نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)5شماره (1396 )2

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان
جلد پنجم ،شماره دوم1396 ،
http://ejrr.gau.ac.ir

اثر تغذیه برگ برهان )  (Albizia lebbeckبر تخمیر ،تولید گاز ،قابلیت هضم
و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه
خدیجه انصاری* ،1طاهره محمدآبادی 2و محسن

ساری2

1دانش آموخته کارشناسیارشد و 2دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی ،ایران
تاریخ دریافت96/01/23 :؛ تاریخ پذیرش96/04/26 :

چکيده

1

سابقه و هدف :برهان ،گیاهی از تیرهی بقوالت بوده ،بومی آفریقا ،آسیا ،بخششهشایی از امریکشا و اسشتراییا اسشت و در ایشران در
استانهای خوزستان ،بوشهر ،فارس و هرمزگان کاشته میشود .برگ ،غالف و گل برهان برای نشخوارکنندگان خشورا هشایی بشا
ارزش هستند .بنابراین این آزمایش بهمنظور بررسی میزان تویید گاز ،قابلیت هضم آزمایشگاهی و تعداد پروتشوزوآ در ششتر تش
کوهانه تغذیه شده با جیرههای حاوی برگ برهان جهت امکان جایگزینی آن حتی تا  100درصد جایگزین یونجه انجام گرفت.
مواد و روشها :در این آزمایش برگهای برهان از مالثانی اهواز جمع آوری گردید .چهار شتر ت

کوهانه  5سشایه بشا میشانگین

وزن  300±25کیلوگرم از نژاد عربی انتخاب شدند و به مدت  1ماه با جیرهای با نسبت  60درصد باگشاس و  40درصشد یونجشه
(جیرهی بدون برگ برهان) و جیره حاوی برگ برهان ( 100درصد جایگزین یونجه) که هر جیشره دو تکشرار داششت بشرای یش
دورهی ی

ماهه تغذیه شدند .در پایان دورهی آزمایش از شترهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی مشایع ششکمبه گرفتشه ششد و

شمارش تعداد پروتوزوآ ،تویید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده فیبری و پروتئینی انجام گردید.
یافتهها :بر اساس نتایج ،هیچگونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی مششاهده نششد .تفشاوت
معنیداری در پتانسیل تویید گاز و نرخ تویید مربوط به شترهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی مشاهده شد ( .(P>0/05پتانسیل
تویید گاز باگاس و کنجایه سویا در شترهای تغذیه شده با جیره حاوی برهان بیششتر از جیشره بشدون برهشان بشود .فراسشنجههشای
تخمیری مربوط به باگاس از جمله مادهی آیی واقعاً هضم شده و تودهی میکروبی در شترهای تغذیه شده با جیره حشاوی برهشان
بیش از جیره بدون برهان بود ( ،)P>0/05همچنین راندمان سنتز توده میکروبی جیشره برهشان کمتشر از جیشره بشدون برهشان بشود
( .)P>0/05مقدار عامل تفکی

مربوط به جیره بدون برهان ( 10/10میلیگرم بر میلی ییتر) باالتر از جیشره حشاوی بشرگ برهشان

( 8/81میلیگرم بر میلی ییتر) به دست آمد .همچنین فراسنجههای تخمیری مربشوط بشه کنجایشه سشویا ششامل مشادهی آیشی واقعشاً
هضمشده ،تودهی میکروبی و راندمان سنتز تودهی میکروبی در جیره بدون برهان بیشتر از جیره حشاوی برهشان بشود (.)P>0/05
عامل تفکی

نیز در گروه برهان و بدون برهان اختالف معنیداری با هم نداشتند ( .)P<0/05قابلیت هضم ماده خشش

و اییشاف

نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی باگاس در شترهای تغذیه شده بشا جیشرههشای ششاهد و برهشان تفشاوت معنشیداری نداششتند

*نویسنده مسئولmohammadabadi@ramin.ac.ir :
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( .)P<0/05همچنین قابلیت هضم ماده خش

کنجایه سویا در شترهای تغذیه شده با جیرههای شاهد و حشاوی برهشان معنشیدار

گردید (.)P<0/05
نتیجهگیری کلی :بر اساس نتایج ،نتایج ،هیچ گونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه شده با جیره های بدون برهان و
حاوی برگ برهان مشاهده نشد و با با جایگزین کردن  100درصد برگ برهان به جای یونجه ،پتانسیل تویید گاز در شترهای
تغذیه شده با جیره آزمایشی نسبت به جیرهی بدون برهان بیشتر بوده است ،همچنین قابلیت هضم مادهی خش

و اییاف

نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی باگاس در دام ها تفاوت معنیداری نداشتند ،بنابراین می توان آنرا در جیرهی شتر ت کوهانه
استفاده کرد.
واژههای کلیدی ،Albizia lebbeck :پروتوزوآ ،پتانسیل تویید گاز ،شتر ت
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مقدمه
برهان گیاهی از تیرهی بقوالت ،بومی افریقا و آسیای گرمسیری ،ششمال اسشتراییا و امریکشا گرمسشیری اسشت و در
بسیاری از نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان مورد استفاده قرار میگیرد ( .)5در ایران در استانهشای خوزسشتان
(اهواز ،دزفول ،شوشتر ،آبادان ،بهبهان و گتوند) ،بوشهر ،فارس و هرمزگان کاشته میشود .این گیشاه دارای اسشید آمینشه
غیرپروتئینی آیبیزین 1است که اویین بار از برهان جدا شد و هیچگونه فعاییت سشمی از آن گشزارش نششده اسشت (.)17
برگ ،غالف و گل برهان برای نشخوارکنندگان خورا هایی بشا ارزش هسشتند و مشیتواننشد بشهطشور مسشتقیم توسش
حیوانات علفخوار بهصورت آزاد خورده شوند و بهویژه بهدییشل ریشزش پشی در پشی آنهشا در طشول ف شل خشش
میتوانند در سیستم چرای گسترده مورد استفاده قرار گیرند ( .)11برگهای افتاده گیاه برهان دارای ارزش قابل توجهی
در ف ل خش

هسشتند و مشیتواننشد در جیشره هشای بشر پایشه علوفشه در جهشت بهبشود وغشعیت تغذیشهای پشروتئین

نشخوارکنندگان گنجانده شوند ( .)16میزان پروتئین خام در برگهای برهان بین  16تا  24درصشد مشیباششد و میشزان
اییاف نامحلول در شوینده خنثی و ییگنین در برگها بهترتیب  40-50و  9/9درصد بشود ( .)9میشزان تشانن موجشود در
برگ برهان  4درصد گزارش شده است ( .)9ویتامین  ،Cبتا کاروتن ،ویتامین  ،Dکلسیم ،پتاسیم و منیشزیم عمشدهتشرین
ویتامینها و مواد معدنی موجود در برگها هستند .برهان جزء معدود گونههایی است که با داشتن بشرگهشای فشراوان،
نیتروژن و کلسیم باال میتواند بهعنوان مکمل خورا دام در مراتع و یا بهصورت پسماندههای ریخته شده روی زمین
بهکار رود ( .)10از آنجاییکه بخش عظیمی از هزینههای پرورش دامها مربوط به تغذیه مشیباششد ،بنشابراین جشایگزین
کردن مواد خوراکی ارزان قیمت موجود در هر ف ل به جای مواد خوراکی گران قیمت باعث تعشدیل قیمشت خشورا
میشود .بنابراین این آزمایش به منظور بررسی تعداد پروتوزوآ و میزان تویید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در ششتر
ت

کوهانه تغذیه شده با جیرههای حاوی برگ برهان انجام گرفت.

مواد و روشها
برگهای گیاه برهان از منطقه مالثانی اهواز جمع آوری گردید .چهار شتر ت

کوهانشه (دو نفشر فیسشتویه ششده) 5

سایه با وزن  300±25کیلوگرم از نژاد عربی انتخاب شدند و در دو تیمار (هر تیمار دو تکرار) بهمدت ی

ماه با جیره-

ای با نسبت 60درصد باگاس و  40درصد یونجه (جیرهی بدون برگ برهان) و جیره حاوی برگ برهشان ( 100درصشد
جایگزین یونجه) تغذیه شدند .در پایان دورهی آزمایش از شترهای تغذیه شده با جیرههای آزمایششی مشایع ششکمبه بشه
وسیله پمپ از طریق فیسشتوالی ششکمبه ای گرفتشه ششد و ششمارش تعشداد پروتشوزوآ ،توییشد گشاز و قابلیشت هضشم
آزمایشگاهی اندازهگیری گردید.
شمارش تعداد پروتوزوآ :ده میلیییتر مایع شکمبه با حجم مساوی فرمایدئید ده درصد مخلوط و پشس از رنشآ آمیشزی
با متیلن بلو ،نمونهها به آزمایشگاه منتقل گردید .شمارش پروتشوزوآ بشا اسشتفاده از الم هموسشایتومتر و میکروسشکو
نوری اینورت با بزرگنمایی  2 40Xانجام شد (.)6
اندازهگیری تویید گاز :تخمیر آزمایشگاهی باگاس و کنجایه سویا با استفاده از روش توییدگاز در دو بشار در ویشالهشای
شیشهای  100میلیییتری اندازهگیری شد .ویالها حاوی  300میلشیگشرم نمونشه 20 ،میلشیییتشر بشزاق م شنوعی (240

1. Albizzine
2. NIS-Elements F 3.0
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میلیییتر محلول معدنی پرنیاز 240 ،میلیییتر بافر 0/12 ،میلیییتشر محلشول معشدنی کشم نیشاز 1/22 ،میلشیییتشر محلشول
ریزازورین  40 ،%0/1میلیییتر محلول احیا ( 285میلیگرم سویفید سدیم  9آبه در سود ی
شکمبه بودند ( 4تکرار برای هر نمونه) .دو ویال بدون نمونه به عنوان بالن

موالر) و  10میلیییتر مشایع

برای کنترل فعاییت مایع ششکمبه در نظشر

گرفته شد .مایع شکمبه مورد نیاز از شترهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی ،قبل ازخوراکدهی صبح ،جمعآوری و با
استفاده از پارچه متقال چهار الیه صاف شد .سپس مایع شکمبه با حجم  1به  2با بزاق م نوعی مخلشوط ششد .محشی
با استفاده از کپسول حاوی گاز دی اکسید کربن ،بیهوازی شد.
میزان گاز توییدی در  96 ،72 ،48 ،24 ،16 ،8 ،4 ،2ساعت پس از قرار دادن ویالهای حاوی نمونه در حمام آب
گرم ثبت شد و مقادیرتویید گاز در ساعات مختلف به صورت میانگین گزارش شدند .از رابطه  1برای توصیف روند
تخمیر در روش تویید گاز استفاده شد ( )12و فراسنجههای تویید گاز ،تخمین زده شدند.
رابطه ()1

)P = b (1 – e –ct

که در این رابطه  ،Pپتانسیل تویید گاز؛  ،bبخش دارای پتانسیل تویید گاز (میلیییتر گاز توییدی به ازاء 300
میلیگرم ماده خش )؛  ،cنرخ تویید گاز (درصد در ساعت) و  ،tزمان انکوباسیون است.
پس از  24ساعت انکوباسیون ،محتوای ویالها با محلول اییاف نامحلول در شوینده خنثی به مدت ی
جوشانده شد .سپس محلول صاف شد .باقیمانده در آون خش

ساعت

و سپس به کوره منتقل و خاکستر شد .در نهایت ماده

آیی واقعا هضم شده محاسبه شد و بر اساس آن عامل جدا کننده ،1توده میکروبی و راندمان توده میکروبی به ترتیب با
استفاده از رواب  3 ،2و  4اندازهگیری شدند.
= PF

رابطه ()2

میلیییترگازتوییدشده  /میلیگرم ماده آیی حقیقی هضم شده

رابطه ()3

( ×)PF - 2/2گاز توییدی = توده میکروبی

رابطه ()4

ماده آیی واقعا تجزیه شده /توده میکروبی = راندمان سنتز توده میکروبی

اندازهگیری قابلیت هضم آزمایشگاهی :قابلیت هضشم آزمایششگاهی باگشاس و کنجایشه سشویا ،بشا روش هضشم دو
مرحلهای و استفاده از یویههای آزمایش  100میلیییتری اندازهگیری شد .این یویههشا کشه حشاوی  0/5گشرم نمونشه40 ،
میلیییتر بزاق م نوعی (بافر مش

دوگشال) و  10میلشیییتشر مشایع ششکمبه بودنشد (نسشبت  ،)1:4در دمشای  39درجشه

سانتیگراد قرار گرفتند .پس از گذشت  48ساعت ،پنج میلیییتر آنزیم پپسین (مر  )M785-همراه با ششش میلشیییتشر
اسید کلریدری

 20درصد به هر یویه اغافه شدو بعد از  48ساعت (هضم شیردانی) مواد باقیمانشده شسشته ششده و در

آون ( 48ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد) خش

شد .قابلیت هضم ماده خش

و اییاف غیرقابل حل در ششوینده

خنثی با توجه به اختالف ماده اوییه و مواد باقیمانده در پایان آزمایش هضم ،محاسبه شد (.)2
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :دادههای حاصل از آزمایش در قایب طرح کامال ت ادفی با نرمافزار آماری

SAS

( ،)2005رویه  GLMنسخه 9/1اجرا گردید .دادههای تویید گاز مربوط به زمانهای مختلف ،به شکل میانگین بدون
تجزیه گزارش شدند .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح خطای  5درصد انجام گرفت.
1. Partitioning Factor
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مدل آماری طرح به صورت زیر بود:
Yij = μ+ Ti + Ɛij

 :Yijمقدار مشاهده شده
 :Tiاثرiامین تیمار

 :μمیانگین جامعه

 :Ɛijاثرات باقیمانده (خطا)

نتايج و بحث
با بررسی نمونههای آزمایشی هیچگونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه ششده بشا جیشرههشای آزمایششی
مشاهده نشد pH .مناسب برای پروتوزوآیی که در بخش جامد محتویات شکمبه قشرار دارنشد  6/7مشیباششد .از طشرف
دیگر  65درصد پروتوزوآ در شکمبه میمیرند و تجزیه میشوند .احتماالً یکی دیگر از دالیل نتشایج مششاهده ششده بشه
خ وص برای جیره حاوی برهان ،مربوط به مواد مؤثره برهان نظیر تانن و ساپونین آن باششد .تحقیقشات نششان دادنشد
( ،)19که بیشترین اثر ساپونین روی پروتوزوآی شکمبه است .ساپونین از طریشق ات شال بشه اسشترولهشای موجشود در
غشای پروتوزوآ با آنها کمپلکس میشود و باعث تغییر غشا و یا ییز شدن سلول میگردد .ویشی بشه دییشل نبشودن ایشن
استرول در غشای باکتری ،ساپونین نمیتواند با باکتریها باند شود و از آنجاییکه باکتریهای متانوژن ارتباط تنگاتنگی
با پروتوزوآ دارند در پی کاهش پروتوزوآ مقدار متانوژنها کم میشود .بیان شده است که تاننها بر رشد بشاکتریهشای
پروتئوییتی

(که غذای پروتوزوآ میباشند) اثر منفی دارند ( .)14بنابراین شاید کاهش رشد این باکتریها باعث کاهش

جمعیت پروتوزوآیی شکمبه می شود که این نیز میتواند از علل نبود پروتوزوآ در این آزمایش باشد .ایبته اینکشه هشیچ
پروتوزوایی در کل تیمارها مشاهده نشد شاید به عواملی غیر از جیره از جمله نوع نشخوارکننده و نوع محی پرورشی
دام مورد نظر مربوط باشد.
نتایج به دست آمده (جدول )1نشان داد که در پتانسیل تویید گاز و نشرخ آن در بشین تیمارهشای آزمایششی تفشاوت
معنیداری وجود دارد ( .(P>0/05پتانسیل تویید گاز باگاس و کنجایه سویا با مایع شکمبه شترهای تغذیه شده با جیشره
برهان بیشتر از تیمار شاهد بود .در راستای آزمایش حاغر محققشان گشزارش کردنشد علشت افشزایش گشاز توییشدی در
جیرههای حاوی برگ برهان را میتوان به خاطر حضور میزان باالی ویتامین ،مواد معدنی و پشروتئین سشریع تجزیشه در
برگ دانست ( .)15در این حایت شرای مطلوبی جهت رشد میکروارگانیسمها فراهم خواهد شد و در نتیجشه سشرعت
تجزیه مواد خوراکی افزایش مییابد و به دنبال آن تویید گاز هم افزایش خواهد یافت .اما در مخایفت با نتشایج حاغشر
( )18گزارش شده ،تاننها از طریق باند شدن با کربوهیدرات و ییگنوسلویز مانع عمل میکروارگانیسمها و آنزیمها شده
و از هضم میکروبی جلوگیری کرده و باعث کاهش تویید گاز مشیششوند .همچنشین تشاننهشای متشراکم باعشث کشاهش
پروتوزوآ ،باکتریهای متانوژن و در نتیجه کاهش تویید متان میشوند ( .)13با تغذیه بزها با برهان ،تفشاوت معنشیداری
در پتانسیل تویید گاز بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد به طوری که در شاهد بیشتر از آزمایشی بود (.)1
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 تولید گاز باگاس و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه شترهای تککوهانه تغذیه شده باجیرهی حاوی برگ برهان:1 جدول
Table 1. Gas production of bagasse and soybean meal incubated with rumen fluid of one-humped camels
fed with diet containing Albizia lebbeck leaf
)نرخ تویید گاز (میلی ییتر در ساعت

) پتانسیل تویید گاز (میلی ییتر

Gas production rate (mL/h)

Potential of gas production (mL)

0.04a

32.66b

0.02b

79.61a

0. 005

2.88

0.44

<0.0001

تیمار

Treatment
)Bagasse( باگاس
جیره بدون برهان
Diet without Albizia lebbeck
جیره حاوی برهان
Diet with Albizia lebbeck
SEM
P ارزش
P-value
)Soybean meal(کنجایه سویا

0.06a

81.08b

0/05b

106.78a

0.001

2.65

جیره بدون برهان
Diet without Albizia lebbeck
جیره حاوی برهان
Diet with Albizia lebbeck
SEM

P ارزش
P-value
.)P<0/05(  در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیدار دارند، خطای استاندارد میانگینها:SEM

0.01

0.0005

SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute
(P<0.05).

 روند تولید گاز باگاس و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه شترهای تککوهانه تغذیه شده با جیرهی حاوی برگ برهان:2 جدول
Table 2. Kinetic of gas production of bagasse and soybean meal incubated with rumen fluid of onehumped camels fed with diet containing Albizia lebbeck leaf
)روند تویید گاز (درصد
Kinetic of gas production (mL)
Soybean meal کنجایه سویا

Bagasse باگاس

)(جیره حاوی برهان

)( جیره بدون برهان

)(جیره حاوی برهان

)( جیره بدون برهان

Diet with Albizia
lebbeck
نسبت
گاز
تویید گاز
تجمعی
Gas
Cumulativ
productio
e gas
n ratio
8.77
10

Diet without Albizia
lebbeck
نسبت
گاز
تویید گاز
تجمعی
Gas
Cumula
production
tive gas
ratio
7.20
6.50

Diet with Albizia
lebbeck
نسبت
گاز
تویید گاز
تجمعی
Gas
Cumulati
production
ve gas
ratio
11.55
8.75

Diet without Albizia
lebbeck
نسبت
گاز
تویید گاز
تجمعی
Gas
Cumulati
production
ve gas
ratio
13.24
5

زمان
)(ساعت
Time(h)
2

8.99

20.25

9.97

15.50

4.95

12.50

8.60

8.25

4

9.42

31

11.35

25.75

4.95

16.25

5.29

10.50

6

9.64

42

10.80

35.50

2.97

18.50

3.97

12

8

6.14

49

6.37

41.25

2.31

20.25

3.31

13.25

10

4.38

54

5.54

46.25

2.64

22.25

2.64

14.25

12

11.84

67.50

12.18

57.25

8.91

29

3.31

15.50

24

21.71

92.25

14.12

70

31.35

52.75

17.88

22.25

48

9.64

103.25

8.31

77.50

14.52

63.75

17.21

28.75

72

9.42

114

14.12

90.25

15.84

75.75

23.84

37.75
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با توجه به جدول  ،3فراسنجههای تخمیری مربوط به باگاس مانند ماده آیی واقعاً هضم شده و تودهی میکروبی در
شترهای تغذیه شده با جیره حاوی برهان بیش از شاهد بود ( ،)P>0/05همچنین راندمان سنتز تودهی میکروبی جیشره
برهان کمتر از جیره شاهد بود ( .)P>0/05بیشترین مقدار عامل تفکی

مربوط به تیمشار ششاهد ( 10/10میلشیگشرم بشر

میلی ییتر) و کمترین مقدار آن مربوط به تیمشار حشاوی بشرگ برهشان ( 8/81میلشیگشرم بشر میلشیییتشر) بشود .همچنشین
فراسنجههای تخمیری مربوط به کنجایه سویا مانند مادهی آیی واقعاً هضمشده ،تودهی میکروبی و راندمان سنتز تشودهی
میکروبی در تیمار شاهد بیشتر از تیمار آزمایشی به دست آمد ( .)P>0/05عامل تفکی

نیز در گشروه حشاوی برهشان و

شاهد اختالف معنیداری با هم نداششتند ( .)P<0/05گشزارش ششده ( )7سشاپونین باعشث کشاهش رششد بشاکتریهشای
غیرسلوییتی

و مهار رشد باکتریهشای اسشترپتوکوکوس بشویس و بشوتیرو ویبریشو فیبشری سشویونس و تحریش

رششد

رومینوکوکوس کوالپرموتالمیگردد .با مهار رشد این باکتریها ،احتماال هضم پذیری ،تخمیر و تویید گاز کاهش که می
تواند منجر به افزایش عامل تفکی

مششاهده نششد ششاید سشاپونین

شود ،اما در این آزمایش تفاوتی در عامل تفکیش

نتوانسته اثر موثر خود را نشان دهد.
در آزمایشی ( )1با تغذیه برهان در بز نجدی مشخص شد به یحاظ عامل تفکی

و بازده تویید تشوده میکروبشی در

کاه بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود نداشت ویی توده میکروبی تحت تأثیر تغذیه با جیشره حشاوی برهشان افشزایش
یافت .همچنین عامل تفکی

و بازده تویید تشوده ی میکروبشی در کنجایشه سشویا در تیمارهشای حشاوی برهشان تفشاوت

معنیداری داشت اما تویید توده میکروبی تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت .تاننها با پروتئینها باند میشوند
و حضور این کمپلکس در بقایای هضم شده باعث تخمیر کمتری از مادهی آیی قابل هضشم حقیقشی و ایجشاد خطشا در
میزان فاکتور تفکی

میشود (.)8

جدول  :3فراسنجههای تخمیر باگاس و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه شترهای تککوهانه تغذیه شده با برگ برهان
Table 3. Fermentation parameters of bagasse and soybean meal incubated with rumen fluid of onehumped camels fed with Albizia lebbeck leaf
فاکتور جداسازی

تیمار
Treatment

(میلیگرم بر میلی ییتر)
Partitioning
)factor(mg/mL

مادهی آیی واقعاً هضم
شده (میلیگرم)
Truly digested
organic matter
)(mg

تودهی
میکروبی(میلیگرم)
Microbial biomass
)(mg

راندمان سنتز توده
میکروبی(درصد)
Microbial biomass
synthesis efficiency
)(%

باگاس ()Bagasse
جیره بدون برهان

10.10

87.10b

61.05b

0.78a

8.81

125.65a

94.30a

0.75b

SEM

0.57

4.75

4.66

0.01

P-value
ارزش P
کنجایه سویا ()Soybean meal

0.25

0.01

0.03

0.02

10.29a

280.25a

220.30a

0.78a

7.75b

261.60b

187.35b

0.71b

0.25
0.01

1.40
0.01

2.63
0.01

0.005
0.01

Diet without Albizia lebbeck

جیره حاوی برهان
Diet with Albizia lebbeck

جیره بدون برهان
Diet without Albizia lebbeck

جیره حاوی برهان
Diet with Albizia lebbeck
SEM
P-value
ارزش P

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیدار دارند (.)P<0/05
SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute
(P<0.05).
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همانطور که نتایج نشان میدهد (جدول ،)4قابلیت هضم مشادهی خشش

و اییشاف نشامحلول در ششوینده خنثشی و

اسیدی باگاس در تیمار شاهد و برهان تفاوت معنیداری نداشتند ( .)P<0/05همچنین طبق جشدول  ،5قابلیشت هضشم
ماده خش

کنجایه سویا در تیمار شاهد و برهان معنیدار گردید (.)P<0/05

در آزمایشی ( )2گزارش شد ،در جایگزینی برهان بهجای یونجه در شرای آزمایشگاهی ،جیره شاهد از نظر قابلیت
هضم ماده خش

و اییاف نامحلول در شوینده خنثی با جیرههای حاوی برگ برهان تفاوت معنیداری نداشت .محققان

گزارش کردند که از دالیل افزایش قابلیت هضم در جیره حاوی برگ برهشان ،بشاال بشودن پشروتئین ( 22-23درصشد) و
پائین بودن اییاف نامحلول در شوینده اسیدی برگ برهان میباشد .پروتئین باالتر منجر به تویید آمونیا بیشتر میششود
و از آنجایی که بخش اعظم جمعیت میکروبی شکمبه از آمونیا به عنوان منبع نیتروژن برای رشد خود اسشتفاده مشی-
کنند ،بنابراین با افزایش آمونیا شکمبه ،قابلیت دسترسی برای میکروارگانیسمهای شکمبه و هضمپذیری فیبر افشزایش
پیدا کرده و کاهش غلظت آن به عنوان عامل محدود کننده رشد میکروارگانیسمهای شکمبه بشهحسشاب مشیآیشد (.)12
همچنین محققین نشان دادند افزودن ی

منبع نیتروژنی به جیره موجب افزایش قابلیت هضم ماده خش

و هشمچنشین

افزایش قابلیت دسترسی پیشمادههای نیتروژنی در شکمبه میشود .محققان طی تحقیقاتی( )3که روی آیبیزیشا پروسشرا
در گوسفندان با روش تجزیهپذیری شکمبهای انجام دادند ،تجزیهپذیری برگها را  52درصد گزارش کردند .همچنشین
گزارش شده مکمل کردن باگاس با برگهای برهان دارای اثرات مثبت روی هضم مشاده خشش

و اییشاف نشامحلول در

شوینده خنثی میباشد(.)4
جدول  :4قابلیت هضم آزمایشگاهی (درصد) باگاس با مایع شکمبه شترهای تککوهانه تغذیه شده با برگ برهان
Table 4. In vitro digestibility (%) of bagasse with rumen fluid of one-humped camels fed with Albizia
lebbeck leaf
قابلیت هضم اییاف نامحلول در

قابلیت هضم اییاف نامحلول در

Dry matter digestibility

شوینده خنثی

شوینده اسیدی

جیره بدون برهان

39.44

Neutral detergent fibre
digestibility
86.15

Acid detergent fibre
digestibility
36.22

Diet without Albizia lebbeck
جیره حاوی برهان

39.52

89.12

41.30

Diet with Albizia lebbeck
SEM
P-value
ارزش P

1.20
0.96

2.79
0.59

1.61
0.15

تیمار
Treatment

قابلیت هضم ماده خش

 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیدار دارند (.)P<0/05
SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute
(P<0.05).
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 قابلیت هضم آزمایشگاهی کنجاله سویا با مایع شکمبه شترهای تککوهانه تغذیه شده با جیرهی حاوی برگ برهان:5 جدول
Table 5. In vitro digestibility of soybean meal with rumen fluid of one-humped camels fed with Albizia
lebbeck leaf
قابلیت هضم ماده خش

تیمار

Dry matter digestibility
85.17b
89.15a
1.17
0.05

Treatment
Diet without Albizia lebbeck
Diet with Albizia lebbeck
SEM
P-value

جیره بدون برهان
جیره حاوی برهان
P ارزش

.)P<0/05(  در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنیدار دارند، خطای استاندارد میانگینها:SEM
SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute
(P<0.05).
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Abstract1
Background and objectives: Siris (Albizia lebbeck) belongs to fabaceae family and is native to
Africa, Asia, some areas of America and Australia. It is planted in Khuzestan, Bushehr, Fars
and Hormozgan provinces in Iran. Siris leaf, flower and pod are valuable for ruminants.
Therefore, this experiment carried out to survey gas production, in vitro digestibility and
protozoa population in one-humped camel fed with diets containing Albizia lebbeck as
replacement for alfalfa even to 100 percent.
Material and methods: In this trial, Albizia lebbeck leaves were collected from Mollasani of
Ahwaz. Four Arabian dromedary camels about five years old and 300±25 kg weight were
selected and fed about one month with a diet 60 percent bagasse + 40 percent alfalfa (diet
without Albizia lebbeck) and a diet containing Albizia lebbeck (100 percent as replacement of
alfalfa) with two replicates. At the end of experiment, rumen fluid was taken from fistulated
camels fed with experimental diets and protozoa population, gas production and in vitro
digestibility was determined.
Result: According to results, no protozoa were found in the rumen fluid of camels fed with
experimental diets. Significant difference in the gas production potential and rate of camels fed
with experimental diets was observed (P<0.05). Gas production potential of bagasse and
soybean meal in camels fed with diet containing Albizia lebbeck was more than diet without
Albizia lebbeck. Fermentative parameters of bagasse such truly digested organic matter and
microbial biomass in camels were fed with diet containing Albizia lebbeck was more than diet
without Albizia lebbeck. (P<0.05), also microbial biomass efficiency of Albizia lebbeck diet was
lower than control (P<0.05). The value of partitioning factor of diet without Albizia lebbeck
(10.10 mg/mL) was more than diet containing Albizia lebbeck (8.81 mg/mL). The fermentation
parameters of soybean meal such as truly digested organic matter, biomass and biomass
synthesis efficiency of diet without Albizia lebbeck was higher than diet containing Albizia
lebbeck (P<0.05). Partitioning factor in the Albizia lebbeck and without Albizia lebbeck groups
was not different (P>0.05). Dry matter digestibility and neutral detergent fiber and acid
detergent fiber of bagasse in camels fed with Albizia lebbeck and without Albizia lebbeck
treatments was not difference (P>0.05). Also dry matter digestibility of soybean meal in camels
fed with Albizia lebbeck and without Albizia lebbeck treatments was different (P<0.05).
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Conclusion: Based on these results, any protozoa in the rumen fluid of camels fed with control
and Albizia lebbeck diets was not found. With replacing 100 percent Albizia lebbeck leaf instead
of alfalfa, gas production potential in the camels fed with experimental diet were higher in
compared to the control diet. Digestibility of dry matter, neutral detergent fiber and acid of
bagasse in animals had no significant difference. Therefore, Albizia lebbeck can be used in one
humped camel diet.
Keywords: Albizia lebbeck, Protozoa, Gas production, One-humped camel
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