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  هچکید

هـا پـس از خشـک شـدن بـا      نمونـه . تعیین ارزش غذایی، ترکیبات فنلی و ضرایب هضمی شاخ و بـرگ زرشـک انجـام شـد    این آزمایش به منظور 
نمونـه  ) 1: تیمارهـاي آزمایشـی شـامل   . درصد وزنی آغشته شد 5هاي اوره، پلی اتیلن گلیکول، هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم به میزان  محلول
درصد هیدروکسـید سـدیم و    5شاخ و برگ همراه با ) 4درصد پلی اتیلن گلیکول،  5شاخ و برگ همراه با ) 3رصد اوره، د 5شاخ و برگ همراه با ) 2شاهد، 

هـا بـه مـدت    نمونه. ها افزوده شدها دو برابر مقدار مواد افزودنی، آب به نمونهبراي تهیه محلول. درصد هیدروکسید کلسیم بود 5شاخ و برگ همراه با ) 5
مقدار پروتئین خـام، فیبـر نـامحلول در شـوینده خنثـی، فیبـر       . ف نفوذ ناپذیر به هوا نگهداري و سپس در مجاورت هواي اتاق خشک شدسه روز در ظرو

براي . گیري شد نامحلول در شوینده اسیدي، عصاره اتري، کل تانن، تانن متراکم، تانن قابل هیدرولیز و تعدادي عناصر معدنی در هر یک از تیمارها اندازه
براساس نتایج، کل ترکیبات فنلی و تانن در اثر افـزودن اوره،  . هاي تخمیري از روش آزمایشگاهی تولید گاز استفاده شدتعیین ضرایب هضمی و فراسنجه

هبود یافـت  باي و تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی هاي هضم شکمبهو فراسنجهداري کاهش یافته هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم به طور معنی
تـر  هاي مورد استفاده در مطالعه حاضـر مناسـب   هاي هضمی در مقایسه با سایر افزودنیو استفاده از اوره به منظور کاهش ترکیبات فنلی و بهبود فراسنجه

  .   بود
  
  .هضم شکمبه اي شاخ و برگ زرشک، ، تولید گاز، تانن :هاي کلیديواژه 

 
  1مقدمه

 از خـــــانواده) Berberis vulgaris(گیـــــاه زرشـــــک 
Berberidaceae 5/34تـا   5/37جغرافیـایی  هاي بوده و در عرض 

گونـه مختلـف در ایـن     660بیش از ). 5(گردد درجه شمالی کشت می
دانـه بـه عنـوان    جنس قرار گرفته است کـه فقـط گونـه زرشـک بـی     

دانـه یکـی از محصـوالت    زرشک بـی . یابدمحصول باغی پرورش می
درصد  70این استان بیش از . عمده کشاورزي در استان خراسان است

درصد کل تولید زرشک دنیا را به  95ت زرشک کشور و سطح زیر کش
                                                             

دانشجوي دوره دکتري تغذیـه نشـخوارکنندگان، گـروه علـوم دامـی دانشـکده        -1
 ،کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

  ،عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد -2
 ،عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند -3
  . دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند -4

  )Email: jalalmodaresi@gmail.com            :نویسنده مسئول-(*

برداشت زرشک به روش شـاخه چینـی   ). 3(خود اختصاص داده است 
در ایـن روش  . هـاي متـداول برداشـت محصـول اسـت     یکی از روش

محصول همراه با شاخه و برگ برداشت شده و پس از خشـک شـدن   
ولـین  ر اد). 6(شود مرحله بوجاري، محصول زرشک حاصل می 2طی 

شـود،  توسـط نیـروي انسـانی انجـام مـی      مرحله بوجاري که معمـوالَ 
مرحله دوم بوجـاري در  . شودهاي زرشک از شاخ و برگ جدامی خوشه
در ایـن  . شـود هاي کوچک واقع در حاشیه شـهرها انجـام مـی   کارگاه

هـاي  ها، زرشکمرحله زرشک به طور کامل پاك شده و دمبرگ، برگ
د رسیده و سایر ذرات خارجی از زرشک جدا صدمه دیده و یا بیش از ح

ضایعات و شاخ و بـرگ حاصـل از برداشـت زرشـک بـه      ). 8(شود می
گیرد، ولـی بـر اسـاس  منـابع     ها قرار میصورت سنتی مورد تغذیه دام

اي در خصوص تعیین ترکیبات مغـذي، میـزان تـانن و    تاکنون مطالعه
  . ه استهاي تجزیه پذیري آن انجام نگرفتبرآورد فراسنجه

توانـد  درصد تانن در مواد خوراکی، می 4تا  3هاي بیشتر از غلظت
اثرات منفی بر قابلیت هضم در نشخوارکنندگان داشته باشد و خصوصاً 
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تـوان  بنـابراین مـی  ). 24(میزان جذب پروتئین جیره را کـاهش دهـد   
انتظار داشت که وجود مقادیر  باالي تـانن در ضـایعات شـاخ و بـرگ     

کاهش بازدهی مصرف آن در تغذیه نشـخوار کننـدگان    زرشک موجب
مطالعات متعددي نشان داده است که افزودن برخی ترکیبـات از  . شود

جمله اوره، پلی اتیلن گلیکول، هیدروکسـید سـدیم و یـا هیدروکسـید     
میـزان شـاخه و   ). 24(تواند موجب کاهش سطح تانن شود کلسیم می

هر اصله درخت زرشـک  برگ خشک که در زمان برداشت محصول از 
با توجه بـه  ). 6(کیلوگرم گزارش شده است  5تا  3آید، بین بدست می

حجم زیاد شاخ و برگ زرشک کـه پـس از برداشـت محصـول بـاقی      
ماند و امکان استفاده از آن در تغذیه دام، مطالعه حاضر بـه منظـور    می

هـاي تجزیـه   تعیین برخی ترکیبات مغذي، ترکیبات فنلی و فرآسـنجه 
عالوه براین در این مطالعـه بـه   . یري شاخ و برگ زرشک انجام شدپذ

هـا و  منظور بررسی  بهترین افزودنـی مـوثر در کـاهش غلظـت تـانن     
ــدیم و    ــول، هیدروکســید س ــیلن گلیک ــی ات ــی، اوره، پل ــات فنل ترکیب

  . هیدروکسید کلسیم  مورد مقایسه قرار گرفتند
  

  هامواد و روش
در این مطالعه، از مزارع جنـوب  شاخ و برگ زرشک مورد استفاده 

شهرستان قاین و پس از برداشت محصول به روش شاخه چینی، تهیه 
روز  6ها با قرار گرفتن در معرض نور خورشید بـه مـدت   نمونه. گردید

اوره، پلی اتیلن ) براساس ماده خشک(درصد وزنی  5مقدار . خشک شد
ـ   بالً بـا آب  گلیکول، هیدروکسید سدیم و یا هیدروکسید کلسیم کـه ق

کیلوگرم از  5درصد آماده شده بود، بر روي  5مقطر به صورت محلول 
هـر یـک از   ). 13(ها افشانده شده و به طور کامل مخلـوط شـد   نمونه

تیمارهـاي آزمایشـی   . تیمارهاي آزمایشی در سه تکـرار آمـاده شـدند   
شـاخ و بـرگ   ) 2، )شاخ و برگ بدون افزودنـی ( نمونه شاهد) 1: شامل

درصـد پلـی    5شاخ و برگ همراه با ) 3درصد محلول اوره،  5 همراه با
) 5درصد هیدروکسید سدیم،  5شاخ و برگ همراه با ) 4اتیلن گلیکول، 

  . درصد هیدروکسید کلسیم بود 5شاخ و برگ همراه با 
لیتـري   5هر یک از تیمارها پس از مخلوط شدن کامل به ظروف 

تخلیـه شـده و درب    هواي داخل ظروف به وسیله فشردن. منتقل شد
ها به مـدت سـه   نمونه. اي که هوا وارد نشود، بسته شدظروف به گونه

روز نگهداري شده و پس از بـاز کـردن درب ظـروف در دمـاي اتـاق      
و درصد ماده خشـک،  ) متریک میلی(ها آسیاب شده نمونه. خشک شد

تعیـین  ) AOAC )10پروتئین خام، عصاره اتري، خاکستر طبق روش 
هـاي شـاخ و بـرگ زرشـک     قدار مواد معدنی موجود در نمونهم. گردید
کلسیم، فسفر، کلر، سدیم، پتاسیم با استفاده از اتوآناالیزر مـواد  : شامل

مقـدار فیبـر   . تعیین گردید) ، چین9801، مدل AUDICOM(معدنی 
و فیبر نامحلول در شوینده اسیدي ) NDF(نامحلول در شوینده خنثی 

)ADF (ســت براســاس روش ون سوئ)کــل . انــدازه گیــري شــد) 40

و بر حسب گرم ) 26(ترکیبات فنلی با استفاده از معرف فولین شیکالتو 
مقدار تانن کل از . بر کیلوگرم ماده خشک معادل اسید تانیک بیان شد

اختالف کل ترکیبات فنلی قبل و بعد از افزودن پلی ونیبل پیرولیـدون  
ــامحلول ــد ) 23( 1ن ــین ش ــا   . تعی ــراکم ب ــانن مت ــتفاده از روش ت اس

در ایـن روش تـانن   . اندازه گیـري شـد  ) 22(پلیمریزاسیون اکسیداتیو 
میلـی   3میلی لیتر عصاره استونی با اسـتفاده از   5/0متراکم موجود در 

در حضـور سـولفات آمونیـوم فریـک     ) درصد 95(لیتر بوتانول اسیدي 
 نانومتر با استفاده از 550جداسازي و سپس میزان جذب در طول موج 

براي . اسپکتوفتومتر قرائت و بر حسب معادل لوکوسیانیدین تعیین شد
هـاي شـاخ و بـرگ زرشـک     هاي تجزیه پذیري، نمونهتعیین فراسنجه

اي مـدرج  هـاي شیشـه  همراه با مایع بافري شده شـکمبه در سـرنگ  
هاي مختلف انکوباسـیون  انکوباسیون شدند و میزان تولید گاز در زمان

اي حـاوي  شکمبه از گاوهاي تغذیه شده با جیره مایع). 30(قرائت شد 
گــرم پــروتئین در  135درصــد کنســانتره بــا  60درصــد علوفــه و  40

هرکیلوگرم ماده خشک بالفاصله پس از کشتار اخذ گردید و با استفاده 
درجه و حاوي گاز دي اکسـید کـربن بـه     35هایی با دماي از فالکس

از صاف کـردن بـه وسـیله    مایع شکمبه پس . آزمایشگاه منتقل گردید
با محلول بافر و محلـول مـواد معـدنی     2به  1پارچه متقال، به نسبت 

هـاي  گـرم از نمونـه  میلی 200این مخلوط همراه با . مخلوط شد) 24(
 35ها که قـبالَ تـا دمـاي    آسیاب شده شاخ و برگ زرشک وارد سرنگ

 39درجه سانتی گراد گرم شده بودند، شـد و در بـن مـاري بـا دمـاي      
، 24، 12، 8، 4، 2مقدار تولید گاز پس از . درجه سانتی گراد قرار گرفت

براي تصحیح مقدار گـاز  . ساعت اندازه گیري و ثبت شد 96و  72، 48
تولیدي از سه سرنگ که فقط با مخلوط مایع شکمبه، بـافر و محلـول   

تمام مراحـل آزمـایش در سـه    . مواد معدنی پر شده بودند، استفاده شد
مقدار گاز تولیدي بر حسب میلی . کوباسیون جداگانه تکرار شدمرتبه ان

میلی گرم ماده خشک و بر اساس مـدل اورسـکوف و    200لیتر به ازاء 
  :بیان شد) 30(مک دونالد 

Y=a+b (1- e-ct) 
میلی گـرم   200میلی لیتر گاز تولید شده به ازاء  Y: در این معادله

از تولید شده توسط بخش میلی لیتر گ t ،bماده خشک نمونه در زمان 
نـرخ تولیـد گـاز در     Cمیلی گرم مـاده خشـک،    200نامحلول به ازاء 

بدلیل عدم تولید گاز در زمـان  . مدت زمان انکوباسیون است tساعت و 
  .گرددعمالً از معادله حذف می aصفر، فراسنجه 

، مگـا ژول در کیلـوگرم مـاده    ME(مقدار انرژي قابل متابولیسـم  
ها با استفاده از معادله ارائه شده توسط منک و نمونهموجود در ) خشک

  :برآورد گردید) 30(همکاران 
ME (MJ/kg DM) = 2.20 + (0.136 × GP) + (0.0057 
× CP) 

ــه  ــن معادل ــده حاصــل از   GP: در ای ــد ش ــاز تولی ــر گ ــی لیت میل
                                                             
1- Insoluble Polyvinylpyrrolidone 
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سـاعت   24میلی گـرم مـاده خشـک نمونـه پـس از       200انکوباسیون 
گرم مـاده خشـک نمونـه     100پروتئین خام در گرم  CPانکوباسیون، 

  .است
، مگــا ژول در کیلــوگرم مــاده NEL(انــرژي خــالص شــیرواري 

  ):29(بر اساس رابطه زیر محاسبه شد )  خشک
NEL (MJ/kg DM) = (0.115 × GP) + (0.0054 × 

CP) + (0.014 × EE) – (0.0054 × CA) - 0.36 
حاصل از انکوباسـیون   میلی لیتر گاز تولید شدهGP: در این معادله

 CPساعت انکوباسیون،  24میلی گرم ماده خشک نمونه پس از  200
گـرم عصـاره    EEگرم ماده خشک نمونـه،   100گرم پروتئین خام در 

گـرم خاکسـتر موجـود در     CAگرم ماده خشک نمونه،  100اتري در 
  . باشدگرم ماده خشک نمونه می 100

بر اساس معادله منک  )درصد ماده خشک(قابلیت هضم ماده آلی 
  : و به شرح ذیل برآورد گردید) 30(و همکاران 

OMD (%DM) = 14.88 + (0.889 × GP) + 
(0.0448 × CP) + (0.0651 × CA) 

میلی لیتر گاز تولید شده حاصل از انکوباسیون  GP: در این معادله
 CPساعت انکوباسیون،  24میلی گرم ماده خشک نمونه پس از  200

گرم خاکسـتر   CAگرم ماده خشک نمونه،  100ن خام در گرم پروتئی
پس از انکوباسیون بـه  . باشدگرم ماده خشک نمونه می 100موجود در 

ها در آب یخ قرار داده شـدند و  منظور قطع سریع عمل تخمیر، سرنگ
میکرومتـر در   50پس از فیلتر شدن با استفاده از پارچه با قطـر منافـذ   

سـاعت بـراي تعیـین     48ی گراد به مـدت  درجه سانت 70آون با دماي 
مقدار ناپدیـد شـدن مـاده خشـک در طـی      . ماده خشک قرار داده شد

انکوباسیون از اختالف بین ماده خشک نمونه قبل و بعد از انکوباسیون 
محاسبه گردید و بازدهی تخمیر خوراك با استفاده از رابطه زیر تعیـین  

 ):18(شد 
/ سـاعت انکوباسـیون   24پس از میلی لیتر گاز تولید شده / ( 100

 FFE) = میلی گرم ماده خشک ناپدید شده در طی انکوباسیون
سـاعت   24بازدهی تخمیر خوراك پس از  FFEکه در این رابطه 

  . ها استانکوباسیون نمونه
 GLMها در قالب طرح کامالً تصـادفی و رویـه   آنالیز آماري داده

تکرار بـراي هـر تیمـار بـا      3تیمار و  5با ) SAS )38نرم افزار آماري 
  :استفاده از مدل زیر انجام شد

y = μ + Ti + eij 
اثرات افـزودن   Tiمیانگین کل،  μمتغییر وابسته،  Yدر این مدل 

خطـاي   eij، هیدروکسید سـدیم و هیدروکسـید پتاسـیم و    PVPاوره، 
هـاي پارامترهـاي   به منظور مقایسه میـانگین داده . باشدباقی مانده می

ترکیبات شیمیایی و مقدار تانن از آزمون توکی کرامر اسـتفاده  تخمیر، 
  . در نظر گرفته شد) >05/0P(سطح معنی داري . شد

  

  نتایج  و بحث
تقریبـاَ مشـابه بـا    )1جـدول  (ترکیب شیمیایی شاخ و برگ زرشک 

هـاي  تفـاوت ). 7(معدود مطالعات انجام شده در ایـن خصـوص اسـت    
) 7(حاضر و نتایج مختارپور و همکاران جزئی موجود بین نتایج مطالعه 

هـاي موجـود در شـرایط آب و هـوایی و     توان بـه دلیـل تفـاوت   را می
. هاي فیزیولوژیکی و ژنتیکـی گیـاه دانسـت   محیطی، شرایط و ویژگی

همچنین اخـتالف بـین مطالعـه حاضـر و نتـایج مطالعـه مختـارپور و        
بـه ترتیـب   (در میزان فیبر نـامحلول در شـوینده خنثـی    ) 7(همکاران 

و فیبـر نـامحلول در شــوینده   ) درصـد مـاده خشــک   44/34و  70/44
توانـد بـه   مـی ) درصد ماده خشک 13/18و  99/28به ترتیب (اسیدي 

هاي زرشک در ایـن مطالعـه باشـد، درحـالی کـه در      دلیل وجود شاخه
از برگ بدون شاخه زرشـک اسـتفاده   ) 7(مطالعه مختارپور و همکاران 

اي ه در زمان برداشـت زرشـک در شـرایط مزرعـه    از آنجا ک. شده بود
شـوند، در مطالعـه   ها از گیـاه جـدا مـی   هاي جوان همراه با برگساقه

  . هاي واقعی همراه با ساقه، استفاده شدحاضر از نمونه
افزودن پلی اتـیلن گلیکـول، هیدروکسـید سـدیم و هیدروکسـید      
کلسیم به ضایعات شـاخ و بـرگ زرشـک موجـب کـاهش معنـی دار       

)001/0P<(  غلظت فیبر نامحلول در شوینده خنثی گردید) 1جدول .(
نشـان دادنـد   ) 2(مطابق با نتایج مطالعه حاضر، خلیلوندي و همکـاران  

که افزودن پلی اتیلن گلیکول به سیالژ علوفـه اسـپرس میـزان فیبـر     
این محققـین دلیـل کـاهش    . نامحلول در شوینده خنثی را کاهش داد

هـاي اکسـیژن فـراوان در    ده خنثی را وجود اتمفیبر نامحلول در شوین
ملکول پلی اتیلن گلیکول دانستند که قادر به شکستن پیوندهاي بـین  

هاي قلیایی از جمله هیدروکسید سـدیم  افزودنی. سلولز و لیگنین است
و هیدروکسید کلسیم نیز به دلیل شکستن پیوندهاي استري موجود در 

اهش غلظـت فیبـر نـامحلول در    سلولز و سلولز موجب کلیگنین، همی
مطابق با نتـایج مطالعـه حاضـر، افـزودن     ). 26(شود شوینده خنثی می

نیز میزان فیبـر  ) 14(و کاه گندم ) 37(هیدروکسید کلسیم به کاه برنج 
افزودن اوره به ضایعات شـاخ   .نامحلول در شوینده خنثی را کاهش داد

ـ ) >0001/0P(دار و برگ زرشک موجب افزایش معنی دار پـروتئین  مق
که به دلیل ازت موجـود  ) 1جدول (خام در مقایسه با سایر تیمارها شد 

مطابق با نتایج مطالعه حاضر، افزودن اوره به بـرگ اقاقیـا   . در اوره بود
نیـز موجـب افـزایش    ) 17(و پوست بادام ) 39و  1(، پوست پسته )20(

وکسـید  رفت، افزودن هیدرهمچنان که انتظار می. گردید پروتئین خام
سدیم و هیدروکسید کلسیم موجب افزایش معنی داري بـه ترتیـب در   
غلظت سدیم و کلسیم شد که طبعاً بـه دلیـل وجـود ایـن عناصـر در      

عالوه بر این افزایش سدیم و کلسیم ). 1جدول (ترکیبات مذکور است 
ــدیم و     ــید س ــاوي هیدروکس ــی ح ــاي آزمایش ــب در تیماره ــه ترتی ب

یش معنی دار خاکستر در این تیمارهاي هیدروکسید کلسیم موجب افزا
ي اسـیدي،  ، فیبر نامحلول در شـوینده چربی خام غلظت. آزمایشی شد

فسفر، کلر و پتاسیم تحـت تـاثیر تیمارهـاي آزمایشـی قـرار نگرفـت       
  ).1جدول (
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Table1- The effect of adding urea, polyethylene glycol, sodium hydroxide or calcium hydroxide on the chemical composition 
of branches and leaves of Barberry1 

P-value SEM 
Treatment   ماده خشک(%  شیمیاییترکیب(  

Chemical compounds (%DM) 
  

Foliage and 
5% Ca (OH) 2  

Foliage and 
5% NAOH  

Foliage and 
5% PEG  

Foliage 
and 5% 

urea  
Foliage 
without 

additives  
0.0001<  0.188 6.43b 5.57b 5.88b 12.04a 5.98b پروتئین خام  

CP 

NS2  0.062 1.19 1.08 1.14 1.17 1.18 عصاره اتري  
EE 

0.0001<  0.272 6.07a 5.43a 3.53b 3.06 b 3.46b خاکستر  
Ash 

0.0002<  1.308 35.77b 34.77b 35.31b 45.38a 44.70a فیبر نامحلول در شوینده خنثی  
NDF 

NS  0.663 28.73 26.43 26.86 26.80 28.99 فیبر نامحلول در شوینده اسیدي  
ADF  

0.0002<  0.0007 0.019a 0.006b 0.006b 0.006b 0.006b کلسیم  
Ca 

NS  0.0004 0.018 0.018 0.017 0.018 0.017 فسفر  
P 

NS  0.0756 1.075 0.985 1.050 0.909 1.005 کلر  
Cl 

0.0047<  0.420 0.93b 1.685a 0.92b 0.88b 1.01b سدیم  
Na 

NS 0.014 1.16 1.16 1.19 1.15 1.16 پتاسیم  
K 

 .)P> 05/0(باشد  می دار معنیداراي اختالف  مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي  هر  میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2NS: not significant  

  
هاي خـوراك از جملـه   ها قادر به ایجاد پیوند با ماکرومولکولتانن

هســـتند و آنهــا را از دســـترس  نشاســـته و ســلولز  هــا،  پــروتئین 
ها کـاهش  این ویژگی تانن. کنندهاي شکمبه خارج میمیکروارگانیسم

بیشـترین اثـر منفـی    ). 16و  4( قابلیت هضـم خـوراك را در پـی دارد   
ها در تغذیه نشخوارکنندگان کاهش قابلیت هضم پـروتئین خـام،    تانن

ها به تانن). 19(شده است اسیدهاي آمینه و تا حدودي انرژي گزارش 
هاي بـزاق و همچنـین اثـر مسـتقیم بـر      دلیل واکنش با موکوپروتئین

هاي چشایی موجب کاهش خوش خوراکی و در نهایت کـاهش  گیرنده
هاي مصرف مقادیر زیاد خوراك). 34(شود مصرف ماده خشک نیز می

 حاوي تانن در گوسفند و گاو موجب آسیب به کبد و کلیه شد و بعـد از 
اسید گالیک که ). 11(روز بیش از نیمی از حیوانات تلف شدند  10تا  5

هاي شکمبه تواند توسط باکتريهاي قابل هیدرولیزاست، میجزء تانن
به پیروگالول دکربوکسیله شده و در شکمبه تولید ترکیبات سمی براي 

ها هضم فیبر بنابراین تانن. هاي شکمبه و حیوان نمایدمیکروارگانیسم
شکمبه را مختل کرده و حذف آنها از جیره نشخوارکنندگان موجب  در

منظور حـذف اثـرات نـامطلوب     به. )33(شود افزایش بازدهی تولید می

هـاي بـاالي تـانن هسـتند،     هایی که داراي غلظـت ها در خوراكتانن
ها یکی از این روش. هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته استروش

لن گلیکول و سایر ترکیباتی است که قادر بـه ایجـاد   استفاده از پلی اتی
این ترکیبات شیمیایی ضـمن ایجـاد پیونـد بـا     . ها هستندپیوند با تانن

ها و جلوگیري از باند شدن آنها با ترکیبات مغذي خوراك، موجب تانن
در ایـن  ). 41(شوند پروتئین نیز می-هاي تاننشکسته شدن کمپلکس

ره، پلـی اتـیلن   هـا از او ات منفـی تـانن  مطالعه به منظـور کـاهش اثـر   
گلیکول، هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم که توانایی تشـکیل  

تاثیر هر یـک از  . ، استفاده شد)26 و 11(ها را دارند پیوند پایدار با تانن
ها بر غلظت کل ترکیبات فنلی، تانن کل، تانن متـراکم و  این افزودنی

مطالعـات نشـان   . ارائـه شـده اسـت    2تانن قابل هیـدرولیز در جـدول   
ره، هیدروکسید سدیم و هیدروکسـید کلسـیم بـه دلیـل     اودهد که  می

ها و سایر ترکیبات فنلـی سـبب رسـوب و کـاهش     ایجاد پیوند با تانن
. که بـا نتـایج مطالعـه حاضـر مطابقـت دارد     ) 26(شود غلظت آنها می

وه بـر  میزان کاهش ترکیبات فنلی در اثر افزودن ایـن ترکیبـات عـال   
). 9(هـاي خـوراك نیـز وابسـته اسـت      غلظت ماده افزودنی به ویژگی
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غلظت پروتئین، فیبر نامحلول در شوینده خنثـی و فیبـر نـامحلول در    
هـا  تواند بر بـازدهی کـاهش تـانن   شوینده اسیدي در ماده خوراکی می

هاي متراکم همچنین ساختمان ترکیبات فنلی و نسبت تانن. موثر باشد
هـا  تواند بر مقدار حذف تـانن قابل هیدرولیز در گیاه نیز میهاي و تانن

هاي اکسیژن موجود در پلی اتیلن گلیکول با ایجاد اتم).25(موثر باشد 
ها، سبب تشکیل کمپلکس پلی هاي فنلی تاننپیوند هیدروژنی با گروه

مختارپور و همکـاران  ). 24(شود تانن و رسوب آنها می -اتیلن گلیکول
درصـد مـاده    07/6هاي موجود در برگ زرشـک را  کل تاننمقدار ) 7(

خشک گزارش کردند که از مقـدار مشـاهده شـده در مطالعـه حاضـر      
ها در گیاهـان بسـته   مقدار تانن. کمتر است) درصد ماده خشک 14/7(

به میزان حاصلخیزي خاك، مقدار تأمین آب، گونه گیـاهی و تغییـرات   
توانـد  اختالف مشاهده شده مـی  ). 26(فیزیولوژیکی گیاه متغییر است 

هاي اندازه گیري به دلیل تفاوت در شرایط اقلیمی و یا تفاوت در روش
اي، عـالوه  از آنجا که در زمان برداشت زرشک در شرایط مزرعه. باشد

شـوند، در ایـن مطالعـه از    هاي جوان نیز از گیاه جدا میبر برگ، ساقه
کـل   .ه بـود، اسـتفاده شـد   هاي واقعی که همراه با مقداري سـاق نمونه

ترکیبات فنلی موجود در مطالعه حاضر نیز کمتر از مقدار گزارش شـده  
 89/14درصـد در برابـر    14/13(بـود   )7(مختارپور و همکاران توسط 

هاي محیطـی در  وجود تفاوتتواند به دلیل که می) درصد ماده خشک
  . باشد کیفیت خاك، آب و شرایط فیزیولوژیکی گیاه

هاي مورد استفاده در مطالعه حاضر به اسـتثناء پلـی   ودنیتمام افز
داري موجب کاهش مقـدار کـل ترکیبـات    اتیلن گلیکول به طور معنی

فنلی، تانن کل و تانن قابل هیدرولیز موجود در ضایعات شـاخ و بـرگ   
در مورد تانن متراکم شرایط برعکس بـود  ). 2جدول (زرشک گردیدند 

ي متراکم در گروه محلول پاشی شده هاو بیشترین کاهش غلظت تانن
دلیل اینکه پلـی اتـیلن   ).>001/0P(با پلی اتیلن گلیکول مشاهده شد 

هاي مورد اسـتفاده در مطالعـه حاضـر،    گلیکول برخالف سایر افزودنی
را نداشـت  تـانن قابـل هیـدرولیز    تاثیر معنی داري در کاهش غلظـت  

هـاي  به تشکیل پیوند با تـانن  پلی اتیلن گلیکولتمایل بیشترتوان  می
با توجه بـه  ). 24(هاي قابل هیدرولیز دانست متراکم در مقایسه با تانن

هـاي موجـود در ضـایعات شـاخ و بـرگ      اي از تانناینکه بخش عمده
درصد تـانن   91/6(هاي قابل هیدرولیز است زرشک عمدتاً از نوع تانن

، )در نمونـه شـاهد   درصـد تـانن متـراکم    23/1قابل هیدرولیز در برابر 
ترکیبـات  پلی اتیلن گلیکول در کاهش غلظـت  در این مطالعه بنابراین 

ولـی موجـب کـاهش    ) 2جدول ( فنلی و تانن کل تأثیر کمتري داشت
پلـی اتـیلن   ). >05/0P(هاي متـراکم گردیـد   بیشتري در غلظت تانن

هاي هضـمی و میکروبـی شـکمبه مـوثر در     تاثیري بر آنزیم گالیکول
ها ندارد، ولی با ایجـاد پیونـد بـا ترکیبـات فنلـی مسـتقیماً       حذف تانن

گزارش ) 41(وینا و همکاران ). 26(شود موجب غیرفعال شدن آنها می
درصـد هیدروکسـید    2هاي اقاقیا با محلـول  کردند که خیساندن برگ

 75و  74کلسیم میزان کل ترکیبات فنلی و کـل تـانن را بـه ترتیـب     

نیز نشان دادند کـه  ) 23(ار و همکاران همچنین ماک. درصد کاهش داد
گـرم هیدروکسـید کلسـیم در     50و  5خیساندن چوب گردو با محلول 

درصدي در میزان کل تانن آن  92و  69لیتر به ترتیب موجب کاهش 
درصد هیدروکسید  5در مطالعه حاضر نیز محلول پاشی با محلول . شد

 9/65درصـدي کـل ترکیبـات فنلـی و      5/71کلسیم موجب کـاهش  
) 26(ماکـار  ). 2جدول (در مقایسه با گروه شاهد شد  درصدي کل تانن

هـا را تـاثیر ایـن ترکیبـات بـر      اثر مواد قلیایی بر کاهش غلظت تـانن 
خـوراك، ترکیبـات    pHبا افزایش . داندخوراك می pHافزایش مقدار 

کمتـر بـودن درصـد کـاهش     . شـوند فنولی اکسید شده و غیرفعال می
فنلی و تانن کل در مطالعه حاضـر در مقایسـه بـا     غلظت کل ترکیبات
تواند به دلیل محلول پاشی در مقایسه با خیسـاندن  مطالعات قبلی، می

هاي موجود در شاخ و برگ زرشک در مقایسـه بـا   و همچنین نوع تانن
هرچند که اثرات هر یـک از  . باشد) 23(و چوب گردو ) 41(برگ اقاقیا 

هـاي قابـل   مطالعه حاضر بر غلظت تاننهاي مورد استفاده در افزودنی
، نتایج مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه     )2جدول (هیدرولیز متفاوت بود 

محلول پاشی ضایعات شاخ و برگ زرشک با محلـول اوره در مقایسـه   
ها، بیشترین تاثیر را در کاهش غلظت ترکیبات فنلـی،  با سایر افزودنی
ابق بـا نتـایج مطالعـه    مطـ . هاي قابل هیدرولیز داشـت کل تانن و تانن

) 39(و همچنین ولـی زاده و همکـاران   ) 20(حاضر کربس و همکاران 
و سـیلوي پوسـت پسـته     نشان دادند که افزودن اوره به سیلوي بـرگ 

هـاي قابـل   موجب کاهش میزان کل ترکیبات فنلی، کل تانن و تـانن 
   .هیدرولیز شد

ه از حجم گاز تولیدي ضایعات شاخ و برگ زرشک کـه بـا اسـتفاد   
درصـد اوره، پلـی اتـیلن گالیکـول، هیدروکسـید سـدیم و        5محلول 

هیدروکسید کلسیم محلول پاشی شده و همچنین حجم گـاز تولیـدي   
ساعت در  96و  72، 48، 24، 12هاي انکوباسیون نمونه شاهد در زمان

با افزایش مـدت زمـان انکوباسـیون میـزان     . ارائه شده است 3جدول 
هرچند مطالعات  .مارهاي آزمایشی افزایش یافتتولید گاز در تمامی تی

انجام شده در خصوص ارزیابی فراسنجه هاي هضمی ضایعات شـاخ و  
برگ زرشک بسیار کم است، ولی میـزان گـاز تولیـد شـده در مطالعـه      

اسـتفاده  . مطابقت دارد) 7(حاضر با نتایج مطالعه مختارپور و همکاران 
کلسیم موجب افزایش معنـی  از اوره، هیدروکسید سدیم و هیدروکسید 

سـاعت انکوباسـیون    96و  72، 48، 24دار حجم گاز تولیـدي پـس از   
تواند به دلیل اثر ایـن ترکیبـات بـر کـاهش     ، که می)3جدول (گردید 

 .ها دانستفعالیت تانن
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  1هاي شاخ و برگ زرشکسدیم و یا هیدروکسید کلسیم بر مقدار ترکیبات فنلی و تانن موجود در نمونه اثر افزودن اوره، پلی اتیلن گلیکول، هیدروکسید -2جدول

Table 2 - Effect of urea, polyethylene glycol, sodium hydroxide or calcium hydroxide on the amount of phenolics and 
tannins in samples  branches and leaves of Barberry1 

P-value SEM 
Treatment  

 )ماده خشک %( فراسنجه
Parameters (% dry matter)  

Foliage and 
5% Ca 
(OH) 2  

Foliage 
and 5% 
NAOH  

Foliage 
and 5% 

PEG  
Foliage 
and 5% 

urea  
Foliage 
without 

additives  
0.0031 0.417 9.40b 9.78b 12.23a 9.09b 13.14a کل ترکیباتفنلی  

Total phenolic compound  
0.0007 0.222 4.71b 4.86b 6.78a 4.17a 7.14a تانن کل  

Total tannins  
0.0002 0.043 0.89b 0.89b 0.29c 0.88b 1.23a تانن متراکم  

Condensed tannin  
0.0001< 0.065 3.82d 3.97d 5.49b  3.29c 6.91 تانن قابل هیدرولیز  

Hydrolysable tannin  
 .)P> 05/0(باشد  می دار معنیداراي اختالف  مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي  هر  میانگین1

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

هـاي هضـمی و یـا جلـوگیري از اتصـال      ها بـا مهـار آنـزیم   تانن
شکمبه به ذرات مواد غذایی موجب کاهش تجزیه هاي میکروارگانیسم

ها با اسـتفاده  غیرفعال کردن تانن. شوندپذیري خوراك در شکمبه می
هایی مثل پلی اتـیلن گلیکـول، اوره، هیدروکسـید سـدیم و     از افزودنی

ها هیدروکسید کلسیم موجب افزایش قابلیت دسترسی میکروارگانیسم
و  1(یابد تولید گاز افزایش می به ذرات خوراك شده و تجزیه پذیري و

مطابق با نتایج مطالعه حاضر، افزودن هیدروکسید کلسـیم و اوره  ). 26
با ). 36، 12(هاي غنی از تانن موجب افزایش تولید گاز گردید به علوفه

این وجود استفاده از پلی اتیلن گلیکول تاثیر معنی داري بر میزان گـاز  
ون نداشت که مهمترین دلیـل آن  تولیدي در ساعات مختلف انکوباسی

اتیلن گلیکول بر کـاهش غلظـت ترکیبـات     توان تاثیر کمتر پلیرا می
  .فنلی دانست

 

 1هاي شاخ و برگ زرشکنمونهاثر افزودن اوره، پلی اتیلن گلیکول، هیدروکسید سدیم و یا هیدروکسید کلسیم بر مقدار تولید گاز در شرایط برون تنی در   - 3 جدول
Table 3- The effect of adding urea, polyethylene glycol, sodium hydroxide or calcium hydroxide on the amount of gas production in vitro 

samples branches and leaves of Barberry1  

P-value SEM 
 

Treatment  

  )ساعت(مدت زمان انکوباسیون 
Incubation time (h) 

Foliage and 5% 
Ca (OH) 2  

Foliage and 5% 
NAOH  

Foliage and 
5% PEG  

Foliage and 
5% urea  

Foliage 
without 

additives  
  )میلی گرم ماده خشک 200میلی لیتر به ازاء (مقدار تولید گاز 

The amount of gas produced (ml per 200 mg of dry matter  
NS2 1.477 35.93 36.13 34.90 35.32 33.50 12 

0.006 2.130 70.39a 68.30a 56.54b 72.29a 55.21b 24 
0.0073 3.302 83.88b 87.58b 72.83b 100.19a 70.70b 48 
0.0011 2.673 89.26b 90.24b 74.79c 110.01a 73.80c 72 
0.0001< 0.595 94.29b 93.66b 81.11c 112.83a 80.24c 96 

 .)P> 05/0(باشد  می دار معنیداراي اختالف  مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي  هر  میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2NS: not significant 

  

میزان گاز تولیدي حاصل از بخش نامحلول ولی قابل  4در جدول 
و همچنین ثابت نرخ تولید گاز در طی ) bفراسنجه (تجزیه در شکمبه 

اسـتفاده از اوره، پلـی اتـیلن    . ارائه شده است) cفراسنجه (انکوباسیون 
گالیکول، و هیدروکسید کلسیم تاثیر معنی داري بر میزان گاز تولیدي 

نداشت، ولی افـزودن هیدروکسـید سـدیم موجـب      b حاصل از بخش
که احتماالً به دلیل اثـرات آن بـر   ) >05/0P(شد  bافزایش فراسنجه 

هاي محلول و نامحلول ولی قابل تجزیه حاللیت برخی ترکیبات بخش

  ). 21(در شکمبه است 
محلول پاشی شاخ و برگ زرشک با محلول هیدروکسید سـدیم و  

شد، که احتماالً بـه دلیـل   ) c(رخ تولید گاز اوره موجب افزایش ثابت ن
هـا  ایـن بـاکتري  . اسـت  1هاي تجزیه کننده سـلولز اثر آنها بر باکتري

منحصراً از نیتروژن آمونیاکی به عنوان منبع نیتروژن اسـتفاده کـرده و   

                                                             
1- Cellulolytic 



  233...    هاي هضم برون تنی شاخ و برگتعیین ارزش غذایی، ترکیبات فنلی و فراسنجه

بنابراین با افزودن . قابلیت استفاده از اسیدهاي آمینه و پپتیدها را ندارند
ت نیتروژن آمونیاکی شکمبه، فعالیت این دسـته از  اوره و افزایش غلظ

دهـد کـه حـداکثر    مطالعات نشان می). 21(یابد ها افزایش میباکتري
گـرم نیتـروژن   میلـی  23تـا   19هاي بـین  اي در غلظتتخمیر شکمبه

افـزایش  ). 28(شـود  آمونیاکی در هر میلی لیتر مایع شکمبه ایجاد مـی 
پاشی با اوره و هیدروکسـید سـدیم    در اثر محلول) c(ثابت نرخ تجزیه 

توان به ترتیب به دلیل افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی و تغییر را می
نتایج مشابهی در زمان استفاده از . در حاللیت ترکیبات خوراك دانست

ها قبالً نیز گزارش شـده اسـت کـه بـا نتـاج      هاي غنی از تاننخوراك
نیـز  ) 39(زاده و همکـاران   ولـی ). 37، 15(مطالعه حاضر مطابقت دارد 

نشان دادند که افزودن اوره به سـیالژ پوسـت پسـته باعـث افـزایش      
  .اي آن گردیدقابلیت هضم شکمبه

استفاده از اوره، هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسـیم موجـب   
انرژي قابل متابولیسم شاخ و برگ زرشک گردیـد  ) >05/0P(افزایش 

ثیرات مثبت اوره بر فعالیت میکروبی تواند به دلیل تأکه می) 4جدول (
و کاهش ترکیبات فنلی موجود در ضایعات شـاخ و بـرگ   ) 21(شکمبه 

درصــد  2مشــابه بــا ایــن آزمــایش، افــزودن محلــول . زرشــک باشــد
هاي اقاقیا نیز موجب کاهش میزان تانن و هیدروکسید کلسیم به برگ

تابولیسم در افزایش انرژي قابل م). 41(افزایش انرژي متابولیسمی شد 
توانـد  پی استفاده از اوره، هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم، می

به دلیل کاهش غلظت ترکیبات فنلی و کاهش اثرات نامطلوب آنها بر 
این امر موجب افزایش بازدهی تخمیر خـوراك  . اي باشدهضم شکمبه

در شرایط آزمایشگاهی و همچنین افزایش ماده خشک ناپدید شده در 
برخالف نتایج مطالعـه حاضـر   ). >05/0P(نکوباسیون نیز گردید طی ا

ــوپین     ــاي ل ــه لوبی ــیم ب ــید کلس ــزودن هیدروکس ــزودن ) 27(اف و اف
موجب کاهش قابلیت هضم ) 35(هیدروکسید سدیم به باقالي هندي 

این محققـین دلیـل ایـن کـاهش را از     . اي ماده خشک گردیدشکمبه
ــول دســترس خــارج شــدن کربوهیــدرات در پــی افــزودن هــاي محل

اختالف مطالعه ). 31(هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم دانستند 
هـاي   حاضر با این مطالعات احتماالً به دلیل پایین بودن کربوهیـدرات 

محلول در برگ و شاخه زرشک است، هرچند نیاز به مطالعات بیشتري 
ر مقدار استفاده از پلی اتیلن گلیکول تأثیري ب. در این زمینه وجود دارد

انرژي متابولیسمی برآورد شده، بازدهی تخمیر خوراك، قابلیـت هضـم   
تواند به اي ماده خشک و قابلیت هضم ماده آلی نداشت که میشکمبه

دلیل عدم تأثیر معنی دار پلی اتیلن گلیکول بر کاهش غلظت ترکیبات 
  . فنلی باشد

  
  1هاي شاخ و برگ زرشکافزودن اوره، پلی اتیلن گلیکول، هیدروکسید سدیم و یا هیدروکسید کلسیم بر مقدار فراسنجه هاي قابلیت هضم در شرایط برون تنی در نمونهاثر  - 4 جدول

Table 4- The effect of adding urea, polyethylene glycol, sodium hydroxide or calcium hydroxide on in vitro digestibility parameters of 
the branches and leaves of Barberry1  

P-value SEM 
Treatment 

  فراسنجه
Parameter  Foliage and 

5% Ca (OH)2  
Foliage 
and 5% 
NAOH  

Foliage 
and 5% 

PEG  
Foliage 
and 5% 

urea  
Foliage 
without 

additives  
0.0397 1.118 47.21b 51.41a 45.89b 48.33b 44.22b  فراسنجهb )2 )درصد ماده خشک  

Parameters b (DM%)2 
0.0001< 0.001 0.034b 0.052a 0.025c 0.047a 0.039b  فراسنجهc )3 )میلی لیتر در ساعت  

Parameters c (ml / h)3 

0.0038 1.095 76.47a 71.37a 64.47b 74.26a 61.88b  میلی گرم(میزان ماده خشک ناپدید شده(  
dry matter disappearance (mg) 

0.0194 0.661 9.78ab 10.45ab 12.11ab 13.45a 8.56b  درصد(بازدهی تخمیر خوراك(  
Fermented feed efficiency(%)  

0.0035 0.258 11.81a 11.52a  9.92b 12.09a 9.74b  مگاژول در کیلوگرم ماده خشک(انرژي قابل متابولیسم(  
Metabolizable energy (MJ/ kg DM( 

0.0001< 0.380 78.14cb 76.20b 65.63a 79.88c 64.45a  درصد ماده خشک(قابلیت هضم ماده آلی(  
Digestibility of organic matter (DM%) 

  .)P> 05/0(باشد  دار می هاي  هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین1
  .ساعت انکوباسیون 24پس از ) میلی گرم ماده خشک 200میلی لیتر به ازاء (قابل تخمیر مقدار گاز تولید شده از بخش نامحلول و 2
 .)میلی لیتر در ساعت(ثابت نرخ تولید گاز در طی انکوباسیون 3

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2The amount of gas produced from the insoluble and fermentable (ml per 200 mg of dry matter) after 24 h of incubation.  
3Fixed rate of gas production during incubation (ml per hour). 

  
نیـز نشـان   ) 2(یج مطالعه حاضر خلیوندي و همکاران امطابق با نت

دادند که افزودن پلی اتیلن گلیکول به سـیالژ علوفـه اسـپرس تـاثیر     
با توجه به اینکه پلـی  . معنی داري بر مقدار انرژي متابولیسمی نداشت

هـاي مـورد اسـتفاده در مطالعـه     افزودنیاتیلن گلیکول بر خالف سایر 
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داري  بر کاهش مقدار کل ترکیبات فنلی، تانن کـل  نیحاضر، تاثیر مع
و تانن قابل هیدرولیز موجود در ضایعات شاخ و برگ زرشک نداشـت،  

پلی اتیلن گلیکول تأثیري بر مقدار انرژي متابولیسمی بـرآورد  بنابراین 
اي مـاده خشـک و   شده، بازدهی تخمیر خوراك، قابلیت هضم شکمبه

  .شتقابلیت هضم ماده آلی نیز ندا
  

  کلی نتیجه گیري
براساس نتایج مطالعه حاضر باال بـودن میـزان ترکیبـات فنلـی و     

ها در ضایعات شاخ و برگ زرشک، که پس از برداشـت محصـول   تانن
شود، استفاده از آن را در تغذیه زرشک به روش شاخه چینی حاصل می

در این مطالعه محلول پاشـی شـاخ و   . کندنشخوارکنندگان محدود می
اوره، ) بـر اسـاس مـاده خشــک   (درصـد   5محلـول  بـرگ زرشـک بـا    

داري موجـب  هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم بـه طـور معنـی   
کاهش مقدار کل ترکیبات فنلـی، تـانن کـل و تـانن قابـل هیـدرولیز       
موجود در ضایعات شاخ و برگ زرشک گردیـد، ولـی اسـتفاده از پلـی     

در مورد تانن متـراکم شـرایط   . تیلن گلیکول تاثیر معنی داري نداشتا
هـاي متـراکم در گـروه    برعکس بود و بیشترین کاهش غلظـت تـانن  

مقدار تولیـد گـاز   . محلول پاشی شده با پلی اتیلن گلیکول مشاهده شد
اي و بـازدهی  در شرایط آزمایشگاهی، فراسنجه هـاي هضـم شـکمبه   

اوره، هیدروکسید سدیم و آزمایشی حاوي تخمیر خوراك در تیمارهاي 
به طور کلی استفاده از روش محلـول  . هیدروکسید کلسیم بهبود یافت

پاشی شاخ و برگ زرشـک بـا اوره نـه تنهـا موجـب کـاهش غلظـت        
بـر فعالیـت   ها گردیـد، بلکـه اثـرات مثبتـی نیـز      ترکیبات فنلی و تانن

لن گلیکـول،  پلـی اتـی  بنابراین در مقایسـه بـا   . میکروبی شکمه داشت
هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم استفاده از محلـول پاشـی بـا    
. اوره در کاهش ترکیبات فنلی و بهبـود بـازدهی تخمیـر مـوثرتر بـود     

هرچند که مطالعات بیشتري در خصوص تعیین بهترین درصد افزودن 
هـا  اوره و یا استفاده از سایر ترکیباتی که قادر به ایجاد پیونـد بـا تـانن   

  . رسدتند ضروري به نظر میهس
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Introduction This study was intended to evaluate the nutritional value, phenolic compounds and digestibility 

coefficients of barberry leaves.  Berberis vulgaris is one of the major crops in the province. The province has 
more than 70 percent and 95 percent of the total area under cultivation of barberry. Waste and foliage of barberry 
harvest traditionally used to feed livestock Tannin concentration greater than 3 to 4 percent in food, can have 
negative effects on digestibility in ruminants and in particular to reduce the absorption of dietary protein. So it 
can be expected that high amounts of tannins within waste foliage of barberry reduce its efficiency in ruminants 
to be fed. Several studies have shown that the addition of certain compounds such as urea, polyethylene Due to 
the high volume of barberry foliage that remains after harvesting and the possibility of its use in animal nutrition, 
this study tried to determine some nutrient compounds, phenolic compounds and degradation parameters were 
barberry leaves. In addition, in this study to determine the best additives are effective in reducing the 
concentration of tannins and phenolic compounds, urea, polyethylene glycol, sodium hydroxide and calcium 
hydroxide were compared. 

Materials and method As the samples were dried by the sun for 6 days. The amount of 5% by weight (dry 
matter basis) urea, polyethylene glycol, sodium hydroxide or calcium hydroxide that was prepared with distilled 
water, was sprayed on 5 kg of the sample and thoroughly mixed. Each of the treatments were prepared in 
triplicate. Treatments include: 1) control (foliage without additives), 2) foliage with 5% solution of urea, 3) 
foliage with 5% polyethylene glycol, 4) foliage with 5% sodium hydroxide, 5) with 5% calcium hydroxide was 
foliage. The sample were kept in anaerobic plastic containers for 3 days and then opened and dried at room 
temperature. Samples were analyzed for crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, ether extract, 
total phenolic compounds, total tannins, condensed tannins, hydrolysable tannins and some mineral content (Na, 
Cl, Ca, K and P). The in vitro gas production method was used for estimation the DM fermentation parameters. 

Results and Discussion The chemical composition of foliage barberry is almost the same with the few 
studies conducted in this regard. Minor differences between the results of this study and the other results showed 
that the colleagues can be due to differences in climate and environmental conditions and physiological 
characteristics of the plant's genetics. The results showed that addition of urea, Sodium hydroxide and Calcium 
hydroxide led to a significant reduction of total phenolic compounds, total tannins and hydrolysable tannins 
compared with the control sample. The in vitro gas production and fermentative parameters were improved 
flowing urea, sodium hydroxide and calcium hydroxide treatment. The results showed that treatment with urea 
was more effective in reduction of tannins and improvement the fermentative parameters of branches and leaves 
of Barberry compared to other treatments. 

Conclusion Based on our results and high levels of phenolic compounds in the waste foliage barberry 
sprayed with a solution of 5% (based on dry matter) of urea, sodium hydroxide and calcium hydroxide 
significantly reduced the amount of total phenolic compounds, tannins and hydrolysable tannin in the leaves of 
Berber is vulgaris lesions, but polyethylene glycol had no significant effect. On the contrary condensed tannin 
conditions and the maximum reduction in the concentration of condensed tannins were observed in the group 
had been sprayed with polyethylene glycol. The amount of gas produced in laboratory conditions, parameters of 
rumen fermentation and feed efficiency in experimental treatments with urea, sodium hydroxide and calcium 
hydroxide recovered. 
 

Key word: Tannins, In vitro gas production, Branches and leaves of Barberry, Fermentative parameter. 
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