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  چکیده

و بررسی اثر آن بر هضم، عملکرد پروار،  پرواري هايبره جیره در وکارپوسکن برگاز  استفاده مناسب شکل ومقدار  یینحاضر با هدف تع آزمایش
در قالب طرح کـامال   یلوگرمک 33±3 وزن میانگین با عربینر  برهراس  24 ازانجام شد. اي و جمعیت پروتوزوآي شکمبه هاي خونی و شکمبهفراسنجه

 برگ یا و سیالژ درصد 5/12 يحاو هايجیره) و کنوکارپوسشاهد (فاقد  سه جیره املش یشیآزما یمارهايتکرار استفاده شد. ت 8و  یمارت 3با  یتصادف
 هضـم  قابلیـت  مصرفی، خشک مادهبر  يتأثیر یرهدر ج کنوکارپوس برگاز  استفاده. شده بودند ذرت سیالژ بود که جایگزین کنوکارپوس شده خشک

 ،شـکمبه  یعمـا  يپروتـوزوآ  یـت جمع آمونیـاکی،  نیتروژن غلظت اسیدي، ی،خنث یندهونامحلول در ش یافال خام،پروتئین آلی، ماده خشک، ماده ظاهري
و بازده خـوراك   یلتبد یبضر ها،بره وزن اضافه کل روزانه، وزن افزایش میانگین یی،. وزن نهانداشت خون، اياوره نیتروژن و گلیسریدتري کلسترول،
استفاده از برگ کنوکارپوس سیلوشده یا خشک شده تأثیر منفی بر هضـم مـواد مغـذي،     راین،بناب. نگرفت قرار آزمایشی یمارهايتأثیر ت تحتکل دوره 

برگ کنوکارپوس را در  شدهو خشک  یالژهر دو شکل س رو، شاید بتوانهاي پرواري نداشت. از ایناي برههاي خونی و شکمبهعملکرد پروار و فراسنجه
  .ذرت کرد یالژسدرصد از  50 یگزینجا يپروار يهابره یرهج

  
  .رشد عملکرد هضم، قابلیت اي،هاي شکمبهفراسنجه و خونی هايفراسنجه پروتوزوآ، :کلیدي هايواژه

 
    1  مقدمه

و  طـرف  یـک  ازعلوفـه   کمبودو  یراخ هايخشکسالیتوجه به  با
 منـابع  تماماستفاده از  یگر،از طرف د دامپروريدر اقتصاد  یهنقش تغذ

که مـورد مصـرف    یمنابع ویژهبهوراك دام، به عنوان خ موجود بالقوه
 هايینهکمبود و کاهش هز یندر جبران ا مهمی نقشندارند،  یگريد

 ارکتوس کنوکارپوس یدمنابع جد یناز ا یکی. )39(دارد  هاش دامرپرو
)Conocarpus erectusباشد) می .  

ــوس کنوکــارپوس ــاطق  ارکت  نیمــه و گرمســیريدر ســواحل من
 یـدا، در فلور یـاه گسترش گ دامنه. کندمی رشد ادنی سرتاسر گرمسیري

 یلبه برز یکاز مکز یو جنوب يمرکز یکايآمر یب،برمودا، باهاما، کارائ
 یـانوس بـه اکـوادور در سـاحل اق    یکاطلس و مکز یانوسدر ساحل اق

شـبه  در  گیـاه  ینباشد. ایم ینزيو پل يو در مالنز یقاآرام، غرب آفر
                                                        

ي علوم دامی دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی دانشکده-1
  ، خوزستان، ایران.ذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستانو صنایع غ

غـذایی دانشـگاه علـوم    ي علوم دامی و صـنایع  استاد گروه علوم دامی دانشکده-2 
 خوزستان، ایران.، کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان

 )Email: chaji@asnrukh.ac.ir                         نویسنده مسئول: -(*
 Doi:10.22067/ijasr.v13i1.83914 

 شـد بـاال ر  يتواند در دماهایم رایز ،شد نیز کشت یتکوعربستان و 
ـ  بـراي  ارکتوس کنوکارپوسکند و آب شور را جذب کند.   بـار   یناول

 به توجه با که شد کشت خاورمیانه از وسیعی مناطق در 1997درسال 
 منـاطق  ایـن  در زینتـی  گیـاهی  عنوان به گرما برابر در گیاه مقاومت
با ارتفـاع   هاییدرختچهبه صورت  گیاه این. معموال است شده شناخته

ــا  5/1 ــر د 4ت ــدهمت ــ ی ــودیم ــق و ش ــه متعل ــره ب ــه تی  کمبرتاس
)Combretaceae (و آب بـا  سـازگاري  و مقاومـت  علت به. باشدیم 

 زهکشـی  یـا  تهویـه  شـرایط  نـامرغوب،  خـاك  خشـک،  و گرم هواي
 در آن کشـت  متـراکم،  هـاي خـاك  نیز و هوا آلودگی خاك، نامناسب
با  یاهیگ کنوکارپوس. است کرده پیدا عهتوس هاگییژهو ینبا ا مناطقی

آن از عوامل مهم در گسترش  گییژهو ینو هم است یعسر بسیاررشد 
 ايدرختچـه  دارد، پـایینی  غـذایی  احتیاجـات  یاهگ ایناست.  یاهگ ینا

 خاك اگر و دارد خشکی و نمکبه  باالییو تحمل است سبز  یشههم
 گیـاه  ایـن  ایـران  در. )9( کندرا تحمل  یخشک تواندمی باشد مرطوب

ویژه مناطق شهرها و حاشیه شهرهاي جنوبی به در ايگسترده طوربه
 .بوشهر، هرمزگان کشت شده است خیز نظیر خوزستان،گرمسیر و نفت

با توجه به رشد بسیار سریع آن، روزانه مقدار بسیار زیادي از آن توسط 
رج از هاي زیادي بـه خـا  شود و با صرف هزینهها هرس میشهرداري

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 13- 27. ص ،1400 ربها، 1شماره ، 13جلد 
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عالوه آلودگی محیط زیست را نیز شود؛ بهشهر منتقل شده و دفع می
تواند گزینه ها میبه دنبال خواهد داشت. لذا استفاده از آن در تغذیه دام

  مناسبی باشد. 
 انعقـاد  توانـایی  که هستند هاتانناز مواد موثره کنوکارپوس  یکی
مـی  هـا تانن. دارند را ایدهو آلکالوئ ینفلزات سنگ اب یوندپ ها،آلبومین
 کنوکــارپوس. )66و 37، 12، 4، 2( دهنــدرا رســوب  پــروتئین تواننــد

) به واسطه داشـتن  35و سایر گیاهان نظیر آویشن و رازیانه ( ارکتوس
 و اکسـیدانی آنتـی  خـواص  اي نظیر تانن و غیره دارايترکیبات موثره

ـ   پـروتئین،  درصد. )26و 9( هستند باکتریاییآنتی فعالیت و  یمـاده آل
ADF 87/21 و 67/86، 69/9 ترتیــب بــه کنوکــارپوس تــازه بــرگ 

 تا )24( درصد 8/0تانن کنوکارپوس از  غلظت. )3است (شده  گزارش
  شده است. گزارش )25( 89/6

از  استفاده شاید از ایران، مناطقی در کنوکارپوسبه وفور  توجه با
 کاهش و غذایی منابع تامین براي دام خوراك از بخشی عنوان بهآن 

 درباره ناچیزي اطالعاتمنابع  در. باشد یدمف یاربس دام خوراك هزینه
نشخوارکنندگان وجود  در یهتغذ يبرا کنوکاپوسبرگ  ايیهارزش تغذ

و  رشدبر عملکرد  آن اثرات بررسی يحاضر برا آزمایش بنابراین،دارد. 
  . شدانجام  يپروار هايبرههضم  یتقابل

  
  هاروش و مواد

 خوزستان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه در آزمایش، این
 4 سـن  میانگین با عربی نر بره راس 24 از آزمایش این در. شد انجام

جایگـاه  در هـا دام. گردید استفاده گرمکیلو 33±2 وزن میانگین و ماه
 اختیار در آزاد صورت به تازه آب شدند، تغذیه و نگهداري انفرادي هاي
 از مغـذي  مـواد  هضـم  قابلیـت  گیـري انـدازه  براي. داشت رقرا هادام

  .شد استفاده متابولیکی هايقفس
 توسـط  بهـار  فصـل  در هـا درختچـه  هـرس  از کنوکارپوس برگ

خشک کردن  یا یالژس یهته يو برا شد منطقه آزمایش تهیه يشهردار
 هايشاخه کنوکارپوس سیالژ تهیه برايمنتقل شد.  یشبه محل آزما

 متـر سـانتی  5 تا 3 تقریبی اندازه بهبا استفاده از چاپر  گبر ينرم حاو
 تجاري (براي توقف تخمیر) به سولفوریک اسیدخرد شدند و با افزودن 

 بـه  حجمـی  نسـبت  بـا ( خشک ماده کیلوگرم ازاي به درصد 2 مقدار
 بـا  هـوا،  خـروج  و کوبیدن از پس سیلو روي. )41شدند ( سیلو) وزنی

. شـد  باز استفاده براي روز 45 از پس و شد پوشیده ضخیم پالستیک
 در شـده  تهیـه  گیـاه  بـرگ  از بخشی خشک، کنوکارپوس تهیه براي

  .  شد سازي ذخیره و خشک سایه در و آزاد هواي معرض
ــامل    ــی ش ــاي آزمایش ــرهج -1تیماره ــرگ    ی ــد ب ــاهد (فاق ش

 شده خشک برگ کنوکارپوسدرصد  50 يحاو یرهج -2 کنوکارپوس)،
ذرت سیلوشده (بر اساس ماده خشک) در تیمـار  صورت جایگزین با به

) یرهج برگ خشک کنوکارپوس در ماده خشکدرصد  5/12یا (شاهد 

صـورت  بـه  شـده  سـیلو  برگ کنوکـارپوس درصد  50 يحاو یرهج -3
بـرگ  درصـد   5/12یـا  ( جایگزین با ذرت سیلوشـده در تیمـار شـاهد   

یـن  ). ا1بودنـد (جـدول   ) یرهجکنوکارپوس سیلو شده در ماده خشک 
هـاي اولیـه هضـمی و تخمیـري در محـیط      مقادیر بر اساس آزمایش

آزمایشگاه با سطوح مختلف جایگزینی کنوکارپوس سیلوشده یا خشک 
هاي پرواري بـر اسـاس   شده با ذرت سیلوشده بدست آمدند. جیره بره

). 49جداول احتیاجات مواد مغذي نشخوارکنندگان کوچک تهیه شـد ( 
روز دوره عـادت   15( روز 75 مدت ش بههاي پرواري تحت آزمایبره
با تیمارهـاي آزمایشـی تغذیـه شـدند.     ) برداري دادهروز  60و  یريپذ

 کـامال  جیـره  صـورت  بـه  و تـوزین  18 و 8 ساعت در روزانه خوراك
 روزانـه  خـوراك  هـاي باقیمانده. شد داده قرار هادام اختیار در مخلوط
  .شدند ثبت و توزین

 49 تا 42 روزهاي مغذي، در مواد ضمه گیري قابلیتبراي اندازه
شدند و  وزنطور روزانه  به یخوراك و مدفوع دفع یماندهباق آزمایش،

درجه  -20 يدر دما یکیپالست هايیسهک در آنها درصد 10حدود  در
 یمانـده باق هـاي نمونـه  هفتم، روز پایان در. شدند نگهداري یوسسلس

و در آون  یـه ته نمونـه  یـک و  مخلوط باهم بره هرخوراك و مدفوع 
 یزآنال يبرا وشدند  یابسآ متريیلیم یکالک  باها خشک شد. نمونه

  استفاده قرار گرفتند.  مورد یمیاییش یبترک
 و خـوراك  باقیمانـده  ها،جیره کنوکارپوس، برگ شیمیایی ترکیب

 سـاعت،  24 درجـه  90(آون  خشـک  مـاده . شدند گیرياندازه مدفوع
Method 930,15 ،(اسیدي شوینده در لولمحنا الیاف )ADFom،  با
درجــه  600 دمــاي)، خاکســتر (method 973.18حــذف خاکســتر، 

 یـران ا یتون،اکسـا  یکـی، الکتر کـوره ساعت،  2مدت  براي سلسیوس
Method 942.05, ( شـدند  یـین تع اسـتاندارد  هـاي روش طبـق )7( .

)، ایران ساخت بخشی، صنایع  V50مدل کجلدال،(روش  خام پروتئین
با حذف خاکستر، بـدون   ،NDFom( خنثی شوینده در محلولنا الیاف

کـل (بـا روش    تـانن و  )64( لیگنـین ، )65یالز) (آمـ  یماستفاده از آنز
   شد. یريگاندازه یزبرگ کنوکارپوس ن )8متریک، تیتري

خـوراك   مقدار یشطول دوره آزما رشد، در براي سنجش عملکرد
ثبت و مقـدار مـاده    وانیهر ح يطور روزانه برابه یماندهو باق مصرفی

 یی،وزن نها ی،دو هفتگ وزن یه،اول وزنشد.  محاسبه یخشک مصرف
 خـوراك  تبـدیل  ضـریب . )60( شدند ثبت یساعت گرسنگ 16از  پس

 میانگین) و بازده خوراك (وزن اضافه به مصرفی خشک ماده میانگین(
ها (اخـتالف  وزن بره ییراتتغ و) مصرفی خشک ماده به وزن افزایش
  . شد محاسبه) یهاز وزن اول یهانووزن ث
 3 ،)آزمـایش  روز پنجـاه ( گیـري نمونـه  دورهو پنجم  یروز س در
تمـام   از يمعـد  لولـه  توسط ی،صبحگاه خوراك وعدهپس از  ساعت

شـکمبه ثبـت    یعما pH بالفاصله. شد آوري جمعشکمبه  مایعها بره
 بـا شـکمبه    یعمـا  سـپس  ،)آلمان ،WTW 3111متر مدل  pHشد (
 یدریککلر اسیداز  يبا حجم مساو و شد صاف الیه چهارمتقال  پارچه



  15     ...بر هضم مواد مغذي و  سیلوشده یا خشک کنوکارپوس اثر استفاده از برگحسینی اصل و چاجی، 

 یـک  در درصد 37 مرك کلریدریک اسید لیتر میلی 7/16( موالر 2/0
شد.  ينگهدار یوسدرجه سلس -20 يدما در) مخلوط و مقطر آب لیتر

اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتوفتومتر     باشکمبه  یعما یاکیآمون نیتروژن
 مـایع  تهیـه  از پـس  پروتـوزوآ،  شـمارش  رايب. )16(شد  یرياندازه گ
 کننـده ثابت محلول از پروتوزوآها،) کشتن( کردن ثابت براي شکمبه،

 با شکمبه مایع از معینی مقدار و شد استفاده درصد 5/18 1آلدهید فرم
 بـراي  و گردیـد  مخلـوط  درصـد  5/18 آلدهیـد  فـرم  از مساوي حجم

 NIS-Elements( نـوري  میکروسکپ با الم هموسایتومتر و شمارش
F 3.0, Japan (شد نگهداري سلسیوس درجه -20 در )20(.  

خونی شامل  هايفراسنجهبر  یشیآزما هايجیره اثر یبررس جهت
 يااوره نیتـروژن  و HDL، LDL یسـیرید، گل يتـر  کلسترول، گلوکز،

سـاعت بعـد از مصـرف خـوراك      4تا  3 دوره آزمایش، پایان در خون
مـاده ضـد انعقـاد     يخالء دار حـاو  يهاولهاستفاده از ل با یصبحگاه
EDTA خــون هـاي نمونـه . شـد  یـري گخـون  هـا بـره وداج  وریـد  از 

تا زمان و  شدجدا  پالسما و) دقیقه 15 مدت به، 3000(دور سانتریفیوژ
ــدازه ــايان ــري در دم ــه -20 گی ــیوس درج ــداري سلس ــدند.  نگه ش

-Mindray BS( یزراتوآنـاال  دسـتگاه  اسـتفاده  با خونی هايفراسنجه
200, China (شدند. گیرياندازه  

 تکـرار  8 و تیمـار  3 با تصادفی کامال طرح قالب در آزمایش این
: شـد  اسـتفاده  هـا داده تحلیل تجزیه براي زیر آماري مدل از. شد اجرا

ijԐ+ j=µ+ TijY، از عبارتند مدل این اجزاي :ijY =گیـري اندازه مقدار 
 خطـاي =  ijԐ تیمـار،  اثر= jT جامعه، میانگین =مشاهده، هر شده

  .گیرياندازه
 SAS ينرم افزار آمار GLM  یهاز رو استفاده باحاصل  هايداده

 هایانگینم یسهقرار گرفتند. مقا يآمار یلتحل یهمورد تجز 4/9 نسخه
 سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون توسط دار،یمعن يهاتفاوت براي

  .گرفت انجام درصد 05/0 يخطا احتمال
  
  بحث و نتایج

مورد استفاده در ذرت  یالژس و نوکارپوسک برگ یمیاییش ترکیب
خاکسـتر،   پروتئین، درصدارائه شده است.  2 جدول حاضر در آزمایش
 کنوکارپوس تازه برگ NDF، ADF فیبرخام، عصاره اتري، ی،ماده آل

ــه ــب ب  87/21 و 78/26، 34/13 ،27/5، 67/86، 33/13، 69/9 ترتی
بـه   نیـز  کنوکارپوس سیالژ براي ترکیبات این )؛3( استشده  گزارش

 درصــد 6/36 ،36/41، 14/24، 38/5، 66/86، 34/13، 3/10 یــبترت
به  یبرخامو ف چربی پروتئین، درصد یگرد یگزارش در. )3( شد گزارش

ــبترت ــزارش 85/20و  47/2، 18/11 ی ــد گ ــت. )10( ش ــانن  غلظ ت
شـده   گـزارش  )25( 89/6 تا )24( درصد 8/0کنوکارپوس در منابع از 

                                                        
1-HCHO 

 تفاوت دلیل به است ممکن گیرياندازه در هااختالف ینا وجوداست. 
 مرحلـه  خـاك  تـأثیر  یاه،مرحله بلوغ گ یا هانمونه آوريجمع فصل در

 هـاي تفـاوت  و هوایی و آب شرایط یوان،و ح یاهگ گونه گیاه، رویشی
 .)56( باشد منطقه اقلیمی

 درشـده   یلوسـ  یـا صورت خشک  به کنوکارپوس برگ از استفاده
 در خـوراك  مصـرف  و روزانهمصرف خوراك  یانگینم بر تأثیري جیره
) 60تـا   0 ي(روزهـا  دوره کـل  یروزه و خوراك مصرف 15 يهادوره

   .)3(جدول  نداشت
دام  یـه مورد استفاده از کنوکـارپوس در تغذ  در پژوهشی ،منابع در
 يدارا گیاهاناستفاده شد که از  یالتبحث از مقا ينشد، لذا برا یافت
 هـا، تـانن  فنلـی،  پلـی  ترکیبـات ( کنوکـارپوس  شـبیه  ايمـوثره  مواد

 استفادهین) ساپون کومارین، یتراتی،ن ترکیبات فالونوئیدي، یدي،آلکالوئ
مـواد   يحاو هايیرهدر مورد تأثیر ج هاگزارش. )48و  25، 24( کردند
 یامصرف خوراك و  یشو افزادار بر مصرف خوراك شامل کاهش تانن

 کنوکـارپوس  کـه یـن توجه بـه ا  باعدم تأثیر بر مصرف خوراك است. 
ـ  یباتو ترک ین)، ساپون2تانن (جدول  یرنظ ترکیباتی يدارا  فنلـی یپل

 کاهش باعثآن  مصرفکه  رفتیانتظار م یدشا باشد،می )24( یگرد
 هشکـا  طریـق  از تواننـد مـی  هاتانن ؛)29و  5( شود خوراك مصرف
 خوراك مصرف کاهش موجب هضم قابلیت کاهش یا و خوراکیخوش
 بـر  تـانن  تـأثیر  که دهدمی نشان هاپژوهش اما. )29و  18، 5( شوند

 مـورد  منبـع  نوع و مقدار به بسته دام عملکرد و هضمقابلیت مصرف،
 هايپروتئین بعالوه،. )57و  5( دارد) متراکم یا هیدرولیز(قابل  استفاده
 با پیوند به قادر که دارد وجود نشخوارکنندگان بزاق کیبتر در خاصی

. )58و  43(شـوند  مـی  خـوراك  مصـرف  بر تانن اثرات کاهش و تانن
 ومختلـف تـانن    یرافـزودن مقـاد   بـا حاضـر   یشآزما یجنتا با موافق

 بـه ) خشـک  مـاده  درصد 6/0 و 4/0، 2/0، 0/0( دارتانن هايخوراك
 افزایش به تمایل خشک ماده رفمص مقدار اخته نر هايگوساله جیره

 تـانن  )  و یـا 34هاي پرواري بـا پوسـت انـار (   تغذیه بره. )57(داشت 
 بـر مصـرف مـاده خشـک نداشـت.      یريثأت) 60آن ( از شده استخراج

را بـه  دار یمارهاي حاوي مواد تاننبهبود مصرف خوراك در ت ینمحقق
کردنـد   یـان نـد و ب اهنسبت داد یشیآزما یرهج یاتو خصوص یباتترک

 یدرصد) به حذف اثـرات منفـ   18(حدود  یرهج ینپروتئ يباال یرمقاد
 خشک ماده مصرف داد نشان تحقیقات. )66و  4کند (یتانن کمک م

 متقابـل  اثـر  پـذیري،  عـادت  دوره مانند عوامل برخی توسط تواندمی
 جیره، در هاآن مصرف سطح و جیره ترکیبات دیگر با دارویی گیاهان

 اثـرات  کـه  داشتند اظهار پژوهشگران چنینهم گیرد، قرار تأثیر تحت
 طور به در حیوانات خوراك مصرف روي هاآن اجزاي و دارویی گیاهان
 پایه جیره ترکیب در آن از شده استفاده مقدار و نوع تأثیر تحت وسیعی

 .)57و  50، 13دارد ( قرار
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   یشیآزما هايیرهج یمیاییش یباجزاء و ترک - 1جدول 
Table 1- Feed ingredients and chemical composition of experimental diets 

  اجزاء
Ingredients (% DM) 

  1تیمارها
1Treatments 

CON CS12.5 DC12.5 
 علوفه یونجه
Alfalfa hay 

15.0 15.0 15.0 

  کاه گندم
Wheat straw 

15.0 15.0 15.0 

  سیالژ ذرت
Corn silage 

25.0 12.5 12.5 

  نوکارپوسسیالژ ک
Conocarpus silage 

0.00 12.5 0.00 

  کنوکارپوس خشک شده
Dried conocarpus 

0.00 0.00 12.5 

  دانه جو
Barley grain 

7.50 7.50 7.50 

  دانه ذرت
Corn grain 

13.0 13.0 13.0 

  سبوي گندم
Wheat bran 

17.0 17.0 17.0 

  کنجاله سویا
Soybean meal 

6.50 6.50 6.50 

  ویتامینی-مکمل معدنی
2Vitamin premix-Mineral 0.60 0.60 0.60 

  نمک
White Salt 

0.40 0.40 0.40 

 ترکیب شیمیایی
Chemical compositions 

   

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF, g/kg DM 

398.8 401.9 411.2 

  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
ADF, g/kg DM 

307.9 328.8 339.1 

  ده آلیما
OM, g/kg DM 

921.8 912.6 907.2 

  پروتئین خام
CP, g/kg DM 

145.3 138.5 125.8 

  انرژي قابل متابولیسم
ME, Mcal/kg DM 

2.58 2.58 2.58 
1 CNT ،(فاقد کنوکارپوس) کنترل :CS12.5 12.5درصد سیالژ کنوکارپوس،  5/12: جیره حاويDC درصد کنوکارپوس خشک شده 5/12: جیره حاوي  
 گرم فسفر،میلی 80000 گرم کلسیم،میلی 000519 گرم آنتی اکسیدان،میلی E، 2500گرم ویتامین میلی D3 ،002واحد بین المللی ویتامین  A ،000002المللی ویتامین واحد بین 000006مکمل شامل: هر کیلوگرم 2

 .گرم سلنیوممیلی 1/1 گرم ید،میلی 12گرم کبالت، میلی 100گرم روي، میلی 100گرم مس، میلی 300گرم آهن، میلی 300گرم منگنز، میلی 2200گرم منیزیم، میلی 21000
1 Control (CNT, diet without Conocarpus), Diet containing 12.5% Conocarpus silage (CS12.5), Diet containing 12.5% dried Conocarpus (DC12.5). 
2 Composition per kg of premix: vitamin A, 600,000 IU; vitamin D3, 200,000 IU; Vitamin E, 200 mg; antioxidant, 2500 mg;  Ca,195000 mg;  
p,80000 mg; magnesium,21000mg; manganese,2200mg; iron, 300mg;  copper,300mg;  zinc,100mg; Co,100mg; I,12 mg; Se,1.1mg. 
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  آزمایش حاضردر و سیالژ ذرت  ترکیب شیمیایی برگ کنوکارپوس - 2جدول 
Table 2- Chemical composition of conocarpus leaves and corn silage in the present experiment  
 ترکیب شیمیایی
Chemical composition (g/kg DM) 

  برگ کنوکارپوس
Conocarpus leaves 

  سیالژ ذرت
Corn silage 

 ماده خشک
Dry matter 

463 273 

ین خامپروتئ  
Crud protein 

105 78.0 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber 

519 470 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
Acid detergent fiber 

297 288 

 عصاره اتري
Ether extract 

52.9 30.0 

خام الیاف  
Crud fiber 

261 243 

 خاکستر
Ash 

133 55.0 

 ماده آلی
Organic matter 

867 945 

 لیگنین
Lignin  

40.0 36.0 

 تانن کل
Total tannin 

54.0 - 

  
  آزمایشی هايجیره با شده تغذیه پرواري هايبره در) روز درگرم کیلوخوراك ( مصرف - 3 جدول

Table 3- Feed intake (kg/day) in fattening lambs fed experimental diets 

 مصرف
Intake, kg/day 

  تیمارها
1Treatments 

SEM P value 

Control Conocarpus silage (CS12.5) Dried conocarpus (DC12.5)   
15تا  0روزهاي   

Days 0-15 
0.491 0.498 0.504 0.104 0.13 

30تا  16روزهاي   
Days 16-30 

0.497 0.505 0.530 0.090 0.12 

45تا  31روزهاي   
Days 31-45 

0.633 0.629 0.676 0.147 0.13 

60تا  46روزهاي   
Days 46-60 

0.644 0.717 0.615 0.130 0.09 

60تا  0میانگین مصرف ماده خشک، روزهاي   
Average feed intake, days 0-60  

0.566 0.587 0.582 0.197 0.21 

60تا  0کل مصرف خوراك، روزهاي   
Total feed intake, days 0-60 

33.98 35.23 34.90 0.526 0.15 
1 CNT:  ،(فاقد کنوکارپوس) کنترلCS12.5 12.5درصد سیالژ کنوکارپوس،  5/12: جیره حاويDC درصد کنوکارپوس خشک شده 5/12: جیره حاوي. 

1 Control (CNT, diet without Conocarpus), Diet containing 12.5% Conocarpus silage (CS12.5), Diet containing 12.5% dried Conocarpus (DC12.5). 
SEM: Standard error of means.   

  
 ینپـروتئ  آلـی،  ماده خشک، ماده يظاهر هضم قابلیت و مصرف

ــام،  ــاردر  ADFو  NDFخ ــاوي تیم ــ ح ــارپوس  یالژس ــا وکنوک  ی
 تـأثیر  تحـت و  نداشـت  تفـاوتی  شـاهد  بـا  شـده کنوکارپوس خشک 

 یشآزمـا  یجبا نتـا  موافق). 4(جدول  نگرفتندقرار  آزمایشی هايجیره
 17 يباال ینپروتئ باتانن  يحاو یريگرمس یاهگ 19از  استفاده ،حاضر

 یـت بر قابل یتأثیر منف ین،کم پروتئ یاهانمکمل کردن گ يدرصد برا
از تـانن در   استفاده. )28( نداشتماده خشک آنها  یشگاهیهضم آزما

 بـر  تـأثیر  عدم خشک، ماده هضم قابلیت افزایش باعثگوسفند  یرهج
 پروتئین هضم کاهش و خاکستر خام، الیاف ،)EE( اتري عصارههضم 

 از اسـتفاده  )  و یـا 34هاي پرواري با پوست انار (تغذیه بره. )69( شد
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بر مقدار مصرف ماده خشـک،   يتأثیر) 60آن ( از شده استخراج تانن
NDF، ADF ــروتئ ســاپونین، از دیگــر مــواد مــؤثره  نداشــت. ینو پ

ـ   هضـم مـاده   یـت بـر قابل  ياثـر  )،24کنوکارپوس ( در  یخشـک و آل
 از. استفاده )59(نداشت  یريگرمس يهاشده با گراس یهگوسفندان تغذ

(از مواد موثره کنوکـارپوس) نظیـر    آلکالوئیدي مواد همراه به ساپونین
 Gramine or(متیـل تریپتـامین   دي -N-N-گـرامین یـا متوکسـی   

methoxy-N,N-dimethyltryptamine (بـر   يهـا اثـر  بـره  یرهج در

خـام و   پـروتئین  خشـک، (مـاده   مغـذي  مواد هضم بلیتقا و مصرف
NDF () و ساپونین يدارا ترکیباتافزودن تانن به  گرچه،. ا)52نداشت 

بر  ياثر اما ،شد NDFهضم  قابلیتبه کاهش  منجر آلکالوئیدي مواد
بنابراین، غلظت . )52( خام نداشت ینهضم ماده خشک، پروتئ یتقابل

 5/12تـانن و سـاپونین در سـطح     ترکیبات ثانویه کنوکارپوس نظیـر 
اي نبود که تأثیري بر مصرف هاي پرواري به اندازهدرصد در جیره بره

  ها داشته باشد.و قابلیت هضم مواد مغذي جیره
  

  
  آزمایشی هايجیره با شده تغذیه پرواري هايبره در) گرم در کیلوگرم( مغذي مواد هضم قابلیت و) روز در(گرم  مصرف - 4 جدول

Table 4- Intake (g/day) and digestibility of (g/kg) in fattening lambs fed experimental diets 

  مصرف خوراك و قابلیت هضم مواد مغذي
Nutrient intake and digestibility  

  تیمارها
1Treatment 

SEM P-value 

CNT CS12.5 DC12.5   
)گرم/روز( مصرف ماده مغذي  

Nutrient intake (g/d) 
)گرم/کیلوگرم( ه خشکماد  

Dry matter (g/d) 
644.5 717.4 615.3 58.68 0.09 

)روزگرم/( ماده آلی  
Organic matter (g/d) 

583.3 660.0 550.0 38.49 0.14 

)روزگرم/( الیاف نامحلول در شوینده خنثی  
Neutral detergent fiber (g/d) 

293.8 285.6 258.7 16.76 0.47 

)روزگرم/( نده اسیديلول در شویالیاف نامح  
Acid detergent fiber (g/d) 

194.0 211.6 195.0 9.62 0.65 

)روزگرم/( خام پروتئین  
Crude protein (g/d) 

100.5 103.4 99.40 3.60 0.10 

)روزگرم/( قابلیت هضم ظاهري  
Apparent digestibility (g/kg) 

)گرم/کیلوگرم( ماده خشک  
Dry matter (g/kg) 

510.7 495.8 525.6 18.2 0.52 

)گرم/کیلوگرم( ماده آلی  
Organic matter (g/kg) 

560.0 557.4 590.0 22.9 0.56 

)گرم/کیلوگرم( الیاف نامحلول در شوینده خنثی  
Neutral detergent fiber (g/kg) 

429.0 468.7 471.5 29.6 0.49 

)گرم/کیلوگرم( الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  
Acid detergent fiber (g/kg) 

359.9 404.8 418.0 37.1 0.67 

)گرم/کیلوگرم( خام پروتئین  
Crude protein (g/kg) 

806.2 796.4 783.0 11.8 0.39 
1 CNT ،(فاقد کنوکارپوس  درصد کنوکارپوس خشک شده 5/12: جیره حاوي 512DC.درصد سیالژ کنوکارپوس،  5/12: جیره حاوي CS12.5: کنترل (

1 Control (CNT, diet without Conocarpus), Diet containing 12.5% Conocarpus silage (CS12.5), Diet containing 12.5% dried Conocarpus (DC12.5). 
SEM: Standard error of means. 

  
 یشافـزا  یـانگین م یی،روز، وزن نها15 هرثبت شده در  هايوزن

به  یمصرف خوراك نسبت( دیلبت ضریب وزن، اضافه کلوزن روزانه، 
 خوراك به زنده وزن افزایش نسبتوزن زنده) و بازده خوراك ( یشافزا

(جدول  نگرفت قرار آزمایشی تیمارهاي تأثیر تحت دوره کل) مصرفی
 و نهـایی  وزن بـر  تـأثیري  پرواري هايبره جیره به تانن افزودن). 5
 Salixگیاهاره عص از استفاده. )69( نداشت روزانه وزن افزایش یانگینم

babylonica ـ  ینسـاپون  یدي،آلکالوئ یباتترک ي(حاو  نظیـر  ی،و فنل

 وزن افزایش میانگین بهبود باعث جوان هايبره جیره در) کنوکارپوس
  . )61( شد روزانه
 
 
 
 



  1400بهار  1، شماره 13نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     19

  آزمایشی هايرهجی  با شده تغذیه پرواري هايبره رشد عملکرد - 5 جدول
Table 5- Growth performance of fattening lambs fed experimental diets  

  عملکرد رشد
Growth performance 

  1تیمارها
1Treatment SEM P-value 

CNT CS12.5 DC12.5   
(کیلوگرم) وزن اولیه  

Initial body weight, kg 
32.97 33.00 33.0 1.17 0.80 

(کیلوگرم) روزگی 15وزن بدن، تا   
Body weight, d 15, kg 

34.44 34.24 34.5 1.18 0.17 
(کیلوگرم) روزگی 30وزن بدن، تا   

Body weight, d 30, kg 
36.01 35.77 36.04 1.19 0.18 

(کیلوگرم) روزگی 45وزن بدن، تا   
Body weight, d 45, kg 

37.58 37.24 37.53 1.21 0.42 
(کیلوگرم) روزگی 60وزن بدن، تا   

Body weight, d 60, kg 
39.52 38.93 39.21 1.21 0.22 

  (کیلوگرم) روزگی 15تا  0میانگین افزایش روزانه، 
Average daily gain, d 0 to d 15, kg 

98.00 82.00 100.0 5.40 0.09 
(کیلوگرم) روزگی 30تا  16میانگین افزایش روزانه،   

Average daily gain, d 16 to d 30, kg 
106.7 100.7 102.0 4.50 0.51 

(کیلوگرم) یروزگ 45تا  31انه، میانگین افزایش روز  
Average daily gain, d 31 to d 45, kg 

107.3 96.70 98.00 10.00 0.82 
(کیلوگرم) روزگی 60تا  46میانگین افزایش روزانه،   

Average daily gain, d 46 to d 60, kg 
130.0  112.7  113.3  9.80  0.15  

)(کیلوگرم روزگی 60تا  0میانگین افزایش روزانه،   
Average daily gain, d 0 to d 60, kg 

110.0 98.2 103.3 6.30 0.08 
(کیلوگرم) روزگی 15تا  0کل افزایش،   

Total weight gain, d 0 to d 15, kg 
1.47 1.24 1.5 0.17 0.12 

(کیلوگرم) روزگی 30تا  16کل افزایش،   
Total weight gain, d 16 to d 30, kg 

1.60 1.51 1.53 0.07 0.63 
(کیلوگرم) روزگی 45تا  31کل افزایش،   

Total weight gain, d 31 to d 45, kg 
1.61 1.45 1.47 0.15 0.74 

(کیلوگرم) روزگی 60تا  46کل افزایش،   
Total weight gain, d 46 to d 60, kg 

1.95 1.69 1.7 0.10 0.11 
(کیلوگرم) روزگی 60تا  0کل افزایش،   

Total weight gain, d 0 to d 60, kg 
6.63 5.89 6.20 0.18 0.07 

روزگی 15تا  0ضریب تبدیل،   
Feed conversion ratio2, d 0 to d 15 

5.01 6.02 5.05 0.19 0.12 
روزگی 30تا  0ضریب تبدیل،   

Feed conversion ratio, d 16 to d 30 
4.66 5.02 5.2 0.24 0.18 

روزگی 45تا  31ضریب تبدیل،   
Feed conversion ratio, d 31 to d 45 

5.90 6.50 6.90 0.63 0.41 
روزگی 60تا  46ضریب تبدیل،   

Feed conversion ratio, d 46 to d 60 
4.96 6.36 5.14 0.63 0.84 

روزگی 60تا  0ضریب تبدیل،   
Feed conversion ratio, d 0 to d 60 

5.15 5.98 5.63 0.20 0.32 
روزگی 15تا  0بازده خوراك،   

Feed efficiency3, d 0 to d 15  
0.20 0.17 0.20 0.064 0.09 

روزگی 30تا  16بازده خوراك،    
Feed efficiency, d 16 to d 30 

0.21 0.20 0.19 0.094 0.24 
روزگی 45تا  31بازده خوراك،     

Feed efficiency, d 31 to d 45 
0.17 0.15 0.14 0.051 0.89 

روزگی 60تا  46بازده خوراك،    
Feed efficiency, d 46 to d 60 

0.20 0.16 0.19 0.050 0.83 
روزگی 60تا  0بازده خوراك،    

Feed efficiency, d 0 to d 60 
0.19 0.17 0.18 0.040 0.41 

1 CNT ،(فاقد کنوکارپوس) کنترل :CS12.5 12.5درصد سیالژ کنوکارپوس،  5/12: جیره حاويDC شدهدرصد کنوکارپوس خشک  5/12: جیره حاوي  
 نسبت کیلوگرم خوراك مصرفی به کیلوگرم افزایش وزن زنده 2
  اك مصرفی نسبت کیلوگرم افزایش وزن زنده به کیلوگرم خور3

1Control (CNT, diet without Conocarpus), Diet containing 12.5% Conocarpus silage (CS12.5), Diet containing 12.5% dried Conocarpus (DC12.5). 
SEM: Standard error of means. 
2Ratio of kg feed intake / kg live weight gain 
3Ratio of kg live weight gain / kg feed intake 

1 
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 مختلـف  سـطوح بـا   يپروار يهاخوراك بره ینپروتئ يآور عمل
وزن و  یشباعـث بهبـود کـل افـزا     انار، پوست از شده استخراج تانن

خوراك تحت  یلتبد یبها شد، اما ضرهزانه بروزن رو یشافزا یانگینم
تانن،  منبع( انار پوست درصد 21 از استفاده با. )60(تأثیر قرار نگرفت 

فاقـد   یـره با ج یسهدر مقا يپروار يهابره یرهکنوکارپوس) در ج یرنظ
وزن روزانه و  یشافزا یانگینپروار، م ییبر وزن نها يپوست انار، تأثیر

 بـه  انار عصاره از استفاده با. )34( نشد هدهمشاخوراك  یلتبد یبضر
ا ب تانن حد از بیش کردند که مصرف گزارش نیز تانن، منبع یک عنوان

 کـاهش  بـه  منجـر  پـروتئین  هضم قابلیت و خوراك مصرف کاهش
 از آمـده  دست به نتایج به باتوجه بنابراین .)51(شود میوزن  افزایش

 خشــک وشــده  وسـیل از بــرگ  اســتفاده تـوان مــی حاضــر، پـژوهش 
ــارگوس ــه در کنوک ــره تغذی ــايب ــروار ه ــرا  یهرا توصــ يپ ــرد؛ زی ک

هاي پرواري آزمـایش  برهدرصد از سیالژ ذرت در جیره  50جایگزینی
 حاضر با کنوکارپوس، تأثیر منفی بر عملکرد رشد آنها نداشت.

 شـکمبه  يپروتوزوآ یتو کل جمع pH آمونیاکی، نیتروژن غلظت
 یـت ). جمع6(جـدول   نگرفـت  قـرار  یشـی آزما هـاي جیره تأثیر تحت
قـرار   یشـی آزما هـاي یرهتحت تأثیر ج یزمختلف پروتوزآ ن يهاجنس

 یباتتانن، ترک یر(نظ یهثانو یباتترک تأثیر بررسی ).6نگرفت (جدول 
 یبرخ یهثانو ترکیبنشان داد که  یاهاناز گ یادي) تعداد زیرهو غ یفنل
 نیتـروژن ) باعث کـاهش  بترکی مقدار و نوع به(بسته  گیاهان ایناز 

 .)15( نداشتند هافراسنجه این بر تأثیري نیز برخی اما شدند، آمونیاکی
 بلـوط  بـرگ  مصـرف  کـه  کردنـد  گزارش ) نیز68(ان ییلدیز و همکار

 یـاك در غلظـت آمون  ی) کاهشـ اسـت  تانن يدارا کنوکارپوسمشابه (
 یـانگین . مباشـد یپژوهش حاضر م یجنتا یدنکرد که مو یجادشکمبه ا
در  یشیآزما هايیرهج یهشکمبه با تغذ یعما یاکیآموننیتروژن غلظت 

 یعمـا  لیتـر یلـی م 100گـرم در   یلـی م 30تا  5/8 یعنیدامنه مطلوب 
ـ  شاید. )41(شکمبه گزارش شده است   یـت دار جمع یعدم تفاوت معن

 غلظـت  تفـاوت  عـدم  براي دلیلی تیمارها بین) 6(جدول  ییپروتوزوآ
 از زیـادي  تعـداد  پروتوزوآهـا  زیـرا  باشـد؛  هشـکمب  آمونیاکی نیتروژن
 اسـتفاده  مورد هضم و ورسازيغوطه وسیله به را شکمبه هايباکتري

 شـکمبه  در پروتوزوآهـا  توسـط  هـا باکتري تجزیه از که دهندمی ارقر
در شـکمبه و خـون    یتـروژن . غلظـت ن )27( شودمی حاصل آمونیاك

 ییغـذا  یـره ج یبکخام در تر ینمصرف پروتئ یتمنعکس کننده وضع
که گزارش شده است که منبع  ین. با توجه به ا)6(باشد یم یردهگاو ش

 ینپـروتئ  یـه حاصل از تجز یاكمبه، آموندر شک یتروژنن ینتام یاصل
 تفـاوت  عدم یا دارمعنی غیر اختالف دلیل شاید لذا )38(خوراك است 

 باشد اآنه پروتئین غلظت مقدار در جزیی تفاوت به مربوط هاجیره بین
 کنوکـارپوس  مشـابه ( بلـوط  سطح افزایش با یشیآزما ). در1(جدول 

 شـکمبه  آمونیـاکی  وژننیتـر  غلظـت  گـاو،  جیره در) است تانن يدارا
 باعث دارتانن مخالف با نتایج آزمایش حاضر، منابع. )21( یافت کاهش
کـه   )60و  42، 34(شـدند   شـکمبه  آمونیاکی نیتروژن غلظت کاهش

  آنها است. یشدار در آزماتانن یباتترک تریشعلت آن مقدار ب
 1/6-9/6 یعـی در دامنه طب یولوژیکیشکمبه از لحاظ ب pH مقدار

 یـت دار بـر جمع اثر منابع تـانن  یدر بررس پژوهشگران. )41(ارد قرار د
هـا  کردند که تـانن  یانشکمبه گوسفندان ب یتیکپروتئول يهايباکتر

 یـک به عنـوان   یتونه ز. تفال)44( شوندیشکمبه م pHباعث کاهش 
 مصـرف . )67(شکمبه در بز شـد   pHباعث کاهش  نیز دارمنبع تانن

 شـد  المـوت  نـر  بزهاي شکمبه در pH کاهش باعث تانن حاوي مواد
(جـدول   نبود موافق محققین این نتایج با حاضر پژوهش نتایج). 40(
 دارو منـابع تـانن   استفاده از تـانن  ،پژوهش حاضر یجنتا با موافق ).6

. )68 و 66، 30 ،15، 1( شـکمبه نداشـت   pH بـر  داريمعنـی  تأثیري
 پوسـت  مستقیم تغذیه یا )60( انار پوست از شده استخراج تانن تغذیه

. نداشت مایع شکمبه pHبر  يتأثیر يپروار يهابره یرهدر ج )34( انار
pH شکمبهشده در  تولیدچرب فرار  یدهاياس ارشکمبه وابسته به مقد 
 موجـب  یگـري د یـه ثانو یبهر ترک یا هاتانن که صورتی در باشد،می

شـکمبه   pHشـوند،   ايشـکمبه  فـرار  چـرب  اسیدهاي غلظت کاهش
درصـد   5کمتر از  هايغلظتشده  گزارشالبته  .)62(یابد یم یشاافز

ماده خشک تانن متراکم در جیره تاثیر مهمی بر تخمیر شکمبه نـدارد  
 یدهايدر غلظـت اسـ   ییرغم تعد یلبه دل pHثابت ماندن شاید ). 11(

موافق  یزن یجنتا ینکه ا اشدب یونیکپروپ یدمقدار اس یژهچرب فرار به و
 هـاي متابولیت مختلف مقادیر از استفاده. استهش حاضر پژو یجبا نتا

 و هـا تـرپن  فنلی، ترکیبات ها،ساپونین آلکالوئیدها، نظیر گیاهیثانویه
 یرنشـان داد مقـاد   ،هشـکمب  هـاي یکروبکشت م یطمح در آنها نظیر

 يباال یرشکمبه نداشت، اما مقاد pHبر  ياثر هایتمتابول یناز ا یینپا
 pHبـر   یـه ثانو هـاي متابولیت اثرات. )33(شد  pH یشافزا باعثآن 

اثـر  تا  )23( تأثیر از عدم و است بوده متغیر مطالعات میان در شکمبه
  . است شده گزارش )32( یشیافزا

متقابـل وجـود دارد، پروتـوزوآ     اثر نیز مبهکش pH و پروتوزوآ بین
شــکمبه شــود و بلعکــس.  pH ییــرتغ یــا یــتاســت باعــث تثب قــادر

کننـد   یدارپا pHشکمبه را از نظر  یطشرا قادرندشکمبه  پروتوزوآهاي
 به خوراك نشاسته یجیتدر هضمو  سریع بلعیدنکه احتماالً به علت 

 مـوثر  عوامل از یکی پروتوزوآ. )31( است مژکدار پروتوزوآهاي وسیله
 محـیط  در هیـدروژن  کـاهش  یـا  افـزایش  و است هیدروژن تولید در

 ثانویـه  ترکیبـات ). 45( شـود مـی  قلیایی یا اسیدي  pH سبب شکمبه
 مقـدار  و نـوع  بـه (بسـته   گیاهان) یرهو غ یفنل یباتتانن، ترک یر(نظ

 کـل  و هـا هولـوتریش  و انتودینیـوم  جمعیـت  کـاهش  باعث) ترکیب
 هـاي جمعیـت  بـر  تـأثیري  نیـز  مواردي در شدند، مبهکش پروتوزوآي
 pH داریمعن کاهش عدماز علل  یکی). 15( نشد مشاهده پروتوزوآیی
 يپروتوزوآهـا  جمعیتعدم تفاوت  به تواندیم یشآزما ینشکمبه در ا

 اثر در که کردند گزارش دیگر محققین). 6(جدول  باشد مربوطشکمبه 
  pH جیـره  بـه  )اسـت  سـاپونین  يدارا(کنوکارپوس  ساپونین افزودن
 ). 17( یابدمی کاهش شکمبه



  21     ...بر هضم مواد مغذي و  سیلوشده یا خشک کنوکارپوس اثر استفاده از برگحسینی اصل و چاجی، 

 يهـا بـره  یـره ج در) شـده  سیلو و(خشک  کنوکارپوس از استفاده
 ي، کلسـترول، تـر  يااوره یتروژنگلوکز، ن بر داريمعنی تأثیر يپروار

 گلوکز طبیعی مقدار). 7(جدول  نداشتخون  HDL و LDL، یسریدگل
 گرممیلی 30-60 فیزیولوژیک ايفرآینده جهت نشخوارکنندگان خون

حاضر در دامنه نرمـال   یشدر آزما که )54( باشدمی لیترمیلی 100 بر
 گرفته نظر در ساز و سوخت براي شاخصی عنوان به خون گلوکزبود. 

 یسـاز اصـل  پیش شکمبه در شده تولید پروپیونیک اسید. )46( شودمی
 از یکـی شـاید   ،ین. بنـابرا )47(گلوکز خون در نشخوارکنندگان است 

 حاضر آزمایش در هاجیره بین خون گلوکز غلظت بودن یکسان دالیل

 کرد، ذکر پروپیونیک اسید یعنی آن لیدتو منشا بودن یکسان توانبه را
 توانـد مـی  خـون  قنـد  تغییرات دالیل از یکی نشخوارکنندگان زیرا در
ـ  .)47( باشد شکمبه در پروپیونات تولیددر  تغییر از ناشی تـانن   هتغذی

منبـع   عنـوان به  )60( يپروار يهااستخراج شده از پوست انار در بره
 بـرگ  افـزایش  بـا . نداشتخون  گلوکز غلظتبر  ياز تانن تأثیر یغن

 تأثیري بر کنوکارپوس)،  یاهمشابه گ یفنل یباتو ترک تانن ي(دارا بلوط
 نشان مطالعات نتایج. )63( دشمشاهده ن هاگوساله گلوکز خونغلظت 

  . )36( شوندمی پالسما قند کاهش موجب فالونوئیدها که دهدمی
 

  
 

  هاي آزمایشیجیرهشده با  یهتغذ پرواري هايبره درشکمبه  یعمالیتر) در میلی×  510و جمعیت پروتوزوآي ( pH، )لیترمیلی 100 در گرمیلی(م یاکیآمون یتروژنن  -6جدول 
/ ml) in rumen liquor of fattening lambs 5 ation (mg/dl), pH and protozoa population (×10Rumen ammonia nitrogen concentr -Table 6

fed experimental diets 

 
  1تیمارها

1Treatment 
SEM P-value 

CNT CS12.5 DC12.5   
pH 6.57 6.58 6.76 0.14 0.14 
 نیتروژن آمونیاکی
Ammonia-N, mg/100 ml 

5.85 5.48 5.36 0.58 0.06 

 انتودینیوم
Entodinium 

3.83 2.18 3.20 0.55 0.90 

دینیوماپی  
Epidinium 

0.17 0.85 0.70 0.43 0.50 

پلودنیوميد  
Diplodinium 

1.80 1.50 1.30 0.23 0.40 

 کل پروتوزوآ
Total protozoa 

5.80 4.80 5.20 0.71 0.28 
1 CNT ،(فاقد کنوکارپوس) کنترل :CS12.5 12.5وکارپوس، درصد سیالژ کن 5/21: جیره حاويDC درصد کنوکارپوس خشک شده 5/12: جیره حاوي 

1 Control (CNT, diet without Conocarpus), Diet containing 12.5% Conocarpus silage (CS12.5), Diet containing 12.5% dried Conocarpus (DC12.5). 
SEM: Standard error of means.  

  
یرهج یرتحت تأث يپروار يهاخون در بره يااوره یتروژنن غلظت

 نشـان  خـون  اوره پایین غلظت. )6(جدول قرار نگرفت  یشآزما يها
 توجه با شکمبه در شده تامین پذیر تجزیه نیتروژن بودن ناکافی دهنده

 نشـان  خـون  اوره بـاالي  غلظـت  و است دسترس در انرژي مقدار به
 تبـدیل  اوره به کبد در که است شکمبه آمونیاك باالي غلظت دهنده

 دامنـه خـون در   يااوره یتروژنحاضر غلظت ن یشآزما در است؛ شده
 بود لیتر)میلی 100 بر گرممیلی 8-40ندگان (نشخوارکن براي مناسب

 پـژوهش  در .)19( اسـت  شـکمبه  آمونیـاك  غلظت از که تابعی )54(
ت تفـاو  آزمایشـی،  یمارهايتشکمبه  یاکیآمون یتروژنن غلظت حاضر

هـا نشـان   یشاز آزمـا  یاريبسـ  نتـایج ). 6نداشتند (جدول  داريیمعن
سـبب کـاهش    ینوتئپر یريپذ یهکاهش نرخ تجز که تانن با دهدیم

 يااوره یتـروژن و بـه دنبـال آن کـاهش ن    یـاکی آمون یتروژنغلظت ن
 در تغییري گوساله جیره به بلوط برگ افزایش با )14( شودیپالسما م

  . )63(نشد  مشاهده خون اياوره نیتروژن غلظت

 Lespedeza( کونتا لسپدزا گیاه از استفاده کردند گزارش محققان
cuneata( غلظـت  بـر  تأثیري هابره جیره در باشد،تانن می حاوي که 
نشـان   یـوانی . مطالعـات ح )36( نداشـت  گلیسـیرید  تري و کلسترول

کـاهش   یـق از طراسـت   ممکـن  یاهیگ یهثانو هايیتمتابول دهدیم
 یممانند آنـز  یککلستروژن یمو آنز يکبد یپوژنیکل هايیمآنز یتفعال

 یـل گلوتار یـل مت-3 سـی کویدره -3و  یـدروژناز فسفاتاز ده-6گلوکز 
در کلسترول ممکن اسـت   ییرآ، کلسترول را کاهش دهند. تغ یمکوآنز

آ  یمکوآنز یلگلوتار یلمت-3 یدروکسیه-3 يکبد یتفعال ییرتغ یلبدل
)HMG-COAکننده ساخت کلسترول است صورت  یمتنظ یمه آنز) ک

 در که زمانی دادند نشان خود مطالعه درپژوهشگران . )36(گرفته باشد 
باعـث   ،کنوکـارپوس) اسـتفاده شـود    مـوثره  مواد از( ساپونین از جیره

مثـل   غیر نشـخوارکننده کاهش غلظت کلسترول خون در پستانداران 
 فالونوئیـدها،  کـه  داده شـان ن یقات. تحق)53( شودیموش و انسان م

 گیاهان در موجود ساکاریدهاي پلی و استروئیدها پپتیدها، آلکالوئیدها،
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کـاهش   یت) خاصاست کنوکارپوس یاهچه در برگ گآن یر(نظ دارویی
کنوکارپوس  یاهکه اثر برگ گند شبادارا میخون را  هايیدلپ یدهندگ

  . )55دهد (یم یحتوضخون در کاهش کلسترول  را
 از مهمـی  جـزء  نشـخوارکنندگان  در بـاال  دانسیته با وپروتئینلیپ

 بـا  یبـاالی  همبسـتگی  خون در آنها حضور و باشدمی خون کلسترول
 غلظـت  در تفـاوت  عـدم  رسـد مـی  نظـر  به ،)22( دارد مصرفی جیره

 قابلیتدار یمعن غیر تفاوت از ناشی آزمایشی تیمارهاي بین کلسترول
  ).4(جدول  باشد هابره یافتیدر يرژان یجهو در نت يهضم مواد مغذ

  
  

 آزمایشی هايجیره با شده تغذیه اريپرو هايبره در )لیترمیلی 100 در گرمیلی(م خونی هايفراسنجه - 7 جدول
Table 7- Blood parameters (mg/dl) in fattening lambs fed experimental diets 

هافراسنجه  
Parameter (mg/dl) 

  تیمارها
1eatmentTr  SEM P-value 

CNT CS12.5 DC12.5    
 گلوکز
Glucose 

66.00 70.00 63.70  3.22 0.42 

خوناي نیتروژن اوره  
Blood urea nitrogen 

12.00 9.70 10.10  1.18 0.07 

 کلسترول
Cholesterol 

61.75 61.00 57.00  3.49 0.90 

گلیسیریدتري  
Triglycerides 

19.50 20.50 17.45  3.04 0.60 

 لیپوپروتئین با دانسیته پایین
Low-density lipoprotein (LDL) 

15.75 16.50 14.75  1.45 0.84 

تئین با دانسیته بااللیپوپرو  
High-density lipoprotein (HDL) 

35.75 35.40 35.57  2.12 0.84 

CNT ،(فاقد کنوکارپوس) کنترل :CS12.5 12.5کارپوس، درصد سیالژ کنو 5/12: جیره حاويDC درصد کنوکارپوس خشک شده 5/12: جیره حاوي 
1 Control (CNT, diet without Conocarpus), Diet containing 12.5% Conocarpus silage (CS12.5), Diet containing 12.5% dried Conocarpus (DC12.5). 
SEM: Standard error of means.  

  
  کلی گیرينتیجه

 بـرگ درصـد   50 جـایگزینی  کـه  داد حاضر نشان آزمایش نتایج
و  مصرفبر  یمنف تأثیرذرت  سیالژشده با  یلوس یاکنوکارپوس خشک 

 و رشد بازده شکمبه، تخمیري هايفراسنجه ي،هضم مواد مغذ قابلیت
در آزمایش  .نداشت آزمایش تحت پرواري هايبره خونی هايفراسنجه

برجسته آزمایش است، زیـرا  حاضر این عدم تفاوت در نتایج، از نکات 
استفاده از یک ماده غیر قابل استفاده که بـه وفـور در جنـوب کشـور     

جایگزینی براي سیالژ ذرت به عنوان بخش شود، به عنوان یافت می
 مهمی از خوراك دام، توانسته نتایج قابل قبولی حاصل کند. بنابراین،

خشک  یاو  یالژشکل س بهاز برگ کنوکارپوس رسد بتوان به نظر می
ـ  یاهگ ینکرد و از ا استفاده يپروار يهابره یرهدر ج در  یکه به فراوان

   ها بهره برد.دام يبرا هعنوان علوفوجود دارد به  کشورمناطق مختلف 
 

  تشکر و قدردانی
ذایی دانشگاه ي علوم دامی و صنایع غدانشکدهمسئولین محترم  از

فـراهم آوردن امکـان   براي  علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان
 شود. انجام آزمایش قدردانی می
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Introduction2 Utilization of all potential existing resources as animal feed, especially the resources that have 

no use, can compensate the deficiency of forage and decrease the cost of livestock rations. Conocarpus erectus 
tree grows on the tropical and subtropical coasts throughout the world. This plant was cultivated in Kuwait, since 
it can grow on warm climate and salty water. Conocarpus erectus was considering for its resistance against heat; 
due to its resistance and compatibility with warm climate condition, infertile soil, soil improper aeration and 
drainage, air pollution, as well as compacted soils, its cultivation has been developed in such areas. This plant has 
lower nutrient requirements, it is an evergreen shrub and highly resistant against salinity and drought, and if soil is 
not humid, it will tolerate drought. The extension areas of this plant is in USA, Bahama, Caribbean, Central and 
South America from Mexico to Brazil on the Atlantic coasts, from Mexico to Ecuador on the pacific coasts, and 
west of Africa and Melanesia and Polynesia. This plant has widely been cultivated in Khuzestan, Bushehr, and 
Hormozgan in Iran. Considering its very rapid growth, this plant is pruned daily by municipalities, and its 
transportation out of cities and disposing is expensive as well as will cause the contamination of environment. 
Therefore, application it in the ration of livestock would be a proper option to utilize this plant residues. The 
present experiment was conducted for determining the appropriate amount and form of the Conocarpus leaves in 
the diet of finishing lambs.  

 
Materials and Methods The present experimental were conducted in Agricultural Sciences and Natural 

Resources University of Khuzestan. The Conocarpus leaves was prepared from shrubs pruning by municipality in 
spring season and transferred to the research station for ensiling or drying. To prepare Conocarpus silage, soft 
branches containing leaves were chopped and ensiled after adding 2% sulfuric acid/kg dry matter (V/W). In order 
to prepare the dried Conocarpus, the leaves were dried out by exposing to fresh air in the shade and then stored. 
Twenty-four male Arabic lambs with an average weight of 33 ± 3 kg were used in a completely randomized design 
with 3 treatments and 8 replications. Experimental treatments were consisted of control diet (without Conocarpus) 
and diets containing 50% silage or dried leaves of Conocarpus replaced with corn silage. For measuring the 
nutrients digestibility during seven days, the feed orts and feces were daily weighted and about 10% of them were 
kept in the plastic bags at -20˚C. At the end of seventh day, the orts and feces samples were mixed and one 
representative sample obtained. The samples were oven-dried and grounded using 1 mm mesh screen. The 
chemical composition of Conocarpus leaves, rations, feed orts and feces, included: dry matter, acid detergent fibers, 
ash, crude protein, neutral detergent fibers, lignin, and tannin of Conocarpus leaves were measured. The dry matter 
intake, initial weight, every two weeks weight, final weight were recorded and feed conversion ratio and feed 
efficiency were calculated. Ammonia nitrogen, pH, protozoa population of rumen fluid, blood parameters consisted 
of glucose, cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), and BUN, 
were measured. The results data was analyzed using the GLM procedure of SAS (version 9.4). The differences 
among treatments were evaluated using Duncan’s adjustment, when the overall F-test was < 0.05.  
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  27     ...بر هضم مواد مغذي و  سیلوشده یا خشک کنوکارپوس اثر استفاده از برگحسینی اصل و چاجی، 

Results and Discussion The use of Conocarpus leaves had no effect on the dry matter intake, the apparent 
digestibility of dry matter, organic matter, protein, NDF, ADF, ammonia nitrogen concentration, rumen fluid 
protozoa population, blood cholesterol, triglyceride and urea nitrogen. The final weight, average daily weight gain, 
total weight gain of lambs, feed conversion ratio and total feed efficiency were not affected by experimental 
treatments. The Conocarpus contains the compounds such as tannin, saponin, and other polyphenolic compounds, 
which have caused the decline of the feed consumption. There are certain proteins in ruminant salvia, which are 
capable to bind with these anti-nutrient compounds and decreasing their impact on feed consumption. The nutrients 
digestibility were not affected by the experimental treatments. Diet containing tannin increased DM digestibility 
but, had no effect on ether extract (EE), crude fiber, and ash digestibility and decreased protein digestion. The 
growth performance and was not affected by the experimental treatments. Supplementing the ration of finishing 
steers with the herbal mixture containing tannin had no effect on the final weight and average daily gain. The 
concentration of rumen fluid ammonia in current experiment was in optimum range (8.5-30 mg/l). Rumen fluid pH 
is biologically in the normal range of 6.1 – 6.9. The effect of the secondary metabolites on the rumen pH were 
different in various studies, from no influence to incremental effects. The concentration of blood plasma glucose in 
current experiment was in physiological range of 30 to 60 mg/dl. The feeding the finishing lambs with the extracted 
tannin of the pomegranate peel, as the rich source of tannin, had no effect on the blood glucose concentration. The 
concentration of blood urea nitrogen was not affected by the experimental diets.  

 
Conclusion According to the results of present experiment, diets containing dried or ensiled Conocarpous 

leaves had no adverse effects on digestion of nutrients, finishing performance, and blood and rumen parameters of 
finishing lambs in this experiment. Therefore, it is possible to replace both silage and dried leaves of Conocarpus in 
the diet of finishing lambs until 50% instead of corn silage. 
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