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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تعیین ترکیب شیمیایی ،تخمیرپذیری و قابلیت هضم ماده آلی برگ حنا
( )Lawsonia inermisجهت تغذیه در نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز



جمیل بهرامپور* :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران



امیر موسایی :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران
تاریخ دریافت :آبان 1398

تاریخ پذیرش :بهمن 1398

چکیده
حنا یکی از گونههای گیاهی مقاوم به خشکی در مناطق جنوبی کشور میباشد که حاوی مقدار زیادی ترکیبات شبه آنتیبیوتیکی و
ترکیبات فنولیک مانند تاننها میباشد .این پژوهش بهمنظور تعیین ترکیب مواد مغذی ،محتوای ترکیبات فنولی و تانن ،قابلیت هضم ماده آلی و
همچنین برخی فراسنجههای تخمیری برگ درختچه حنا بهروش تولید گاز انجام شد .نمونههای برگ حنا بهطور تصادفی از شش مزرعه جمع آوری،
هوا خشک و آسیاب شد .ترکیب مواد مغذی ،کل تانن و ترکیبات فنولی نمونهها اندازهگیری شد .کنتیک تخمیرپذیری برگ حنا با روش برونتنی
تولید گاز تعیین شد .مقدار تولید گاز در زمانهای  72 ،48 ،36 ،24 ،12 ،8 ،4 ،2و  96ساعت اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که محتوی
پروتئین خام ،چربی خام ،فیبر نامحلول در شوینده خنثی ،فیبر نامحلول در شوینده اسیدی ،خاکستر خام ،کلسیم و فسفر بهترتیب برابر با ،13/97
 0/08 ،0/98 ،3/17 ،15/98 ،0/18و  0/01درصد ماده خشک بود .همچنین میزان کل ترکیبات فنلی  33/49درصد و میزان تانن  13درصد
ماده خشک بود .مقدار تولید گاز برگ حنا  55/3میلیلیتر بود .همچنین نرخ تولید گاز  0/078در ساعت و قابلیت هضم ماد الی برگ حنا 61/83
درصد بود .بهطورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که برگ حنا بهواسطه مقادیر پایین الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و مقدار مطلوب
پروتئین و قابلیت هضم ماده آلی ،قابلیت استفاده در تغذیه دامهای نشخوارکننده را دارد.
کلمات کلیدی :تغذیه دام ،قابلیت هضم ،تولید گاز ،برگ حنا
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولJamilb60@gmail.com :
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بهرامپور و موسایی

تعیین ترکیب شیمیایی ،تخمیرپذیری و قابلیت هضم ماده آلی برگ حنا جهت تغذیه در....

مقدمه
رشد روزافزون جمعیت کشور سبب افزایش نیاز به تولید محصوالت
دامی بهویژه شیر و گوشت شده است .با وجود این ،قرار گرفتن بسیاری
از مناطق کشور در نواحی خشک و نیمهخشک سبب شده است که تامین
علوفه کافی و مرغوب برای تغذیه دام بهویژه گوسفند و بز با مشکالت
زیادی مواجه شود زیرا تنها  8/5درصد از مراتع کشور را مراتع خوب
تشکیل میدهند و بیش از  66درصد آن سهم مراتع فقیر میباشد که
بخش زیادی از آن در استانهای مرکزی و جنوبی کشور قرار دارد
(آمارنامه کشاورزی .)1395 ،از آنجاییکه هزینه تامین مواد خوراکی
نزدیک به  65تا  70درصد کل هزینههای پرورش دام را شامل میشود،
استفاده از مواد خوراکی ارزانقیمت در جیره غذایی نشخوارکنندگان
جهت کاهش هزینههای تولید امری ضروری میباشد .بنابراین شناسایی
منابع خوراک دام جدید و استفادة صحیح از آنها در تغذیة دام ضروری
است .در این راستا گونههای گیاهی مقاوم به خشکی که در بسیاری از
مناطق کشور رشد میکنند ،اهمیت بیشتری دارند .یکی از گونههای
گیاهی مناطق جنوبی کشور درختچه حنا میباشد .حنا با نام علمی
 Lawsonia inermisدرختچهای چندساله و سازگار با مناطق گرم و
خشک است .این گیاه از خانواده لیتراسه و جنس الوسونیا است .حنا
درختچهای با ارتفاع  2تا  5متر و دارای برگهای کامل ،فاقد برگچه،
بیضی شکل و نوک تیز میباشد (انتشارات جهادکشاورزی استان کرمان،
 .)1393مرکز کشت حنای ایران استان کرمان بهویژه شهرستانهای
شرقی و جنوبی آن میباشد و میزان تولید برگ آن به  7تن در هکتار
میرسد .برگ حنا دارای خواص دارویی است که از مدتها پیش برای
درمان بیماریها استفاده شده است و حاوی مقدار زیادی ترکیبات با
خواص شبه آنتیبیوتیکی و ترکیبات فنولیک مانند تاننها میباشد
(مشیری و همکاران .)1394 ،ترکیبات فنولیک بهویژه تاننها بهواسطه
اثراتشان بر میکروارگانیسمها میتوانند روند تخمیر را دستخوش تغییر
نمایند .تاننها بسته به ساختار شیمیایی (تاننهای قابل هیدرولیز و
متراکم) ،غلظتشان در مواد خوراکی ،ترکیب جیره پایه و سایر فاکتورهای
مرتبط با حیوان مانند گونه و مرحله فیزیولوژیک حیوان ،دارای اثرات
مفید یا مضر برای دام میباشند ( Piluzzaو همکاران2004 ،؛ Makkar
و همکاران2007 ،؛  .)2008 ،Waghornاثرات منفی تاننها شامل کاهش
مصرف خوراک ،قابلیت هضم مواد مغذی جیره و عملکرد دام است
( Makkarو همکاران .)2007 ،از سوی دیگر تاننها میتوانند با اتصال
به برخی پروتئینهای ایجادکننده کف در دستگاه گوارش سبب جلوگیری
از نفخ شوند .همچنین ،تاننها دارای اثرات ضدانگلهای دستگاه گوارش
میباشند .از سوی دیگر ،بهبود قابلیت استفاده از پروتئینها از طریق
افزایش پروتئین عبوری از شکمبه و هضم در روده با استفاده از گیاهان
حاوی تانن گزارش شده است ( Makkarو همکاران .)2007 ،همچنین
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با تغذیه گیاهان حاوی تانن تولید متان در دستگاه گوارش دامها کاهش
مییابد (2012 ،Goel and Makkar؛  Jayanegaraو همکاران.)2012 ،
بنابراین میتوان با استفاده از روشهای برونتنی مانند روش تولید گاز
که بر مبنای تولید گازهای متان ،دی اکسید کربن و هیدروژن در طی
تخمیر مواد خوراکی در شکمبه تولید میشوند  ،از روند تخمیر و تجزیه
برگ گیاه حنا اطالعاتی کسب نمود تا بتوان نسبت به استفاده آن توسط
دامها تصمیمگیری نمود ( Menkeو  .)1988 ،Steingassروش تولید گاز
با عملکرد حیوان ،مصرف خوراک و سنتز پروتئین میکروبی همبستگی
خوبی دارد و همچنین دارای محاسنی ازجمله سادگی استفاده از آن
و امکان انجام با تعداد زیادی نمونه در یک زمان کوتاه میباشند (یوسف
الهی و همکاران .)1393 ،عالوه بر این میتوان از برگ این گیاه بهعنوان
یک ماده خوراکی حاوی مواد مغذی مانند پروتئین نیز استفاده کرد
اما اطالعات کافی در رابطه با ارزش تغذیهای برگ این گیاه برای دامها
وجود ندارد .در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی معیارهای متعددی
مدنظر قرار گرفته است ،اندازهگیری تمامی عوامل شیمیایی و مﺆثر در
تعیین کیفیت علوفه زمان بر و پرهزینه است و بهتراست فاکتورهای
مهمی که در تعیینکیفیت علوفه تاثیر دارند بررسی شود .در بیشتر
منابع به مﺆلفههایی مثل درصد پروتئین خام ،کلسیم ،فسفر ،دیواره سلولی
منهای سلولز ،ماده خشک قابل هضم و میزان انرژی متابولیسمی توجه
بیشتری شده است (ولیزاده و همکاران .)1390 ،بنابراین هدف از
پژوهش حاضر امکانسنجی استفاده از برگ گیاه حنا در تغذیه دام از
طریق تعیین ترکیب مواد مغذی و تخمیرپذیری آن در شرایط برونتنی
با روش تولید گاز بود.

مواد و روشها
برگ حنای مورد استفاده در این پژوهش در اواخر بهار سال
 1397از مزارع شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان جمعآوری شد.
نمونههای برگ مورد نیاز از شش مزرعه بهصورت تصادفی جمعآوری
و با هم مخلوط و پس از خشک شدن در سایه در آزمایشگاه تغذیه دام
دانشگاه جیرفت با استفاده از الک دارای منافذ  2میلیمتر آسیاب شد.
تعیین ترکیبات شیمیایی نمونهها :در نمونههای برگ حنای
جمعآوری شده ،ماده خشک (آون ،Bender ،آلمان) ،پروتئین خام
(کلدال ،Gerhardt ،آلمان) ،چربی خام (سوکسله ،Gerhardt ،آلمان)،
خاکستر (کوره الکتریکی  ،Lentonانگلیس) ،کلسیم (اتوآناالیزر،
 ،Audicomچین) و فسفر (اسپکتروفتومتر ،Secomam ،فرانسه) ،طبق
روشهای پیشنهادی ( )1990 ،AOACو فیبر نامحلول در شوینده
خنثی و اسیدی بهروش  )1994( Van Soestاندازهگیری شد (،AOAC
1990؛  .)2008 ،Waghornمقدار کل ترکیبات فنولی بهروش فولین
شیکالتو اندازهگیری شد .مقدار کل تانن از طریق محاسبه میزان اختالف
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ترکیبات فنولی قبل و بعد از واکنش با پلی وینیل پلی پیرولیدون
محاسبه شد ( .)2003 ،Makkarبدینمنظور  10میلیلیتر استون 70
درصد به لوله آزمایش حاوی  200میلیگرم نمونه خشک شده جهت
استخراج ترکیبات فنولی اضافه شد .سپس فولین شیکالتو (1موالر)،
کربنات سدیم  20درصد ،و آب مقطر به  0/05 ،0/02و  0/1میلیلیتر
از عصارة استونی اضافه شده ،پس از مخلوط شدن بهمدت  40دقیقه
در دمای اتاق نگهداری شد و سپس در طول موج  725نانومتر جذب
نوری آن توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد .سپس با استفاده از محلول
اسید تانیک منحنی استاندارد رسم و مقدار ترکیبات فنولی نمونه
محاسبه شد.
تعیین گوارشپذیری بهروش تولید گاز :تعیین میزان گاز
تولیدی از تخمیر نمونهها مطابق با روش  Menkeو )1988( Steingass
انجام گرفت .حداکثر  15دقیقه قبل از انجام آزمایش از یک گاو
فیستوله شده حدود یک لیتر مایع شکمبه جمعآوری و توسط پارچه
متقال چهار الیه صاف شد .نمونه مایع شکمبه در طی انتقال به آزمایشگاه
درون فالسک حاوی آب با دمای  39درجه قرار گرفت .جهت خارج
کردن هوا و ایجاد شرایط بیهوازی ،گاز دی اکسیدکربن به درون نمونه
مایع شکمبه دمیده شد .نمونههای برگ حنا با استفاده از یک الک دو
میلیمتری آسیاب شدند .مقدار  210±5میلیگرم نمونه (  3تکرار) در
داخل هر سرنگ ریخته شد و به این سرنگها  30میلیلیتر محلول
مایع شکمبه صاف شده حاوی بافر (با نسبت مایع شکمبه به بافر  1به
 )2اضافه شد .بافر مورد استفاده شامل محلول عناصر کم نیاز (شامل
کلرید کلسیم ،کلرید منگنز ،کلرید کبالت و کلرید آهن) ،محلول عناصر
پرنیاز (شامل دیسدیم هیدروژن فسفات ،دیهیدروژن پتاسیم فسفات
و سولفات منیزیم) ،محلول بافری بزاق (شامل بیکربنات سدیم و
بیکربنات آمونیوم) و محلول احیاء کننده (سولفیدسدیم و هیدروکسید
سدیم بههمراه محلول رنگی رزازورین) بود .میزان تولید گاز در زمانهای
 72 ،48 ،24 ،16 ،8 ،4 ،2و  96ساعت اندازهگیری و ثبت شد .برای
تعیین ماده آلی قابل هضم ) (OMDاز رابطه  1و انرژی قابل متابولیسم
) (MEاز رابطه  2پیشنهاد شده توسط  Menkeو )1988( Steingass
استفاده شد .رابطه :1
)=14/88+0/889GP+0/45CP+0/0651XAگرم در 100گرم ماده خشک( OMD

رابطه :2
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در این رابطه  pپتانسیل تولید گاز b ،بخش دارای پتانسیل تولید
گاز (میلیلیتر گاز تولیدی بهازای  200میلیگرم ماده خشک) c ،نرخ
تولید گاز و  tزمان انکوباسیون است .محاسبه فراسنجههای تولید گاز
با استفاده از رویه غیرخطی نرمافزار آماری  SASویرایش 9/2انجام شد.

نتایج
ترکیب شیمیایی :ترکیب شیمیایی نمونههای برگ حنا در
جدول  1نشان داده شده است .نتایج تجزیه شیمیایی حاکی از آن
است که محتوی پروتئین خام ،چربی خام ،فیبر نامحلول در شوینده
خنثی ،فیبر نامحلول در شوینده اسیدی ،خاکستر خام ،کلسیم و فسفر
بهترتیب برابر با  0/08 ،0/98 ،3/17 ،15/98 ،0/18 ،13/97و 0/01
درصد بود.
جدول  :1ترکیب مواد مغذی نمونههای برگ حنا
ماده مغذی (گرم در کیلوگرم ±خطای استاندارد)
ماده خشک
پروتئین خام
چربی خام
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
خاکستر خام
کلسیم
فسفر

969/16±3/95
139/7±2/80
1/80±0/30
159/8±17/10
31/7±5/15
9/8±0/70
0/8±0/1
0/1±00

ترکیبات فنولی و تانن :میزان تانن برگ حنا در جدول  2نشان
داده شده است .نتایج نشان داد که میزان کل ترکیبات فنلی 33/49
درصد و میزان تانن  13درصد بود.
جدول :2محتوای تانن و ترکیبات فنلی نمونههای برگ حنا
فراسنجه (گرم درکیلوگرم±خطای استاندارد)
کل ترکیبات فنلی
کل تانن

21/89±334/9
13/35±130/5

) = 2/20+0/136GP+0/057CP+0/0029CF2مگاژول در کیلوگرم( ME

که در این رابطه  GPکل گاز تولید شده در  24ساعت (میلیلیتر
بهازای  200گرم ماده خشک) CP ،درصد پروتئین خام CF ،درصد
چربی خام و  XAدرصد خاکستر است.
از رابطه  3جهت تخمین تخمیرپذیری مواد مغذی برگ حنا طبق
معادله  Ørskovو  )1979( McDonaldاستفاده شد.
)p = b (1-ect
رابطه :3

تولید گاز ،قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم :مقدار
تولید گاز در ساعات مختلف در جدول  3و نرخ تولید گاز ،قابلیت
هضم ماده آلی ( )OMDو انرژی متابولیسمی ( )MEدر جدول  4نشان
داده شده است .بررسی روند تولید گاز برگ حنا نشان میدهدکه تولید
گاز تا زمان  16ساعت بیشترین بود و بعد از آن روند کاهشی داشت.
کل مقدار تولید گاز در  96ساعت بهمیزان  55/3میلیلیتر بهازای
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 200میلیگرم ماده خشک بود که مقدار نسبتاً باالیی را نشان میدهد.
همچنین در پژوهش حاضر ،قابلیت هضم ماده آلی  61/8درصد محاسبه
شد که در مقایسه با بسیاری از علوفههای مورد استفاده در تغذیه دام
مقدار باالیی میباشد .انرژی قابل متابولیسم هم بهمیزان  9/20مگاژول
در کیلوگرم محاسبه شد.
جدول :3تولید گاز نمونههای برگ حنا
زمان (ساعت)
2
4
6
8
12
16
24
48
72
96

گاز تولیدی (میلیلیتر 200/میلیگرم ماده خشک)
0/026±6/96
0/145±12/13
0/665±18/90
0/466±25/53
3/027±31/03
0/723±40/30
0/837±45/66
0/954±50/40
1/587±53/03
1/617±55/33

جدول  :4فراسنجههای تولید گاز برگ حنا
کل گاز تولیدی در 96ساعت (میلیلیتر بهازای
200میلیگرم ماده خشک)
پتانسیل تولید گاز بخش قابل تخمیر (میلیلیتر)
نرخ تولید گاز (میلیلیتر در ساعت)
قابلیت هضم ماده آلی (درصد)
انرژی متابولیسمی (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک)

55/33±1/617
53/74±0/661
0/078±0/002
61/38±1/247
9/20±0/191

بحث
ترکیب شیمیایی :نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که
محتوی پروتئین برگ حنا مطلوب و نزدیک بهمیزان پروتئین گزارش
شده برای یونجه خشک میباشد (جانمحمدی و همکاران.)1392 ،
این میزان پروتئین در مقایسه با میزان پروتئین گیاهان مرتعی مثل
درمنه و افدرا که حدود  9درصد گزارش شده باالتر میباشد (پاشایی
اردی و همکاران1391 ،؛ ولیزاده و همکاران .)1390 ،همچنین میزان
پروتئین برگ حنا در مقایسه با میزان پروتئین پنج گونه از گیاهان
شورپسند مرتعی که بهمیزان  6تا  11درصد گزارش شده است ،بیشتر
بود (یوسفالهی و همکاران .)1393 ،میزان چربی خام ،فیبر نامحلول
در شوینده خنثی و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی در مقایسه با
یونجه که بهترتیب حدود  447 ،24و  347گرم در کیلوگرم گزارش
شده است بسیار کمتر میباشد .همچنین این مقادیر در گیاهی مانند
82

افدرا  600 ،33و  335گرم در کیلوگرم و برای پنج گونه مرتعی
شورزیست در دامنه  15تا  411 ،31تا  489و  280تا  365گرم در
کیلوگرم گزارش شده است .بهعالوه ،میزان ماده خشک ،ماده آلی،
پروتئین خام ،چربی خام ،دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی
سلولز برای درخت کنار بومی بوشهر بهترتیب ،14/4 ،90/1 ،94/2
 30/7 ،2/0و  17/6درصد گزارش شده است (دشتیزاده و همکاران،
 .)1398در واقع میتوان گفت که خوراکهای دارای مقدار  NDFو
 ADFباال ارزش غذایی پایینتری دارند زیرا قابلیت هضم آنها در
دستگاه گوارش دام کمتر است (یوسفالهی و همکاران.)1393 ،
ترکیبات فنولی و تانن :نتایج نشان داد که میزان ترکیبات
فنلی و تانن در برگ حنا بیشتر از پوست پسته ( 15/6-7/6درصد
ترکیبات فنلی و  3/4تا  10/2درصد تانن) بهعنوان یک خوراک حاوی
تانن باال میباشد ( Ghaffariو همکاران .)2014 ،همچنین محتوی
تانن برگ حنا حدود  5برابر تانن گزارش شده در پوست انار خشک
میباشد (خسروی و فتحینسری .)1391 ،دشتیزاده و همکاران ()1398
نیز میزان تانن موجود در سرشاخههای کنار محلی بوشهر را 3/1
گزارش کردند .تاننها در سالهای اخیر بهعنوان مواد فعال شیمیایی
گیاهی مفید برای تنظیم تخمیر معرفی شدهاند .این مواد دارای اثرات
مفیدی مثل کاهش تجزیهپذیری پروتئین در شکمبه ،جلوگیری از
نفخ و کاهش فعالیت متانوژنها میباشند .گزارش شده است که وجود
تانن در جیره سبب بهبود وزن بدن ،رشد پشم ،عملکرد تولیدی و
تولیدمثلی میشود (تقوی و همکاران )1395 ،بنابراین میتوان
علیرغم اثرات ضدتغذیهای تاننها با تکیه بر اثرات مفید آنها از این
مواد برای تغییر مسیر تخمیر شکمبه در جهت بهبود عملکرد دام
استفاده نمود.
تولید گاز ،قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم :بخش
اصلی گازهای شکمبه را متان تشکیل میدهد که حاصل تجزیه
کربوهیدراتهای ساختمانی است و نسبت آن به کل گازهای تولیدی
ثابت است ( Tavendaleو همکاران .)2005 ،یوسفالهی و همکاران
( )1393نشان دادند که میزان تولید گاز تا حد زیادی تحت تاثیر ترکیب
شیمیایی قرار میگیرد .همچنین  )2003( Nortonگزارش کرد که
حداقل  10درصد پروتئین باید در مواد غذایی وجود داشته باشد تا
منجر به فعالیت میکروبی مطلوب در شکمبه شود .مواد خوراکی با کمتر
از  10درصد پروتئین باعث کاهش فعالیت میکروبی و در نهایت کاهش
تولید گاز میشوند (یوسفالهی و همکاران .)1393 ،چنین بهنظر
میرسد که در این آزمایش میزان مطلوب پروتئین میتواند از دالیل
تولید باالی گاز باشد .از سوی دیگر با توجه به همبستگی منفی بین
میزان فیبر دیواره سلولی گیاه با تولید گاز مقدار  NDFو  ADFپایین
برگ حنا میتواند از دالیل دیگر تولید گاز باالی این نمونهها باشد.
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قابلیت هضم ماده آلی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده ارزش
غذایی علوفه است .قابلیت هضم رابطه مستقیمی با تولید گاز و خاکستر
دارد و از  85درصد در علوفه جوان بهاری تا  50درصد در علوفه
زمستانه تغییر می کند ( Menkeو  .)1988 ،Steingassیوسفالهی و
همکاران ( )1393میزان قابلیت هضم ماده آلی پنج گیاه شورپسند را
بین  34تا  47درصد گزارش کردند .با توجه بهمقدار بهدست آمده در
این آزمایش درصد قابلیت هضم برگ حنا بیشتر از مقدار محاسبه
شده برای یونجه میباشد (نسیمیاصفهانی و همکاران .)1394 ،قابلیت
هضم خوراک در شکمبه بهطور قابل توجهی تحت تاثیر غلظت
کربوهیدراتهای ساختاری و لیگنین آن میباشد و مقادیر پایین NDF
و  ADFبرگ حنا میتواند ازجمله دالیل قابلیت هضم باالی این ماده
خوراکی باشد ( .)1994 ،Van Soestگزارش شده است که انرژی قابل
متابولیسم به ترکیب گیاه بهخصوص میزان پروتئین و کربوهیدراتهای
آن بستگی دارد و بنابراین با افزایش مقدار این مواد در جیره میزان
انرژی قابل متابولیسم افزایش مییابد .یوسفالهی و همکاران ()1393
میزان انرژی قابل متابولیسم  5گیاه شورزیست را بین  4/8تا 6/98
مگاژول بهازای کیلوگرم ماده آلی گزارش کردند درحالیکه انرژی قابل
متابولیسم گزارش شده برای دانههای کنسانترهای گندم و جو بهترتیب
برابر با  13/23و  12/11بود (بویر و همکاران .)1396 ،با توجه به
محدودیت تهیه مواد خوراکی جهت تغذیه دام در مناطق خشک و
نیمهخشک ایران ،میتوان از برگ حنا بهواسطه داشتن مقادیر مناسب
مواد مغذی و قابلیت هضم ماده آلی و نیز دارا بودن خواص دارویی در
تغذیه دامهای نشخوارکننده استفاده کرد.
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Abstract
Lawsonia inermis is one of the drought-resistant plants in the southern of Iran and contains
a large number of antibiotic-like compounds and phenolic compounds such as tannins. This
study was conducted to determine nutrients composition, Total phenolic and tannin contents and
some fermentation parameters of Lawsonia inermis leaves via in vitro gas production technique.
The leaves samples were randomly collected from six farms, air-dried and ground. Nutrients
composition, total phenolic and tannin contents of samples was measured. The degradability
kinetic of samples was determined via in vitro gas production method. The gas production was
recorded at 2, 4, 8, 12, 24, 36, 72 and 96h of incubation. The results showed that crude protein,
crude fat, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), crude ash, calcium and
phosphorous concentrations of samples were respectively 13.97, 0.18, 15.98, 3.17, 0.98, 0.08
and 0.01 percent. Additionally, total phenolic and tannin contents of the samples were 33.49
and 13 percent respectively. The amount of gas production was 55.3 ml. The fractional rate of
gas production was 0.078/h. The organic matter digestibility of lawsonia inermis leaves
was 61.83%. Totally, it can be concluded that due to its low neutral and acid detergent fiber and
appropriate crude protein and organic matter digestibility, lawsonia inermis leaves can be fed to
ruminant animals.
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