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چکیده
زمینه مطالعاتی :برهان را شاید بتوان به عنوان منبع غنی از نیتروژن در جیره نشخوارکنندگان استفاده کرد ،برهان حاوی
الیاف و چربیهای اشباع پایین و بدون کلسترول است .هدف :هدف از آزمایش حاضر بررسی امکان جایگزینی گیاه برهان
با علوفه یونجه در جیره بزها بود .روش کار :مصرف خوراک ،قابلیت هضم مواد مغذی ،فعالیت نشخوار ،فراسنجههای
تخمیری شکمبه ،فراسنجههای خونی و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بزهای نجدی مورد مطالعه قرار گرفتند .در این آزمایش
از  12رأس بز نجدی با میانگین وزن  30±2کیلوگرم در قالب طرح کامأل تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار ،استفاده شد.
جیرههای آزمایشی شامل جایگزینی  50و  75درصد برهان با علوفه یونجه و جیره شاهد بدون برهان بودند .نتایج :نتایج
نشان داد که پروتئین و چربیخام شاخه کامل برهان نسبت به یونجه بیشتر بود ،اما  ADFآن کمتر از یونجه بود .غلظت
تمام مواد معدنی به جز پتاسیم در برهان بیشتر از یونجه بود .مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی (ماده خشک ،ماده آلی،
 ADF ،NDFو پروتئین) در جیرههای حاوی برهان بیشتر از جیره شاهد بود ( ،)P>0/05به طوری که جیره حاوی 75
درصد برهان جایگزین شده با علوفه یونجه باالترین مقادیر را داشت .مدت زمان نشخوار تحت تاثیر جیرههای آزمایشی
قرار گرفت ( )P>0/05و در جیره حاوی  75درصد برهان جایگزین با علوفه یونجه باالتر از سایر جیرهها بود .اما مدت
زمان نشخوار به ازای مصرف مواد مغذی ،جیرههای حاوی برهان مقدار کمتری را نشان دادند .غلظت نیتروژن آمونیاکی
و  pHتحت تأثیر جیرههای آزمایش قرار گرفت ( )P<0/05و در جیرههای حاوی برهان کاهش یافتند .تغذیه برهان به دامها
طی دوره آزمایش ،تأثیر معنیداری بر گلوکز و کلسترول نداشت ( ،)P>0/05اما منجر به کاهش غلظت نیتروژن اورهای
خون شد ( .)P>0/05جمعیت پروتوزوآی شکمبه بزها تحت تاثیر برهان در جیره به طور معنیداری کاهش یافت (.)P<0/05
نتیجهگیری نهایی :بنابراین نتایج آزمایش حاضر نشان داد که میتوان در سطوح پیشنهادی آزمایش حاضر ،برهان را
بدون اثر منفی بر هضم ،تخمیر و متابولیسم در جیره بزها استفاده کرد.
واژگان کلیدی :ترکیب شیمیایی ،عناصر معدنی ،فعالیت نشخوار ،گلوکز خون ،نیتروژن اورهای خون
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مقدمه

سیانید ،اگزاالت ،ساپونین و وجود بازدارندههای تریپسین

تغذیه دام بیش از  50درصد هزینه پرورش دام را تشکیل

به عنوان ترکیبات ضد تغدیهای برهان ذکر شده اند و

میدهد .با توجه به رشد فزاینده جمعیت انسانی ،تأمین

محتوای ساپونین در دانه و غالف باالترین مقدار بوده

پروتئین حیوانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این

است (ضیاء الحق و همکاران  .)2013دانه و غالف به عنوان

بین علم تغذیه دام ،با فراهم آوردن منابع جدید جهت

منبع مهمی از مواد معدنی هستند و در دانهها غلظت

استفاده در جیره ،سبب افزایش تولید در صنعت دامپروری

کلسیم ،سدیم و آهن باالتر است و مقدار کلسیم و نیتروژن

میگردد .نکته اساسی در تغذیه ،تهیه جیرههایی است که

در برگها بیشتر از بقیه قسمتها است (راما راو و

عالوه بر تأمین مناسب مواد مغذی برای دام ،از لحاظ

همکاران  .)2003غلظت تانن موجود در برگ و دانه برهان

اقتصادی هم مقرون به صرفه باشند .لذا استفاده از منابع

به ترتیب  4و  5/3درصد گزارش شده است (هاواری و

گیاهی و غذایی بومی ،ما را به این هدف نزدیکتر خواهد

همکاران  .)2011عمدهترین ویژگی تاننها باند شدن با

کرد (پاترا و همکاران  .)2003کمبود خوراک دام محدودیت

پروتئینها میباشد که باعث اثر ممانعت آنزیمی میگردد

عمده در نگهداری و پرورش دام است .شاخ و برگ درخت

با افزایش تانن ،قابلیت هضم پروتئین ها کاهش مییابد.

لگومینوز بعنوان مکمل جانبی خوراک استفاده میشود که

تاننها میتوانند سبب ممانعت از فعالیت میکروبها شده

به عنوان یک منبع تغذیه با کیفیت باال به رسمیت شناخته

و باعث عدم فعالیت اندوگلوکوناز خارج سلولی در برخی

شده است (اریاوز و دهوریتی .)2004

باکتریهای هضم کننده فیبر شوند (جونز و همکاران

برهان یک منبع گیاهی ارزان ،قابل اعتماد و امن برای

.)1997

پاسخگویی به تقاضا برای غذاهای غنی از پروتئین باال

علوفه برهان قابلیت هضم ماده خشک مصرفی جیرههای

است .این گیاه حاوی الیاف و چربیهای اشباع پایین و

کمکیفیت را افزایش میدهد (الوری  .)1990اندمانیشو و

بدون کلسترول است .درختان چند منظوره مانند برهان را

همکاران ( )2006گزارش کردند که برگهای این درخت را

میتوان به عنوان منبع نیتروژن در جیره نشخوارکنندگان

میتوان بهعنوان یک مکمل پروتئینی ،جایگزین کنجاله

استفاده کرد .شاخ و برگ این درختان به عنوان یک منبع

پنبهدانه کرد .بالگیس و همکاران ( )2011در مطالعهای که

نیتروژن ارزان قیمت استفاده میشوند و نیز دارای انرژی،

روی مصرف ،هضم پذیری و تخمیرات شکمبهای بز نر

مواد معدنی و ویتامینها میباشند (پاترا و همکاران

نوبیان انجام دادند ،از باگاس (فرآوری شده با آمونیاک

 .)2003نام علمی برهان ( )sirisیا  Albizia lebbecبوده،

محلول) مکمل شده با  100و  150گرم برگ برهان در

از تیره بقوالت زیرتیرۀ میموزیده میباشد .نامهای دیگر

مقایسه با تیمار باگاس فرآوری نشده و بدون مکمل

آن ،گل ابریشم و Flea Treeاست .این درخت بومی آفریقا

استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان مصرف

و آسیای گرمسیری است .در ایران در استانهای

خوراک ،تجزیه پذیری ماده خشک ،پروتئین خام و فیبر

خوزستان ،بوشهر ،فارس و هرمزگان کشت میشود.

نامحلول در شوینده خنثی در تیمارهایی که از  100و 150

برهان درختی با ارتفاع  30متر در مناطق بومی بوده ،ولی

گرم برگ برهان استفاده شد نسبت به تیمار دیگر افزایش

در ایران به ندرت تا  12متر میرسد .برگهای آن ریز،

یافت .بنابراین با توجه به قیمت باالی منابع خوراکی به-

سبز و بدون خار و کرک هستند .دارای گلهایی به رنگ

ویژه پروتئینی تالش زیادی در جهت استفاده از منابع

سفید و سرخ میباشد و میوهها در غالف هستند .ازدیاد

جایگزین در جیره نشخوارکنندگان صورت گرفته است.

برهان به وسیله کشت بذر در تابستان امکان پذیر است و

برهان در مناطق گرمسیری مانند خوزستان فراوان است

آغازگلدهی آن در اوایل اردیبهشت است (مظفریان .)2005

و دارای برخی ترکیبات ضد تغذیهای نیز میباشد .لذا،

اثر تغذیه شاخه کامل درخت برهان بر هضمپذیري ،برخی خصوصیات تخمیري و جمعیت پروتوزوآي شکمبه بزهاي نجدي
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اینکه آیا میتوان آن را با بازده مناسب در جیره بزها ،به

نشخوار و استراحت کردن برای هر دام ثبت گردید .کل

عنوان جایگزین مناسبی برای منابع علوفهای و تا حدی

فعالیت جویدن از مجموع فعالیتهای خوردن و نشخوار

پروتئینی استفاده کرد ،مورد هدف آزمایش حاضر بود.

محاسبه شد.
برای اندازهگیری فراسنجههای تخمیری شکمبه شامل

مواد و روشها

نیتروژن آمونیاکی و  pHشکمبه ،در روزهای پایانی

در این آزمایش غالف و برگ برهان به صورت تازه از

آزمایش از مایع شکمبه بزها  3ساعت پس از خوراکدهی

منطقه مالثانی و محوطه دانشگاه کشاورزی و منابع

صبح نمونهگیری از طریق لوله معده انجام شد .پس از ثبت

طبیعی رامین خوزستان تهیه و در هوای آزاد سایه خشک

 pH( pHمتر مدل  WTMپورتال ،آلمان) مایع شکمبه

گردید .در این تحقیق از  12رأس بز نجدی با میانگین وزن

جمع آوری شده با  4الیه پارچه نخی صاف شد و با نسبت

 30±2کیلوگرم استفاده شد .جیرهها طبق جدول احتیاجات

مساوی از اسید کلریدریک  0/2موالر مخلوط شد و سپس

استاندارد ( )NRC 2007تهیه شدند (جدول  .)1جیرههای

برای اندازهگیری غلظت نیتروژن آمونیاکی با استفاده از

آزمایشی مورد استفاده در آزمایش حاضر شامل دو

روش فنول-هیپوکلرید و کاربرد دستگاه اسپکتوفتومتر

جیره حاوی برهان ( 50و  75درصد برهان جایگزین

(برودریک و کانگ  )1980در دمای  -20درجه سلسیوس

یونجه) و یک جیره شاهد بدون برهان بودند .آزمایش

ذخیره شد.

حاضر در قالب طرح کامأل تصادفی با سه تیمار و چهار

جهت بررسی اثر جیرههای آزمایشی بر فراسنجههای

تکرار انجام شد .بزها با این جیرهها برای مدت  45روز

خونی در پایان دوره آزمایش  4ساعت بعد از تغذیه

تغذیه شدند.

صبحگاهی از تمام دامها توسط سرنگ استریل ،از ورید

ترکیب شیمیایی نمونهها شامل پروتئین خام (روش

وداج خونگیری شد .نمونههای خون سانتریفیوژ (دور

کجدال ،Foss 2010،سوئد) ،چربی خام (روش سوکسله)

 ،3000به مدت  15دقیقه) شد و پالسمای حاصل از آنها

الیاف نامحلول در شوینده خنثی (ونسوست و همکاران

جدا گردید .اندازهگیری گلوکز ،اوره و کلسترول خون با

 ،)1991ماده خشک (آون  90درجه  24ساعت) ،الیاف

استفاده از کیت تشخیص کمی شرکت پارس آزمون با

نامحلول در شوینده اسیدی ،تانن کل ( )2002 AOACو

استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر انجام گرفت.

مواد معدنی (روش جذب اتمیAtomic Absorption -

شمارش و شناسایی جمعیت پروتوزوآی شکمبه ،به

Spectrophotometer,

منظور تثبیت پروتوزوآها در مایع شکمبه ،از محلول

contrAA300, Analytik
 )Jena, Germanyتعیین شدند.

به منظور بررسی مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی
خوراک ،در روزهای پایانی دوره آزمایش نمونهگیری از
باقیمانده خوراک و مدفوع بزها به مدت  7روز انجام
گرفت .نمونههای اخذ شده از هر دام پس از توزین با
نسبت مشخص با همدیگر مخلوط شدند و جهت اندازه-
گیری ماده خشک ADF ،NDF ،و پروتئین استفاده شدند.
مدت زمان فعالیت نشخوار در دوره نمونهبرداری
اندازهگیری شد .برای این منظور در یک دوره زمانی 24
ساعت و در فواصل  5دقیقهای ،فعالیتهای خوردن،

فرمآلدهید  37درصد (رقیق شده به نسبت  50:50با آب
مقطر) به نسبت ( 50:50فرمآلدئید:مایع شکمبه) استفاده
شد (دهوریتی  .)2003شمارش پروتوزوآها با استفاده از
الم هموسایتومتر انجام گرفت .یک میلی لیتر از مایع
شکمبه فرم آلدئیدی در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 10
قرار داده المل روی آن گذارده شد .متوسط تعداد
پروتوزوآ در  5مربع متوسط ( )Nشمارش گردید ،تعداد
در  25مربع (یعنی در حجم  0/1میلی متر مکعب) محاسبه
شد ( .)N×25سپس غلظت در  1میلی متر مکعب
( )N×25×10محاسبه شد .غلظت پروتوزآ در هر میلی لیتر
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از رابطه زیر محاسبه شد :غلظت پروتوزآ در هر میلی
لیتر=رقت×( N×25×10دهوریتی .)2003
جدول -1ترکیب اجزای جیرههای آزمایشی تغذیه شده به بزها
Table 1- Feed ingredients of experimental diets fed to goats
جیرههای آزمایشی (درصد جایگزینی علوفه یونجه با برهان)
)Experimental diets (Replacement of alfalfa hay by Albizia %
50
75
شاهد (بدون برهان)

ماده خوراکی
)Feed ingredients (%

Control (Without
)Albizia
13.0

13.0

13.0

16.0

16.0

16.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

7.5

15.0

30.0

22.5

15.0

0.0

1.0

1.0

1.0

100

100

100

44.00

43.80

43.40

24.40

25.20

26.60

2.27

2.26

2.25

13.6

13.5

13.1

3.5

3.2

2.6

0.49

0.48

0.47

0.47

0.47

0.45

دانه ذرت
Corn grain

دانه جو
Barley grain

سبوس گندم
Wheat bran

کاه گندم
Wheat straw

علوفه یونجه
Alfalfa hay

شاخه کامل برهان (غالف و برگ)
Whole branch of Albizia (Leaves and
)Pods

مکمل معدنی ویتامینی

*

Mineral-Vitamin supplement

مجموع
Total

مواد مغذی جیره
Feed nutrients

الیاف نامحلول در شوینده خنثی
)Neutral detergent fiber (%

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
)Acid detergent fiber (%

انرژی

متابولیسمی¥

)ME (Mcal/Kg

پروتئین خام
)Crude protein (%

عصاره اتری
)Ether extract (%

کلسیم
)Ca (%

فسفر
)P (%

* مقدار ویتامینها در هر کیلوگرم مکمل :ویتامین  500000 Aواحد بین المللی ،ویتامین  100000 D3واحد بین المللی ،ویتامین  100 Eواحد بین المللی؛ مقدار مواد
معدنی در هر کیلوگرم مکمل :منگنز  2000میلی گرم ،آهن  3000میلی گرم ،روی  3000میلی گرم ،مس  280میلی گرم ،ید  100میلی گرم ،سلنیوم  1میلی گرم،
منیزیوم  20000میلی گرم ،کبالت  100میلی گرم ،کلسیم  195000میلی گرم ،فسفر  90000میلی گرم ،سدیم  55000میلی گرم.
*

Mineral and vitamin premix contain: vitamin A, 500,000 IU; vitamin D3, 100,000 IU; vitamin E, 100 mg; manganese, 2000 mg; iron, 3000 mg; zinc,
3000 mg; copper, 280 mg; I, 100 mg; Se, 1.0 mg; magnesium, 20000 mg; Co, 100 mg; Ca, 195000 mg; P, 90000 mg; Sodium, 55000 mg.

آزمایش حاضر در قالب طرح کامال تصادفی با مدل آماری

در این مدل :Yij ،مقدار مشاهده شده :µ ،میانگین جامعه،

بهصورت زیر اجرا گردید:

 :Tiاثر تیمار  :Ɛij ،iاثرات باقیمانده (خطا) بود .دادهها با
Yij = µ+Ti+Ɛij
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نرمافزار آماری  SASویرایش  9/1مورد تجزیه و تحلیل

و  55درصد گزارش کردند .بالگیس و همکاران ()2009

آماری قرار گرفتند .مقایسه میانگینها توسط آزمون چند

مقدار  NDFو ADFدر گیاه کامل برهان را به ترتیب

دامنهای دانکن با احتمال خطای  0/05درصد انجام گرفت.

 48/54و  36/86درصد گزارش کردند .شاهین و همکاران
( )2000مقدار پروتئین و چربیخام در گیاه کامل برهان را

نتایج و بحث

به ترتیب  36/50و  4/12درصد گزارش کردند؛ این گیاه

نتایج بدست آمده از ترکیب شیمیایی برگ و غالف گیاه

یکی از منابع ارزان قیمت و فراوان پروتئین در مناطقی

برهان در جدول  2ارائه شده است .پروتئینخام (به ترتیب

است که میروید .مقدار پروتئین خام یونجه مورد آزمایش

به اندازه  4/40و  1/08درصد) و چربیخام (به ترتیب به

 17درصد بدست آمد.

اندازه  2/82و  3/81درصد) برگ و غالف برهان بیشتر از

در آزمایش حاضر مواد معدنی گیاه کامل برهان شامل

علوفه یونجه بود .مقدار تانن برگ و غالف و  NDFغالف

کلسیم ،منیزیم ،فسفر و پتاسیم اندازهگیری شد .در مقایسه

(به اندازه  10/26درصد) بیشتر و مقدار  ADFآنها کمتر

با یونجه تمام مواد معدنی آن به جز پتاسیم بیشتر شد

از یونجه شد .همانطور که مشاهده میشود مقدار

(جدول  .)2گیاه برهان از نظر عناصر معدنی منبعی غنی

پروتئین اندازهگیری شده در غالف نسبت به برگها کمتر

میباشد (حسن و همکاران 2007؛ محمد ضیاءالحق

است و این در حالی است که مقدار  ADF ،NDFو چربی

.)2013

خام غالف از برگها بیشتر است .یوسفی و همکاران

نتایج آزمایش نشان داد (جدول  )3که اثر جیرههای

( )2017پروتئین اندازهگیری شده در برگهای برهان را

آزمایشی بر مصرف مواد مغذی معنیدار بود ()P>0/05

 22/4درصد گزارش کردند .مقدار پروتئین برگهای

و با افزایش مقدار برهان در جیره مصرف مواد مغذی

آلبیزیا جولیبرسین (شب خسب) و آلبیزیا پروسرا که هم-

افزایش یافت .شاید بتوان بخشی از افزایش در مصرف

خانواده درخت برهان هستند به ترتیب  18/61و 17/24

خوراک را به کمتر بودن مقدار الیاف نامحلول در شوینده

درصد گزارش شدند (االم و همکاران  .)2007در آزمایشی

خنثی و بیشتر بودن پروتئین برهان نسبت به علوفه یونجه

که دیوات مادجی و همکاران ( )1992روی ترکیب شیمیایی

(جدول  )2و در جیرههای حاوی برهان (جدول  )1نسبت

برگ برهان در استرالیا انجام دادند ،مقدار پروتئین خام

داد (لیو و ارسکوف  ،)2000افزایش مقدار الیاف نامحلول

برگها را  17/50درصد گزارش کردند ،لذا برگها دارای

در جیره ممکن است از طریق اثر پرکنندگی شکمبه یا از

پروتئین باالیی هستند .در این رابطه ان دمانیشو و

طریق تاثیر بر کل زمان جویدن روزانه (جدول  ،)4مصرف

همکاران ( )2006گزارش کردند که برگهای برهان می-

خوراک روزانه را کاهش دهد که با نتایج آزمایش حاضر

توانند در تغذیه بزها به عنوان مکمل پروتئینی با ارزش،

مطابقت دارد.

جایگزین قسمتی یا کل پنبه دانه عمل آوری شده ،شوند.
بالوگان و همکاران ( ،)1998پروتئین برگهای برهان را
 24درصد گزارش کردند .بالوگان و همکاران ()1998
مقدار ADF ،NDFو چربی خام برگهای برهان را به
ترتیب  33/7 ،46/9و  5/4درصد گزارش کردند که به داده-
های آزمایش حاضر نزدیک میباشد .الوری و همکاران
( )1990پروتئین و  NDFموجود در غالف را به ترتیب 19
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جدول  -2ترکیب شیمیایی یونجه ،برگ و غالف برهان مورد استفاده در آزمایش حاضر
Table 2- The chemical composition of alfalfa hay, leaves and pods of Albizia, used in the present experiment
تانن کل

عصاره

الیاف نامحلول در

الیاف نامحلول در

پروتئینخام

مورد

Total tannin
)(%

اتری

شوینده اسیدی

شوینده خنثی

)EE (%

)ADF (%

)NDF (%

4.10

5.12

26.87

48.54

Crude
)protein (CP
)(%
21.40

Item

2.89

6.11

33.20

58.80

18.06

-

2.30

34.50

48.20

17.00

پتاسیم

فسفر

منیزیوم

کلسیم

K
1.45

P
1.8

Mg
2.06

Ca
3.6

1.71

0.24

0.31

1.41

برگ برهان
Leaves of Albizia

غالف برهان
Pods of Albizia

علوفه یونجه
Alfalfa hay

مواد معدنی
)Mineral (%

سرشاخهکامل برهان (برگ و غالفدانهدار)
Whole branch of Albizia (Leaves and
)Pods

-

علوفه یونجه

†

Alfalfa hay
†)2007( NRC

پروتئین به سبب فراهم آوردن شرایط و مواد مغذی بهتر

شیرده ،تغذیه با جیرهی بر پایه ذرت سبز مکمل شده با

برای میکروارگانیسمها منجر به افزایش سرعت هضم و

سه سطح  50 ،25و  75درصد سوبابل (یعنی مکمل کردن

در نتیجه عبور سریعتر خوراک و مصرف بیشتر میشود

علوفه کم کیفیت با سوبابل) باعث افزایش خوراک مصرفی

(بالگیس و همکاران  .)2011فرناندز ( ،)2011با انجام

شد .هنیدرچسین و همکاران ( )2002بیان کردند که مکمل

آزمایشهایی در ارتباط با اثر بهکارگیری سیالژ برهان در

کردن جیره بر پایه کاه کلش ذرت همراه لئوکانا

گوسفند به این نتیجه رسید که افزودن سیالژ برهان به

دیورسوفیال 2منجر به افزایش کل خوراک مصرفی می

علوفه براشیاریا هیومیدیکوال( 1به مقدار 50درصد علوفه

شود .خی و همکاران ( )2012با اضافه کردن پلیت سوبابل

و  50درصد سیالژ برهان) مصرف ماده خشک کل را از

تا سطح  450گرم در روز در جیره حاوی کنسانتره و کاه

 478/3به  712/8گرم در روز افزایش میدهد و مکمل

برنج برای گاومیشهای باتالقی ،افزایش مصرف مادهی

سیالژ برهان روی نیتروژن مصرفی و ابقاء نیتروژن

خشک را مشاهده کردند .در مطالعهای دیگری که روی

بیشترین اثر را داشت .میتوان نتیجه گرفت که مصرف

شاخ و برگ سوبابل و گلیسیریدیا سپیوم 3انجام شد

مکمل سیالژ برهان میتواند به عنوان منبع پروتئین برای

(عبدول رازک و همکاران  ،)2001مکمل سوبابل با افزایش

گوسفند تغذیه شده با جیره کم کیفیت باشد .هنگامی که

در مصرف مادهی خشک ،مقدار مصرف جیرهی پایه را

لئوکانا و گلیریسیدیا (هم خانواده برهان) با کلش ذرت

تغییری نداد.

مکمل شد ،افزایش قابل توجهی در مقدار ماده خشک

استفاده از برهان در جیره بزها موجب افزایش قابلیت

مصرفی مشاهده کردند (عبدول رزاک و همکاران .)2001

هضم ظاهری ماده خشک ،پروتئینخام ،الیاف نامحلول در

در آزمایش فنگ و همکاران ( )1998در گاوهای دو رگهی

شوینده خنثی و اسیدی شد ( .)P>0/05تاننها بسته به

۱

3

Brachiaria humidicola

۲

. Leucaena diversofilia

. Gliricidia sepium
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مقدار ،ساختار شیمیایی و وزن مولکولی تانن مصرفی و

درصد برای کشمش و  0/92برای شکرک) قابلیت هضم

گونه حیوان مصرف کننده میتوانند اثرات مختلفی داشته

 NDFو  ADFبیشتر بود .مخالف با نتایج آزمایش حاضر

باشند (بن سالم و همکاران  .)2002شاید بهتر بودن قابلیت

بهلولی و همکاران ( )2009با جایگزینی فرآورده پسته

هضم مواد مغذی در جیرههای حاوی برهان را بتوان به

( 4/1درصد تانن) به جای سیالژ ذرت ،کاهش خطی در

 ADFکمتر و پروتئین بیشتر آن نسبت به علوفه یونجه

قابلیت ماده آلی مشاهده کردند .مک سویینی و همکاران

نسبت داد (جدول  .)2کندی و همکاران ( )2002گزارش

( )2001گزارش کردند که تاننها میتوانند هضم الیاف را

کردند افزایش قابلیت هضم مواد مغذی در جیرههای

از طریق تشکیل کمپلکس با بخش لیگنوسلولزی و کاهش

حاوی سوبابل (هم خانواده برهان) ممکن است به دلیل

اتصال آنها با میکروارگانیسمها و یا مهار مستقیم

باالتر بودن پروتئین ( 21-32درصد) و پایینتر بودن

میکروارگانیسمها کاهش دهند .وست و همکاران ()1993

الیاف سوبابل نسبت به جیره شاهد باشد که در آزمایش

عدم تاثیر تانن پوسته بادام بر قابلیتهضم مواد مغذی را

حاضر نیز تفاوت مذکور بین برهان و علوفه یونجه وجود

مقدار باالی پروتئین جیره (حدود  18درصد) دانست که

داشت (جدول  1و  ،)2افزودن یک منبع نیتروژنی منجر به

به حذف اثرات منفی تانن کمک میکند ،نتایج آزمایش

افزایش قابلیت دسترسی نیتروژن در شکمبه و افزایش

حاضر به سبب پروتئین باالی برهان موید این فرضیه

قابلیت هضم ماده خشک میشود .گالیندو و همکاران

است .از طرفی ،واکنش دامها به تاننهای خوراکی ممکن

( )2012بیشترین جمعیت باکتریها و قارچهای سلولتیک

است ناشی از واکنشهای بیولوژیکی خود تاننها بوده و

و قابلیت هضم را در جیره حاوی برگ برهان مشاهده

غلظت پایین آن تا حدودی مفید میباشد؛ اعتقاد بر این

کردند .مکملسازی جیره با سوبابل ،پروتئین مصرفی و

است که غلظت بیش از  5درصد تاننها در جیره غذایی و

قابلیت هضم ماده خشک را افزایش داده و منجر به افزایش

گیاهان میتواند خطرات جدی برای دام داشته باشد (گوپتا

تولید شیر در بزها شد (مهرز و ارسکوف  .)1977بالگیس

و شارما  ،)2005لذا کم بودن تانن برهان یا زیاد بودن

و همکاران ( )2009در بررسی که روی اثر هضمپذیری و

پروتئین آن دلیلی بر عدم تاثیر منفی بر مصرف میباشد.

تخمیرات شکمبهای برگ برهان در بزغالهها انجام دادند،

در کل ،دادههای این بخش نشان دهنده اثر مثبت افزودن

مشاهده کردند که قابلیت هضم ماده خشک و  NDFدر

برهان به جیره بزها بود.

جیره مکمل شده با برگ برهان تا حد زیادی افزایش یافته

طبق جدول 3قابلیت هضم پروتئین در جیره حاوی برهان

بود که نتایج آزمایش حاضر را تایید میکند .بدین صورت

نسبت به شاهد افزایش داشت .لذا اثر مفید سطح پایین تانن

که در هنگام استفاده کل یا قسمتی از برگ برهان با باگاس

برهان مشخص میشود؛ زیرا سطوح پایین تانن در شاخ

آمونیاکی ،قابلیت هضم بیش از  60درصد افزایش یافت.

و برگ برهان با محافظت پروتئین خام از هضم در شکمبه،

علیرغم وجود تانن در برهان (جدول  )2قابلیت هضم مواد

موجب افزایش جریان اسیدهای آمینه ضروری برای جذب

مغذی به ویژه پروتئین به طور منفی تحت تاثیر قرار

در روده کوچک میشود (واگهورن .)1990

نگرفت .مشابه با نتایج آزمایش حاضر در آزمایشی که
سلطانی و علیپور ( )2014در بررسی اثر تانن موجود در
بخشهای گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آنها
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در تیمارهایی که
کشمش وجود داشت (با وجود مقدار تانن متراکم 0/91
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جدول  -3مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی در بزهای تغذیه شده با جیرههای حاوی شاخه کامل برهان (برگها و
غالفها) جایگزین شده با علوفه یونجه
Table 3- Feed intake and nutrients digestibility in goats fed with diets containing whole branch of Albizia (leaves
and pods) replaced with alfalfa hay
جیرههای آزمایشی (درصد جایگزینی علوفه یونجه با برهان)
P-value

SEM

)Experimental diets (Replacement of alfalfa hay by Albizia%
50
75
شاهد (بدون برهان)
)Control (Without Albizia

متغیر
Variable

مقدار مصرف مواد مغذی
)Nutrient intake (g/d
0.001

23.14

1883.00a

1777.10b

1367.25c

0.0001

63.20

1193.65a

869.96b

788.40c

0.0001

24.25

290.00a

284.10b

203.92c

0.0001

4.64

405.61a

308.53b

246.03c

0.005

1.72

77.1a

75.07b

73.45b

0.100

2.86

74.64

72.73

69.67

0.0007

1.39

71.74a

69.81b

67.93c

0.009

2.06

44.00a

41.24b

36.81c

0.001

1.36

83.60a

81.90b

78.74c

ماده خشک
Dry matter

الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
ADF

پروتئینخام
Crud protein

قابلیت هضم مواد مغذی
)Nutrient Digestibility (%

ماده خشک
Dry matter

ماده آلی
Organic matter

الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
ADF

پروتئین خام
Crude Protein

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
در هر ردیف میانگینهای دارای حروف غیر مشابه اختالف معنیداری با یکدیگردارند (.)P>0/05
SEM: Standard error of means
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).

عدم مشاهده اثر منفی تانن بر هضم پروتئین در آزمایش

نشخوار و خوردن) تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار

حاضر موید نظریه مفید بودن تانن کم میباشد .موافق با

نگرفتند ( .)P<0/05اما مدت زمان نشخوار تحت تأثیر

مطالعه حاضر ،بالگیس و همکاران ( )2011نشان دادند که

جیرههای آزمایشی قرار گرفت ( )P>0/05و در جیرههای

ابقاء نیتروژن در حیواناتی که از برگ برهان استفاده

حاوی برهان بیشتر از شاهد بود .از طرفی تعداد این

کردهاند باال میباشد .دامهای تغذیه شده با برگ برهان

فعالیتها به ازای مواد مغذی مصرفی به طور عکس تحت

نیتروژن بیشتری را ابقاء میکنند و این امر ممکن است

تاثیر جیرههای آزمایشی قرار گرفت و در جیرههای حاوی

بهعلت اثرات مثبت مصرف نیتروژن باشد .آنها مقدار ابقاء

برگ و غالف برهان کمتر از شاهد بود ( ،)P>0/05این

نیتروژن را  91/16درصد گزارش کردند.

نشان میدهد که نشخوار بیشتر ،به سبب مصرف ماده

فعالیت جویدن تیمارهای آزمایشی در طی  24ساعت در

خشک جیره بودهاست .شاید دلیل بیشتر بودن تعداد

جدول  4ارائه شده است .فعالیت خوردن و جویدن (مجموع

نشخوار به ازای مواد مغذی در جیره شاهد نسبت به
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جیرههای حاوی برهان الیاف بیشتر به ویژه  ADFدر
جیره حاوی یونجه نسبت به شاهد باشد (جدول .)2
جدول  -4فعالیت جویدن بزهای تغذیه شده با جیرههای حاوی شاخه کامل برهان (برگها و غالفها) جایگزین شده با علوفه
یونجه
Table 4- Chewing activity of goats fed with diets containing whole branch of Albizia (leaves and pods) replaced
with alfalfa hay
جیرههای آزمایشی (درصد جایگزینی علوفه یونجه با برهان)
)Experimental diets (Replacement of alfalfa hay by Albizia %

P-value

SEM

75

50

0.100

34.33

350.00

415.00

366.15

0.42

29.16

470.00

495.00

526.25

0.041

23.14

620.00a

530.00b

538.5b

0.42

23.98

970.00

945.00

904.75

0.009

14.21

153.30c

299.52a

267.89b

0.001

14.50

271.56c

293.17b

393.88a

0.003

24.61

424.87c

522.65b

661.77a

0.0009

24.87

393.21b

477.03ª

464.54a

0.009

28.68

519.41c

609.21b

683.02a

0.008

42.78

912.63c

1086.25b

1147.57a

0.006

67.39

1206.89c

1460.71b

1787.06a

0.003

81.81

2137.93b

1866.49c

2636.62a

0.001

84.52

3344.82b

3326.20b

4423.69a

شاهد (بدون برهان)

فعالیت جویدن

Control (Without
)Albizia

Chewing activity

دقیقه در روز
min/d

خوردن
Eating

استراحت
Resting

نشخوار
Ruminating

جویدن
Total chewing

به ازای ماده خشک مصرفی
min/kg DM intake

خوردن
Eating

نشخوار
Ruminating

جویدن
Chewing
به ازای  NDFمصرفی
min/kg NDF intake

خوردن
Eating

نشخوار
Ruminating

جویدن
Chewing
به ازای  ADFمصرفی
min/kg ADF intake

خوردن
Eating

نشخوار
Ruminating

جویدن
Chewing

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
در هر ردیف اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05
SEM: Standard error of means
Mean within same row with different letters differ (P<0.05).
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فعالیت جویدن با افزایش محتوای الیاف جیرهها (آلن و

کاهش می یابد .یوسفی و همکاران ( )2014در مطالعه اثر

گرنت  )2000و یا اندازه قطعات علوفه (بوچمن و همکاران

جیرههای حاوی برگ و غالف برهان در گوسفند عربی بر

 )1994افزایش پیدا میکند .مدت جویدن معرف خوبی از

غلظت نیتروژن آمونیاکی گزارش کردند که جیره حاوی

قابلیت هضم علوفه است ،زیرا درجه جویدن بستگی به

 100درصد برگ برهان ،پایینترین غلظت نیتروژن

الیافی بودن گیاه دارد و فیبری بودن گیاه ارتباط منفی با

آمونیاکی را داشت .این محققین علت کاهش نیتروژن

قابلیت هضم دارد .لذا میتوان به کیفیت باالتر جیرههای

آمونیاکی در سطوح باالتر برگ و غالف برهان را بیشتر

حاوی برهان نسبت به جیره شاهد پی برد.

شدن غلظت تانن و ساپونین در این جیرهها دانستند .اما

نتایج آزمایش نشان داد که غلظت نیتروژن آمونیاکی در

در جیرههای حاوی گل برهان جایگزین شده با یونجه که

جیرههای حاوی برهان به طور معنیداری پایین تر از

تانن و ساپونین وجود ندارد ،غلظت نیتروژن آمونیاکی به

غلظت آن در جیرهی شاهد بود ( .)P<0/05کاهش

سبب پروتئین بیشتر برهان نسبت به یونجه باالتر بود.

تجزیهپذیری پروتئین در شکمبه به دلیل باند شدن تانن با

مخالف با نتایج آزمایش حاضر یلدیز و همکاران ()2005

پروتئین خوراک در شرایط خنثی شکمبه (یانز روییز و

بیان کردند که مصرف برگ بلوط (حاوی تانن) کاهش

همکاران  )2004و کاهش رشد باکتریهای پروتئولیتیک

معنیداری در غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه ایجاد

(مین و همکاران  )2005باعث کاهش تولید نیتروژن

نکرد.

آمونیاکی در شکمبه میشود .لذا شاید تانن موجود در

نتایج نشان داد که  pHدر تیمارهای حاوی برهان نسبت

برهان علتی برای کاهش نیتروژن آمونیاکی باشد.

به تیمار شاهد کمتر بود (جدول  .)5دامنه طبیعی  pHبسته

پروتوزوآ دارای فعالیت پروتئولتیکی و دآمیناسیونی می-

به نوع جیره مورد استفاده بین  6تا  7متغیر است که در

باشد که منجر به تولید آمونیاک در شکمبه میشوند

آزمایش حاضر  pHشکمبه تحت تأثیر تغذیه برهان قرار

(ویلیامز و کلمن  ،)1991لذا با توجه به تأثیر کاهندگی

گرفت ،اما در دامنه مطلوب برای فعالیت میکروارگانیسمها

برهان به عنوان یک ماده تانندار بر جمعیت پروتوزوآ

قرار داشت .احتماأل کاهش  pHدر تیمار حاوی برهان به

(جدول  )7در شکمبه ،کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی را

دلیل حضور تانن باشد .نتایج مالدار و همکاران ()2010

شاید بتوان به کاهش پروتوزوآ نیز نسبت داد .این امکان

نشان دادند که بلوط به دلیل دارا بودن تانن باعث کاهش

هم وجود دارد که کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در

معنیدار  pHشکمبه شده است .این محققین علت کاهش

سطوح باالتر برهان به دلیل وجود ساپونین موجود در

 pHرا به کاهش جمعیت پروتوزوآی شکمبه با مصرف

غالف باشد .مشاهده شده است که کاهش غلظت آمونیاک

خوراک تانندار نسبت دادند .زیرا پروتوزوآ دارای

در شکمبه در پی کاهش شمار پروتوزوآ ناشی از افزودن

خاصیت پایدارکنندگی در شکمبه هستند که احتماأل به علت

مواد ساپونیندار میباشد .زیرا بلع باکتری بهدلیل کاهش

هضم سریع و ذخیره نشاسته به وسیله پروتوزوآهای

جمعیت پروتوزوآ کمتر میشود و در نتیجه نیتروژن

مژکدار است (هریستو و همکاران  .)2001مین و همکاران

آمونیاکی کمتری از تجزیه پروتئینها آزاد میشود .به

( )2005گزارش کردند که تاننها بر رشد باکتریهای

طور کلی کاهش غلظت این فراسنجه تخمیری بیان کننده

پروتئولیتیک که غذای پروتوزوآها میباشند ،اثر منفی

این موضوع است که تانن موجود در برهان پروتئین

دارند .بنابراین کاهش رشد این باکتریها باعث کاهش

موجود در خوراک را در برابر هضم میکروبی در شکمبه

جمعیت پروتوزوآیی شکمبه و در نتیجه کاهش  pHمی-

محافظت کرده است و در نتیجه جریان نیتروژن میکروبی

شود .با این حال ،وست و همکاران ( )1993و یلدیز و

از شکمبه افزایش و به تبع آن غلظت نیتروژن آمونیاکی

همکاران ( )2005گزارش کردند که منابع تانندار تاثیری
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بر  pHشکمبه نداشتند .بنابراین ،شاید یکی از علل کاهش

برهان نیز ممکن است موجب آسیب رساندن یا کشتن

 pHشکمبه در این آزمایش ،کاهش جمعیت پروتوزوآهای

پروتوزوآها در شکمبه و در نتیجه تاثیر بر  pHشوند

شکمبه باشد .از طرفی ،ساپونینهای موجود در غالف

(واالس و همکاران .)2002

جدول  -5فراسنجه های تخمیری شکمبه بزهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی حاوی شاخه کامل برهان (برگها و غالفها)
جایگزین شده با یونجه
)Table 5- Ruminal fermentation parameters of goats fed diets containing whole branch of Albizia (leaves and pods
replaced with alfalfa hay
جیرههای آزمایشی (درصد جایگزینی علوفه یونجه با برهان)
)Experimental diets (Replacement of alfalfa hay by Albizia%

P-Value

SEM

75

50

0.0001

0.428

17.55b

23.88a

Control (Without
)Albizia
24.23a

0.016

0.066

6.80c

6.96b

7.15a

شاهد (بدون برهان)

فراسنجهها
Parameters

نیتروژن آمونیاکی
)Ammonia nitrogen (mg/100 ml
pH

 :SEMخطای استاندارد میانگین ها
در هر ستون اعدادی دارای حروف غیر مشابه اختالف معنی دار با یکدیگر دارند ( .)P>0/05
SEM: Standard error of means
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).

غلظت گلوکز و کلسترول خون تحت تأثیر جیرههای

غلظت نیتروژن اورهای خون تحت تأثیر حضور برهان در

آزمایشی قرار نگرفت (جدول  .)6مرکل و همکاران ()2001

جیره کاهش یافت ( .)P<0/05تانن با کاهش نرخ تجزیه

با تغذیه جیرههای حاوی تانن (عصاره میوه بلوط) در

پذیری پروتئین باعث کاهش غلظت آمونیاک شکمبه و به

بزهای نر آلپاین گزارش کردند که تانن اثری بر گلوکز

دنبال آن کاهش نیتروژن اورهای پالسما میشود (بن سالم

خون ندارد که نتایج این محققین هم سو با نتایج آزمایش

و همکاران .)2005 ،امینیفرد و همکاران ( )2016در

حاضر است (برای برهان به عنوان یک ماده تانندار) .بن

مطالعه خود هنگام استفاده از برگ خنجوک (دارای تانن)

سالم و همکاران ( )2002نشان دادند که تغذیه بزها با جیره

نشان دادند که اثر جیرههای حاوی  30درصد برگ

حاوی تانن ،تغییر معنیداری در غلظت گلوکزخون نسبت

خنجوک باعث کاهش نیتروژن اورهای خون گوسفندان

به بزهای تغذیه شده با جیره فاقد تانن ایجاد نکرد .شارما

میشود که علت کاهش اوره خون در جیره حاوی برگ

و همکاران ( )2008نیز با افزایش برگ بلوط (منبع تانن) به

خنجوک را کاهش مقدار تجزیه پذیری اسیدهای آمینه و

جیره گوساله تأثیر معنیداری بر گلوکز خون مشاهده

کاهش تولید اوره در اثر وجود تانن دانستند .به نظر می-

نکردند .با این حال ماکار و همکاران ( )1990گزارش کردند

رسد غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در تیمارهای حاوی

که تانن موجود در جیره باعث افزایش گلوکز شد که با

گیاه کامل برهان تحت تاثیر کاهش تعداد پروتوزوآ توسط

نتایج آزمایش حاضر در جیره  75درصد مطابقت داشت،

تانن موجود در برهان کاهش یافته است .با کاهش تعداد

اگرچه تفاوت فقط عددی بود .به طور کلی میتوان نتیجه

پروتوزوآی شکمبه در نتیجه مصرف ساپونین یا تانن در

گرفت تانن موجود در برهان سوبسترای اصلی برای سنتز

برهان (جدول  ،)7بلع باکتری توسط پروتوزوآ کم میشود

گلوکز را تحت تأثیر قرار نداده و از این رو غلظت گلوکز

و در نتیجه محصوالت پروتئین کم تر آزاد شده و غلظت

خون تفاوت معنیداری نداشت.

آمونیاک و نیتروژن شکمبه نیز کم میشود.

206

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  28شماره  /1سال1397

بابادي ،چاجی و ...

جدول  - ۶اثر تغذیه شاخه کامل برهان (برگها و غالفها) به صورت جایگزین شده با یونجه بر فراسنجههای خونی بزها
Table 6- Effect of feeding diets containing whole branch of Albizia (leaves and pods) replaced with alfalfa hay on
blood parameters of goats
جیرههای آزمایشی (درصد جایگزینی علوفه یونجه با برهان)
P- Value

SEM

)Experimental diets (Replacement of alfalfa hay by Albizia%
50
75
شاهد (بدون برهان)

0.31

1.39

76.41

73.76

)Control (Without Albizia
73.75

0.003

0.40

14.77c

15.96b

17.02a

0.32

1.36

54.76

53.61

51.78

فراسنجه های خونی
Blood parameters

گلوکز
)Glucose (mg/dl

نیتروژن اورهای
BUN (%)1

کلسترول
)Cholesterol (mol/L

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
در هر ردیف اعداد دارای حروف غیر مشابه اختالف معنیداری با یکدیگردارند (.)P>0/05
1

Blood urea nitrogen, SEM: Standard error of means
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).

جمعیت کل پروتوزآی شکمبه تحت تاثیر جیرههای

شوند .در آزمایش حاضر شاید کاهش مشاهده شده در

آزمایشی بطور معنیداری کاهش یافت (جدول .)7

جمعیتهای پروتوزآیی مربوط به مواد موثره برهان نظیر

بیشترین جمعیت پروتوزآ ،هولوتریشها ،انتودینیوم،

تانن و ساپونین آن باشد .واالس و همکاران ( )2002بیان

دیپلودینیوم و افریوسکولکس در جیره شاهد مشاهده شد.

کردند که بیشترین اثر ساپونین روی پروتوزوآی شکمبه

گونه افریوسکولکس در تیمار  50و  75درصد مشاهده

است .ساپونینها از طریق اتصال به استرولهای موجود

نشد و صفر بود pH .مناسب برای پروتوزوآی بخش

در غشای پروتوزوآ باعث لیز شدن سلول میگردد .ولی

جامد محتویات شکمبه  6/7میباشد .از طرف دیگر حدود

به دلیل نبودن این استرول در غشای باکتری ،ساپونین

 65درصد پروتوزوآ در شکمبه میمیرند و تجزیه می

نمیتواند با باکتریها باند شود.

جدول -۸جمعیت پروتوزوآ شکمبه بز تغذیهشده با جیرههای حاوی شاخه کامل برهان (برگها و غالفها) جایگزین شده با
یونجه (تعداد×)104
)Table 8- Rumen protozoa population of goat fed diets containing whole branch of Albizia (leaves and pods
)replaced with alfalfa hay (number×104
جیرههای آزمایشی (درصد جایگزینی علوفه
هولوتریش کل جمعیت پروتوزوآ
انتودینیوم
دیپلودینیوم
آفریوسکولکس
Ophryoscolex

Holotrish Entodinium Diplodinium

Total protozoa
population

42.50

60.00a

70.00a

122.50a

20.00
0.00
5.00
0.00
16.30
5.77
0.3096
0.4053
 :SEMخطای استاندارد میانگینها

42.5b
2.50c
11.48
0.0173

10.00b
7.50b
8.29
0.0007

92.50b
55.00c
7.54
0.0005

10.00

یونجه با برهان)
Experimental diets (Replacement of alfalfa
)hay by Albizia%

شاهد (بدون برهان)
)Control (Without Albizia
50
75
SEM
P-value

در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیداری با یکدیگر دارند (.)P>0/05
SEM: Standard error of means
)Mean within same column with different letters differ (P<0.05
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 برخی خصوصیات تخمیري و جمعیت پروتوزوآي شکمبه بزهاي نجدي،اثر تغذیه شاخه کامل درخت برهان بر هضمپذیري

-از علل کاهش جمعیت پروتوزآها در پژوهش حاضر می

اگرچه بسیاری از مطالعات کاهش جمعیت پروتوزوآ را در

.باشد

 برخی نیز نشان دادند که،حضور ساپونین نشان میدهد

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که جایگزینی گیاه برهان
- به، درصد علوفه یونجه در جیره بزها75  و50 به مقدار
 قابلیت،طور معنیداری باعث افزایش مصرف خوراک
هضم ظاهری مواد مغذی و کاهش جمعیت پروتوزوآیی
 اثر منفی بر غلظت نیتروژن، از طرفی.شکمبه گردید
 مایع شکمبه و فراسنجههای خونی موردpH آمونیاکی و
 بنابراین شاید بتوان. نداشت،بررسی در آزمایش حاضر
 درصد بهصورت جایگزین75  و50 گیاه برهان را به مقدار
.با یونجه در جیره بز نجدی استفاده کرد

 نیوبولد.اثر آنتی پروتوزوآیی آن ناپایدار و زودگذر است
 روز تغذیه با گیاه9 ) دریافتند که پس از1997( و همکاران
حاوی ساپونین) جمعیت پروتوزوآ در شکمبه1(سسبان
) بیان کرد که با2003(  از طرفی دهوریتی.افزایش یافت
 شکمبه کاهش مییابد کهpH ،افزایش سطح تانن در جیره
 بیان.میتواند جمعیت پروتوزآیی شکمبه را کاهش دهد
شده است که تاننها بر رشد باکتریهای پروتئولیتیک (که
غذای پروتوزوآ میباشند) اثر منفی دارند (مین و همکاران
 بنابراین کاهش رشد این باکتریها باعث کاهش،)2005
جمعیت پروتوزآیی شکمبه میباشند که این نیز میتواند
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Introduction: Generally, more than 50% of animal production costs are belong to feeding, since
farmers and animal nutritionist are looking for the ways to reduce these costs. Therefore, use native
or local plants resources make us closer to this purpose (Patra et al. 2003). Leguminous leaves foliage
are used as a high-quality feed resource for livestock (Eryavuz and Dehority 2004). The Albizia
lebbeck (siris) may be used as a rich source of nitrogen in the diet of ruminants, this plant contains
low fiber, and high minerals, vitamins and saturated fatty acid, and no cholesterol (Patra et al. 2003).
This tree is native to tropical regions of Africa and Asia. It is planted in the provinces of Khuzestan,
Bushehr, Fars and Hormozgan in Iran. The Albizia lebbeck is a tree with a height of 30 meters in
native regions, but in Iran rarely reaches to 12 meters. This tree beginning to flowering is in early of
May (Mozafarian 2005). Cyanide, oxalate, saponin and trypsin inhibitors are anti nutrients
components of the Albizia lebbeck, and the saponins content of the seeds and pods is more than other
sections of the plant (Zia-ul-haq et al. 2013). The Albizia lebbeck inproved the digestibility of dry
matter in low quality rations (Lowry 1990). Since Albizia lebbeck is plenty in Khuzestan as tropical
climate, and has some anti-nutrients factors, the aim of present experiment was to investigate the
possibility of replacing the Albizia lebbeck with alfalfa hay in the diet of goats.
Material and methods: In this experiment, the pods and leaves of the Albizia lebbeck were freshly
collected from the fields around Mollasani in north of Ahvaz, the capital of Khuzestan, and the farms
of the Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University, then dried under the shade
in open air. Feed intake, nutrient digestibility, rumination, rumen fermentation parameters, blood
parameters and rumen protozoan population of Najdi goats were studied. In this experiment, 12 Najdi
goats with an average 30±2 kg boby weight were assigned to experimental diets as a completely
randomized design with three treatments and 4 replicates for 45 days. The three experimental diets
included replacement of 50 and 75% Albizia lebbeck with alfalfa and the control diet without Albizia
lebbeck. The diets were formulated according to tables requirements of NRC (2007). Chemical
composition of experimental samples including crude protein (CP), ether extract (EE), neutral
detergent fiber (NDF), dry matter (DM), acid detergent fiber (ADF), total tannin and some minerals
were measured according to the standard methods. The apparent digestibility of nutrients (DM, NDF,
and ADF) were measured during 7 days by total collection method for feces, and recording of feed
dry matter intake and orts. Chewing activity (eating and rumination time) was visually recorded for
24 h with 5 minute intervals for all goats, then corrected per NDF, DM and ADF intake. Rumen fluid
of all goats was collected at the end days of experiment through stomach tubes at 3 h post feeding.
pH was measured immediately, and rumen fluid was filtered by four layer of cheesecloth, mixed with
0.2 M hydrochloric acid in equal volume, and stored at -20 ᵒC for measurement of ammonia nitrogen.
Blood sampling from all goats was conducted via jugular vein by sterile plastic syringe, at 4 h post
feeding. The blood samples were centrifuged (3000 × g, 15 minutes) and plasma removed for
subsequent analysis. Glucose, cholesterol, blood urea nitrogen (BUN) measured with laboratory kits
(ParsAzmoon) using a spectrophotometer. After collection of rumen fluid, it was mixed with
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formaldehyde 18.5% for fixation of the protozoa, and they were counted under microscope using
hemocytometer lam (Dehority 2003).
Results and discussion: In study of Yusefi et al. (2017), Dwatmadji et al. (1992) and Balogun et al.
(1998) the CP in leaves of Albizia lebbeck reported 22.4, 17.50 and 24%, respectively that was near
our results (21.4% of DM). In an experiment NDF, ADF and EE of Albizia lebbeck leaves were 46.9,
33.7 and 5.4%, respectively, which was consistence with the results of present study. Our results
showed that crude protein and fat of leaves and pods of Albizia lebbeck was more and ADF less than
alfalfa hay. The concentration of all minerals, except potassium, in whole branch of Albizia lebbeck
were higher than alfalfa hay. Nutrients (DM, OM, NDF, ADF and CP) intake and digestibility in diets
containing Albizia lebbeck were more than control diet, and diet containing 75% Albizia lebbeck had
highest values. Khy et al. (2012) reported increased in dry matter intake, when added pelleted subabul
to diet of swamp buffalo, which fed on paddy straw and concentrate. The Albizia lebbeck in diet of
goat increased apparent digestibility of dry matter, CP, NDF and ADF (P<0.05), maybe because of
less ADF and higher percentage of protein in Albizia lebbeck than alfalfa (Table 2). Similarly,
Kennedy et al. (2002) reported that higher protein and lower fiber in diets containing subabul resulted
to increase their digestibility in compared to control diet. Galindo et al. (2012) observed the highest
population of rumen bacteria and fungi and nutrients digestibility in diet contain leaves of Albizia
lebbeck. Rumination time was influenced by experimental diets (P<0.05) and in diet containing 75%
of Albizia lebbeck replaced with alfalfa hay, was higher from other diets. However, when rumination
time calculated per nutrients intake, the diets contain Albizia lebbeck showed the lower values. Rumen
ammonia nitrogen and pH was influenced by diets (P<0.05) and reduced in the present of Albizia
lebbeck in diets. Feeding Albizia lebbeck to goats during the present experiment, there was no
significant effect on glucose and cholesterol, but leads to reduce the levels of blood urea nitrogen
(P<0.05). Rumen protozoa population of goats influenced by Albizia lebbeck in the diets, and
significantly decreased.
Conclusions: Therefore, the results of present experiment showed that at the levels proposed in the
present experiment (replacement of 50 and 75% Albizia lebbeck with alfalfa), Albizia lebbeck might
be used without any negative effect on digestion, fermentation and metabolism in the diet of goats.
Keywords: Blood glucose, Blood urea nitrogen, Chemical composition, Minerals, Rumination

