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  چکیده

پذیري، تخمیـري و   هاي تجزیه درصد برگ برهان یا درخت ابریشم به جاي یونجه بر فراسنجه 100و 50، 0ررسی جایگزینی این آزمایش به منظور ب
درصـد و در   70/85درصد برگ در گـاومیش،   50قابلیت هضم ماده خشک جیره حاوي . قابلیت هضم آزمایشگاهی در گاو و گاومیش خوزستان انجام شد

صرف نظر از نوع دام، پتانسیل تولیـد   .بین گاو و گاومیش متفاوت نبود NDFو  ظر از نوع تیمار قابلیت هضم ماده خشکصرف ن. درصد بود 94/82گاو، 
، تـوده  pfهـاي حـاوي بـرگ بـر      اثـر جیـره  . لیتـر بـود   میلی 140/103 و 44/108، 059/175ترتیب  درصد برگ به  100و  50، 0 هاي حاوي گاز در جیره

بـاالتر از گـاو   ) درصـد  7281/0(راندمان سنتز توده میکروبی درگاومیش . دار نبود وده میکروبی و ماده آلی واقعا هضم شده معنیمیکروبی، راندمان سنتز ت
ـ    )ED(مـؤثر   پـذیري  و تجزیـه  )PD( پـذیري  تجزیـه  ، پتانسیل)c( ، ثابت نرخ تجزیه)b(بخش کند تجزیه . بود) درصد 6308/0( طـور  ه مـاده خشـک ب

درصـد   100و  50پـروتئین در سـطح    )ED(مـؤثر   پذیري و تجزیه) a(تجزیه   بخش سریع. درصد برگ باالترین مقدار را دارا بود 50داري در سطح  معنی
توان نتیجه گرفت برگ برهان یا درخت ابریشم بـه دلیـل بهبـود شـرایط      با توجه به نتایج باال می. برگ باالترین مقادیر را نسبت به جیره شاهد نشان داد

 . تواند به جاي یونجه در جیره گاو و گاومیش در شرایط آزمایشگاه استفاده شود در شکمبه میتخمیري 
  

 .پذیري ، هضمپذیري، گاو، گاومیش هاي تجزیه برگ برهان یا گل ابریشم، فراسنجه: هاي کلیدي واژه
  

   1  مقدمه
، مهمتـرین  در جیـره  باالنس انرژي و پروتئین یک ماده خـوراکی 

در  .دنویسی باید در نظر گرفتـه شـو   ه در هنگام جیرهاي است ک مؤلفه
این بین علم تغذیه دام، با فراهم آوردن منابع جدید جهت اسـتفاده در  

از جمله منابع  .گردد جیره، سبب افزایش تولید در صنعت دامپروري می
. اسـت  ابریشـم توان به آن اشاره کرد برهان یا درخت  پروتئینی که می

باشد و از تیره بقوالت و زیرتیـرة   می  Albizia lebbeckنام علمی آن
Mimosoideae برهـان از واژة  .استWoman's tongue tree   بـه ،
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فریقـا و  آایـن درخـت بـومی    . معنی درخت زبان زن گرفته شده اسـت 
بوده، ولی  متر 30 آن در این مناطق، ارتفاع که است آسیاي گرمسیري

تـا  16ها  خام برگ ن پروتئینمیزا .رسد متر می 12در ایران به ندرت تا 
  NDFدرصـد و  70تا  45پذیري ماده خشک   درصد، میزان هضم 23
میزان تـانن  برطبق گزارشات محققین ). 15(درصد است  41تا  35آن 

تـرین   عمـده  ).18(درصد گزارش شده اسـت   4موجود در برگ برهان 
نعـت  باشد که باعـث اثـر مما   ها می ها باند شدن با پروتئین ویژگی تانن
در طب سنتی به دلیـل   ابریشمگل گیاه برهان یا ). 1(گردد  آنزیمی می

خواص درمانی و اثرات ضدمیکروبی فـراوان، مـورد توجـه زیـاد قـرار      
هاي پوسـتی و جلـدي    گرفته است و از اجزاي مختلف آن براي درمان

هاي ساده و خـونی   هاي التهابی و اسهال خصوص در درمان بیماري هب
محققان گزارش کردند گوسفندان تغذیه شده بـا   ).21(د شو استفاده می

گراس، ابقا منفی نیتروژن را نشان دادنـد درحـالی کـه در گوسـفندان     
 تغذیه شده با گراس همراه با گل و برگ برهان، ابقا نیتروژن مثبت بود

بنابراین با توجه به قیمت باالي منابع پروتئینـی جیـره، تـالش    ). 11(
ه از منابع جـایگزین در جیـره نشـخوارکنندگان    زیادي در جهت استفاد

 ابریشمهمچنین با توجه به اینکه برهان یا درخت . صورت گرفته است
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در مناطق گرمسیري مانند خوزستان فـراوان اسـت در ایـن آزمـایش     
استفاده از آن درجیره گاو و گـاومیش خوزسـتان بـه جـاي یونجـه در      

  .گیرد شرایط برون تنی مورد مطالعه قرار می
  

  ها مواد و روش

آوري و در سطوح  برگ برهان یا گل ابریشم از منطقه شوشتر جمع
، میزان پروتئین خام. درصد جایگرین یونجه در جیره شد 100و  50، 0

NDF ، ADF  20/50، 4/22 ترتیـب  برهـان بـه    بـرگ و چربی خام ،
) 40(تلی و تري ، )25(تولید گاز هاي  وشر. درصد بود 05/5و  35/25

هـاي   تعیین هضم و تخمیر ایـن جیـره   براياي  گذاري شکمبه سهو کی
هاي غذایی مـورد مطالعـه در    جیره. آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت

گـاو  و بر طبق جداول احتیاجات غذایی   این آزمایش بر اساس وزن دام
  . تنظیم شدند) 29(

  
  آزمایشی هاي اجزا و ترکیب شیمیایی جیره  - 1جدول 

Table1- Ingredient and chemical composition of experimental diets  
  هاي آزمایشی جیره 

Experimental diets  
    )درصد( مواد خوراکی

Feeds (%)   100% leave  50% leave   Control  

   یونجه     18  9  -
 Alfalfa  

17  17  17  
 هکا

Straw  
  سبوس

12  12  12  
 Bran  
   ذرت

25  25  25  
  Corn  

  جو  
13  13  13  

 Barley  
   سیالژ ذرت 

14  14  14  silage Corn  

  نمک  0.5  0.5  0.5
Salt  

 برگ برهان     -  9  18
  Siris leave  

0.5 
  مقدار ماده خشک

 Amount (dry matter)  
  مکمل معدنی و ویتامین  0.5  0.5

Mineral and vitamin supplement  

         )ر کیلوگرممگا کالري ب( انرژي قابل متابولیسم  2.30  2.37  2.44
Metabolisable energy (Mcal/kg)  

         )مگا کالري بر کیلوگرم( انرژي خالص                   1.06  1.09  1.14
Net Energy (Mcal/kg)   

  )درصد( خام پروتئین     12.2  12.8  13.2
(%) Crude protein   

   ) درصد( ر شوینده خنثیالیاف نامحلول د  33.4  33.3  33.8
Neutral detergent fiber (%)   

   ) درصد( الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 19.1 18.1 17.36
Acid detergent fiber (%)  

 ) درصد(م کلسی   0.4  0.3  0.2
Calcium   

  )درصد( فسفر  0.4  0.4  0.5
Phosphor (%)   

 
 گـاومیش داراي قبل از خوراك صبحگاهی مایع شکمبه از گـاو و  

علوفـه بـه کنسـانتره     40به  60فیستوله شکمبه اي که با جیره حاوي 
اي آماده شامل دانه  علوفه یونجه، کاه گندم، ختن و مخلوط کنستانتره(

دو بـار در روز  ) ویتامینی-جو، سبوس گندم، دانه ذرت و مکمل معدنی
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آوري شد و سـپس بـا پارچـه متقـال صـاف و درون       جمعتغذیه شدند، 
درجه سلسیوس قرار داده و بالفاصله به  39السک آب گرم با دماي ف

، حجم گـاز تولیـدي فشـار    تکنیک تولید گازدر . آزمایشگاه منتقل شد
شـود و بـا اسـتفاده از یـک رابطـه       گیري می حاصل از تولید گاز اندازه

). 39(آیـد   دست میه رگرسیونی معادله بین فشار و حجم گاز تولیدي ب
 300لیتري که حـاوي   میلی 100اي  هاي شیشه ویالر، براي این منظو

لیتـر مـایع    میلـی  10لیتـر بـزاق مصـنوعی و     میلی 20گرم نمونه،  میلی
از ) 1:2نسـبت (مایع شکمبه با حجم مناسـبی  . شکمبه بود، استفاده شد

، 4، 2میزان گاز تولیدي در سـاعات   سپس. بزاق مصنوعی مخلوط شد
ــا120و  96، 72، 48، 24، 16، 8 ــا در  س ــرار دادن ویاله ــس از ق عت پ

براي توصیف روند تخمیر در روش تولیـد گـاز از   . انکوباتور ثبت گردید
  .استفاده شد) 30(مدل اصالح شده ارسکوف و مکدونالد 

P = b (1 – e -ct)  )1                                                     (  
بخـش داراي  : t ،bن حجم تولید گاز در زمـا : Pکه در این رابطه، 

نـرخ  : c، )گرم مـاده خشـک   میلی 300لیتر در  میلی(پتانسیل تولید گاز 
مدت زمان قرار دادن نمونه در حمـام  : tو ) درصد در ساعت(تولید گاز 

  . باشد آب گرم می
؛ نسبت تجزیه واقعی سوبسترا به PF(براي تعیین عامل جداکننده 

، پـس از پایـان   )انکوباسـیون هاي زمـانی   شده در دوره حجم گاز تولید 
ها با محلول شوینده خنثی بـه مـدت یـک     انکوباسیون، محتواي ویال

پس از گذشت این زمان محلـول صـاف شـده و    . ساعت جوشانیده شد
و سـپس  ) سـاعت  24گـراد،   درجه سانتی 90دماي (مانده در آون  باقی

، تـوده  PFقـرار گرفـت و   ) سـاعت  5/3گراد،  درجه سانتی 550(کوره 
  ). 4(گیري شدند  کروبی و راندمان توده میکروبی اندازهمی

)/ گـرم  میلـی (ماده آلی واقعا گوارش شـده  ): PF(عامل جدا کننده 
  )2(     )                                           لیتر میلی(کل گاز تولیدي 

)/ گرم میلی(ماده آلی واقعا گوارش شده ): گرم میلی(توده میکروبی 
  )3)                                                     (2/21 ×لیدي گاز تو(

)/ گرم میلی(توده میکروبی ): (درصد(درصد راندمان توده میکروبی 
  )4(                      100 ×)) گرم میلی(ماده آلی واقعا گوارش شده 

 تلی يا با روش هضم دو مرحلهتیمارهاي آزمایشی قابلیت هضم 
گرم  5/0ي که حاولیتري  میلی 100 آزمایش يها ، در لوله)40(ي و تر

لیتـر   میلـی  10 و) مک دوگالبافر ( یبزاق مصنوعلیتر  میلی 40 نمونه،
مخلوط  يحاو هاي لوله. شد یريگ ، اندازه)1:4 نسبت(شکمبه بود  یعما

پس از . ندقرار گرفتگراد  درجه سانتی 39ي در دما ،شکمبه یعبزاق و ما
همـراه بـا اسـید    ) M785-مـرك (آنـزیم پپسـین    ،ساعت 48گذشت 

 )هضم شـیردانی ( ساعت 48 و بعد از. شد به هر لوله اضافه کلریدریک 
درجـه   60 سـاعت در دمـاي   48(شسته شده و در آون  مانده یمواد باق
نـامحلول   یافال ک وقابلیت هضم ماده خش. یدخشک گرد) گراد سانتی

                                                             
 عامل استوکیومتري -1

در  مانـده  یو مـواد بـاق   یهماده اول در شوینده خنثی با توجه به اختالف
پـذیري   بـه منظـور بررسـی تجزیـه     .شدمحاسبه  ،هضم یشآزما یانپا

گـاو  (هـاي   هاي حاوي برگ برهان بـا اسـتفاده از دام   اي جیره شکمبه
کـه بـا جیـره حـاوي     ( فیستوله شده ) هلشتاین و گاومیش خوزستانی

 in situ از روش) علوفه بـه کنسـانتره تغذیـه شـدند     40به  60نسبت 
هـاي آزمایشـی    بدین منظور ابتدا میزان مشخصی نمونـه . استفاده شد
هایی تـوزین شـده از    پس از آسیاب شدن در کیسه) گرم 5(مورد نظر 

هـا   پـس از آن بـا اسـتفاده از نـخ، کیسـه     . جنس داکرون ریخته شدند
کیسه براي  3(زمان و در چند تکرار  ها به طور هم کیسه. مسدود شدند

، 72، 48، 36، 24، 12، 8، 4، 2، 0هـاي مختلـف    براي زمان) هر نمونه
گذاري بـراي تمـام    ساعات کیسه. در داخل شکمبه قرار داده شدند 96

پـس از اتمـام سـاعت مـورد نظـر در هـر زمـان،         .ها یکسان بود زمان
ها از شکمبه خارج و سپس با آب سـرد شستشـو داده شـدند تـا      کیسه

هـا بـه    سـپس کیسـه   .ها خارج گردیـد  نزمانی که آب کامالً زالل از آ
 80(ساعت در آون  24آزمایشگاه منتقل و جهت خشک شدن به مدت 

قـرار داده شـدند سـپس پـس از خـروج از آون بـه       ) درجه سـانتیگراد 
با مقایسه این . دسیکاتور منتقل و بعد از سرد شدن به دقت وزن شدند

اسبه گردید و بـا  میزان با وزن اولیه میزان ناپدید شدن در هر زمان مح
هـاي   فراسـنجه ) 30(استفاده از مـدل نمـایی اورسـکوف و مکدونالـد     

جهت تعیین قابلیت هضـم بـا اسـتفاده از    . دست آمدند پذیري به تجزیه
  : هاي نایلونی از فرمول زیر استفاده گردید کیسه

هاي حاوي برگ، گـل  و غـالف    جیره(ناپدید شدن مواد خوراکی 
مانده در هر کیسه پس از  ن ماده خوراکی باقیمیزا: (در شکمبه) برهان

ــکمبه ــذاري  ش ــل از     –گ ــه قب ــر کیس ــوراکی در ه ــاده خ ــزان م می
گذاري  میزان ماده خوراکی در هر کیسه قبل از شکمبه)/ گذاري شکمبه

)5(  
P = a + b (1 – e-ct) )6  (                                              
ED= a+(bc/ kp+c) )7      (                                         

ــه ــه در دو معادل ــه: P آخــر ک ــذیري،  پتانســیل تجزی بخــش : aپ
کنـد  (بخش داراي پتانسیل تجزیـه شـدن در زمـان    : bالتجزیه،  سریع
پـذیري   تجزیـه  EDمـان،   ز: tعدد نپـري و  : e نرخ تجزیه،: c، )تجزیه

	 .باشد نرخ عبور می KPو  ثرمؤ 	
بـا نـرم    هاي حاصل از آزمایش در قالب طرح کامال تصـادفی  داده

مقایسـه  . اجـرا گردیـد   1/9نسـخه  )GLMرویـه  (SAS افزار آمـاري  
انجـام   درصـد  5اي دانکـن در سـطح    آزمون چند دامنـه با  ها میانگین

  .گرفت
  

  نتایج و بحث
قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی در   

مختلف برگ برهان یا درخت ابریشم در گاو و  هاي حاوي سطوح جیره
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طـی   ).<05/0P(داري بـا جیـره شـاهد نداشـت      گاومیش تفاوت معنی
برگ برهـان بـه ترتیـب     NDFخشک و   تحقیقاتی قابلیت هضم ماده

ـ   8/51و  9/68 خـاطر وجـود تـانن متـراکم     ه درصد گزارش شد کـه ب
  ). 7(نسبت به یونجه کمتر بود ) 94/0(

  
  )اثر دام و تیمار(هاي آزمایشی حاوي مقادیر مختلف برگ برهان در گاو وگاومیش  ت هضم جیرهقابلی - 2جدول 

Table 2 - The digestibility of experimental diets containing different amounts of siris leave in cow and buffalo (Animal 
and treatment effect)  

P-value  SEM 
  گاومیش جیره هاي آزمایشی
Buffalo  

  جیره هاي آزمایشی گاو
Cow  قابلیت هضم  

Digestibility   100% leave  50% leave  Control  100% leave  50% leave  Control  

0.1358 3.66 82.46 85.70 82.25  
  

80.35  
 

82.94 
  

84.98 
  

  ماده خشک
Dry matter  

 
0.8441 

 
3.85 

 
78.77 

 
84.80 

 
79.62 

 
79.39 

  
81.87  

  
83.42  

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber  

  
صرف نظر از نوع دام، جیـره شـاهد از نظـر قابلیـت هضـم مـاده       

هـاي حـاوي بـرگ     خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی با جیـره 
امـا محققـان افـزایش     .)<05/0P(داري نداشـت   برهان تفـاوت معنـی  

برهان گزارش کردند و دلیـل آن  حاوي برگ   قابلیت هضم را در جیره
. بـرگ بیـان کردنـد    پـایین  ADF و) درصـد  22-23(را پروتئین بـاال  

شود، بنابراین قابلیـت   پروتئین باالتر منجر به تولید آمونیاك بیشتر می
پذیري فیبر افزایش  هاي شکمبه و هضم دسترسی براي میکروارگانیسم

دود کننـده رشـد   عنوان فـاکتور محـ   پیدا کرده و کاهش غلظت آن به 
  ).24(شود  هاي شکمبه محسوب می میکروارگانیسم

  
 )نظر از نوع دام صرف(هاي آزمایشی حاوي مقادیر مختلف برگ برهان در گاو و گاومیش  قابلیت هضم جیره - 3جدول 

Table 3 - The digestibility of experimental diets containing different amounts of siris leave in 
cow and buffaloe (Regardless of animal) 

P-value  SEM  
  هاي آزمایشی  جیره

Experimental diets   قابلیت هضم  
Digestibility   100% leave  50% leave  Control  

  ماده خشک  83.62 84.32 81.40  2.83  0.6289
Dry matter   

  خنثی الیاف نامحلول در شوینده  81.52  83.34  79.08  3.83  0.0417
Neutral detergent fiber   

  
صرف نظر از نوع تیمار، قابلیت هضم الیاف نـامحلول در شـوینده   

امـا  ). <05/0P(داري نداشـت   خنثی در گاو و گـاومیش تفـاوت معنـی   
ــت     ــاوت در جمعیـ ــه تفـ ــت را بـ ــد علـ ــزارش کردنـ ــان گـ محققـ

هاي شکمبه منجر به افزایش هضم در گاومیش نسبت  میکروارگانیسم

در واقع گاومیش در مقایسه با گـاو از نظـر متابولیسـم    . شود می به گاو
هـاي سـلولولیتیک    خصوص از لحاظ فعالیت میکروارگانیسم به  شکمبه

ها از لحـاظ تعـداد و تنـوع، از گـاو      برتري دارد که این میکروارگانیسم
  ).17(ترند  گسترده

 )نظر از نوع تیمار صرف(گ برهان در گاو و گاومیش هاي آزمایشی حاوي مقادیر مختلف بر قابلیت هضم جیره - 4جدول 
Table 4 - The digestibility of experimental diets containing different amounts of siris leave 

in cow and buffalo (Regardless of treatment ) 

P-value  SEM  
 حیوان

Animal   قابلیت هضم  
Digestibility   گاو میش  

Buffalo   
 گاو

Cow   
  ماده خشک  82.76 83.47  0.0079  53.94

Dry matter   
  الیاف نامحلول در شوینده خنثی  81.56  81.06  0.9127  0.7128

Neutral detergent fiber   
 



  1395 زمستان 4ماره ، ش8نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد      606

  
میکروبی و همچنین رانـدمان سـنتز    ، تودهPFپتانسیل تولید گاز، 

هـا تفـاوت    سـاعت انکوباسـیون بـین جیـره     96میکروبـی طـی    توده
ــرخ تولیــد گــاز معنــی ).P<05/0( داري نداشــت معنــی ــود  امــا ن دار ب

)05/0<P( .علت افزایش نرخ تولید گاز در سطوح باالي بـرگ   احتماال
در ایــن ســطح و افــزایش شکســته شــدن  NDFدلیــل کــاهش ه بــ

هاي سـلولیتیک باشـد کـه     سلولزي تحت تاثیر باکتري پیوندهاي همی
محققـین گـزارش    ).10(هد داشت افزایش نرخ تولید گاز را در پی خوا

 ).22(یابـد   کاهش می میزان تانن جیره تأثیرکردند که تولید گاز تحت 
هـا و   هـا و پـروتئین   ها از طریق باند شدن با کربوهیـدرات  تانندر واقع 

هـا شـده و از هضـم     ها و آنـزیم  لیگنوسلولز مانع عمل میکروارگانیسم
). 36(د نشـو  گـاز مـی  میکروبی جلوگیري کرده و باعث کاهش تولیـد  

هـاي   هاي متـراکم باعـث کـاهش پروتـوزوآ و بـاکتري      همچنین تانن
محققـان   ).26(شـوند   متانوژن و در نتیجه کاهش تولید گاز متـان مـی  

 میکروبی و رانـدمان سـنتز تـوده    ، تولید تودهPFیکی از دالیل بهبود 
ـ . ها را به سطح باالي پروتئین نسبت دادنـد  میکروبی در جیره ع در واق

توانند اثر مثبت روي فعالیت میکروبی و هضـم خـوراك    ها می پروتئین
  ).37(داشته باشند 

  
  1)دام و تیمار اثر( ساعت انکوباسیون96گاومیش پس از  گاو و هاي تخمیر و تولید گاز اثر سطوح مختلف برگ برهان بر فراسنجه - 5 جدول

Table 5 - Effect of different levels of siris leave on gas production and fermentation parameters of cow  and 
buffalo after 96 h incubation (Animal and treatment effect)1 

P-
value  SEM  

  گاومیش
Buffalo  

  گاو
Cow   

 فراسنجه
Parameter  100%   

 leave  
50%   
leave  Control  100%    

leave  
50%   
leave  Control  

 
0.9918 

 
55.60 

 
88.93 

 
99.30 

  
150.83 

 
106.97 

 
127.95 

 
199.28 

  )لیتر میلی(پتانسیل تولید گاز 
Potential of gas 
production (ml)   

0.0169  0.0016 0.0218
 a  0.0178

 ab     0.0137
 bc  0.0184

 ab  0113
 c.0 

  
0089 c.0  
  

لیتر بر  میلی( نرخ تولید گاز
        )ساعت
Gas production rate 
(ml/h)  

0.1373 2.73 8/97 7.98 8.18 7.82 5.16 5.72 
گرم بر  میلی(عامل جدا کننده 

 )لیتر میلی
PF (mg/ ml)  

 
0.4373 

 
27.45 

 
81.30 

 
69.40 

 
71.80 

 
67.50 

  
35.60 

  
42.35 

  )گرم میلی( توده میکروبی
Microbial biomass  
(mg)  

 
0.3502 

 
0.2550 

 
0.7322 

 
0.7239 

 
0.7281 

 
0.7053 

  
0.5741 

  
0.6129 

 راندمان سنتز توده میکروبی
  )درصد(

Microbial biomass 
efficiency (%)    

 
0.4373 

 
30.54 

 
95.80 

 
107.70 

 
98.20 

 
62 

  
93.90 

  
68.75 

 هضم شده ماده آلی واقعا
  )گرم میلی(

Organic matter digested 
(mg)  

  ).>05/0P( باشند دار می عنیداراي اختالف م هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه میانگین 1
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

  
هاي حاوي برگ  صرف نظر از نوع دام، پتانسیل تولید گاز در جیره

ترتیـب   درصـد بـه    100و  50، 0جایگزین شده بـا یونجـه بـا مقـادیر    
نــرخ تولیــد گــاز در  .لیتــر بــود یلــیم 140/103و  44/108، 059/175

داري با جیـره شـاهد داشـت     ها، تفاوت معنی سطوح مختلف این جیره
)05/0<P(. اي موجـود در بـرگ برهـان،     تغذیـه  یکی از ترکیبات ضد

در جیـره   سـطح بـاالي اگـزاالت    کـه ) 27(باشـد   اگزالیـک مـی   اسید

  بـه  هکشده باعث مهار آنزیم سوکسینیک دهیدروژناز نشخوارکنندگان 
و پتانسیل تولید گاز کاهش ها مختل  متابولیسم کربوهیدراتدنبال آن 

محققین مشاهده کردند که قابلیـت هضـم و تولیـد گـاز     ). 16(یابد  می
برگ سوبابل با افزودن پلی اتیلن گلیکـول افـزایش یافتـه و علـت را     

). 17( نـد مغـذي و تـانن بیـان کرد    شکسته شدن باندهاي بـین مـواد  
اي دیگر بیان شد که تولید گاز پایین در سـوبابل و   طالعههمچنین در م
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باشـد   ها مـی  به دلیل وجود تانن متراکم آن) هم خانواده برهان(آکاسیا 
درصـد بـرگ   100یکی از دالیل افزایش نرخ تولید گاز در سطح ). 14(

  ).38(باشد  پایین در این سطح می NDFنسبت به جیره شاهد 
 میکروبـی، رانـدمان سـنتز تـوده     ده، توPFصرف نظر از نوع دام، 

 تـوده . میکروبی و ماده آلی واقعا هضم شده بین تیمارها متفاوت نبـود 
و  45/58درصـد بـرگ برهـان بـه ترتیـب       50،100میکروبی درسطح 

باشـد   مـی ) گـرم  میلـی  07/57(گرم نسبت به جیره شاهد  میلی 45/68
)05/0P>.( کم بودن  PFاز و اسـید  دهد ماده آلی بیشتر به گ نشان می

 معمـوالً  .چرب فرار تبدیل شده و کمتر تولید توده میکروبی کرده است
کـه از علـل آن    باشند یمبیشتري  PFهاي حاوي تانن، داراي  خوراك

حل شدن تانن خوراك در طول تخمیر و کاهش مـاده خشـک بـدون    
  .باشد شرکت در تولید گاز یا سنتز پروتئین میکروبی می

  
  1)نظر از نوع دام صرف(ساعت انکوباسیون 96گاومیش پس از  گاو و تخمیر و تولید گازهاي  تلف برگ برهان بر فراسنجهاثر سطوح مخ - 6 جدول

Table 6 - Effect of different levels of siris leave on gas production and  fermentation parameters of 
cow  and buffalo after 96 h incubation (Regardless of animal)١ 

 P-value  SEM  
  هاي آزمایشی  جیره

Experimental diets  فراسنجه 
Parameter  100 %leave  50 %leave  Control  

0.6053 37.86 103.140 108.44 175.059 
  )لیتر میلی(پتانسیل تولید گاز 

Potential of gas 
production (ml)   

0.0031 0.0014 0.0181
 a  0.0165

 a  0.0113
 b 

لیتر بر  میلی(نرخ تولید گاز 
)        ساعت
Gas production rate 
(ml/h)  

0.7516 0.7453  7.90 7.07 6.95 
گرم  میلی(عامل جدا کننده 

 )لیتر بر میلی
PF (mg/ ml)  

0.7516 8.34 68.45 58.45 57.07 
  )گرم میلی(توده میکروبی 

Microbial biomass  
(mg)  

0.4253 0.3318 0.7146 0.6532 0.6705 

راندمان سنتز توده میکروبی 
  )درصد(

Microbial biomass 
efficiency (%)    

0.7516 11.34 84.85 94.85 83.47 

ماده آلی واقعا هضم شده 
  )گرم میلی(

Organic matter 
digested (mg)  

  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

  
گاز در گـاومیش بیشـتراز گـاو     صرف نظر از نوع تیمار، نرخ تولید 
میکروبـی، رانـدمان    ، تـوده PFاما پتانسیل تولید گاز، ). P>05/0(بود 

ـ  بـین  میکروبی و ماده آلی واقعا هضم شده سنتز توده او و گـاومیش  گ
پتانسـیل تولیـد گـاز کـاه      مقادیر اما طی گزارشاتی دیگر. متفاوت نبود

 شـده  تولیـد  گـاز  نرخ گندم با مایع شکمبه گاو بیشتر از گاومیش بود و
محققان نیز گزارش کردند ). 2(بود  گاو از بیشتر گاومیش در گندم کاه

را به تولید  ها کمتر از گاو است و آن که پتانسیل تولید گاز در گاومیش
  ).31(ها نسبت به گاو ربط داد  متان کمتر در گاومیش

بخـش سـریع تجزیـه     درصد برگ برهان از نظـر  100و 50سطح 
)a( کند تجزیه ،)b(،  پـذیري   تجزیـه  پتانسـیل)PD(  پـذیري  و تجزیـه 

، مقادیر باالتري نسـبت بـه جیـره    )c(بجز ثابت نرخ تجزیه  )ED(مؤثر
کردند قابلیـت هضـم مـاده خشـک در     محققان مشاهده . شاهد داشت

ها تا حد زیادي افزایش یافته اسـت   جیره مکمل شده با برگ در بزغاله
)6.( 

ثابـت   ،)b(از نظر عددي بخش کند تجزیه صرف نظر از نوع دام، 
 )ED(مؤثر پذیري و تجزیه )PD(پذیري  تجزیه ، پتانسیل)c(نرخ تجزیه
نـد ولـی در سـطح    درصـد بـرگ بـاالترین مقـادیر را دار     50در سطح 

در حـالی کـه از    .)P>05/0(درصد برگ مقادیر کاهش پیدا کـرد  100
بین جیره شاهد و سـطوح مختلـف بـرگ     )a(نظر بخش سریع تجزیه 

علـت کـاهش مقـادیر    . )P<05/0(داري مشـاهده نشـد    اختالف معنی



  1395 زمستان 4ماره ، ش8نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد      608

باشـدکه از طریـق بانـد     هاي ذکر شده، تانن برگ برهان مـی  فراسنجه
ـ   انع از تجزیـه شـدن ذرات غـذایی بـه وسـیله      شدن با مواد مغـذي م

هاي شکمبه شده و در نهایت منجر به کاهش قابلیـت هضـم    میکروب
 ).34( شود خوراك می

  
  1)نظر از نوع تیمار صرف(ساعت انکوباسیون  96گاومیش پس از  گاو و هاي تخمیر و تولید گاز اثر سطوح مختلف برگ برهان بر فراسنجه -7 جدول

Table 7 - Effect of different levels of siris leave on gas production and fermentation parameters of cow  and buffalo 
after 96 h incubation (Regardless of treatment)1  

   P-value  SEM  
  حیوان

Animal 
 فراسنجه
Parameter  Buffalo  Cow  

  )لیتر میلی(د گاز پتانسیل تولی 144.73 113.02 16.81 0.6710
Potential of gas production (ml)   

0.0030 0.0009 0.0177
 a  0.0128

 b   لیتر بر ساعت میلی(نرخ تولید گاز        (
Gas production rate (ml/h)  

 )لیتر گرم بر میلی میلی(عامل جدا کننده  6.24 8.38 2.71 0.097
PF (mg/ ml)  

0.097 18.66 74.16 48.48  
  )گرم میلی(میکروبی  توده

Microbial biomass  
(mg)  

0.0383  0.0260 0.7281 a 0.6308
 b  درصد(راندمان سنتز توده میکروبی(  

Microbial biomass efficiency (%)    
  )گرم میلی(ماده آلی واقعا هضم شده  74.88 100.56 13.63 0.0976

Organic matter digested (mg)  
  ).>05/0P(باشند  دار می با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی هاي هر ردیف میانگین 1

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
  

  1)دام و تیمار اثر(هاي حاوي برگ برهان در گاو و گاومیش  اي ماده خشک جیره پذیري شکمبه هاي تجزیه فراسنجه - 8جدول 
Table 8 - Parameters of  dry matter ruminal degradability of siris leave  in cow and buffalo (Animal and treatment 

effect)1 

P-value  SEM  
  گاومیش

Buffalo  
  گاو

Cow   فراسنجه تجزیه پذیري  
Parameter of 
degradability  100% 

leave  
50% 
leave  Control  100% 

leave  
50% 
leave  Control  

0.9860  1.32 22.55 23.34  21.72  23.17  24.15 22.08 
        )a( سریع تجزیه  

Rapidly 
degradable  

0.0347 2.50 50.17
 ab 54.11

  ab  32.87
 c  47.98

 b 58.10
 a  29.17

 c  
  )b( کند تجزیه

Slowly 
degradable  

0.0525  0.0071  0.0519 c 0.0580 c  0.0824 b 0.0550 c 0.0607
 bc 0.1194 a  

  )c( ثابت نرخ تجزیه
Constant 
degradable rate       

0.0112  2.09  73.52 b  76.66 ab 54.60 c  71.16 b 82.25
 a 51.26 c 

 پذیري پتانسیل تجزیه  
)PD(  

Potential of 
degradability  

0.007  1.16  55.03 b 58.13 ab 45.71 c 55.27 b 61.017 a 45.33 c 

 ؤثرمپذیري  تجزیه
)2ED(  

Effective 
degradability  

  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .درصد در ساعت 02/0با نرخ عبور  مؤثردرصد تجزیه پذیري  2

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Percent effective degradability with passing rate 0.02% per hour.  
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عالوه بر این طی تحقیقـاتی ثابـت شـد کـه اثـرات منفـی تـانن        

ها  ارگانیسم هاي خارج سلولی میکرو تواند در ارتباط با ممانعت آنزیم می
و در نتیجه مانع تجزیه ذرات غذایی شده و منجر به کاهش ) 35(باشد 

یکی از علل افزایش ایـن مقـادیر در   ). 13(یت هضم خوراك شود قابل

پذیري  سطوح مختلف برگ برهان نسبت به جیره شاهد، میزان هضم
ـ  هاي برهان می باالي برگ طـوري کـه در یکـی از مطالعـات     ه باشد ب

هاي سلولتیک و قابلیت هضم را در  ها و قارچ بیشترین جمعیت باکتري
  ).12(کردند  جیره حاوي برگ برهان مشاهده

  
  ١)نظر از نوع دام صرف(اي ماده خشک  جیره هاي حاوي برگ برهان در شکمبه گاو و گاومیش فراسنجه هاي تجزیه پذیري شکمبه - 9جدول 

Table 9 - Parameters of  dry matter ruminal degradability of siris leave  in cow and buffalo                               
(Regardless of animal)1 

 
P-value  SEM  

  جیره هاي آزمایشی 
Experimental diets   فراسنجه تجزیه پذیري  

Parameter of degradability   100%leave  50%leave  Control  
  

0.4086 
  

2.72 
  

22.86 
  

23.75 
  

21.90 
)        a(سریع تجزیه   

Rapidly degradable  
  

0.0001<  
  

1.76 
  

51.04 a 
  

54.13 a 
  

31.02 b 
  )b(کند تجزیه 

Slowly degradable  
  

0.0001< 
  

0.0050 
  

0.053 b 
  

0.059 b 
  

0.100 a 
  )c(ثابت نرخ تجزیه 

Constant degradable rate       
  

0.0001< 
  

1.48 
  

73.91 a 
  

77.89 a 
 

52.93 b 
  )PD(پذیري  پتانسیل تجزیه  

Potential of degradability  
  

0.0001< 
  

0.8212 
  

56.70 a 
  

58.02 a 
  

45.52 b 
  )2ED(پذیري مؤثر  تجزیه

Effective degradability  
  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .درصد در ساعت 02/0درصد تجزیه پذیري مؤثر با نرخ عبور  2

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Percent effective degradability with passing rate 0.02% per hour. 

  
در گاو  )c(تجزیه   صرف نظر از نوع تیمار، اختالف مقدار ثابت نرخ

، بخش )a(اما بخش سریع تجزیه ). P>05/0(دار بود  و گاومیش معنی
 مـؤثر  پـذیري  تجزیـه  ،)PD( پـذیري  تجزیـه  پتانسیل ،)b(کند تجزیه 

)ED(  در گاو و گاومیش متفاوت نبود)05/0>P .(   طی تحقیقـاتی کـه
هاي نایلونی در گـاو انجـام    روي برگ برهان با استفاده از روش کیسه

تجزیـه و   تجزیـه، ثابـت نـرخ    تجزیـه، بخـش کنـد     شد، بخش سریع
درصـد   5/79و  1/0، 3/37، 2/42ترتیـب   پـذیري بـه    پتانسیل تجزیه

  تجزیه، ثابت نـرخ   شود که بخش سریع مالحظه می). 23(گزارش شد 
محققان . پذیري در پژوهش حاضر کمتر است تجزیه و پتانسیل تجزیه

با آزمایش روي گاو هلشتاین و گاومیش خوزستانی نشان دادند کـه در  
در  2×103(هاي شکمبه در گاومیش  جیره بر پایه کاه گندم تعداد قارچ

لـذا شـاید   ). 2(باشد  می) لیتر در میلی 7/2×103(کمتر از گاو ) لیتر میلی
اختالف قابلیت هضم در گاو و گاومیش آزمـایش حاضـر را بتـوان بـه     

 گـاو و گـاومیش   هجمعیت میکروبی شکمب ها و تفاوت در جمعیت قارچ
گـاو و   نیز نسبت داد که منجر به تفاوت در قابلیت هضـم خـوراك در  

                                        ).5(شد  گاومیش

شود، در هر دو دام، تیمار  مالحظه می 11گونه که در جدول  همان
پروتئین بیشتري نسـبت  ) b(تجزیه  برگ برهان بخش کند  100و  50

ــد کــه ایــن اخــتالف ســبب برتــري پتانســیل   بــه تیمــار شــاهد دارن
 پذیري بخش تجزیه. )P>05/0(ه است ، نیز گردید)PD(پذیري  تجزیه

درصد برگ باالترین مقادیر را نسـبت   100و  50در سطح  )ED( مؤثر
، )a(تجزیـه  افزایش بخـش سـریع   ).P>05/0(به جیره شاهد نشان داد 

تواند ناشی از میـزان پـروتئین خـام     درصد برگ برهان می 50درسطح 
). 15(رهان باشد پذیري باال پروتئین در برگ ب و هضم) درصد 23(باال 

هاي برهـان را بـه عنـوان یـک      توان برگ محققین گزارش کردند می
همچنـین بیـان   ). 28(مکمل پروتئینی جایگزین کنجاله پنبه دانه کرد 

هاي برهان یک مکمل پروتئینی مناسب بـراي جیـره    داشتند که برگ
طـی   ).33(شـوند   فصـل خشـک محسـوب مـی     کننـدگان در  نشـخوار 

، پروتئین خام در برگ )a(تجزیه  که بخش سریع تحقیقاتی گزارش شد
باشد که این نتیجه با نتایج آزمایش حاضر مطابقـت   باالتر از یونجه می

 .)4(دارد 
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  ١)نظر از نوع تیمار صرف(اي ماده خشک برگ برهان در شکمبه گاو و گاومیش  هاي تجزیه پذیري شکمبه فراسنجه - 10جدول 
Table 10 - Parameters of  dry matter ruminal degradability of siris leave  in cow and buffalo (Regardless 

of  treatment)1  

P-value  SEM  
  حیوان

Animal   فراسنجه تجزیه پذیري  
Parameter of degradability  گاومیش  

Buffalo  
  گاو

Cow  
0.5935 1.76 22.54 23.13 

 
)        a(سریع تجزیه   

Rapidly degradable  
  )b(کند تجزیه  45.08 45.72 0.4054 0.7626

Slowly degradable  

0.0307 0.0041 0.0641b 0.0784 a  ثابت نرخ تجزیه)c(  
Constant degradable rate       

  )PD(پذیري  پتانسیل تجزیه   68.22 68.26 0.0421 0.9834
Potential of degradability  

  )2ED(پذیري مؤثر  تجزیه 53.87 52.96 1.1105 0.3549
Effective degradability  

  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .درصد در ساعت 02/0درصد تجزیه پذیري مؤثر با نرخ عبور  2

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Percent effective degradability with passing rate 0.02% per hour. 

  
1)اثر دام و تیمار( پذیري شکمبه اي پروتئین جیره هاي حاوي برگ برهان در شکمبه گاو وگاومیش  هاي تجزیه فراسنجه - 11جدول                                                             

Table 11 - Parameters of  protein ruminal degradability of siris leave in cow and buffalo (Animal and 
treatment effect)1                                                                                                               

P-value  SEM  
  گاومیش

Buffalo  
  گاو

Cow   فراسنجه تجزیه پذیري  
Parameter of 
degradability  100%    

   leave  
50%   
leave  Control  100% 

leave  
50%         

   leave     Control  

)        a(سریع تجزیه    20.79 33.48 31.32 23.13 37.02 43.30 9.411 0.3195
Rapidly degradable  

0.0420 0.8823 39.89
 b  44.02

 a  29.68
 c  37.61

 b  39.25
 b 25.02

 d   کند تجزیه)b(  
Slowly degradable  

0.4986 0.1446 0.0605 0.0962 0.0801 0.1815 0.1899 0.4987 
  )c(ثابت نرخ تجزیه 

Constant degradable 
rate       

0.9592 16.69 76.91 78.33 52.81 70.58 71.10   45.81   
  )PD(پذیري  پتانسیل تجزیه  

Potential of 
degradability  

0.0260 0.4709 63.40 c  67.65 a 44.65
 d 64.97 bc 65.76 b 43.77 d  2(پذیري مؤثر  تجزیهED(  

Effective degradability  
  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .درصد در ساعت 02/0تجزیه پذیري مؤثر با نرخ عبور درصد  2

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Percent effective degradability with passing rate 0.02% per hour. 

  
داري بخـش   ، بـه طـور معنـی   )12جدول (صرف نظر از نوع دام  

درصـد بـرگ برهـان     50درتیمـار   )b(تجزیـه   کندو  )a(تجزیه  یعسر
بـین  ، )c( تجزیـه  اما ثابت نـرخ ) P>05/0(باالتر از بقیه تیمارها بود 

و ) PD(پـذیري   پتانسـیل تجزیـه   ).P<05/0( تیمارها تفاوتی نداشت
درصد برگ برهـان بـه ترتیـب     50درسطح ) ED(مؤثر پذیري  تجزیه

ــود  70/66و 71/74 ــش     ).P>05/0(ب ــزایش بخ ــت اف ــن اس ممک
مـؤثر  پـذیري   و تجزیـه ) PD(پذیري  ، پتانسیل تجزیه)a(تجزیه  سریع

)ED ( دلیـل فـراهم بـودن      درصد برگ برهان به 100، 50در سطوح
التجزیـه و کربوهیـدرات    ویژه پروتئین سهله مقادیر باالتر پروتئین، ب

ـ   زمان ایـن مـواد   فراهم نمودن هم. محلول در آن باشد راي مغـذي ب
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  هـاي پروتئوالیتیـک   ها سبب افزایش فعالیت باکتري میکروارگانیسم
چنین ایجاد تعادل در ورود انرژي و نیتـروژن در شـکمبه    هم. شود می

هاي میکروبـی اعـم از رشـد و تجدیـد نسـل را بهبـود        میزان فعالیت
سازي شکمبه  بخشد و سبب قرار گرفتن نیتروژن در مسیر پروتئین می

این تعادل باعث بهبـود تولیـدات میکروبـی ماننـد      همچنین. شود می
اسیدهاي چرب فرار و افزایش فعالیت هضـمی، ماننـد هضـم سـلولز     

  ).3(شود  می

  
  1)نظر از نوع دام صرف(پذیري شکمبه اي  پروتئین برگ برهان در گاو وگاومیش  هاي تجزیه فراسنجه  - 12جدول 

Table 12- Parameters of  protein ruminal degradability of siris leave  in cow and buffalo (Regardless of animal)1 

P-value  SEM  
  هاي آزمایشی  جیره

Experimental diets   فراسنجه تجزیه پذیري  
Parameter of degradability  100% leave  50% leave  Control  

0.0003 1.05 33.89 a  34.17 a 21.96
 b  

 
       ) a(سریع تجزیه   

Rapidly degradable  
0.0001< 0.6239 39.57 a 40.82 a 27.35 b  کند تجزیه)b(  

Slowly degradable  

  )c(ثابت نرخ تجزیه  0.2894 0.1388 0.1252  0.1022 0.4944
Constant degradable rate       

0.0001< 1.14  73.75 a 74.71 a 49.31 b   پذیري  پتانسیل تجزیه)PD(  
Potential of degradability  

0.0001< 0.3329  64.18 b 66.70 a  44.21
 c 2(پذیري مؤثر  تجزیهED(  

Effective degradability  
  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .درصد در ساعت 02/0درصد تجزیه پذیري مؤثر با نرخ عبور  2

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Percent effective degradability with passing rate 0.02% per hour. 

  
 تجزیـه  ، ثابت نـرخ )a(تجزیه  صرف نظر از نوع تیمار، بخش سریع

)c (ــذیري مــؤثر و تجزیــه  ددار نبــو در گــاومیش و گــاو معنــی) ED(پ
)05/0>P.( تجزیه  اما بخش کند)b ( پـذیري  تجزیـه و پتانسیل )PD (

  .)P>05/0(درگاومیش باالتر از گاو بود 
  

  
  1)نظر از نوع تیمار صرف(شکمبه اي پروتئین برگ برهان در شکمبه گاو وگاومیش  پذیري هاي تجزیه فراسنجه  - 13جدول 

Table 13-  Parameters of  protein ruminal degradability of siris leave  in cow and buffalo 
(Regardless of treatment)١ 

P-value  SEM  
 حیوان

Animal   فراسنجه تجزیه پذیري  
Parameter of degradability  گاومیش 

Buffalo  
 گاو

Cow  
)        a(سریع تجزیه    28.53 31.48 2.3944 0.0523

Rapidly degradable  
0.0016 0.5094 37.86

 a 33.96
 b  کند تجزیه)b(  

Slowly degradable  

  )c(ثابت نرخ تجزیه  0.29 0.0789 0.0835 0.1241
Constant degradable rate       

0.002 0.9317 69.35
 a 62.50

 b    پذیري  پتانسیل تجزیه)PD(  
Potential of degradability  

  )2ED(پذیري مؤثر  تجزیه 58.17 58.57 0.9318 0.3381
Effective degradability  

  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
  .درصد در ساعت 02/0درصد تجزیه پذیري مؤثر با نرخ عبور  2

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Percent effective degradability with passing rate 0.02% per hour. 
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، در گـاومیش در  )PD(پـذیري   علت باالتر بودن پتانسـیل تجزیـه  

. باشـد  مقایسه با گاو، هضم پذیري باالي پروتئین خام درگاومیش مـی 
ي سـیلوي ذرت، تجزیـه    همچنین گزارش شده که در جیـره بـر پایـه   

بـا ایـن    ).39( اسـت ش نسبت به گاو بـاالتر  پروتئین در شکمبه گاومی
حال به دلیل اختالف در فیزیولوژي هضـم گـاومیش و گـاو، شـکمبه     

نماید و موجب هضم بهتـر   گاومیش میکروفلوراي بیشتري را تولید می
هایی که کربوهیدرات ساختمانی بیشتري دارنـد،   پروتئین خام در جیره

ند کـــه همچنـــین ایـــن محققـــان بیـــان داشـــت). 32(شـــود  مـــی
هاي شکمبه گاومیش نسبت به گـاو گوشـتی متفـاوت     میکروارگانیسم

هاي شکمبه که در هر دو گونه اختالف و  خصوص باکتري باشند، به می
تفاوت فاحشی وجود دارد، کـه در چرخـه نیتروژنـی شـکمبه توانـایی      

در  تجزیـه   شاید یکی از دالیل باالتر بودن بخش سـریع . فعالیت دارند
هـا   یسه با گاو را بتوان به ابقا نیتروژن باال در گـاومیش گاومیش در مقا

طی تحقیقـاتی گـزارش شـد کـه انتقـال اوره از خـون بـه        . نسبت داد
شکمبه در گاومیش از گاو بیشتر است، که این نشان دهنده نرخ باالتر 

توانـد بـه رانـدمان     هاست که می نیتروژن بازیافتی در شکمبه گاومیش
 ).20( ها نسبت داده شود ئین در گاومیشباالتر استفاده از پروت

 
  کلینتیجه گیري  

 100و  50، 0سـطح  (در این تحقیق اثـر بـرگ و غـالف برهـان     
هـاي   تولیـد گـاز، فراسـنجه   به صورت جایگزین با یونجـه بـر   ) درصد

اي بطـور   پذیري شـکمبه  و تجزیه تخمیري، قابلیت هضم آزمایشگاهی
با توجه به نتایج  .قرار گرفت اي در گاو و گاومیش مورد بررسی مقایسه

گیـري شـده بهتـرین     هاي انـدازه  آزمایش حاضر، از نظر تمامی فاکتور
 50سطح جایگزینی برهان با یونجه در جیره گـاو و گـاومیش، سـطح    

بنابراین از آنجایی که برهان در منـاطق  . باشد درصد برگ و غالف می
صد برهـان  در 50شاید سطح  ،گرمسیري مانند خوزستان فراوان است

جاي یونجه در جیره گاو و ه را بتوان به عنوان یک جایگزین مناسب ب
  .گاومیش استفاده نمود
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Introduction Siris is a tropical legume. It has common names such as silk tree. Compositional studies 

indicated carbohydrates as major components and potassium was found in the highest amount and copper in the 
lowest. Siris leaf has high content of N (16 to 23 percent crude protein) and Ca, a low content of tannins and 
phenolic compounds. Levels of total tannins in the leaf of siris is 4%. The amino acids profile indicated that 
arginine and lysine are present in large amounts in seeds while glutamic acid and aspartic acid are higher in 
pods. Siris is an economically important plant for industrial and medicinal uses. This experiment was conducted 
to investigate the different levels (0, 50 and 100 %) of siris leave or silk tree instead of alfalfa on degradability 
parameters, fermentative and in vitro digestibility in cows and buffalo Khouzestan. 

Materials and methods The leave of siris were collected from shushtar and milled. Levels of 0, 50 and 
100% leave replaced alfalfa in the diet. Rumen fluid was collected from fistulated cow and buffalo before the 
morning feeding. About 500 ± 10 mg experimental samples (1.0 mm screen) incubated with 35 ml buffered 
rumen fluid under continuous CO2 reflux in 100 ml vials for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 48, 72 and 96 h, in a water 
bath maintained at 39°C. Cumulative gas production data were fitted to the exponential equation Y=B (1−e−Ct). 
Partitioning factor, microbial biomass, actually degradable organic matter was calculated. Digestibility of dry 
matter and NDF of the samples were determined using an in vitro procedure. Dry matter and crude protein 
degradability were measured by in situ technique using fistulated animals (fed 60% forage+40% concentrate). 
Samples put in the polyester bags and incubated in the rumen for 2, 4, 6, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours. After the 
specific incubation periods, the bags immediately were hand-rinsed under cold tap water until clear, and dried in 
a forced-air oven (60 °C, 48 hour).  Disappearance of DM and CP of samples from bags with incubation time 
were calculated using the equation of, P = a + b (1- e -ct), P= fraction degraded in the time t, a= soluble fraction, 
b= potentially degradable fraction, c= degradation rate and t= incubation time. The effective degradability was 
calculated using the equation of ED = a + (bc/(c+k). Data were subjected to analysis as a split plot design using 
the General Linear Model (GLM) procedure of SAS.  

Results and Discussion Dry matter digestibility of the diet containing 50% siris leave in Buffalo was 85.70 
% and in cows, 82/94 %. Regardless of the type of treatment digestibility of dry matter and NDF was not 
significant between cow and buffalo. Regardless of the type of animal, the potential of gas production in the 
diets containing 0, 50 and 100 % siris leave was 175.05, 108.44 and 103.14 ml, respectively. The effect of diets 
containing leave on pf, microbial biomass, microbial biomass efficiency and organic matter digested was not 
significant. The efficiency of the microbial biomass in Buffalo (0.7281%) was higher than the cow (0.6308%). 
Slowly degradable fraction (b), constant degradable rate (c), potential of degradability (PD) and effective 
degradability (ED) of dry matter at 50 % leaf was the highest. Fraction a rapidly degradable (a) and effective 
degradability (ED) protein at 50 and 100 % the leave was the highest amount in compared to the control diet. In 
agreement with results, the researchers reported tropical legumes because of high quantity of protein and 
carbohydrate and lower fiber can be used as a suitable substrate for rumen microbial growth. Also legumes 
ability to provide required nitrogen, energy and vitamins for microorganisms. But presence of anti-nutritional 
factors such as tannin, saponin and oxalate in siris might be reduce fibrolytic enzyme activity and consequently 
fiber digestibility and fermentation.  

Conclusion: According to the results it ccan be concluded siris leaves or silk tree improved fermentation 
condition in the rumen, therefore can be used instead of alfalfa in the diet of cow and buffalo in vitro.  

                                                                                                                               
Key words: Buffalo, Cow, Digestibility, Fermentation, Siris leave or Silk tree.       
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