2010 تا و همکارانکاس)یابد بلوغ افزایش می

 -70،های بالغ در شرایط آزمایشگاهیپذیری برگهضم

درصد گزارش شده که  50 ،درصد و در دام زنده 45

پذیری در اوایل فصل رشد یا در زمان میزان هضم

های بالغ متوسط است ی برگبرا وباال  ،رویش مجدد

 ودرصد پروتئین خام  23ها حاوی گل(. 1986پرینسن )

 NDFدرصد  45پروتئین و  درصد 19دارای ها الفغ

میزان لیگنین و تانن  (.2002کندی و همکاران باشند )می

هاواری )بوده درصد  4و  9/9 ، به ترتیببرهان در برگ

سیانید، اگزاالت، ساپونین و  و (2011و همکاران 

 وجود دارنددر غالف برهان نیز نده تریپسین ممانعت کن

 ،، بتا کاروتنC ویتامین(. 2013اران محمد ضیاء و همک)

ترین ، کلسیم، پتاسیم و منیزیوم عمدهDویتامین 

 وبوده ها موجود در برگ ها و مواد معدنیویتامین

اسید  ،و غالف ترین اسید چرب موجود در برگعمده

 (. 2011هاواری و همکاران باشد )لینولئیک می

 2مپفرولو ک 1برگ برهان حاوی دو فالونویید کوئرستین

در  ثری هستند که عمدتاًؤفالونوئیدها مواد مباشد. می

در  را سموم این مواد انواع .شوندگیاهان عالی یافت می

و مسئول فعالیت ضداکسیدانی گیاه  کنندخنثی می بدن

در درمان التهاب این گیاه همچنین  (.1998امانی هستند )

رود ار میکهب نیز های تناسلیمجاری ادراری و بیماری

وات ماجی و همکاران  (.2005حسن و همکاران )

برگ و گل برهان را در گوسفند مرینو تغذیه  ،(1992)

آستربال( مورد بررسی )گونه  Mitchellشده با گراس 

دلیل متعادل بودن نسبت قرار دادند و بیان نمودند که به

های حاوی برگ و گل نرژی در جیرهاسیدهای آمینه به ا

یزان هضم پذیری ماده آلی و ماده خشک در مبرهان، 

برگ و ی مکمل شده با گوسفندان تغذیه شده با جیره

( در 2011باالتر بود. بالگیس و همکاران )هان گل بر

 به این کمل شده با برگ برهانبررسی روی باگاس م

گرم  150و  100مکمل شده با  نتیجه رسیدند که باگاس

الی ماده خشک، پذیری بابرگ برهان دارای تجزیه

 باشد.می NDFپروتئین و 

موجااود در کشااورهای دیگاار و  برهااان روی یاطالعااات

ایان  دام وجود دارد ولی در ماورد استفاده آن در تغذیه

که در خوزستان رشاد مای کناد، اطالعاات محادود  گیاه
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 تعیااین ترکیااب شاایمیایی،اساات. هاادف از ایاان آزمااایش 

بعاد  دید شدنناپ– ایهای تجزیه پذیری شکمبهفراسنجه

ای بارگ، گال طور کلی تعیین ارزش تغذیهو به ایشکمبه

 .بود در نشخوارکنندگان )برهان( siris و غالف

 

 هامواد و روش

 تعیین ترکیب شیمیایی

برگ، غالف و گل برهان  شامل یآزمایشهای نمونه

در  گیاه دهیدر مرحله گل دهی و میوه بودند که

آوری و جمعثانی اهواز منطقه مالاردیبهشت ماه، از 

در مرحله بلوغ از نیز و یونجه چین سوم شدند آسیاب 

و  لدالجبا دستگاه ک) CP. میزان شد تهیهمنطقه شوشتر 

سوست  ون) ADFو  AOAC،) NDFپیشنهادی  روش با

 گیریاندازهو یونجه ی برهان هانمونه( 1991و همکاران 

 .دش

 In situای با روش پذیری شکمبهتعیین تجزیه

ای برگ، غالف و پذیری شکمبهبه منظور بررسی تجزیه

شده  با جیره حاوی تغذیه گل برهان، از گاو فیستوله 

علوفه یونجه، کاه گندم، علوفه به کنسانتره ) 40به  60

ای آماده شامل دانه جو، ختن و مخلوط کنستانتره

( ویتامینی-سبوس گندم، دانه ذرت و مکمل معدنی

پس از  هااز نمونه گرم 5ن منظور ابتدا . بدیاستفاده شد

زین شده از جنس داکرون هایی توآسیاب شدن در کیسه

های مختلف به طور همزمان و برای زمان و ریخته شد

در داخل ساعت  96 و 72، 48، 36، 24، 12، 8، 4، 2، 0

شکمبه قرار داده شدند. پس از اتمام ساعت مورد نظر 

با آب سرد  وه خارج ها از شکمبدر هر زمان، کیسه

ها ا زمانی که آب کامالً زالل از آنت ،شستشو داده شدند

ساعت در آون  24ها به مدت خارج گردید. سپس کیسه

با مقایسه این  .گراد( خشک شدنددرجه سانتی 80)

میزان ناپدید شدن در هر زمان  ،میزان با وزن اولیه

و  محاسبه گردید و با استفاده از مدل نمایی ارسکوف

خشک پذیری ماده های تجزیه( فراسنجه1979مکدونالد )

 دست آمدند.و پروتئین خام به

P = a + b (1 – e-ct) 
: بخش aپذیری، پتانسیل تجزیه: Pکه در این معادله 

: بخش دارای پتانسیل تجزیه شدن در bتجزیه،  سریع

مان : زt: عدد نپری و e: نرخ تجزیه، cزمان )کند تجزیه(، 

 شد.بامی

با روش سه  ایتعیین ناپدید شدن بعد شکمبه

 ای آنزیمیمرحله

روش کالزامیگلیا و استرن ناپدید شدن بعد شکمبه ای با 

( که توسط دانش مسگران و نصیری مقدم 1995)

های تیمارشد.  تعیین( تغییر داده شده بود، 1384)

آزمایشی مورد استفاده در این آزمایش شامل 

برگ، گل و غالف برهان ها در آنهایی بودند که جیره

درصد جایگزین یونجه  100و  75، 50، 25در سطوح 

 های آزمایشی بعدجیره (.برای هر تیمارتکرار  3)شدند 

ساعت در آون  48به مدت  گذاریساعت شکمبه  16از 

ای از گراد( خشک شدند. سپس نمونهدرجه سانتی 80)

 50ای هباقیمانده ماده خوراکی هر کیسه در لوله

لوله  2لیتری ریخته شد. برای هر سری آزمایش، میلی

های مورد نیاز برای فاقد نمونه نیز به عنوان نمونه

هایی که به تصحیح میزان نیتروژن حاصل از آنزیم

 10نمونه اضافه شده است، در نظر گرفته شد. سپس 

 37پپسین با دمای -لیتر محلول اسید کلریدریکمیلی

زده شد. پس از به هر لوله اضافه و همگراد درجه سانتی

 ها به مدت یک ساعت در انکوباتوراین مرحله، لوله

گراد( قرار داده شدند. بعد درجه سانتی 38)دمای  لرزان

ل به نرما 1لیتر هیدروکسیدسدیم میلی 5/0از آن، میزان 

 5/13یزان مبالفاصله . زده شدهمو  هر لوله اضافه

درجه  37پانکراتین با دمای  لیتر محلول فسفاتمیلی

ساعت در  24مدت به   گراد اضافه شد وسانتی

 پسس( قرار داده شدند. گراددرجه سانتی 38) انکوباتور

لیتر محلول اسید تری میلی 3 هالولهبه هر یک از 
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دقیقه هر یک از  15کلرواستیک اضافه گردید. بعد از 

ول باالی محلو میزان نیتروژن  شدندها سانتریفیوژ لوله

به ناپدید شدن های مربوط داده تعیین گردید. هر لوله

ای آنالیز شدند و درصد هضم روده ای و بعد شکمبه

همچنین پروتئین  ،پروتئین روده ای قابلیت هضم ظاهری

تعیین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه نیز 

های حاصل از آزمایش در تجزیه و تحلیل داده شدند.

کامالً تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری  قالب طرح

SAS ها با استفاده از روش دانکن در و مقایسه میانگین

 درصد انجام شد. 5سطح 

 

 و بحث نتایج

 ترکیب شیمیایی 

در و یونجه غالف برهان  ،برگ، گل ییایمیش بیترک

گیری نشان داده شده است. پروتئین اندازه 1جدول 

درصد بود که  4/22آزمایش  های موردشده در برگ

درصد(  17میزان آن در مقایسه با پروتئین یونجه )

که  درصد بود 3/2 ،تانن برگ برهان میزانبیشتر بود. 

ان دمانیشو و همکاران . در مقایسه با یونجه باالتر بود

توانند های برهان می( گزارش کردند که برگ2006)

، غذیه بزهادر ت عنوان یک مکمل پروتئینی با ارزشبه

شوند.  آوری شدهدانه عملجایگزین قسمتی یا کل پنبه

های ( میزان پروتئین برگ1998) بالوگان و همکاران

فیبر نامحلول در درصد گزارش کردند.  24برهان را 

(، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی NDFشوینده خنثی )

(ADFو چربی خام برگ )در  مقایسه با  های برهان

 ،(2009بالگیس )ورده شده است. آ 1دول یونجه در ج

و  87/36، 54/48را  برگ و چربی NDF ،ADFمیزان 

، NDFند. محتوی پروتئین، ددرصد گزارش کر 62/3

ADF ترتیب های برهان در این آزمایش بهو چربی گل

درصد تعیین شد.  01/5و  75/20، 51/35، 75/22

و  NDFهای برهان پروتئین و چربی خام باالتر و گل

ADF .کمتری در مقایسه با یونجه داشتند 

 ترتیببه ها راگل NDFمیزان پروتئین و  ،(1989) الوری

و بیان نمود که میزان  هدرصد گزارش کرد 51و  23

های افتاده را به یک پذیری باال، گلنیتروژن با هضم

 وتئینی با ارزش تبدیل کرده است. مکمل پر

درصد پروتئین  73/17آوری شده حاوی های جمعغالف

 01/6و  ADFدرصد  NDF ،36/32درصد  5/60خام، 

ها در مقایسه با یونجه، غالف درصد چربی خام بودند.

  ،یونجهباالتری داشتند اما  NDFپروتئین، چربی و 

ADFالوری .  باالتری در مقایسه با غالف برهان داشت

های برهان را موجود در غالف NDFپروتئین و  ،(1989)

. در حالی که درصد گزارش نمود 55و  19رتیب ت به

ها را غالف ADFو  NDFمیزان  ،(2006نایمباتی )

طور همان .دست آورد به درصد 1/42و  1/56ترتیب به

گیری شده در میزان پروتئین اندازه شودکه مشاهده می

ها کمتر است و این در ها و گلها نسبت به برگغالف

ها و چربی خام غالف NDF ،ADFحالی است که میزان 

محققان گزارش کردند، ها بیشتر است. ها و گلاز برگ

 فصل برداشت و مرحلهتفاوت در موقعیت جغرافیایی، 

ر گذار بر ترکیبات تاثی از جمله عواملرشد گیاهان 

(. میزان 1979 )برباکر و هولتون شیمیایی می باشند

NDF و ADF در فصل گرم بهلگوم ها از  برگ برخی 

دلیل بیشتر شدن فیبر خام گیاه و رسوب بیشتر لیگنین 

بیشتر از فصول  ،در دیواره ی سلولی در دمای باالتر

دلیل افزایش پروتئین غالف در دمای همچنین سرد بود. 

توان به زودتر بالغ شدن گیاه در محیط گرمتر باال را می

مقدار پروتئین گیاه به با زود بالغ شدن گیاه،  کهدانست 

)ارزانی و همکاران  کندار ناچیزی کاهش پیدا میمقد

2006.) 
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 (گرم در کیلوگرم ماده خشک) یونجه  با مقایسه در سوبابل غالف و گل برگ، شیمیایی ترکیب -1 جدول

Table 1- The chemical composition of leave, flowers and pod of subabul in comparison to alfalfa (g kg-1 DM) 
 

ADF 
الیاف نامحلول در 

 شوینده اسیدی

NDF 
الیاف نامحلول در 

 شوینده خنثی

EE 
 عصاره اتری

CP 
 پروتئین خام

Treatment 
 تیمار

253c 

 
207d 

 
324b 

 
395a 

 
0.10 

0.0001 

502b 

 
351c 

 
605a 

 
500b 

 
0.10 

0.0001 

50.5b 

 
50.1b 

 
60.1a 

 
16.0c 

 
0.03 

0.0001 

224b 

 
227a 

 
177c 

 
170d 

 
0.02 

0.0001 

Leave 
 برگ

Flower 
 گل

Pod 
 غالف

Alfalfa 
 یونجه
SEM1 

P-value 
 داریمعنی احتمال

 1 Standard Error of Means. Means in column with differing superscripts differ (P<0.05). 

 

 (درصد) هیونج با برهان غالف و گل برگ، خشک ماده ایشکمبه پذیریتجزیه هایفراسنجه مقایسه -2 جدول

Table 2-The comparison of dry matter ruminal degradability parameters of leave, flowers and pod of siris with 

alfalfa (%) 
 

Effective 

degradability 

(ED) 
 پذیریتجزیه

 موثر

Potential of 

degradability 

(PD) 
تجزیه پتانسیل  

 پذیری

Constant 

degradable rate 

(c) (% h-1) 
ثابت نرخ تجزیه 

 )درصد/ ساعت(

Slowly 

degradable (b) 
تجزیه کند بخش  

Rapidly 

degradable 

(a) 
 سریع بخش

 تجزیه

Treatment 

0.57c 

 
0.70b 

 
0.48d 

 
0.76a 

 
0.0075 

0.0001 

0.71c 

 
0.88a 

 
0.53d 

 
0.87b 

 
0.008 

0.0001 

0.05 

 
0.03 

 
0.05 

 
0.10 

 
0.03 

0.42 

0.37a 

 
0.43a 

 
0.16b 

 
0.45a 

 
0.02 

0.00001 

0.33b 

 
0.45a 

 
0.37b 

 
0.41ab 

 
0.02 

0.04 

Leave 
 برگ

Flower 
 گل

Pod 
 غالف

Alfalfa 
 یونجه
SEM1 

P-value 
داریاحتمال معنی  

 1 Standard Error of Means. Means in column with differing superscripts differ (P<0.05). 
 

  



 1395سال /4شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                                 محمدآبادي یوسفی،     24

 ماده خشک  ایشکمبهپذیری تجزیههای فراسنجه

برگ، گل، غالف  خشکماده ایشکمبه پذیرینتایج تجزیه

انکوباسیون در یونجه در ساعات مختلف برهان و 

بخش  نشان داده شده است. 2در جدول  شکمبه

تجزیه، کندتجزیه، ثابت نرخ تجزیه، پتانسیل سریع

تر از برگ برهان پایین پذیری مؤثرپذیری و تجزیهتجزیه

تجزیه و از نظر بخش سریع (.P<05/0)بود  یونجه

داری بین گل برهان و یونجه اختالف معنی کندتجزیه

تجزیه بخش سریع ،، حتی در گل(P>05/0)وجود نداشت 

پذیری نرخ تجزیه برطبق نتایج، از نظر عددی بیشتر بود.

(c )یونجه بیشتر از گل برهان بود پذیری موثر و تجزیه

پذیری گل برهان بیشتر از جزیهدر حالی که پتانسیل ت

بین غالف تجزیه . در بخش سریع(P<05/0) یونجه بود

داری وجود نداشت برهان و یونجه اختالف معنی

(05/0<P،) تجزیه اما از نظر عددی یونجه بخش سریع

تجزیه، پتانسیل باالتری داشت در حالی که بخش کند

یونجه پذیری موثر غالف کمتر از تجزیه پذیری و تجزیه

تجزیه و کند تجزیه ها بخش سریعگل(. P<05/0)بود 

طور به ها داشتند وباالتری در مقایسه با برگ و غالف

کلی گل برهان و سپس یونجه باالترین بخش 

پذیری موثر ماده خشک را داشتند تجزیه و تجزیهسریع

(05/0>P .)  

تر در پایین ADFبا توجه به میزان پروتئین باالتر و 

رفت که مقادیر برهان نسبت به یونجه انتظار می برگ

های ذکر شده در این تیمار باالتر هر یک از فراسنجه

باشد اما نتایج آزمایش حاضر عکس این حالت را نشان 

های داد. کاهش بوجود آمده در هر یک از فراسنجه

مربوط به برگ احتماال به دلیل حضور ترکیبات فنولی 

ها به علت ایجاد . تاننباشدهان تانن در برگ بر مانند

هایی با تعداد زیادی از مواد مغذی از قبیل کمپلکس

اکاریدها، غشاء ها، پلی سها، پروتئینکربوهیدرات

های هضم کننده پروتئین، آنزیمهای باکتری، سلول

توانند عامل کاهش کربوهیدرات و مواد معدنی می

اشند در آزمایش حاضر ب پذیریهای تجزیهفراسنجه

(، در 1996(. الربی و همکاران )1388دانش مسگران )

بررسی که روی برگ برهان در گاو با استفاده از 

تجزیه، های نایلونی انجام دادند، بخش سریعکیسه

 پذیری را بهتجزیه و پتانسیل تجزیهکندتجزیه، ثابت نرخ

درصد گزارش کردند.  5/79و  1/0، 3/37، 2/42ترتیب 

تجزیه و پتانسیل که بخش سریع شودمالحظه می

پذیری در پژوهش حاضر کمتر است ولی از نظر تجزیه

گل برهان، از نظر بخش کندتجزیه با هم مشابه هستند. 

عددی بخش سریع تجزیه باالتری در مقایسه با یونجه 

رود به دلیل حضور که احتمال می داشت

و  NDFو  ADFهای محلول، پایین بودنکربوهیدرات

باال بودن میزان پروتئین در این تیمار باشد. به  همچنین

رسد که افزایش محتوی پروتئین خام گیاه روی نظر می

ناپدید شدن ماده خشک در شکمبه اثر مثبتی دارد زیرا 

های گیاهی، با افزایش میزان پروتئین در گونه

 یابد. پذیری بالقوه ماده خشک هم افزایش میتجزیه

 باال به دلیلهای برهان  گبرمحققان گزارش کردند 

 کربوهیدراتشان به دلیل تأمین و پروتئین مقدار بودن

میکروبی،  رشد برای الزم نیتروژن و سوبسترای

 می میکروبی تجزیه پذیری تخمیر و افزایش موجب

 باکتری جمعیت افزایش (. همچنین2002شوند )کندی 

شکمبه و به دنبال آن  در های سلوالیتیک قارچ و ها

در  برهان برگ حاوی جیرة با ش تجزیه پذیریافزای

گالیندو   (شد مشاهده نیز محققان دیگر های یافته

2011). 

تاثیر دیواره سلول قرار  پذیری تحتکلی تجزیهطوربه

پذیری کاهش تجزیهگیرد، با افزایش دیواره سلولی می

دار بخش کاهش معنی (.2004ارزانی و همکاران یابد )می

توان به غالف در مقایسه با یونجه را میتجزیه در کند

و لیگنین در غالف نسبت به  NDFباالتر  حضور میزان

 دیوارهو لیگنینی بودن  NDF یونجه ربط داد. بین میزان

حسن سالم و ) دبا قابلیت هضم رابطه منفی وجود دار

ای (. ممکن است حضور عوامل ضدتغذیه2010همکاران 

غالف برهان یکی دیگر از مانند ساپونین و اگزاالت در 
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 حضوردالیل کاهش بخش کندتجزیه در این تیمار باشد، 

این ترکیبات موجب کاهش قابلیت هضم الیاف در شکمبه 

شود. ساپونین هضم فیبر را در شکمبه مختل می کند می

دلیل کاهش فعالیت آنزیم فیبرولیتیک که ممکن است به

 (.1989لیو اثر ساپونین در شکمبه باشد ) ناشی از

در جیره  وجود سطح باالئی از اگزاالتهمچنین 

باعث مهار آنزیم سوکسینیک کنندگان نشخوار

 شودها میمتابولیسم کربوهیدراتو مهار دهیدروژناز 

( در آزمایشی که روی 1386زاده )عالم(. 2005گوپتا )

در گوسفند نر به روش )هم خانواده برهان( غالف کهور 

in situ تجزیه، ثابت تجزیه، کندش سریعانجام داد بخ

، 83/36ترتیب پذیری را بهتجزیه و پتانسیل تجزیهنرخ

درصد گزارش کرد که  60/73و  53/73، 08/0، 7/36

 تجزیه آن مشابه با غالف برهان است.بخش سریع

 فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام

 الفغ ، گل،برگ ای پروتئین خامتجزیه پذیری شکمبه

نشان داده شده است.  3 در جدول یونجهبرهان و 

شود، برگ برهان بخش گونه که مالحظه میهمان

در ( P<05/0)تجزیه بیشتری نسبت به یونجه دارد سریع

پذیری که این اختالف سبب برتری پتانسیل تجزیهحالی 

تجزیه و ثابت . اما بخش کند(P<05/0)نیز گردیده است 

(. P<05/0)تر از برگ برهان بود نرخ تجزیه یونجه بیش

تجزیه در گل برهان در مقایسه با یونجه بخش سریع

تجزیه و ثابت نرخ ( اما بخش کندP<05/0)بیشتر بود 

 (.P<05/0)یونجه بیشتر از گل برهان بود تجزیه 

پذیری موثر در گل برهان پذیری و تجزیهپتانسیل تجزیه

جزیه در تبخش سریع(. P<05/0)یونجه بود  بیش از

( P<05/0)غالف برهان در مقایسه با یونجه بیشتر بود 

پذیری بخش کند تجزیه و پتانسیل تجزیهدر حالی که 

 ،بر طبق نتایج (.P<05/0)یونجه بیشتر از غالف بود 

پذیری موثر غالف برهان در مقایسه با یونجه تجزیه

گل و سپس برگ  ،طور کلیبه (.P<05/0)باالتر بود 

 پذیری موثرتجزیه و تجزیهرین بخش سریعبرهان باالت

و یونجه داشتند برهان را در مقایسه با غالف  پروتئین

(05/0>P )کند تجزیه را داشت یونجه بیشترین بخش  اما

(05/0>P). 

تواند ناشی تجزیه در برگ برهان میافزایش بخش سریع

درصد( و دسترسی  4/22از میزان پروتئین خام باال )

ها و شد که سبب رشد میکروارگانیسمآسان به آن با

کندی و همکاران ) شودمی پذیری بیشتر پروتئینتجزیه

 ،شودمی دیده 3گونه که در جدول (. همان2002

پذیری موثر در برگ برهان بیشتر از یونجه بود تجزیه

قابلیت هضم باالتر آن نسبت به پروتئین دهنده که نشان 

تجزیه، سریعممکن است افزایش بخش . استیونجه 

پذیری موثر در گل برهان پذیری و تجزیهپتانسیل تجزیه

تر پروتئین، بویژه دلیل فراهم بودن مقادیر باالبه

تجزیه و کربوهیدرات محلول در آن پروتئین سریع 

پذیری موثر نشان از این باشد که بیشتر بودن تجزیه

حقیقت دارد. فراهم نمودن همزمان این مواد مغذی برای 

سبب افزایش فعالیت  ی شکمبههاروارگانیسممیک

چنین شود. هممی تجزیه کننده پروتئینهای باکتری

ایجاد تعادل در ورود انرژی و نیتروژن در شکمبه 

های میکروبی اعم از رشد و تجدید نسل را میزان فعالیت

بخشد و سبب قرار گرفتن نیتروژن در مسیر بهبود می

این تعادل باعث بهبود  شود.سازی شکمبه میپروتئین

تولیدات میکروبی مانند اسیدهای چرب فرار و افزایش 

شریفی و شود )فعالیت هضمی، مانند هضم سلولز می

تجزیه غالف برهان بیشتر از (. بخش سریع1391خادم 

یونجه بود که شاید به دلیل باالتر بودن پروتئین خام 

 درصد( باشد و نشان از 73/17ها )محلول در غالف

پذیر بودن پروتئین و بیشتر بودن محلولیت آن در تجزیه

تجزیه غالف نسبت به یونجه دارد. از طرفی بخش کند

یکی از دالیل در غالف برهان کمترین مقدار را داشت. 

 .تواند حضور ساپونین در غالف باشداحتمالی می
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در شکمبه ها موجب کاهش جمعیت پروتوزوآ نساپونی

هضم پروتئین و ساخت انواع  ردشوند. پروتوزوآ می

آمین زدایی و ترانس های اسیدآمینه و فعالیت

( هاسه برابر باکتری)در متابولیسم پروتئین  آمیناسیون 

مک اینتاش و (. 1391شریفی و خادم ) نقش مهمی دارند

کاهش در تجزیه  ( بیان نمودند که2000) همکاران

نسبت  تواند به کاهش فعالیت پروتئولیزیپروتئین می

نیز باید در نظر گرفت که  را این نکتهالبته  ،داده شود

کاهش در تجزیه پروتئین تنها تحت تأثیر فعالیت 

باشد بلکه ممکن است اتصال باکتری به پروتئولتیکی نمی

را تحت پروتئین هضم  ،غیر پروتئینی ذرات خوراکی

های و سبب کاهش دسترسی باکتری ادهتأثیر قرار د

مک ایوان و ) به سوبسترا شودروتئین تجزیه کننده پ

 (.2002همکاران 

 

 (درصد) یونجه با برهان غالف و گل برگ، پروتئین ایشکمبه پذیریتجزیه هایفراسنجه مقایسه -3 جدول

Table 3- The comparison of crude protein ruminal degradability parameters of leave, flowers and pod of siris 

with alfalfa (%) 
 

Effective 

degradability 

(ED) 
 پذیریتجزیه

 موثر

Potential of 

degradability 

(PD) 
تجزیه پتانسیل  

 پذیری

Constant 

degradable rate 

(c) (% h-1) 
ثابت نرخ تجزیه 

 درصد/ ساعت

Slowly 

degradable 

(b) 
 کند بخش

 تجزیه

Rapidly 

degradable 

(a) 
 سریع بخش

 تجزیه

Treatment 

96.2b 

 
97.3a 

 
72.0c 

 
70.9d 

 
0.26 

0.0001 

90.2b 

 
93.7a 

 
71.2d 

 
81.9c 

 
0.91 

0.0001 

0.09ab 

 
0.03c 

 
0.06b 

 
0.13a 

 
0.01 

0.0083 

38.5b 

 
32.1c 

 
13.5d 

 
58.7a 

 
1.23 

0.0001 

51.6c 

 
61.7a 

 
57.8b 

 
23.2d 

 
1.74 

0.0001 

Leave 
 برگ

Flower 
 گل

Pod 
 غالف

Alfalfa 
 یونجه
SEM1 

P-value 
داریاحتمال معنی  

 1 Standard Error of Means. Means in column with differing superscripts differ (P<0.05). 

ED with passage rate=0.03 
 

های جیره ایبعد شکمبه –ای شکمبه اپدید شدنن

 آزمایشی حاوی برگ برهان

برگ  مقادیر مختلف های آزمایشی حاویاثر جیره

بعد  و ناپدید شدن ایشکمبه پذیریتجزیهبر  برهان

نشان داده شده است.  4در جدول  ای پروتئینشکمبه

های ( در جیرهRDPای پروتئین )ناپدید شدن شکمبه

حاوی برگ برهان در مقایسه با جیره شاهد تفاوت 

 25سطح جیره حاوی (. P<05/0داری داشت )معنی

ها افزایش هدرصد برگ برهان در مقایسه با دیگر جیر

میزان پروتئین (. P<05/0داری را نشان داد )معنی

در جیره ( (RUPعبوری یا غیر قابل تجزیه درشکمبه 

داری دیگر افزایش معنی هایجیرهشاهد در مقایسه با 

ای بیشترین درصد هضم روده(. P<05/0)داشت 

پروتئین، در جیره شاهد و کمترین مقدار مربوط به 

جیره شاهد (. P<05/0)برگ بود  درصد 25جیره حاوی 

ای  پروتئین را باالترین قابلیت هضم ظاهری روده

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد (. P<05/0)داشت 

باالترین مقدار ناپدید  ،درصد برگ 25که جیره حاوی 

 شدن در کل دستگاه گوارش را داشت.  
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 برگ برهان ازشود، مالحظه می 3با مطالعه جدول  

تجزیه باالیی برخوردار است. احتماالً یکی سریعبخش 

پذیری پروتئین در شکمبه و از دالیل افزایش تجزیه

در سطوح مختلف جایگزینی  کاهش پروتئین عبوری

نسبت به جیره شاهد، باال بودن میزان پروتئین محلول 

ممکن است تانن موجود در برگ در برگ برهان باشد. 

به علت اثر منفی بر ین پذیری پروتئموجب کاهش تجزیه

های تجزیه کننده پروتئین در سطوح باالتر رشد باکتری

(. شاید تانن موجود در 2005مین و همکاران ) شود

ها را سطوح باالتر برگ توانسته است تا حدی پروتئین

 ها خارجدر محیط شکمبه از دسترس میکروارگانیسم

اد و در مسیرهای بعدی دستگاه گوارش )روده( آز کرده

ارزش  ( با انجام آزمایشی روی1994) نورتون کند.

پذیری که تجزیه ها بیان نمودخانواده لگومغذایی 

کم است  ،های حاوی تاننای پروتئین در گونهشکمبه

لئوکانا درصد(، در حالی که در گونه  39)کمتر از 

درصد  7-3خانواده برهان( با وجود )هم لئوکوسفاال

 84-64در حد متوسط است ) تئینپذیری پروتانن، تجزیه

پذیری ها تجزیهدهد همه تانندرصد( که نشان می

 دهند. نتایجپروتئین در شکمبه را کاهش نمی

 روی هضم را تانن از متفاوتی اثرات مختلف هایآزمایش

به  بسته منفی، و مثبت آثار که اندداده نشان پروتئین

 متغیر کخورا در موجود ترکیبات و تانن ماهیت و غلظت

(. نتایج این آزمایش 2000هرواس و همکاران ) تاس

رغم حضور تانن در برگ برهان و نشان داد که علی

ها میزان ناپدید ها به ایجاد واکنش با پروتئینتمایل آن

 تر افزایششدن پروتئین در شکمبه در سطوح پایین

 .یافت

 

 (درصد) برهان برگ مختلف مقادیر حاوی آزمایشی هاییرهج پروتئین ایشکمبه بعد -ایشکمبه شدن ناپدید -4 جدول

Table 4- Disappearance of protein ruminal and post-ruminal of experimental diets containing different levels of 

siris leave (%) 
 

CV7 

 ضریب

 تغییرات

TD6 

 هضم

 کل

RUP5 

 عبوری پروتئین

 قابل غیر یا

درشکمبه تجزیه  

RDP4 

 قابل پروتئین

 در تجزیه

 شکمبه

IADP3 

 هضم قابلیت

 ای روده ظاهری

 پروتئین

IDP2 (%) 
 هضم درصد

پروتئین ایروده  

Percent of 

replacement 
 درصد جایگزینی

2.03d 

15.5a 

12.7b 

6.27c 

15.5a 

0.63 

0.0001 

30.1c 

45.7a 

42.0ab 

33.7bc 

37.2abc 

2.33 

0.02 

86.2a 

63.5c 

63.3bc 

46.4b 

62.9ab 

2.45 

0.01 

13.8d 

36.4a 

36.7b 

53.6c 

37.1c 

1.08 

0.0001 

35.8a 

14.4b 

18.1bc 

12.2c 

22.3c 

1.05 

0.002 

41.5a 

23.1c 

28.8bc 

26.8bc 

36.1ab 

3.05 

0.03 

0 

25 

50 

75 

100 

SEM1 

P-value 
داریاحتمال معنی  

 1 Standard Error of Means. Means in column with differing superscripts differ (P<0.05). 
2 Intestinal digestion of protein; 3 Intestinal apparent digestibility of protein; 4 Rumen degradable protein; 5 Rumen 

undegradable protein; 6 Total digestabality; 7 Coefficient of variation. 

 

 هایجیرهای بعد شکمبه –ای ناپدید شدن شکمبه

 آزمایشی حاوی گل برهان

 (5)جدول سطوح مختلف گل برهان های حاوی جیره

ای پروتئین داری بر درصد هضم رودهتأثیر معنی

 100حاوی  از نظر عددی جیرهاما  (<05/0P)نداشتند 

 ای رادرصد گل برهان باالترین درصد هضم روده

بین ای پروتئین قابلیت هضم ظاهری رودهداشت. 

شاهد تفاوت  ی سطوح مختلف گل با جیرههای حاوجیره
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درصد گل  75جیره حاوی (. <05/0P) داری نداشتمعنی

بیشترین مقدار ناپدید شدن  ،در مقایسه با شاهد

پروتئین عبوری (. P<05/0ای پروتئین را داشت )شکمبه

درصد گل با جیره شاهد و سطوح  50جیره حاوی در 

(. بیشترین P<05/0داشت ) یداراختالف معنی گل دیگر

میانگین ناپدید شدن پروتئین در کل دستگاه گوارش در 

درصد و کمترین مقدار مربوط به  100جیره حاوی 

 (. P<05/0جیره شاهد بود )

( گزارش شده است، 2001) NRCگونه که در همان 

حاوی مقادیر باالیی از ازت غیر پروتئینی  هالگوم

(NPN هستند )د. شومیسرعت در شکمبه تجزیه که به

درصد پروتئین است که ممکن  75/22حاوی گل برهان 

با توجه به داشته باشد. باالیی  یدسترس یتقابلاست 

مبنی بر افزایش   3و  2جداول پذیری تجزیه نتایج 

 ،پذیری ماده خشک و پروتئین در گل برهانتجزیه

 ایش ناپدید شدن پروتئین در شکمبه،احتماال دلیل افز

افزایش فعالیت باال و یا  RDPوتئین و فراهمی باالی پر

همزمان دلیل حضور بهتجزیه کننده های باکتری

 رات و پروتئین قابل دسترس باشد.کربوهید

 

 (درصد) برهان گل مختلف مقادیر حاوی آزمایشی هایجیره پروتئین ایشکمبه بعد -ایشکمبه شدن ناپدید -5جدول

Table 5- Disappearance of protein ruminal and post-ruminal of experimental diets containing different levels of 

siris flower (%) 
 

CV7 

 ضریب

 تغییرات

TD6 

کل هضم  
RUP5 

 یا عبوری پروتئین

 تجزیه قابل غیر

 درشکمبه

RDP4 

 قابل پروتئین

 در تجزیه

 شکمبه

IADP3 

 هضم قابلیت

 ای روده ظاهری

 پروتئین

IDP2 (%) 
 هضم درصد

 ایروده

 پروتئین

Percent of 

replacement 
 درصد جایگزینی

2.03d 

8.87b 

16.1a 

18.1a 

5.50c 

0.89 

0.0002 

30.6b 

34.1ab 

34.4ab 

33.3b 

40.0a 

1.76 

0.04 

86.2a 

75.7b 

77.4a 

86.5b 

73.6b 

1.09 

0.007 

13.8d 

24.3bc 

22.5b 

13.5a 

26.3ab 

2.10 

0.01 

35.8 

27.5 

28.2 

30.6 

29.4 

1.73 

0.30 

41.5 

36.3 

36.4 

35.4 

39.9 

4.56 

0.80 

0 

25 

50 

75 

100 

SEM1 

P-value 
داریاحتمال معنی  

 1 Standard Error of Means. Means in column with differing superscripts differ (P<0.05). 
2 Intestinal digestion of protein; 3 Intestinal apparent digestibility of protein; 4 Rumen degradable protein; 5 Rumen 

undegradable protein; 6 Total digestabality; 7 Coefficient of variation. 

 

پروتئین ای بعد شکمبه –ای شکمبه ناپدید شدن

 ف برهانهای آزمایشی حاوی غالجیره

بین سطوح (، 6شود )جدول که مالحظه میطوری همان  

از نظر درصد هضم مختلف غالف با جیره شاهد 

. جیره (<05/0P)داری مشاهده نشد ای تفاوت معنیروده

درصد غالف برهان به ترتیب  50شاهد و جیره حاوی 

ای بیشترین و کمترین قابلیت هضم ظاهری روده

 های حاوی غالفجیره(. P<05/0پروتئین را داشتند )

 ندها داشتجیره RDPداری بر تأثیر معنی برهان

(05/0>Pسط .) درصد باالترین و جیره شاهد  25ح

را داشت. این اثر در رابطه با  RDPترین مقدار پایین

که جیره شاهد طوریتغییر کرد، به پروتئین عبوری

کمترین مقدار  غالف درصد 75بیشترین و جیره حاوی 

بیشترین میانگین ناپدید شدن (. P<05/0را داشت )

 75 پروتئین در کل دستگاه گوارش در جیره حاوی

 100درصد و کمترین مقدار مربوط به جیره حاوی 

 (. P<05/0درصد غالف بود )
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های حاوی غالف به در جیره RDPمیزان  افزایششاید 

افزایش میزان پروتئین خام محلول در غالف دلیل 

البته باید توجه داشت که با گنجاندن مربوط باشد. 

یابد. کاهش می RDPغالف در سطوح باالتر میزان 

پذیری پروتئین در تماالً یکی از دالیل کاهش تجزیهاح

 موجودشکمبه و افزایش پروتئین عبوری، چربی خام 

محمد ضیاء و همکاران درصد( باشد ) 01/6در غالف )

(، گزارش کردند 2010(. کاستا و همکاران )2013

به اسیدهای چرب غیراشباع بیشتر اسیت پروتوزوآ حس

مولر و  باشد.مبه میهای شکرگانیسماز سایر میکروا

میکروبی ( بیان نمودند که عمل ضد2004ن )همکارا

تواند جهت تغییر فعالیت میکروبی شکمبه روغن فرار می

شود. پذیری پروتئین در شکمبه استفاده و کاهش تجزیه

لوسا و هش نرخ دآمیناسیون در شکمبه )کا احتماال

 تجزیههای ( و کاهش در اتصال باکتری2002همکاران 

مک ایوان و همکاران با ذرات خوراکی ) کننده پروتئین

مسئول این اثرات باشند. همچنین از دالیل ، (2002

افزایش پروتین عبوری در مقایسه با پروتئین قابل 

توان به درصد( می 100تجزیه در شکمبه )سطح 

ها ساپونین موجود در غالف اشاره کرد. زیرا ساپونین

سبب افزایش پروتئین  با کاهش جمعیت پروتوزوآیی

(. 1391شریفی و خادم شوند )می خروجی از شکمبه 

ای در پذیری، درصد هضم رودهمطابق نتایج تجزیه

های حاوی برگ، غالف و گل کاهش یافته است. جیره

ها در شکمبه تجزیه این دلیل که بیشتر پروتئین شاید به

طور کلی شدند و مقدار کمی به روده رسیده است. به

توان گفت ناپدید شدن پروتئین در شکمبه برای می

به جیره شاهد  های حاوی برگ، غالف و گل نسبتجیره

 باالتر بوده است.

 

 (درصد) نغالف برها  مختلف مقادیر حاوی آزمایشی هایجیره پروتئین ایشکمبه بعد -ایشکمبه شدن ناپدید -6جدول

Table 6- Disappearance of protein ruminal and post-ruminal of experimental diets containing different levels of 

siris flower (%) 
 

CV7 

 ضریب

 تغییرات

TD6 

کل هضم  
RUP5 

 پروتئین

 غیر یا عبوری

 تجزیه قابل

 درشکمبه

RDP4 

 قابل پروتئین

 در تجزیه

 شکمبه

IADP3 

 هضم قابلیت

 ای روده ظاهری

 پروتئین

IDP2 (%) 
 هضم درصد

 ایروده

 پروتئین

Percent of 

replacement 
 درصد جایگزینی

2.03b 

17.2a 

18.4a 

20.8a 

20.9a 

1.11 

0.0008 

30.6 

29.7 

31.6 

37.3 

27.5 

3.12 

0.50 

86.2a 

74.4bc 

74.5c 

68.1c 

80.7ab 

1.64 

0.04 

13.8d 

25.6a 

25.5a 

31.9a 

19.3b 

1.08b 

0.004 

35.8a 

20.8b 

21.4b 

26.2b 

23.5b 

1.52b 

0.04 

41.5 

28.5 

28.0 

38.6 

29.3 

4.79 

0. 2 

0 

25 

50 

75 

100 

SEM1 

P-value 
داریاحتمال معنی  

  1 Standard Error of Means. Means in column with differing superscripts differ (P<0.05). 
2 Intestinal digestion of protein; 3 Intestinal apparent digestibility of protein; 4 Rumen degradable protein; 5 Rumen 

undegradable protein; 6 Total digestabality; 7 Coefficient of variation. 
 

 نتیجه گیری

های و گل گیری شده در برگمیزان پروتئین اندازه

برهان در مقایسه با غالف و یونجه باالتر بود، اما چربی 

بیشتر خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در غالف 

در برگ و غالف ده خشک بخش سریع تجزیه مابود. 

اما بخش سریع تجزیه پروتئین خام  کمتر از یونجه بود
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 ، گل و غالف باالتر از یونجه بود در حالی کهدر برگ

برای ماده خشک و پروتئین خام در  بخش کند تجزیه

تر بود. نسبت به یونجه پایین نمونههریک از این سه 

قابلیت هضم از  هااین نمونهکه  دها نشان داداده

ای در درصد هضم روده .ندباالیی برخوردار ایشکمبه

توان می سطوح باالتر برگ، گل و غالف مشاهده شد.

تجزیه بوده سریع ،نتیجه گرفت که بیشتر پروتئین برهان

و به آسانی در دسترس است اما قابلیت دسترسی 

تجزیه پذیری  با توجه بهپروتئین یونجه کمتر است لذا 

باالی پروتئین برهان در شکمبه در صورتی که 

کربوهیدرات سریع تجزیه به میزان کافی وجود داشته 

بتوان گفت که این پروتئین بتواند برای  احتماالباشد 

شاید بنابراین میکروارگانیسم ها قابل استفاده باشد. 

یک منبع پروتئینی با بتواند برگ، گل و غالف برهان 

اما  باشدبرای نشخوارکنندگان ای باال غذیهکیفیت ت

ین زمینه، نیاز به دلیل محدود بودن اطالعات در ابه

 باشد.می یمطالعات بیشتر
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Abstract 

BACKGROUND: Siris including plenty leave, high nitrogen and calcium and can be used as 

livestock feed. OBJECTIVE: The aim of this experiment was to investigate chemical composition 

and parameters of rumen degradation and post-ruminal disappearance of siris leave, flower and 

pods in ruminants. METHODS: Chemical composition was measured using standard methods and 

parameters of rumen degradation were determined using in situ technique. Post-ruminal 

disappearance of protein for diets containing different levels of siris leave, flower and pods as 

replacement of alfalfa were determined. RESULT: Protein content of leave (22.4%), flowers 

(22.75%) and siris pods (17.73%) was more than alfalfa protein (17%). Fraction a (rapidly 

degradable), b (slowly degradable) and c (constant rate of degradable) of dry matter were 0.33 %, 

0.37 % and 0.05 %/h for leave, 0.45 %, 0.44 % and 0.03 %/h for flower and 0.37 %, 0.18 % and 0.1 

%/h for pods, respectively. The highest fraction (a) of protein was for siris flower (80.48 %) and 

lowest was for alfalfa (23.17 %). The highest fraction (b) and (c) of protein in alfalfa (58.75 % and 

0.13 %, respectively) and lowest fraction (b) of protein was for the siris pods (13.54 %). The results 

showed that diets containing 25 (39.20 %, 45.18%) and 100% siris leave (20.38, 51.81%) and diets 

containing 75 and 100 % siris flower (27.92 %, 52.84 %) had highest RDP and RUP, and content of 

RDP were significantly increased in compared with control diet (P<0.05). CONCLUSION: 

Therefore, because of proper chemical composition and rumen degradation and post-ruminal 

disappearance of leave, flower and pods in siris can be used in ruminant nutrition, but it needs to 

further studies. 
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