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 26/04/96 ؛ تاریخ پذیرش:23/01/96 تاریخ دریافت:

 

 1چکيده

در ایشران در  اسشتراییا اسشت و    وامریکشا  یی از هشا بخشش ، آسیا، فریقاآبومی  ،بوده بقوالت یاز تیرهگیاهی  ،برهان: سابقه و هدف

هشایی بشا   برگ، غالف و گل برهان برای نشخوارکنندگان خشورا   .شودمی، بوشهر، فارس و هرمزگان کاشته های خوزستاناستان

در ششتر تش     و تعداد پروتشوزوآ  قابلیت هضم آزمایشگاهیمیزان تویید گاز، منظور بررسی بنابراین این آزمایش به .ارزش هستند

 انجام گرفت.یونجه جایگزین  درصد 100 ی آن حتی تاجایگزین جهت امکانی حاوی برگ برهان هاتغذیه شده با جیرهه کوهان
 

میشانگین  سشایه بشا    5شتر ت  کوهانه  چهاری برهان از مالثانی اهواز جمع آوری گردید. هابرگ یشدر این آزما ها:مواد و روش

ونجشه  درصشد ی  40 و درصد باگشاس  60با نسبت  ایا جیرهماه ب 1شدند و به مدت  کیلوگرم از نژاد عربی انتخاب 300±25 وزن

بشرای یش    که هر جیشره دو تکشرار داششت     درصد جایگزین یونجه( 100) حاوی برگ برهان و جیره (ی بدون برگ برهانجیره)

ی آزمایشی مشایع ششکمبه گرفتشه ششد و     هابا جیره تغذیه شده ی آزمایش از شترهایدر پایان دورهماهه تغذیه شدند.  ی ی دوره

 .گردید انجامپروتئینی  ماده فیبری وآزمایشگاهی  شمارش تعداد پروتوزوآ، تویید گاز و قابلیت هضم
 

تفشاوت   های آزمایشی مششاهده نششد.  گونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه شده با جیرههیچ بر اساس نتایج، ها:یافته

. پتانسیل P)<05/0ی آزمایشی مشاهده شد )هامربوط به شترهای تغذیه شده با جیرهتویید  یل تویید گاز و نرخداری در پتانسمعنی

هشای  فراسشنجه  بشود.  برهشان  بشدون جیشره  بیششتر از   حاوی برهان تویید گاز باگاس و کنجایه سویا در شترهای تغذیه شده با جیره

حشاوی برهشان   ی میکروبی در شترهای تغذیه شده با جیره هضم شده و توده ی آیی واقعاًماده از جملهتخمیری مربوط به باگاس 

بشود   برهشان  بشدون  کمتشر از جیشره   برهشان  میکروبی جیشره  (، همچنین راندمان سنتز تودهP<05/0بود ) برهانبدون جیره بیش از 

(05/0>P مقدار .) حشاوی بشرگ برهشان     جیشره  باالتر از( گرم بر میلی ییترمیلی 10/10) برهانبدون جیره مربوط به  عامل تفکی

ی آیشی واقعشاً   مشاده  ششامل های تخمیری مربشوط بشه کنجایشه سشویا     . همچنین فراسنجهبه دست آمد( بر میلی ییتر گرممیلی 81/8)

(. P<05/0) بشود  جیره حشاوی برهشان  بیشتر از  برهانبدون جیره ی میکروبی در ی میکروبی و راندمان سنتز تودهشده، تودههضم

خشش  و اییشاف   قابلیت هضم ماده  (.P>05/0داری با هم نداشتند )اختالف معنی برهانبدون و  برهاننیز در گروه  امل تفکی ع

داری نداششتند  ششاهد و برهشان تفشاوت معنشی     یهشا شترهای تغذیه شده بشا جیشره  سیدی باگاس در در شوینده خنثی و ا نامحلول

                                                           
  mohammadabadi@ramin.ac.ir نویسنده مسئول:*
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(05/0<Pهمچنین قابلیت هضم ماده .) دار برهشان معنشی  حشاوی  شاهد و  یهاشترهای تغذیه شده با جیرهنجایه سویا در خش  ک

 (.>05/0Pگردید )
 

هیچ گونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه شده با جیره های بدون برهان و نتایج، بر اساس نتایج، گیری کلی: نتیجه

برگ برهان به جای یونجه، پتانسیل تویید گاز در شترهای  درصد 100جایگزین کردن با حاوی برگ برهان مشاهده نشد و با 

و اییاف ی خش  ی بدون برهان بیشتر بوده است، همچنین قابلیت هضم مادهتغذیه شده با جیره آزمایشی نسبت به جیره

کوهانه ی شتر ت یره، بنابراین می توان آنرا در جداری نداشتندنامحلول در شوینده خنثی و اسیدی باگاس در دام ها تفاوت معنی

 .استفاده کرد

 

 شتر ت  کوهانهپروتوزوآ، پتانسیل تویید گاز،  ،Albizia lebbeck: های کلیدیواژه
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 مقدمه

در ، ششمال اسشتراییا و امریکشا گرمسشیری اسشت و      یبومی افریقا و آسیای گرمسیر، بقوالت یاز تیرهگیاهی  برهان

هشای خوزسشتان   در ایران در استان(. 5) گیردی جهان مورد استفاده قرار میبسیاری از نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیر

این گیشاه دارای اسشید آمینشه     شود.می(، بوشهر، فارس و هرمزگان کاشته گتوندو  ، بهبهان)اهواز، دزفول، شوشتر، آبادان

(. 17) آن گشزارش نششده اسشت    گونه فعاییت سشمی از بار از برهان جدا شد و هیچ است که اویین 1غیرپروتئینی آیبیزین

طشور مسشتقیم توسش     تواننشد بشه  هایی بشا ارزش هسشتند و مشی   برای نشخوارکنندگان خورا  برهان برگ، غالف و گل

هشا در طشول ف شل خشش      پشی در پشی آن   ریشزش دییشل  ویژه بهخورده شوند و بهصورت آزاد بهخوار حیوانات علف

دارای ارزش قابل توجهی گیاه برهان های افتاده (. برگ11ده قرار گیرند )در سیستم چرای گسترده مورد استفاتوانند می

ای پشروتئین  هشای بشر پایشه علوفشه در جهشت بهبشود وغشعیت تغذیشه        تواننشد در جیشره  در ف ل خش  هسشتند و مشی  

 یشزان م و باششد مشی  درصشد  24تا  16 های برهان بینبرگدر  میزان پروتئین خام(. 16گنجانده شوند )نشخوارکنندگان 

میشزان تشانن موجشود در     .(9) درصد بشود  9/9و  40-50ترتیب ها بهو ییگنین در برگاییاف نامحلول در شوینده خنثی 

تشرین  ، کلسیم، پتاسیم و منیشزیم عمشده  Dویتامین  ،، بتا کاروتنC ویتامین (.9درصد گزارش شده است ) 4 برهان برگ

هشای فشراوان،   هایی است که با داشتن بشرگ جزء معدود گونه ند. برهانها هستموجود در برگ ها و مواد معدنیویتامین

 ی ریخته شده روی زمینهاماندهصورت پسعنوان مکمل خورا  دام در مراتع و یا بهبه تواندنیتروژن و کلسیم باال می

ششد، بنشابراین جشایگزین    باها مربوط به تغذیه مشی های پرورش دامکه بخش عظیمی از هزینهییاز آنجا(. 10) کار رودبه

قیمشت خشورا     جای مواد خوراکی گران قیمت باعث تعشدیل کردن مواد خوراکی ارزان قیمت موجود در هر ف ل به 

در ششتر  و قابلیت هضم آزمایشگاهی تویید گاز  میزانپروتوزوآ و  تعداد بررسیبنابراین این آزمایش به منظور شود. می

 انجام گرفت. اوی برگ برهانی حهاتغذیه شده با جیرهت  کوهانه 

 
 هامواد و روش

 5 فیسشتویه ششده(  نفشر  )دو  شتر ت  کوهانشه  چهارمالثانی اهواز جمع آوری گردید. منطقه برهان از  گیاه یهابرگ

-ماه با جیره ی مدت به (هر تیمار دو تکرار)در دو تیمار  کیلوگرم از نژاد عربی انتخاب شدند و 300±25سایه با وزن 

درصشد   100حاوی برگ برهشان )  ی بدون برگ برهان( و جیرهدرصد یونجه )جیره 40 ودرصد باگاس  60نسبتای با 

بشه   مشایع ششکمبه   های آزمایششی ی تغذیه شده با جیرهشترهااز ی آزمایش پایان دوره در .تغذیه شدندجایگزین یونجه( 

وتشوزوآ، توییشد گشاز و قابلیشت هضشم      پرتعشداد   ششمارش گرفتشه ششد و    ی ششکمبه ای وسیله پمپ از طریق فیسشتوال 

   .گیری گردیداندازهآزمایشگاهی 

ییتر مایع شکمبه با حجم مساوی فرمایدئید ده درصد مخلوط و پشس از رنشآ آمیشزی    ده میلی: شمارش تعداد پروتوزوآ

میکروسشکو   و  الم هموسشایتومتر ها به آزمایشگاه منتقل گردید. شمارش پروتشوزوآ بشا اسشتفاده از    با متیلن بلو، نمونه

 . (6) انجام شد X 40 2نوری اینورت با بزرگنمایی

ی هشا در ویشال  بشار و کنجایه سویا با استفاده از روش توییدگاز در دو  باگاستخمیر آزمایشگاهی گیری تویید گاز: اندازه

 240ق م شنوعی ) ییتشر بشزا  میلشی  20گشرم نمونشه،   میلشی  300ها حاوی گیری شد. ویالییتری اندازهمیلی 100ای شیشه

                                                           
1. Albizzine 

2. NIS-Elements F 3.0 
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 محلشول  ییتشر یلشی م 22/1 نیشاز،  کشم  محلشول معشدنی   ییتشر یلیم 12/0 بافر، ییتریلیم 240 پرنیاز، معدنی محلول ییتریلیم

ییتر مشایع  میلی 10( و موالر ی  سود در آبه 9 سدیم سویفیدگرم یلیم 285) احیا محلول ییتریلیم 40 ،%1/0 ریزازورین

 نظشر  در ششکمبه  مایع فعاییت کنترل برای بالن  عنوانهر نمونه(. دو ویال بدون نمونه به تکرار برای  4شکمبه بودند )

 با و آوریجمع صبح، ازخوراکدهی قبل ی آزمایشی،هاتغذیه شده با جیره شترهای از نیاز مورد شکمبه مایع. شد گرفته

 محشی  بزاق م نوعی مخلشوط ششد.    با 2 به 1با حجم  شکمبه عیما سپس. شد صاف الیه چهار متقال پارچه از استفاده

 هوازی شد. بی کربن، اکسید دی گاز یحاو کپسولبا استفاده از 

حمام آب  ای حاوی نمونه درهالیوساعت پس از قرار دادن  96، 72، 48، 24، 16، 8، 4، 2ر د توییدیگاز  میزان

برای توصیف روند  1ز رابطه ا. نددش گزارش نیانگیم صورت به مختلف ساعات درتویید گاز ریگرم ثبت شد و مقاد

 تخمین زده شدند. ،ی تویید گازهافراسنجه و (12) تخمیر در روش تویید گاز استفاده شد

  ct–e  –P = b (1(             (1رابطه )

 300ییتر گاز توییدی به ازاء ، بخش دارای پتانسیل تویید گاز )میلیb، پتانسیل تویید گاز؛ Pکه در این رابطه 

 ، زمان انکوباسیون است.tدر ساعت( و  ، نرخ تویید گاز )درصدcگرم ماده خش (؛ یلیم

به مدت ی  ساعت خنثی  شویندهنامحلول در  افیای محلولبا  هاانکوباسیون، محتوای ویالساعت  24پس از 

در نهایت ماده مانده در آون خش  و سپس به کوره منتقل و خاکستر شد. جوشانده شد. سپس محلول صاف شد. باقی

با  به ترتیب ، توده میکروبی و راندمان توده میکروبی1آیی واقعا هضم شده محاسبه شد و بر اساس آن عامل جدا کننده

 .ندگیری شداندازه 4و  3، 2 رواب  استفاده از

 

 PFهضم شده =  یقیحق یماده آی گرمیلیم/  دشدهیترگازتوییییلیم             (2رابطه )

 گاز توییدی = توده میکروبی ×(PF - 2/2)             (3رابطه )

 / توده میکروبی = راندمان سنتز توده میکروبیشده تجزیه واقعا آیی ماده           ( 4رابطه )

 

بشا روش هضشم دو    ا،یسشو  کنجایشه  و سباگشا آزمایششگاهی  ابلیت هضشم  قگیری قابلیت هضم آزمایشگاهی: اندازه

 40گشرم نمونشه،    5/0 یهشا کشه حشاو   یویه نیاشد.  یریگاندازه ییترییلیم 100آزمایش  یهایهو استفاده از یو یامرحله

درجشه   39 ی(، در دمشا 1:4)نسشبت   نشد ششکمبه بود  یعمشا  ییتشر یلشی م 10 مش  دوگشال( و   بافر) یبزاق م نوع ییتریلیم

ییتشر  همراه با ششش میلشی  ( M785-آنزیم پپسین )مر ییتر ، پنج میلیساعت 48. پس از گذشت ندقرار گرفت گرادسانتی

شسشته ششده و در    یمانشده مواد باق)هضم شیردانی(  ساعت 48 و بعد ازشدبه هر یویه اغافه درصد  20اسید کلریدری  

در ششوینده  یاف غیرقابل حل ای   و. قابلیت هضم ماده خششد( خش  گرادسانتیدرجه  60ساعت در دمای  48آون )

 . (2) شدمحاسبه  ،هضم یشآزما یاندر پا یماندهو مواد باق یهاویخنثی با توجه به اختالف ماده 

 SAS یافزار آماربا نرم های حاصل از آزمایش در قایب طرح کامال ت ادفیداده :هاتجزیه و تحلیل آماری داده

 بدون میانگین شکل به مختلف، هایزمان به مربوط گازتویید  یهاداده. دیاجرا گرد 1/9نسخه GLM هیرو(، 2005)

 انجام گرفت. درصد 5 خطای ای دانکن در سطحآزمون چند دامنهبا  هامیانگین سهیمقا .شدند گزارش تجزیه
 

                                                           
1. Partitioning Factor  
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 مدل آماری طرح به صورت زیر بود:
ij+ Ɛ i= μ+ T ijY 

Yij : شدهمقدار مشاهده    μ جامعه: میانگین 

Tiاثر  :iتیمار امین    Ɛij :( خطااثرات باقیمانده) 

 نتايج و بحث

هشای آزمایششی   گونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه ششده بشا جیشره   های آزمایشی هیچا بررسی نمونهب

باششد. از طشرف   مشی  7/6پروتوزوآیی که در بخش جامد محتویات شکمبه قشرار دارنشد   مناسب برای  pHمشاهده نشد. 

بشه   نتشایج مششاهده ششده   از دالیل دیگر یکی  الًاحتماشوند. میرند و تجزیه میدرصد پروتوزوآ در شکمبه می 65دیگر 

تحقیقشات نششان دادنشد    ان نظیر تانن و ساپونین آن باششد.  مربوط به مواد مؤثره بره  وص برای جیره حاوی برهان،خ

هشای موجشود در   از طریشق ات شال بشه اسشترول     که بیشترین اثر ساپونین روی پروتوزوآی شکمبه است. ساپونین ،(19)

گردد. ویشی بشه دییشل نبشودن ایشن      شود و باعث تغییر غشا و یا ییز شدن سلول میها کمپلکس میبا آن غشای پروتوزوآ

های متانوژن ارتباط تنگاتنگی که باکتریها باند شود و از آنجاییتواند با باکتریاسترول در غشای باکتری، ساپونین نمی

هشای  ها بر رشد بشاکتری بیان شده است که تانن شود.ا کم میهبا پروتوزوآ دارند در پی کاهش پروتوزوآ مقدار متانوژن

ها باعث کاهش کاهش رشد این باکتریشاید بنابراین  .(14باشند( اثر منفی دارند )پروتئوییتی  )که غذای پروتوزوآ می

یبته اینکشه هشیچ   اتواند از علل نبود پروتوزوآ در این آزمایش باشد. که این نیز می شود جمعیت پروتوزوآیی شکمبه می

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.

تفشاوت  نشان داد که در پتانسیل تویید گاز و نشرخ آن در بشین تیمارهشای آزمایششی      (1جدول)نتایج به دست آمده 

 شترهای تغذیه شده با جیشره با مایع شکمبه  و کنجایه سویا . پتانسیل تویید گاز باگاسP)<05/0) د داردداری وجومعنی

محققشان گشزارش کردنشد علشت افشزایش گشاز توییشدی در        حاغر آزمایش  راستایبود. در بیشتر از تیمار شاهد  برهان

ین، مواد معدنی و پشروتئین سشریع تجزیشه در    توان به خاطر حضور میزان باالی ویتامی حاوی برگ برهان را میهاجیره

فراهم خواهد شد و در نتیجشه سشرعت    ها(. در این حایت شرای  مطلوبی جهت رشد میکروارگانیسم15برگ دانست )

 حاغشر با نتشایج   اما در مخایفتیابد و به دنبال آن تویید گاز هم افزایش خواهد یافت. تجزیه مواد خوراکی افزایش می

ها شده ها و آنزیمگنوسلویز مانع عمل میکروارگانیسمها از طریق باند شدن با کربوهیدرات و ییتانن، هشدگزارش ( 18)

هشای متشراکم باعشث کشاهش     همچنشین تشانن   .دنششو و از هضم میکروبی جلوگیری کرده و باعث کاهش تویید گاز مشی 

داری با تغذیه بزها با برهان، تفشاوت معنشی   (.13شوند )های متانوژن و در نتیجه کاهش تویید متان میباکتری ،پروتوزوآ

 .(1) به طوری که در شاهد بیشتر از آزمایشی بود شددر پتانسیل تویید گاز بین تیمارهای آزمایشی مشاهده 
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 برهان برگ ی حاویکوهانه تغذیه شده باجیره: تولید گاز باگاس و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه شترهای تک1جدول 
Table 1. Gas production of bagasse and soybean meal incubated with rumen fluid of one-humped camels 

fed with diet containing Albizia lebbeck leaf 
 تیمار

Treatment 

 پتانسیل تویید گاز )میلی ییتر (

Potential of gas production (mL) 

 (عتنرخ تویید گاز )میلی ییتر در سا

Gas production rate (mL/h) 

   (Bagasse) باگاس

 برهان جیره بدون

Diet without Albizia lebbeck 
b32.66 a0.04 

 حاوی برهانجیره 
Diet with Albizia lebbeck 

a79.61 b0.02 

SEM 2.88 0. 005 

 P ارزش
P-value 

<0.0001 0.44 

   (Soybean meal)کنجایه سویا

 برهان جیره بدون

Diet without Albizia lebbeck 
b81.08 a0.06 

 حاوی برهانجیره 

Diet with Albizia lebbeck 

a106.78 b0/05 

SEM 2.65 0.001 

 P ارزش
P-value 

0.0005 0.01 

SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی: خطای استاندارد میانگین( 05/0دار دارندP<.) 

SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute 

(P<0.05). 
 

 برهان برگی حاوی کوهانه تغذیه شده با جیرهروند تولید گاز باگاس و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه شترهای تک: 2جدول 

Table 2. Kinetic of gas production of bagasse and soybean meal incubated with rumen fluid of one-

humped camels fed with diet containing Albizia lebbeck leaf 

 

 )درصد( روند تویید گاز

Kinetic of gas production (mL) 

 Soybean meal  کنجایه سویا Bagasse  باگاس

 (برهان بدونجیره  ) 

Diet without  Albizia 

lebbeck 

 (حاوی برهان)جیره 

Diet with  Albizia 

lebbeck 

 (برهان جیره بدون )

Diet without  Albizia 

lebbeck 

 (حاوی برهان)جیره 

Diet with  Albizia 

lebbeck 

زمان 

 )ساعت(

Time(h) 

 

 گاز

 تجمعی

Cumulati

ve gas 

 نسبت

 تویید گاز

Gas 

production 

ratio 

 گاز

 تجمعی

Cumulati

ve gas 

 نسبت

 تویید گاز
Gas 

production 

ratio 

 گاز

 تجمعی

Cumula

tive gas 

 نسبت

 تویید گاز
Gas 

production 

ratio 

 گاز

 تجمعی

Cumulativ

e gas 

 نسبت

 تویید گاز
Gas 

productio

n ratio 

2 5 13.24 8.75 11.55 6.50 7.20 10 8.77 

4 8.25 8.60 12.50 4.95 15.50 9.97 20.25 8.99 

6 10.50 5.29 16.25 4.95 25.75 11.35 31 9.42 

8 12 3.97 18.50 2.97 35.50 10.80 42 9.64 

10 13.25 3.31 20.25 2.31 41.25 6.37 49 6.14 

12 14.25 2.64 22.25 2.64 46.25 5.54 54 4.38 

24 15.50 3.31 29 8.91 57.25 12.18 67.50 11.84 

48 22.25 17.88 52.75 31.35 70 14.12 92.25 21.71 

72 28.75 17.21 63.75 14.52 77.50 8.31 103.25 9.64 

96 37.75 23.84 75.75 15.84 90.25 14.12 114 9.42 
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ی میکروبی در آیی واقعاً هضم شده و توده میری مربوط به باگاس مانند مادههای تخفراسنجه، 3 با توجه به جدول

ی میکروبی جیشره  (، همچنین راندمان سنتز تودهP<05/0بود ) شاهدبیش از  حاوی برهان  شترهای تغذیه شده با جیره

بشر   گشرم میلشی  10/10)مربوط به تیمشار ششاهد    تفکی  عاملار (. بیشترین مقدP<05/0کمتر از جیره شاهد بود ) برهان

بشود. همچنشین    (ییتشر بشر میلشی   گشرم میلشی  81/8) حشاوی بشرگ برهشان   و کمترین مقدار آن مربوط به تیمشار   (میلی ییتر

ی تشوده ی میکروبی و راندمان سنتز شده، تودهی آیی واقعاً هضمهای تخمیری مربوط به کنجایه سویا مانند مادهفراسنجه

و  حشاوی برهشان   نیز در گشروه  عامل تفکی (. P<05/0) میکروبی در تیمار شاهد بیشتر از تیمار آزمایشی به دست آمد

هشای  سشاپونین باعشث کشاهش رششد بشاکتری     ( 7) ششده (. گشزارش  P>05/0داری با هم نداششتند ) شاهد اختالف معنی

و تحریش  رششد    بشوتیرو ویبریشو فیبشری سشویونس    و  اسشترپتوکوکوس بشویس  هشای  غیرسلوییتی  و مهار رشد باکتری

احتماال هضم پذیری، تخمیر و تویید گاز کاهش که می ، ها. با مهار رشد این باکتریگرددمیرومینوکوکوس کوالپرموتال

منجر به افزایش عامل تفکی  شود، اما در این آزمایش تفاوتی در عامل تفکیش  مششاهده نششد ششاید سشاپونین       تواند

 .ثر موثر خود را نشان دهدنتوانسته ا

میکروبشی در   تشوده و بازده تویید  عامل تفکی به یحاظ  مشخص شدبز نجدی در با تغذیه برهان  (1)در آزمایشی 

حشاوی برهشان افشزایش     جیشره تغذیه با میکروبی تحت تأثیر  تودهویی  داری وجود نداشتتفاوت معنیبین تیمارها کاه 

ی میکروبشی در کنجایشه سشویا در تیمارهشای حشاوی برهشان تفشاوت        ه تویید تشوده و بازد عامل تفکی همچنین یافت. 

 شوندها باند میها با پروتئینهای آزمایشی قرار نگرفت. تاننداری داشت اما تویید توده میکروبی تحت تأثیر جیرهمعنی

قیقشی و ایجشاد خطشا در    ی آیی قابل هضشم ح و حضور این کمپلکس در بقایای هضم شده باعث تخمیر کمتری از ماده

 (.8) شودمی فاکتور تفکی میزان 
 

 برهان برگکوهانه تغذیه شده با های تخمیر باگاس و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه شترهای تک: فراسنجه3جدول 
Table 3. Fermentation parameters of bagasse and soybean meal incubated with rumen fluid of one-

humped camels fed with Albizia lebbeck leaf 

 تیمار
Treatment 

فاکتور جداسازی 
 گرم بر میلی ییتر()میلی

Partitioning 
factor(mg/mL) 

ی آیی واقعاً هضم ماده
 گرم(شده )میلی

Truly digested 
organic matter 

(mg) 

ی توده
 (گرممیلیمیکروبی)

Microbial biomass 
(mg) 

سنتز توده راندمان 
 میکروبی)درصد(

Microbial biomass 
synthesis efficiency 

(%) 

     (Bagasse) باگاس

 برهان جیره بدون
Diet without  Albizia lebbeck 

10.10 b87.10 61.05b a0.78 

 حاوی برهانجیره 
Diet with Albizia lebbeck 

8.81 a125.65 a94.30 b0.75 

SEM 0.57 4.75 4.66 0.01 

 P                   P-value 0.25 0.01 0.03 0.02 ارزش

     (Soybean meal) کنجایه سویا

 برهان جیره بدون
Diet without  Albizia lebbeck 

a10.29 a280.25 a220.30 a0.78 

 حاوی برهانجیره 
Diet with  Albizia lebbeck 

b7.75 b261.60 b187.35 b0.71 

SEM 0.25 1.40 2.63 0.005 

 P                    P-value 0.01 0.01 0.01 0.01 ارزش

SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی: خطای استاندارد میانگین( 05/0دار دارندP<.) 

SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute 

(P<0.05). 
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ی خشش  و اییشاف نشامحلول در ششوینده خنثشی و      (، قابلیت هضم مشاده 4دهد )جدولطور که نتایج نشان میهمان

قابلیشت هضشم    ،5 (. همچنین طبق جشدول P>05/0داری نداشتند )اسیدی باگاس در تیمار شاهد و برهان تفاوت معنی

 (.  >05/0Pدار گردید )یا در تیمار شاهد و برهان معنیخش  کنجایه سو ماده

جای یونجه در شرای  آزمایشگاهی، جیره شاهد از نظر قابلیت ، در جایگزینی برهان بهشدگزارش ( 2)آزمایشی در 

. محققان داری نداشتهای حاوی برگ برهان تفاوت معنیهضم ماده خش  و اییاف نامحلول در شوینده خنثی با جیره

درصشد( و   22-23رش کردند که از دالیل افزایش قابلیت هضم در جیره حاوی برگ برهشان، بشاال بشودن پشروتئین )    گزا

ششود  باشد. پروتئین باالتر منجر به تویید آمونیا  بیشتر میبرگ برهان میاییاف نامحلول در شوینده اسیدی پائین بودن 

-نیا  به عنوان منبع نیتروژن برای رشد خود اسشتفاده مشی  و از آنجایی که بخش اعظم جمعیت میکروبی شکمبه از آمو

پذیری فیبر افشزایش  های شکمبه و هضمکنند، بنابراین با افزایش آمونیا  شکمبه، قابلیت دسترسی برای میکروارگانیسم

. (12) آیشد حسشاب مشی  های شکمبه بشه محدود کننده رشد میکروارگانیسم عامل عنوان پیدا کرده و کاهش غلظت آن به

چنشین  همچنین محققین نشان دادند افزودن ی  منبع نیتروژنی به جیره موجب افزایش قابلیت هضم ماده خش  و هشم 

 آیبیزیشا پروسشرا  روی که  (3)شود. محققان طی تحقیقاتینی در شکمبه میهای نیتروژمادهافزایش قابلیت دسترسی پیش

 همچنشین درصد گزارش کردند.  52ها را پذیری برگ، تجزیهدادندای انجام پذیری شکمبهدر گوسفندان با روش تجزیه

نشامحلول در   خشش  و اییشاف   های برهان دارای اثرات مثبت روی هضم مشاده مکمل کردن باگاس با برگ شدهگزارش 

 .(4)باشدشوینده خنثی می
 

 برهان برگه با کوهانه تغذیه شدباگاس با مایع شکمبه شترهای تک)درصد( هضم آزمایشگاهی : قابلیت 4جدول 

Table 4. In vitro digestibility (%) of bagasse with rumen fluid of one-humped camels fed with Albizia 

lebbeck leaf 

 تیمار

Treatment 

 خش  قابلیت هضم ماده

Dry matter digestibility 

قابلیت هضم اییاف نامحلول در 

 شوینده خنثی

Neutral detergent fibre 

digestibility 

قابلیت هضم اییاف نامحلول در 

 شوینده اسیدی

Acid detergent fibre 

digestibility 

 برهان جیره بدون

Diet without Albizia lebbeck 

39.44 86.15 36.22 

 حاوی برهانجیره 

Diet with Albizia lebbeck 

39.52 89.12 41.30 

SEM 1.20 2.79 1.61 

 P                       P-value 0.96 0.59 0.15 ارزش

SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی: خطای استاندارد میانگین( 05/0دار دارندP<.) 

SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute 

(P<0.05). 
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 برهان برگی حاوی کوهانه تغذیه شده با جیره: قابلیت هضم آزمایشگاهی کنجاله سویا با مایع شکمبه شترهای تک5جدول 

Table 5.  In vitro digestibility of soybean meal with rumen fluid of one-humped camels fed with Albizia 

lebbeck leaf 

 گيری كلینتيجه

تیمارهای شاهد و حاوی شترهای تغذیه شده با  شکمبهمایع در  هیچ گونه پروتوزوآیی، نتایجبا توجه به نتایج،  

با جیره پتانسیل تویید گاز  ،درصد برگ برهان بجای یونجه 100جایگزین کردن با بببا با و مشاهده نشد برهانگیاه 

و اییاف نامحلول در شوینده خنثی و خش   قابلیت هضم ماده اما ،افزایش پیدا کردی شاهد رهنسبت به جیآزمایشی 

 استفاده کرد. کوهانهت  شتری آنرا در جیره می توانبنابراین  ،نداشتند داریتفاوت معنی ی باگاستیمارهااسیدی در 

 

 قدردانی و تشکر

انجام این  زمینه آوردن به خاطر فراهم ابع طبیعی رامین خوزستاندانشگاه کشاورزی و من محترم مسئویین از وسیله بدین

 شود. می قدردانی آزمایش

 

 منابع

 
1. Alam, M.R., Amin, M.R., Kabir, A.K.M.A., Moniruzzaman, M., and Mcneill, D.M. 2007. 

Effect of tannins in Acacia nilotica, Albizia procera and Sesbania acculeata foliage 

determined in vitro, in sacco, and in vivo. Asian Australian Journal of Animal Science. 20: 

220-228. 

2. Babadi, L. 2015. Investigation of effect of diets containing siris instead of alfalfa on 

digestibility, rumen fermentation and protozoa population of Najdi goat. Thesis of Masters 

Science Animal nutrition. Ramin Agriculture and Natural Resources University of 

Khuzestan. pp. 155. 

3. Balgees, A., Elman, A., Fadal Elseed, A.M.A., and Salih, A.M. 2011. Effects of 

supplementing a basal diet of treated or untreated baggase with different levels of Albizia 

lebbeck on intake, digestibility and rumen fermentation. Pakistan Journal of Nutrition. 10: 

1149-1153. 

4. Cook, B.G., Pengelly, B.C., Brown, S.D., Donnelly, J.L., Eagles, D.A., Franco, M.A., 

Hanson, J., Mullen, B. Fn., Partridge, I.J., Peters, M., and Schultze- Kraft, R. 2005. Tropical 

Forage: an interactive selection tool. CSIRO, DPI and F (Qld), CIAT and ILRI, Brisbane. 

Australia. 

5. Dehority, B.A. 2003. Rumen microbiology. British Library Cataloguing in Publication Data. 

First published. 

6. Francis, G., Makkar, H.P.S., and Becker, K. 2002. Effects of cyclic and regular feeding of 

Quillajasaponin supplemented diet on growth and metabolism of common carp 

(Cyprinuscarpio L). Fish Physiology and Biochemistry. 24: 343–350. 

 تیمار
Treatment 

 قابلیت هضم ماده خش 
Dry matter digestibility 

 Diet without  Albizia lebbeck b85.17                     برهان جیره بدون

 Diet with  Albizia lebbeck a89.15                         حاوی برهانجیره 

SEM 1.17 

 P                                                           P-value 0.05 ارزش

SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی: خطای استاندارد میانگین( 05/0دار دارندP<.) 

SEM: Standard error of means, in each column numbers with dissimilar letters are statistically significant dispute 

(P<0.05). 

 



  و همکاران انصاری خديجه

126 

7. Hassan Sallam, S.M.A., da Saliva Bueno, I.C., de Godoy, P.B., Eduardo, F.N., Schmidt 

Vittib, D.M.S., and Abdalla, A.L. 2010. Ruminal fermentation and tannins bioactivity of 

some browse using a semi-automated gas production technique. Tropical and Subtropical 

Agroecosystems. 12: 1-10. 

8. Hawary, S., El- Fouly, K., Sokkar, N.M., and Talaat, Z. 2011. A Phytochemical Profile of 

Albizia lebbeck (L.) Benth. Cultivated in Egypt. Asian Journal of Biochemistry. 6: 122-141. 

9. Kennedy, P.M., Lowry, J.B., Coates, D.B., and Perlemans, J. 2002. Utilisation of tropical dry 

season grass by ruminants is increased by feeding fallen leaf of siris (Albizia lebbeck). 

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

10. Khoramzadeh, L. 2014. The comparison of in vitro digestibility and microbial fermentation 

of siris (Albizia lebbeck) instead of alfalfa in cow and buffalo. Thesis of Masters Science 

Animal nutrition. Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. 

pp.127. 

11. Lowery, J.B. 1989. Toxic factors and problems: Methods of alleviating them in animals. In: 

Devendra, C. Editor. Shrubs and tree fodder for animals. Proc. Of workshop hold in denapar, 

Indonesia, 24-29. 

12. Mehrez, A.Z., and Orskov, E.R. 1977. A study of the artificial fiber bag technique for 

determining the digestibility of feeds in the rumen. Journal of Agricultural Science. 88: 645-

650. 

13. Michael, H., Tavendale, L., Meagher, P., Pacheco, D., Walker, N., Attwood, G.T., and 

Sivakumaran, S. 2005. Methane production from in vitro rumen incubations with Lotus 

pedunculatus and Medicago sativa, and effects of extractable condensed tannin fractions on 

methanogenesis. Animal Feed Science and Technology. 123-124: 403-419. 

14. Min, B.R., Attwood, G.T., Reilly, K., Sun, W., Peters, J.S., Barry, T.N., and McNabb, W.C. 

2005. Lotus corniculatus condensed tannins decrease in vivo populations of proteolytic 

bacteria and affect nitrogen metabolism in the rumen of sheep. Journal of Microbiology. 48: 

911–921. 

15. Muhammad, Z.U.H., Shakeel, A., Mughal, Q., and Sezai, E. 2013. Compositional studies 

and antioxidant potential of albizia lebbeck (L.) Benth. pods and seeds. Turkish journal of 

Biology. 37: 25-32. 
16. Raghuvansi, S.K.S., Prasad, R., Chaturvedi, O.H., Mishra, A.S., Tripathi, M.K., Misra, A.K., 

Sarawat, B. L., and Jakhmola, R. C. 2007. In sacco DM degradability of Brassica campestris 

(mustard) straw and pennisetum typhoides (bajra) kadbi based complete feed blocks in 

sheep. Journal of Animal Nutrition and Feed Technology. 7: 103-109.  

17. Rizwana, B.R., Rasheduzzaman, C., Abduljabbar, C.M., Choudhury, M., and Rashid, H.M. 

2003. Constituents f Albizia Lebbeck and antibacterial activity of on isolated flavones 

derivative. Saudi Pharmaceutical Journal. 11: 52-55. 

18. SAS. 2005. User’s Guide. Release 6.08. SAS Institute Inc., Cary, NC. 

19. Sliwinski, B.J., Soliva, C.R., Machmüller, A., and Kreuzer, M. 2002. Efficacy of plant 

extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation. Journal of Animal 

Feed Science and Technology. 101: 101–114. 

20. Wallace, R.J., McEwan, N.R., McIntosh, F.M., Teferedegne, B., and Newbold, C.J. 2002. 

Natural products as manipulators of rumen fermentation. Asian-Australian Journal of Animal 

Science. 15: 1458-1468. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1396( 2)، شماره (5)كنندگان نشريه پژوهش در نشخوار  

127 

 

 
 

 

 
J. of Ruminant Research, Vol. 5(2), 2017 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

The effect of feeding of Albizia lebbeck leaf on fermentation, gas production, 

digestibility and rumen protozoa of one-humped camel 
 

Kh. Ansari1, *T. Mohammadabadi2 and M. Sari2 

1 M.Sc. Graduated, 2Associate Prof., Dept. of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food 

Technology, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Ahwaz, Mollasani – Iran 

 

 

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. 
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