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  چکیده

شکمبه        ضم، برخی پارامترهاي خونی و تخمیري  شی از یونجه جیره با برگ درخت عناب و تأثیر آن بر قابلیت ه سی جایگزینی بخ اي در جهت برر
شد. جایگزینی برگ درخت عناب     12و  6، 0هاي نر بلوچی، آزمایشی در قالب سه تیمار (  بره درصد برگ درخت عناب) بر پایه طرح کامال تصادفی انجام 

داري بر میانگین مصرف خوراك روزانه، قابلیت هضم مواد مغذي، برخی پارامترهاي خونی و تخمیري شکمبه داشت،     ا بخشی از یونجه جیره، تأثیر معنی ب
ــم پروتئین خام، گلوکز، نیتروژن اوره  pHکه طوريبه ــکمبه، قابلیت هض ــد برگ درخت عناب، کاه 12و  6اي خون در تیمارهاي حاوي مایع ش ش درص

سترول،       معنی شترین مقدار کل شان داد. در میان تیمارها، بی شاهد ن سبت به  صد برگ عناب بود. نتایج   12مربوط به جیره حاوي  LDLو  HDLداري ن در
اي کمبهشهاي تخمیري درصد برگ عناب، اثرات منفی بر قابلیت هضم مواد مغذي، فراسنجه 6حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از جیره حاوي 

 و خونی نداشت.
  
  .هاي پرواري، تانن، ترکیب شیمیایی، عملکردبرگ عناب، بره هاي کلیدي:واژه 

  
   1  2  3  مقدمه

صنعت دامپروري بوده و از       سی  سا تأمین علوفه یکی از نیازهاي ا
طرفی اســـتفاده از منابع خوراکی با کمترین هزینه مورد توجه اســـت. 
ندارد،         ــان  ــتفاده از مواد خوراکی که رقابتی با زنجیره غذایی انسـ اسـ
غذي از چنین          تأمین مواد م هدف افزایش  با  کار موجود  بهترین راه

اي است. در این راستا استفاده    هایی براي تغذیه حیوانات مزرعهخوراك
اي با کیفیت پایین و بقایاي صـنایع غذایی و کشـاورزي   از منابع علوفه

درختی کوتاه  4). عناب34جه متخصصین تغذیه دام بوده است (   مورد تو
سیار مقاوم   متر هم می 12متر بوده و گاهی تا  8تا  2با ارتفاع  سد و ب ر

 حدود ایران 	سطح زیر کشت محصول عناب در    باشد.  به خشکی می 
 حدود یعنی آن %95 از بیش سطح  این از 		که باشد  می هکتار 		3000
سان  در آن هکتار 2850 صول  تن		4200 و شده  واقع	جنوبی خرا  مح
 گردد می 	تولید آن از عناب

تازه درخت عناب حاوي       ) گزارش کرد که برگ 24مورتون ( هاي 
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شک کردن برگ     ست که با خ ، این ممانعت کننده از بین  هاساپونین ا
ــد تغذیهمی اي در برگ رود. همچنین عناب داراي یک ماده متبلور ضـ

سید   نامخود به سید زیزیفوتانیک  5زیزیفیکا ست    6و یک تانن به نام ا ا
ــم   که ممانعت کننده پروتئین در برگ عناب می      ــد و قابلیت هضـ باشـ

سیري از  ها و بوتهدهد. درختچهپروتئین را کاهش می هاي مناطق گرم
ه باشد کجمله عناب حاوي مواد ضد تغذیه اي نظیر تانن و اگزاالت می

ند  می کاهش خوش    توان عث  یاري    خوبا ــرف اخت کاهش مصـ راکی و 
درصـــد ماده  5). تانن متراکم به میزان 28خوراك توســـط دام گردد (

شک در جیره تأثیري بر نیتروژن آمونیاکی و   شکمبه ندارد   pHخ مایع 
شک، پروتئین     نتایج مطالعه ).1( ضم ماده خ شان داد که قابلیت ه اي ن

صاره عاري از ازت و ماده آلی برگ درخت عناب ب  ترتیب برابر هخام، ع
ــک می 556و  336، 387، 527 ــد(گرم در کیلوگرم ماده خش ). 17باش

 خوراکیخوشدلیل عدم مطالعات نشان داده که تانن موجود در جیره به
تواند قابلیت هضم و مصرف ماده خشک    ها، میو باند شدن با پروتئین 

4- Zizyphus jujube mill 
5- Acid Zizyphic 
6- Acid  Zizyphotannique 
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با   ها قادر بوده در اثر پ  ). تانن 30خوراك را تحت تأثیر قرار دهد (    یوند 
جاد         گلیکوپروتئین ند را در دهان حیوان ای مان حالتی گس  هاي بزاقی 

ــده و در نهایت خوش ــح بزاق ش ا ر خوراکیکند که باعث افزایش ترش
ــتفاده از پلی اتیلن گلیکول در خوراك 35دهند ( کاهش می  هاي  ). اسـ

ــترســـی مواد مغذي خوراك و          حاوي تانن باعث افزایش قابلیت دسـ
س  سم کاهش راندمان ا شکمبه     هايتفاده از خوراك براي میکروارگانی

زمانی دار باعث همهاي تانن). این کاهش نرخ هضم در خوراك30شد (
ــازي مواد مغذي مختلف می ــنتز  رهاس ــود که نتیجه آن افزایش س ش

شخوارکنندگان مفید     پروتئین میکروبی می سم براي ن شد. این مکانی  با
 ژن غیر پروتئینی به روده کوچک  بوده، زیرا باعث افزایش جریان نیترو   

شم و شیر در دام خواهد       شده که متعاقباً باعث افزایش تولید گوشت، پ
باعث کاهش جمعیت پروتوزوآ و افزایش نسبت مولی   شد. حضور تانن  

توان نتیجه می کلی طور ). به39شـد ( in vivo پروپیونات در شـرایط  
ــت باعث  افزایش راندمان گرفت که مقدار کم تانن در جیره ممکن اس

  پروتئین میکروبی گردد.
 ویژه استانبا توجه به محدود بودن منابع خوراك دام در کشور و به

شور به     سان جنوبی از یک طرف و نیاز روز افزون جمعیت دامی ک خرا
منابع خوراکی از طرف دیگر، شــناســایی و اســتفاده بهینه از بقایاي    

کشـاورزي بومی و  ویژه محصـوالت فرعی  محصـوالت کشـاورزي، به  
ســازگار با شــرایط نامســاعد اقلیمی، جهت پاســخگویی به بخشــی از  

ــوب می  ــروري محس ــور امري ض ــود. از نیازهاي خوراك دامی کش ش
که تحقیقات بســـیار کمی در رابطه با اســـتفاده از برگ درخت آنجایی

سی       ضر برر ست، هدف از تحقیق حا عناب در تغذیه دام انجام گرفته ا
ــتفاده از  برگ درخت عناب در جایگزینی با یونجه بر عملکرد،       اثر اسـ

اي ههاي خون و خصوصیات هضمی و تخمیري در تغذیه بره   متابولیت
  باشد.نر بلوچی می

  
  هامواد و روش

  تعیین ترکیب شیمیایی
سف،     نمونه ستان خو شهر هاي برگ درخت عناب از باغات اطراف 

ستان خراسان جنوبی جمع   ه تغذیه دام گروه آوري و به محل آزمایشگا ا
شد. براي آنالیز تقریبی،      شاورزي بیرجند منتقل  شکده ک علوم دامی دان

شی     تمام نمونه سیاب چک سیله آ با  100(مدل  هاي مورد آزمایش به و
ستفاده قرار گرفت. آنالیز      میلی 1قطر توري  شده و مورد ا سیاب  متر) آ

یواره ) انجام شد و براي تعیین د AOAC )1 شیمیایی بر اساس روش   
ســوســت و ســلولز طبق روش ونســلولی و دیواره ســلولی بدون همی

 ) تعیین شد.38همکاران (
  

  تعیین کل ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم
ساس روش ماکار (  ) و 19میزان کل ترکیبات فنولی و تانن کل برا

  گیري شد.اندازه )26تانن متراکم براساس روش پاتر و همکاران (
  هاي آزمایشیجیرهها و دام

با میانگین    24جهت انجام آزمایش از تعداد      رأس بره نژاد بلوچی 
ماهگی  85/5±50/32 ــن پنج  کده     و سـ ــ حد دامپروري دانشـ در وا

و  6، 0هاي آزمایشی شامل سطوح جیرهکشاورزي بیرجند استفاده شد.    
صد برگ درخت عناب به  12 صورت جایگزین با یونجه مطابق نرم  در

ــخه ( SRNSافزار  ــدند (جدول    1,9,6069نسـ هاي  ). جیره1) تهیه شـ
شده   کامالً سبت   مخلوط  سانتره) تهیه و در   70به  30با ن (یونجه و کن

ــد. اختیار بره ــی براي مدت جیرهها قرار داده ش روز به  15هاي آزمایش
صر     75پذیري و منظور عادت صبح و ع روز دوره آزمایش در دو نوبت 
ساعات،   ساوي و آب نیز به طور آزاد در اختیار  ) به میز20و  8(در  ان م

ــبح روز بعد، قبل از ریختن خوراك باقی ها قرار گرفت. بره مانده در صـ
نه    خوراك آن روز جمع ــرف خوراك روزا ــده تا مصـ آوري و توزین شـ
ــبه گردد. دام    10ها در طول دوره پرواربندي به طور مرتب هر     محاسـ

سنگی  روز یک شدند. افزایش    نساعت وز  16بار پس از طی گر شی  ک
سیم بر تعداد روزهاي   وزن روزانه، از تفاوت وزن نهایی از وزن اولیه، تق

ها و ضــریب تبدیل خوراك در کشــی دامپرواربندي پس از هر بار وزن
صرفی به       شک م سیم میانگین مقدار ماده خ کل دوره پرواربندي از تق

  شد.هاي هر تیمار محاسبه میانگین کل افزایش وزن زنده بره
  

  تعیین قابلیت هضم
ضم، از روز   روز از  10پرواربندي به مدت  65براي تعیین قابلیت ه
  گیرينمونهمانده در آخور و مدفوع خوراك مصرفی روزانه، خوراك باقی

ساعت خشک    72گراد به مدت درجه سانتی  55ها در دماي شد، نمونه 
ازه با اند ) و سپس آسیاب شدند. قابلیت هضم هر یک از مواد مغذي    2(

  گیري غلظت مواد مغذي در خوراك مصرفی و مدفوع محاسبه شد.  
  

  هاي تخمیري شکمبهفراسنجه
ــاعت بعد از اولین وعده     2دوره آزمایش   75و  50، 25در روز  سـ

ــط لوله مري با  غذایی مبادرت به نمونه ــکمبه توس ــیرابه ش گیري از ش
ــله  کمک پمپ خأل  ــد و بالفاص ــط  pHش جیتال متر دی pHآن توس

Metrohm,140)     که ــورتی  ید. در صـ بت گرد آن در  pH) تعیین و ث
شد که با مقداري بزاق مخلوط شده محدوده قابل انتظار نبود فرض می

گرفت. در مرحله بعد، گیري مجدداً صـــورت میاســـت، بنابراین نمونه
لیتر از آن میلی 5شیرابه شکمبه توسط پارچه متقال چهار الیه صاف و     

شد،  نرمال به آن اضافه   2/0برابر حجم آن اسید کلریدریک  برداشته و  
درجه سانتی گراد منتقل  -20این نمونه نیز بالفاصله به فریزر با دماي 

) 6شد. نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه مطابق روش فنل هیپوکلرایت (  
  تعیین شد.

  



  3     ...جایگزینی بخشی از یونجه جیره با برگ درخت عناب و حسن پور تقی آباد و همکاران، 

  
  ماده خشک) هاي پرواري (درصدهاي آزمایشی مورد استفاده برهی و ترکیب شیمیایی جیرهاجزاء  مواد خوراک -1جدول 

Table 1- The ingredients and chemical composition of experimental diets used for fattening lamb (% dry matter)  
  هاي آزمایشی جیر

Experimental diets   
  ترکیب مواد خوراکی
Feedstuff ingredients  

12% 6% Control   
 علوفه یونجه 30 24 18

Alfalfa 

  برگ عناب 0 6 12
Jujube leaf 

  دانه جو 34 34 34
Barley grain 

  دانه ذرت 16 16 16
Corn grain 

  سبوس گندم 5 5 5
Wheat bran 

  کنجاله سویا 3 3 3
Soybean meal 

  کنجاله تخم پنبه 5 5 5
Cotton seed meal 

  مالس چغندر 4 4 4
Beet molasses 

  جوش شیرین 0.5 0.5 0.5
Sodium bicarbonate 

  نمک 0.5 0.5 0.5
Salt 

1 1 1 
  مکمل ویتامینی و معدنی1

1Vitamin and mineral premix 

  کربنات کلسیم 1 1 1
Calcium carbonate 

  جمع کل 100 100 100
Total 

  ترکیب شیمیایی      
Chemical composition 

  ماده خشک 94.56 94.39 93.71
Dry matter 

  (مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک) انرژي قابل متابولیسم 2.4 2.4 2.3
DM)1- Metabolisable energy (Mcal kg 

  (درصد ماده خشک) پروتئین خام 15.65 14.70 14.14
Crude protein (% DM) 

  شوینده خنثی(درصد ماده خشک) الیاف نامحلول در  43.09  40.08 37.38
NDF (% DM) 

  (درصد ماده خشک) الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 22.27 21.97 21.32
ADF (% DM) 

  (درصد ماده خشک) کلسیم 0.78 0.80 0.84
Calcium (% DM) 

 (درصد ماده خشک) فسفر 0.49 0.47  0.46
Phosphous (% DM) 

 1/0گرم سدیم،  60میلی گرم کبالت،  100گرم آهن،  3گرم روي،  3گرم  منگنز،  E،2واحد بین المللی ویتامین  D ،100واحد بین المللی ویتامین A ،100000واحد بین المللی ویتامین  500000در هر کیلوگرم جیره:  1
  گرم سلنیوم. 001/0گرم مس و  3/0گرم منیزیم،  20گرم کبالت،  1/0گرم فسفر،  90گرم کلسیم،  180گرم ید، 

1 Each kilogram of vitamin-mineral premix contained: Vitamin A (500,000 IU), Vitamin D (100,000 IU), Vitamin E (100), Iron (3 gr), Copper (0.3 
gr), Manganese (2 gr), Zinc (3 gr), Iodine (0.1 gr), Cobalt (0.1 gr), Phosphous (90 gr), Calcium (180 gr), Sodium (60 gr), Magnesium (20 gr). 
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  هاي خونیتعیین فراسنجه
دوره آزمایش و دو ساعت بعد از تغذیه از  75و  50، 25در روزهاي 

مام دام  ید وداج خون   ت نه    ها از ور ید. نمو جام گرد هاي خون  گیري ان
ــدند. یک لوله  2در مربوط به هر دام  لوله آزمایش مجزا جمع آوري ش

ضد انعقاد      ستخراج پالسما و یک لوله بدون ماده  حاوي هپارین براي ا
سرم بود. نمونه    ستخراج  شده به مدت  هاي خون جمعبراي ا  10آوري 

دور در دقیقه ســانتریفیوژ شــدند و ســرم یا پالســماي  3000دقیقه در 
ــل از آن ــپس جحاص هت آنالیزهاي بعدي در فریزر و ها جدا گردید، س

ــانتی  -20دماي   ندازه    درجه سـ ــدند. ا گیري گلوکز، گراد نگهداري شـ
سترول،   سرید، اوره و نیتروژن اوره  ،HDL ،LDLکل اي خون تري گلی

فاده از    ــت یه روش      کیت با اسـ پا پارس آزمون، بر  ــرکت  هاي  هاي شـ
ستگاه اوتوآناالیزر       شگاهی و توسط د ستاندارد آزمای  Chem Gesan(ا

200, Italy( .انجام گرفت  
  

  تجزیه و تحلیل آماري
 2/9ویرایش  SASها با استفاده از نرم افزار   آنالیزهاي آماري داده

شد. داده  صرف خوراك و عملکرد آن و قابلیت  انجام  هاي مربوط به م
ساس مدل         صادفی و برا ستفاده از طرح کامالً ت ضم ماده مغذي با ا ه

 شدند. آنالیز واریانس 1شماره 
یل تکرار داده        داده به دل هاي خونی  پارامتر به  ها در  هاي مربوط 

ماري         مدل آ با  مان  ، روش ترکیبی Measurement Repeatedز
)Mixed Model(  در قالب طرح کامالً تصادفی و با مدل آماري شماره
سه میانگین  2 ا همورد تجزیه تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند و مقای

  آزمون توکی انجام شد. با استفاده از
  )1 (                                                Yij = 	μ	 + 	Ti + ɛij    

Yij = μ + 	Ti	 + Wj + (Ti × Wj) + ɛijk  )2(               
: میانگین مشــاهدات، µ: صــفت مورد مطالعه،  ijYدر این معادله، 

iT  ،مار مان و       : jW×iT: اثر تی مار و ز بل تی قا طاي   kijeاثر مت : اثر خ
  باشد.آزمایش می

  
  نتایج و بحث

  ترکیب شیمیایی 
شیمیایی برگ عناب در جدول     صل از آنالیز  شده   2نتایج حا ارائه 

ــت. مورتون ( -9/16) میزان پروتئین خام برگ درخت عناب را   24اسـ
. این مقدار در آزمایش درصــد براســاس ماده خشــک ذکر کردند 9/12

شتنی و همکاران     14) برابر 25ناچ و همکاران ( صد و در آزمایش با در
ستون (    1/15) برابر 4( صد بود. کونگو مانیال و پر  NDF) میزان 15در

ست آوردند که با مقدار این آزمایش       1/45را  شک به د صد ماده خ در
باشـــتنی و همکارا      5/41( مایش  با آز ما  ) هم 4ن () هم خوانی دارد، ا

درصد  2/11درصد). مقدار خاکستر برگ درخت عناب  32خوانی ندارد (
شک بود که با مقدار آزمایش مورتون (    ساس ماده خ ) هم خوانی 24برا

ستر برگ  2005). هوبونیت و همکاران (2/10-7/11دارد ( ) میزان خاک
ــده در  7/6درخت عناب را  درصــد گزارش کردند که از مقدار تعیین ش

شتنی و همکاران (   این آزما ست. با ستر برگ  4یش کمتر ا ) میزان خاک
ــاس ماده خشــک گزارش کردند که از   9درخت عناب را  ــد براس درص

مقدار تعیین شـــده در این آزمایش کمتر اســـت. دلیل این اختالف را    
ــت       می توان احتماالً مربوط به تنوع اقلیمی یا تفاوت در مرحله برداشـ

  دانست.
  

  ل و تانن متراکمترکیبات فنولی، تانن ک
نتایج حاصــل از آنالیز کل ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم 

ارائه شده است. براساس این نتایج مقدار تانن کل در برگ    3در جدول 
شتنی و همکاران (    1/3درخت عناب حدود  صد بود که با نتایج با ) 4در
به میزان  ) مطابقت دارد، از طرفی مقدار تانن کل10و چما و همکاران (

ــط هوبونیت و همکاران  ــده توس قابل توجهی کمتر از مقدار گزارش ش
  درصد). 7/11) است (7(

  
  مصرف خوراك

نه و        نه روزا ــرف خوراك، افزایش وزن روزا به مصـ تایج مربوط  ن
ارائه شده است. اختالف آماري براي  4ضریب تبدیل خوراك در جدول 

اما بر افزایش )، P>05/0مصرف خوراك در بین تیمارها مشاهده شد (   
مشــاهده نشــد  در بین تیمارها  وزن روزانه و ضــریب تبدیل خوراك

)05/0>P.(     ــطح برگ درخت عناب در جیره به طور خطی افزایش سـ
صرف خوراك در        شد. کاهش م صرفی  شک م منجر به کاهش ماده خ

هاي     مار کاهش           12و  6تی لت  به ع ناب  خت ع درصـــد برگ در
  باشد. خوشخوراکی و همچنین وجود تانن در برگ می

)، ماده خشک مصرفی بزهاي تغذیه شده با    4باشتنی و همکاران ( 
وي برگ درخت عناب در مقایسه با جیره شاهد را گزارش    هاي حاجیره

صرف خوراك در جیره حاوي     شترین مقدار م  5/7نمودند به طوریکه بی
صرف خوراك در جیره حاوي     صد برگ عناب و کمترین مقدار م  15در

ــد. لیو و همکاران (   ــاهده ش ) افزایش ماده 18درصــد برگ عناب مش
شده با جیره       سفندان تغذیه  صرفی گو شک م هاي حاوي برگ توت خ

شترین        شاهد را گزارش کردند به طوریکه بی سه با جیره  سفید در مقای
صرف خوراك در جیره حاوي   شد که      24م شاهده  صد برگ توت م در
ضر می نتایج این آزمایش عکس یافته شد.  هاي تحقیق حا امی در تمبا

تحقیقات دلیل کاهش ماده خشک مصرفی با افزایش سطح استفاده از     
هاي فرعی کشــاورزي، میزان باالي ترکیبات فنولی بویژه تانن هفرآورد

 کاهشتوانند موجب ها میاین محصوالت ذکر شده است، چرا که تانن
  خوراکی و متعاقباً کاهش مصرف خوراك دام شود.خوش
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  قابلیت هضم
ارائه شده است. اختالف    5نتایج مربوط به قابلیت هضم در جدول  

ضم   شد (  آماري براي قابلیت ه شاهده  اما )، P>05/0در بین تیمارها م

در بین تیمارها  ADFو  NDFماده خشک، ماده آلی ،  بر قابلیت هضم 
ها، به افزودن برگ درخت عناب در جیره بره. )P<05/0مشاهده نشد (  

 ).P>05/0طور خطی قابلیت هضم پروتئین خام کاهش یافت (
  

  ترکیب شیمیایی برگ عناب و یونجه (درصد ماده خشک) -2جدول 
Table 2- The chemical composition of the jujube leaf and alfalfa (% dry matter) 

  عصاره اتري
Ether 

Extract 

  ماده آلی
Organic 
Matter 

  خاکستر
Ash 

- دیواره سلولی بدون همی
  سلولز

Acid detergent fiber  

  دیواره سلولی
Neutral detergent 

fiber 

  پروتئین خام
Crude 
protein 

  ماده خشک
Dry 

Matter 

  ماده خوراکی
Feedstuff  

1.8 88.70 11.30 13.50 41.50 7.61 93.93 

  برگ عناب
Jujube 
leaf 

  

1.1 90.03 9.97 3.40 40.81 14.57 93.56 
  یونجه
Alfalfa 

  
 

  و یونجه (درصد ماده خشک) ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم برگ عناب -3جدول 
Table 3- The composition of total phenols, tannins and condensed tannins the jujube leaf (% dry matter)  

  تانن متراکم
Condensed tannin 

  تانن کل
Tannins 

  فنول کل
Total phenol 

  ماده خوراکی
Feedstuff  

  برگ عناب 4.7 3.1 0.48
Jujube leaf  

  
  1هاي نر بلوچیتأثیر سطوح مختلف برگ عناب بر عملکرد  بره -4جدول 

Table4- Effect of different levels of jujube leaf on performance of Baluchi male lambs1 
 

P-value 
  

SEM 
  2هاي آزمایشی جیره

     2Experimental diets  
 فاکتورها
Parameters  

    3 2 1   
<0.0001 8.88 c1344.72  b1377.98 a1475.89 (گرم در روز) میانگین خوراك مصرفی  

Average daily feed intake (g/day) 
  میانگین افزایش وزن روزانه (گرم در روز) 184.8 171.1 166.8 0.01 0.78

Average daily weight gain (g/day) 
  ضریب تبدیل خوراك 8 8.05 8.09 0.50 0.37

Feed Conversion Ratio 
  میانگین وزن اولیه (کیلوگرم) 31.45 32.35 32.79 1.17 0.71

Average of Initial Weight (kg) 
  میانگین وزن پایانی 45.31 45.18 45.29 0.95 0.99

Average of Final Weight (kg)  
  ).P> 05/0داري با یکدیگر دارند (هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیمیانگین 1
  درصد. 12) برگ عناب 3درصد،  6) برگ عناب 2) جیره شاهد (برگ عناب صفر درصد)، 1 2 

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 1) control (jujube leaves 0 %), 2) jujube leaves 6 %, 3) jujube leaves12 %. 

              
  

اي نشـــان داد که با افزایش ســـطح تانن متراکم در نتایج مطالعه
درصــد ماده خشــک، قابلیت هضــم پروتئین کاهش   2جیره به میزان 

). 30تحت تأثیر قرار نگرفت ( NDFیافته، اما قابلیت هضم ماده آلی و 
شان دادند افزایش می 36سریرانگوجو و همکاران (  زان تانن در جیره ) ن

درصد ماده خشک اثر منفی بر قابلیت هضم ماده آلی و  2/1گوسفند تا 
شت. کاندو و همکاران (  شان دادند وجود  16پروتئین ندا صد   2/3) ن در

هاي حاوي تفاله چاي تأثیر منفی بر قابلیت هضم  تانن متراکم در جیره
شت.       شوینده خنثی بزها ندا شک و الیاف نامحلول در  ن بنابرایماده خ



  1400بهار  1، شماره 13نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     6

اثر منفی تانن بر قابلیت هضم پروتئین بسیار بیشتر از اثر آن بر قابلیت    
هضم ماده خشک و فیبر جیره است. تأثیر آنها بر قابلیت هضم پروتئین 

 pHها در تشکیل پیوندهاي هیدروژنی است که در   براساس توانایی آن 
مدتاً نن عپایدار هستند. تغییر در هضم ناشی از مصرف تا     8تا  5/3بین 

ــم روده      ــکمبه و تغییر در قابلیت هضـ ي  ابا تغییر در الگوي تخمیر شـ
دار قابلیت ). احتماالً یکی از دالیل کاهش غیر معنی11همراه اســـت (

باشد. نتایج می هضم ماده خشک در آزمایش حاضر وجود تانن در جیره
ــان داد که تانن  مطالعه   هش اها، نرخ تجزیه پروتئین و فیبر را کاي نشـ

ــم ماده خشـــک، ماده آلی و ). در مطالعه20دهد (می اي، قابلیت هضـ
ــفندان، تحت تأثیر افزودن      ــد تانن   5/2پروتئین خام جیره گوسـ درصـ

یاه   فت (  Acacia mearnsiiموجود در گ تایج پژوهش  8قرار نگر ). ن
ست که تانن موجود در برگ       ضوع ا ضر احتماالً بیان کننده این مو حا

ست  ست با الیاف به ویژه نوع همی درخت عناب نتوان د سلولزي موجو ه ا
ــکیل     ــکیل دهد، زیرا اگر این کمپلکس تشـ در خوراك کمپلکس تشـ

سیدي تأثیر منفی       می شوینده ا ضم الیاف نامحلول در  شد بر قابلیت ه
شت. پروتوزوآ   شکمبه برعهده دارد      30تا  25دا ضم الیاف در  صد ه در

ــاید یکی از دالیل کاهش غیر م   13( دار الیاف نامحلول در عنی)، لذا شـ
شــوینده اســیدي در آزمایش حاضــر را بتوان به تأثیر برگ عناب به   
سبت      شتن تانن (مهار پروتوزوآ) بر کاهش جمعیت پروتوزوآ ن سطه دا وا

  داد. 
  

  پارامترهاي تخمیري شکمبه
ر د و نیتروژن آمونیاکی مایع شــکمبه pHنتایج مربوط به میانگین 

ــت.   6جدول   ــده اسـ مایع   pHاختالف آماري براي میانگین   ارائه شـ
). نتایج نشان داد استفاده P>05/0( شکمبه در بین تیمارها مشاهده شد

سطوح مختلف برگ عناب، میانگین   شکمبه   pHاز  معنی  طوربهمایع 
  یابد.  داري کاهش می

  
  1آزمایشی جیره هايبرخی مواد مغذي در   (%)قابلیت هضم  -5جدول 

1s dietexperimental the of  (%) igestibilitydutrition N -Table 5  

 
P-value 

  
SEM 

  2هاي آزمایشی جیره
2Experimental diets   

 فاکتورها
Parameters  

    3 2 1   
  ماده خشک 66.12 66.49  65.39 0.55 0.22

Dry matter 

  ماده آلی 70.53 69.65 67.45 0.85 0.06
Organic matter 

0.01 1.61 b55.50 b60.11 a66.03 پروتئین خام  
Crude protein 

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 55.49 54.13 52.75 0.59 0.13
Neutral Detergent Fiber 

  الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 44.53 43.34 41.54 1.11 0.16
Acid Detergent Fiber  

  ).P> 05/0داري با یکدیگر دارند (هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیمیانگین 1 
  درصد. 12) برگ عناب 3درصد،  6) برگ عناب 2) جیره شاهد (برگ عناب صفر درصد)، 1 2

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 1) control (jujube leaves 0 %), 2) jujube leaves 6 %, 3) jujube leaves12 %. 

  
pH     مایع شـکمبه مهمترین عامل در تعیین قابلیت هضـم خوراك

به کمتر از       ــقوط آن  که سـ گان بوده  ند ــخوارکن یت   8/5در نشـ عال ، ف
سم   باکتري سایر میکروارگانی شکمبه مح   ها و  سلولیتیک در  ود دهاي 

بازده خوراك را کاهش می       یاف و  ــم ال   ).14دهد ( کرده و قابلیت هضـ
شکمبه در این آزمایش،  به علت وجود تانن   pHاحتماالً دلیل کاهش 

در برگ عناب و یا کاهش جمعیت پروتوزوآیی در شـکمبه بوده اسـت،   
ــگران گزارش کردند که خوراك    هاي حاوي تانن   اگرچه برخی پژوهشـ

ست (  شکمبه ن  pHاثري بر  شته ا شان داد که  ). نتایج مطالعه40دا اي ن
سطوح مختلف برگ عناب در جیره، میانگین   و غلظت  pHبا افزایش  

ــکمبه بزهاي کرکی تحت تأثیر قرار نگرفت  نیتروژن آمونیاکی مایع ش

شان داد که تانن نتایج مطالعه ). 4( سفند، موجب   هااي ن در خوراك گو
شکمبه می  pHکاهش  ). با توجه به اینکه برگ درخت 23(شود  مایع 

شده در این آزمایش حاوي   ستفاده  صد تانن بود، احتمال   1/3عناب ا در
دارد میزان تانن موجود در آن هیچ اثري روي تخمیر نداشــته اســت.  

ــاهده می  5طور که در جدول   همان  ــود، اختالف آماري براي  مشـ شـ
شکمبه در بین تیمارها    شاهده ن غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع    شد م

)05/0>P(    ــکمبه، بین تا   90/10. دامنه مطلوب نیتروژن آمونیاکی شـ
یا  28( 40/15 به    تریلیلیم 100گرم در میلی 30تا   50/8) و  ته  ــ بسـ

ــد. ) می22مقدار آلی قابل تخمیر (    ــر دامنه      باشـ لذا در آزمایش حاضـ
یت           عال حد مطلوب براي ف به در یاکی شـــکم تغییرات نیتروژن آمون
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شت.   سم میکروارگانی شکمبه قرار دا ) در 37زاده و همکاران (ولی هاي 
کاه  %24) 1سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما  که تیمارها شامل،   

ندم،   ندم و    %16) 2گ ما،  %8کاه گ ندم و    %8) 3برگ خر  %16کاه گ
و نیتروژن آمونیاکی  pHباشــد، بر برگ خرما می %24) 4برگ خرما و 

شکمبه  بره  شان دادند که میزان    هاي بلوچی مایع  سی نمودند و ن برر
pH ــکمبه بره ــده با جیره هاي متفاوت معنیمایع ش ار دهاي تغذیه ش

ها اندکی نسبت به دیگر جیره  1 ههاي تغذیه شده با جیر نبود اما در بره
شان داد که میزان ازت آمونیاکی در   باالتر بود. همچنین این آزمایش ن

ــد که با افزایش میزان برگ  دار نبود، اماها معنیبین جیره ــاهده ش مش
ــد که می       ته شـ یاکی کاســـ  تواند خرما در جیره، از میزان نیتروژن آمون

شانه  شد.       ن شکمبه با شده به  ستفاده بهتراز ازت وارد  ژن نیترو اي از ا
ــکمبه از مواد نیتروژن   یاکی موجود در شـ دار موجود در جیره، اوره آمون

دد گریق دیواره شکمبه تولید میموجود در بزاق و اوره جذب شده از طر
). افزایش قابلیت هضــم پروتئین خام در شــکمبه و عدم همزمانی 21(

ــکمبه و تجزیه کربوهیدرات      ــده در شـ ث ها باع   بین نیتروژن تولید شـ
  ).17شود (افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه می

  
  1هاي آزمایشیمایع شکمبه در گروه pHیاکی و نیتروژن آمون -6جدول 

1experiment group  Rumen fermentation parameters in -Table 6  

 
P-value 

  
SEM 

  2هاي آزمایشی جیره
2Experimental diets  

  فاکتورها
Parameters 

    3 2 1   
0.0006 0.03 b6.21 a6.31 a6.44 pH 

 
0.08 

 
0.30 

  
14.40 

  
15.03 

 
15.42 

  (میلی گرم / دسی لیتر) نیتروژن آمونیاکی
)1-Ammonia nitrogen (mg dl  

  ).P> 05/0داري با یکدیگر دارند (هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیمیانگین 1
  درصد. 12) برگ عناب 3درصد،  6) برگ عناب 2) جیره شاهد (برگ عناب صفر درصد)، 1 2

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 1) control (jujube leaves 0 %), 2) jujube leaves 6 %, 3) jujube leaves12 %. 

 
 

قان مبنی بر بی     تانن بر  با وجود گزارش برخی از محق اثر بودن 
شکمبه، اما در مطا  ضر، غلظت آمونیاك  نیتروژن آمونیاکی مایع  لعه حا

). علت تمایل به کاهش غلظت 27شکمبه تمایل به کاهش نشان داد. (
ــرف برگ عناب، احتماالً مربوط به          ــکمبه با مصـ آمونیاك در مایع شـ

کروبی آمینازي می پروتئین، مهار فعالیت دي   -تشـــکیل کمپلکس تانن  
ــط تانن قابل هیدرولیز، کاهش نرخ تجزیه در  نپذیري مؤثر پروتئیتوس

ــد باکتري ــکمبه و همچنین کاهش رش ــد بهاي پروتئولیتیک میش اش
)23.(  

  
  هاي خونیفراسنجه

هاي تأثیر ســطوح مختلف برگ عناب بر متابولیت هاي خونی بره
داري نشان داده شده است. اختالف آماري معنی    7نر بلوچی در جدول 

که طوريبه)، P>05/0براي غلظت گلوکز در بین تیمارها مشاهده شد (
شترین غلظت گلوکز خون را دارا      بره شاهد بی شده با تیمار  هاي تغذیه 

ــده با     بودند و کمترین مقدار گلوکز خون مربوط به بره    هاي تغذیه شـ
ظت معمول گلوکز خون       6جیره  ناب بود. غل خت ع ــد برگ در درصـ

لیتر در نوسان  میلی 100گرم در میلی 1/72تا  20گوسفند در دامنه بین 
یل افزایش گلوکز خون در دام  ).29باشــــد (  می هاي  یکی از دال

ــخوارکننده می ــکمبه  نش ــی از افزایش تولید پروپیونات در ش تواند ناش
رسـد یکی از علل افزایش گلوکز خون در آزمایش  نظر میباشـد، لذا به 

ید پروپیونات در         ــر، اثر تانن موجود در برگ درخت عناب بر تول حاضـ

شد. تانن موجود در جیره  دنبال آن شکمبه و به  گلوکز در کبد حیوان با
شده و از این طریق       شکمبه  سبت مولی پروپیونات در  باعث افزایش ن

). هر چند محققین دیگري گزارش  21دهد ( گلوکز خون را افزایش می
تانن در جیره، غلظت گلوکز خون تغییر        ــطح  با افزایش سـ که  ند  کرد

ــطوح پایین   باع   نکرد، اما در سـ ث افزایش غلظت گلوکز خون  تر تانن، 
ستفاده  35که سطح پروتئین جیره پایین بود ( خصوص زمانی شد، به  ). ا

ــطح          یه بزهاي آمیخته در سـ غذ ناب در ت  15و  5/7از برگ درخت ع
ــبب کاهش  و افزایش معنیدرصــد ماده خشــک جیره به  دارترتیب س

شد،که از روند معینی برخوردار نبود، بنابراین به آز  شات  مگلوکز خون  ای
  ). 4بیشتري نیاز دارد(
سطح   سبب کاهش     6کاربرد  صد برگ درخت عناب در جیره،  در

درصد ماده   12شد و در سطح     LDLو HDLغلظت کلسترول خون،  
ــبب افزایش غلظت کلســترول خون،    LDLو  HDLخشــک جیره س

ست و      ). P>05/0گردید ( شاها در حیوانات ا صلی غ سترول ترکیب ا کل
سترول     اي در تعدنقش ویژه شاها دارد. افزایش غلظت کل سیالیت غ یل 

ها باشد. همچنین  کمبود انرژي در خوراك آن خون، ممکن است نشانه  
سترول خون افزایش      ست که با سطح پروتئین جیره، میزان کل ممکن ا

ها در تیمارهاي مختلف از    اي خون برهتفاوت غلظت نیتروژن اوره  یابد.   
درصد برگ  12طوریکه تا سطح به )،P>05/0دار بود (نظر آماري معنی

ظت نیتروژن اوره           کاهش غل عث  با ناب  خت ع اي خون شـــد.  در
تواند شــاخص خوبی براي تعادل اي خون میگیري نیتروژن اورهاندازه
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  ).32انرژي و نیتروژن شکمبه باشد (
سنتز می     شکمبه  شده از   شود اوره خون در کبد، از آمونیاك جذب 

با غلظت آمونیاك    اي و غلظت نیتروژن اوره  ــتگی مثبتی  خون همبسـ
ــکمبه دارد، بنابراین تفاوت در غلظت نیتروژن اوره واند تاي خون میش

شکمبه و کاهش غلظت آمونیاك در      شرایط تخمیر  شی از تفاوت در  نا
شد (    )، که با نتایج این آزمایش تطابق دارد. تانن با کاهش 9شکمبه با

سبب کاهش غل نرخ تجزیه شکمبه پذیري پروتئین،  و  ظت آمونیاك در 
بال آن کاهش نیتروژن اوره  به  ــود (اي خون میدن که  ). از آنجایی 5شـ

 اي خون همبســـتگینیتروژن آمونیاکی مایع شـــکمبه با نیتروژن اوره
رســد غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شــکمبه در نظر میباالیی دارد، به

ایش تانن ا افزتیمار با برگ عناب تحت تأثیر تانن کاهش یافته است. ب 
ــد  که  در جیره غذایی، باعث کاهش غلظت نیتروژن اوره      اي خون شـ

به   ــکمبه و دفع آالنتوئین      احتماالً  یل کاهش تجزیه پروتئین در شـ دل
پروتئین موجود در شــکمبه -باشــد، چرا که کمپلکس تاننادراري می

  ).8کند (صورت دست نخورده از شکمبه عبور میبه

  
  1هاي نر بلوچیهاي خونی برهتأثیر سطوح مختلف برگ عناب بر متابولیت -7جدول 

1Effect of different levels of jujube leaf on serum metabolites -Table 7 
  

P-value    
  هاي آزمایشیجیره

              Experimental diets   متابولیتهاي سرم  
Serum metabolites  Treat×Time Time Treat SEM 3 2 1 

0.101 0/064 0.0086  1.55 ab71.53 b68.64 a75.46   گرم/ دسی لیتر)(میلی گلوکز  
Glucose (mg/dl) 

<0.0001 <0.0001 <0.0001  1.73 a82.39 c63.15 b73.05 گرم/ دسی لیتر)(میلی کلسترول  
Cholesterol (mg/dl)  

0/0005 <0.0001 <0.0001   0.47 a26.13 c21.10 b23.13 تر)گرم/ دسی لی(میلی لیپوپروتئین با دانسیته باال  
HDL (mg/dl) 

<0.0001 0.019 <0.0001  1.77 a50.89 c35.66 b43.13 لیتر) گرم/ دسی(میلی لیپوپروتئین با دانسیته پایین  
LDL (mg/dl)  

<0.0001 <0.0001 <0.0001  0.28 b17.33 a20.12 a20.91 گرم/ دسی لیتر)(میلی اي خوننیتروژن اوره  
BUN (mg/dl) 

  ).P> 05/0داري با یکدیگر دارند (هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه اختالف معنیمیانگین 1
  درصد. 12) برگ عناب 3درصد،  6) برگ عناب 2) جیره شاهد (برگ عناب صفر درصد)، 1 2

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 1) control (jujube leaves 0 %), 2) jujube leaves 6 %, 3) jujube leaves12 %. 

  
  

  نتیجه گیري کلی
ــان داد  یطورکلبه ــل از این آزمایش نش ــتفاده از نتایج حاص  6اس

  pHهاي بلوچی اثرات منفی بر بره در جیره درخت عنابدرصد برگ  
در جیره  عنابخونی ندارد و استفاده از برگ   هضمی و  هايراسنجه و ف
توان میدرصد   6اي با هزینه کمتر تا سطح  ها به عنوان منبع علوفهدام

ــطح     از برگ درخت عناب در جیره بره   ــتفاده نمود، اما تا سـ  15ها اسـ
هاي بلوچی باعث کاهش مصرف عناب در جیره برهدرصد برگ درخت 

  خوراك شد. 
صیه می  عنوان هگلیکول  ب اتیلنشود، از مواد مانند پلی بنابراین تو

بازدارنده تانن در محصوالت فرعی کشاورزي حاوي تانن استفاده شود     
  تا اثري منفی بر عملکرد دام نداشته باشد.
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Introduction1 In most part of Iran, low rainfall and availability of water resources are the major limitations to the 
farmer. Feed represents a major proportion of the overall production cost for livestock industry across the world. On 
the other hand, availability of good quality and unadulterated conventional feed all year round is a major constraint 
in livestock production. Thus, proper use of expensive agricultural by-products is important goal in livestock 
production. Therefore, one way to overcome the limitation of forage resources and the high cost of livestock feed is 
using agricultural by products such as plant leaves or other unconventional sources of the feed. Jujube is a short tree 
with a height of 2 to 8 meters and sometimes up to 12 meters and is very resistant to drought. The cultivation area of 
jujube in Iran is about 3,000 hectares, more than 95% of which (about 2850 ha) is in southern Khorasan and 4,200 
tons of jujube is produced.  The leaves are readily eaten by camels, cattle and goats and are considered nutritious. 
Analyses has shown the following constituents (% dry weight): crude protein, 12.9-16.9; fat, 1.5-2.7; fiber, 13.5-
17.1; N-free extract, 55.3-56.7; ash, 10.2-11.7; calcium, 1.42-3.74; phosphorus, 0.17-0.33; magnesium, 0.46-0.83; 
potassium, 0.47-1.57; sodium, 0.02-0.05; chlorine, 0.14-0.38; Sulphur, 0.13-0.33%. The goal of the experiment was 
to investigate the effects of different levels of jujube leaves on yield, digestibility and fermentation characteristics of 
Baluchi male lambs. 

Materials and Methods Jujube leaves were analyzed for dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein 
(CP) and ether extract (EE) contents using standard procedures (AOAC, 2005). Neutral detergent fiber (NDF) was 
analyzed according to Van Soest et al. (1991), total phenols (TP) and total tannins (TT). Twenty-four Baluchi male 
lambs with the age of 140±10 days were assigned to a completely randomized design with 3 treatments and 8 
replicates for 75 days 3 dietary treatments and 8 replications in a completely randomized design. Lambs were grouped 
based on their age and weight. Weight and experimental trail lasted for 75 days. Diets were formulated based on 
SRNS (1.9.6069) guidelines. Concentrate diet and dried alfalfa hay were used in the experiment. All lambs were fed 
ad libitum twice daily at 08:00 and 20:00 h with a Total Mixed Ration (TMR) of 30% forage (Alfalfa) and 70% 
concentrate. The dietary treatments were 1) control (without jujube leaves), 2) 6% jujube leaves, and 3) 12% jujube 
leaves. An adaptation period of 15 days and an experimental period of 75 days were considered for this experiment. 
During the experimental period, feed distributed to each animal and corresponding ort were recorded daily. 
Representative samples of feed and ort were bulked for subsequent analyses. Animal BW was recorded at every 10 
days of the experiment after 16 h fasting, to calculate weight gain. In order to directly measure the apparent 
digestibility of nutrients during 10 days at the end of the experiment, samples were collected from the feeds and their 
residues and the fecal was collected in the last 7 days. Sampling of rumen fluid was done on days 25th, 50th and 75th 
of the experimental period, 2 hours after ingestion in the morning using an esophagus tube and its pH was determined 
immediately. For determination of nutrients digestibility, the amount of feed intake, ort and fecal excretion were 
recorded. On the 25th, 50th and 75th days of the experimental period, approximately 10 mL of blood was collected 
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from the jugular vein of each. Blood was collected in a tube and directly centrifuged at 3000 rpm for 10 min at room 
temperature. The supernatant (serum) was collected and frozen at −20 °C pending further analysis. Blood serum 
metabolites, glucose, HDL, LDL, cholesterol and blood urea nitrogen were measured.  

Results and Discussion The results of the experiment showed the amount of dry matter, organic matter, crude 
protein, ash, ether extract, NDF and ADF of jujube leaves were 93.93,88.70, 7.61, 11.30, 1.8, 41.50 and 13.50%, 
respectively. Also, total phenol, total tannin and condensed tannin were reported to be 4.7, 3.1 and 0.48% 
respectively. The results of the experiment showed that the use of different levels of jujube leaves had no significant 
effect on mean daily weight gain and feed conversion ratio, but in jujube leaves treatments, the average daily feed 
intake was significantly decreased.The digestibility of crude protein in jujube leaves treatments significantly 
decreased compared to control. The digestibility of dry matter, organic matter, NDF and ADF did not have a 
significant effect on the treatments (P> 0.05), but the digestibility of crude protein in jujube leaves treatments 
significantly decreased compared to control (P<0.05). The pH of the ruminal fluid decreased linearly with increasing 
levels of jujube leaves, but did not have a significant effect on ruminal ammonia nitrogen concentration. Blood 
glucose concentration, HDL, LDL, cholesterol and blood urea nitrogen were significantly affected by the treatments.  

Conclusion According to results of this experiment, the use of jujube leaves in the diet due to the presence of 
tannin reduced feed intake, digestibility of crude protein, blood glucose concentration and blood urea nitrogen and 
did not have a negative effect on the pH of the rumen fluid. 

Keywords: Chemical composition, Fattening lambs, Jujube leaves, Performance, Tannins. 
 


