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 برگ حنا  یآل ماده هضم تیقابل و تخمیرپذیری ،ییایمیش بیترک نییتع

(Lawsonia inermis)  گاز دیتول کیتکن از استفاده باجهت تغذیه در نشخوارکنندگان  
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 1398 بهمنتاریخ پذیرش:            1398 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

بیوتیکی و باشد که حاوی مقدار زیادی ترکیبات شبه آنتیمیهای گیاهی مقاوم به خشکی در مناطق جنوبی کشور حنا یکی از گونه

و  یآل ماده هضم تیقابل ،و تانن یفنول باتیترک یمحتوا ،یمواد مغذ بیترک نییمنظور تعپژوهش به نیاباشد. ها میترکیبات فنولیک مانند تانن

 ،یاز شش مزرعه جمع آور یطور تصادفهبرگ حنا ب یهاگاز انجام شد. نمونه دیروش تولحنا به چهبرگ درخت یریتخم یهافراسنجه یبرخ نیچنهم

 یتنبرگ حنا با روش برون یریپذتخمیر کیشد. کنت یریگها اندازهنمونه یفنول باتیکل تانن و ترک ،یمواد مغذ بیشد. ترک ابیهوا خشک و آس

 ینشان داد که محتو جیشد. نتا یریگساعت اندازه 96و  72، 48، 36، 24، 12، 8، 4، 2 یهاگاز در زمان دیشد. مقدار تول نییگاز تع دیتول

، 97/13برابر با  بیترتو فسفر به میخاکستر خام، کلس ،یدیاس ندهیدر شو لنامحلو بریف ،یخنث ندهینامحلول در شو بریخام، ف یخام، چرب نیپروتئ

درصد  13تانن  زانیدرصد و م 49/33 یفنل باتیکل ترک زانیم نیچنبود. هم ه خشکماد درصد 01/0و  08/0، 98/0، 17/3، 98/15، 18/0

 83/61برگ حنا  یهضم ماد ال تیو قابل ساعتدر  078/0گاز  دینرخ تول نیچنبود. هم تریلیلیم 3/55گاز برگ حنا  دیبود. مقدار تولماده خشک 

و مقدار مطلوب  یدیو اس یخنث ندهینامحلول در شو افیال نییپا ریواسطه مقادهکرد که برگ حنا ب یریگجهیتوان نتیم یطورکلهدرصد بود. ب

 نشخوارکننده را دارد. یهادام هیاستفاده در تغذ تیقابل ،یهضم ماده آل تیو قابل نیپروتئ

  گاز، برگ حنا دیهضم، تول تیدام، قابل هیتغذ کلمات کلیدی:

 Jamilb60@gmail.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

 محصوالت دیتول به ازین شیافزا سبب کشور تیجمع افزونروز رشد       

 یاریبس گرفتن قرار ن،یا وجود با. است شده گوشت و ریش ژهیوبه یدام

 نیتام که است شده سبب خشکمهین و خشک ینواح در کشور مناطق از

گوسفند و بز با مشکالت  ژهیوبه دام هیتغذ یبرا مرغوب و یکاف علوفه

درصد از مراتع کشور را مراتع خوب  5/8تنها  رایمواجه شود ز یادیز

باشد که یم ریدرصد آن سهم مراتع فق 66از  شیدهند و بیم لیتشک

کشور قرار دارد  یو جنوب یمرکز یهااز آن در استان یادیبخش ز

که هزینه تامین مواد خوراکی جایی(. از آن1395 ،ی)آمارنامه کشاورز

 ،شودرا شامل می دام پرورش یهادرصد کل هزینه 70تا  65نزدیک به 

نشخوارکنندگان  ییغذاقیمت در جیره استفاده از مواد خوراکی ارزان

 ییشناسا نیبنابرا باشد.یم یضرور یامر دیتول یهانهیکاهش هز جهت

دام ضروری  ةیدر تغذ هاآناز  حیو استفادة صح دیجدمنابع خوراک دام 

از  ارییمقاوم به خشکی که در بس اهییهای گراستا گونه نیاست. در ا

 یهااز گونه یکی دارند. تریشیب تیکنند، اهممناطق کشور رشد می

 یباشد. حنا با نام علمیکشور درختچه حنا م یمناطق جنوب یاهیگ

Lawsonia inermis چندساله و سازگار با مناطق گرم و  یادرختچه

حنا . است ایالوسون جنساز خانواده لیتراسه و  اهگی نیاخشک است. 

کامل، فاقد برگچه، های برگ یمتر و دارا 5تا  2 عای با ارتفادرختچه

 کرمان، استان یجهادکشاورز انتشارات) باشدشکل و  نوک تیز می بیضی

 یهاشهرستان ژهیوبهاستان کرمان  رانیا یکشت حنا مرکز (. 1393

 هکتار در تن 7 به آن برگ دیتول زانیم و باشدیم آن یجنوب و یشرق

 یبرا شیپ هامدت ازاست که  ییداروخواص  یدارا حنا برگ .رسدیم

 با باتیترک یادیز مقدار یحاو و استاستفاده شده  هایماریبدرمان 

باشد یم هاتاننمانند  کیفنول باتیترکو  یکیوتیبیآنتخواص شبه 

 واسطههبها تانن ژهیوهب کیفنول باتیترک(. 1394 همکاران، و یریمش)

 رییتغ را دستخوش ریروند تخم توانندیها مسمیکروارگانیشان بر ماثرات

 و زیدرولیه قابل یها)تانن ییایمیش ساختار به بسته هاتانن. ندینما

 یفاکتورها ریسا و هیپا رهیج بیترک ،یخوراک مواد در شانغلظت (،متراکم

 اثرات یدارا وان،یح کیولوژیزیف مرحله و گونه مانند وانیح با مرتبط

 Makkar ؛2004 و همکاران، Piluzza) باشندیم دام یبرا مضر ای دیمف

 کاهش شامل هاتانن یمنف اثرات (.Waghorn، 2008؛ 2007 و همکاران،

 است دام عملکرد و رهیج یمغذ مواد هضم تیقابل خوراک، مصرف

(Makkar  ،از سو2007و همکاران .)توانند با اتصال یها متانن گرید ی

 یریسبب جلوگ گوارش کف در دستگاه کنندهجادیا یهانیپروتئ یبرخ به

دستگاه گوارش  یهااثرات ضدانگل یها داراتانن ن،یچنهم از نفخ شوند.

 قیطرها از نیاستفاده از پروتئ تیبهبود قابل گر،ید یباشند. از سویم

 اهانیگ از استفاده با روده در هضم و شکمبه از یعبور نیپروتئ شیافزا

 نیچنهم(. 2007و همکاران،  Makkar) است شده گزارش تانن یحاو

 کاهش هادام گوارش دستگاه در متان دیتول تانن یحاو اهانیگ هیتغذ با

(. 2012و همکاران،  Jayanegara ؛Goel and Makkar ،2012) ابدییم

 گاز دیتول روش مانند یتنبرون یهاروش از استفاده با توانیم نیبنابرا

 یط در دروژنیه و کربن دیاکس ید متان، یگازها دیتول یمبنا بر که

 هیو تجز ریاز روند تخم ، شوندیم دیتول شکمبه در یخوراک مواد ریتخم

به استفاده آن توسط  نسبتتا بتوان  کسب نمود یحنا اطالعات اهیبرگ گ

گاز  دیتول روش (.Steingass ،1988و Menke ) نمود یریگمیها تصمدام

 یهمبستگ یکروبیم نیمصرف خوراک و سنتز پروتئ وان،یبا عملکرد ح

از آن  دهستفاا گیدسا جملهاز ینمحاس  یدارا نیچنو هم ددار یخوب

 وسفیباشند )یم هکوتا نماز یکدر  نمونه دییاز ادتعد با منجاا نمکاو ا

عنوان هب اهیگ نیتوان از برگ ایم نیا بر عالوه (.1393و همکاران،  یاله

استفاده کرد  زین نیمانند پروتئ یمواد مغذ یحاو یماده خوراک کی

ها دام یبرا اهیگ نیبرگ ا یاهیدر رابطه با ارزش تغذ یکاف اطالعاتاما 

 دیمتعد یهارمعیا کیراخو ادمو ییاغذارزش  تعیینوجود ندارد. در 

در  مؤثرو  شیمیایی ملاعو تمامی یگیرازهندا ،ستا گرفته ارقر مدنظر

 یفاکتورها ستابهترو  ستا پرهزینهو  بر نماز علوفه کیفیت تعیین

 بیشتر . دردشو سیربر دارند ریتاث علوفه تعیینکیفیت درکه  یممه

 سلولی ارهیود ،فسفر ،کلسیم م،خا تئینوپر صددر مثل ییمؤلفهها به منابع

 توجه متابولیسمی ژینرا انمیزو  هضم قابل خشک دهما ،سلولز یمنها

 ازهدف  نیبرابنا (.1390 همکاران، و زادهیول) ستا هشد یتربیش

دام از  هیحنا در تغذ اهیاستفاده از برگ گ یسنجپژوهش حاضر امکان

 یتنبرون طیشرا در آنو تخمیرپذیری  یمواد مغذ بیترک نییتع قیطر

 .بود گاز دیتول روش با
 

 هامواد و روش

 سالاواخر بهار  در پژوهش نیمورد استفاده در ا یحنا برگ       

شد. ی آورمزارع شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان جمع از 1397

 یآورجمع یتصادف صورتبه مزرعه شش از ازین موردبرگ  یهانمونه

در آزمایشگاه تغذیه دام  هیشدن در سا و با هم مخلوط و پس از خشک

   شد.  ابیمتر آسیلیم 2 منافذ یدارا الک از استفاده بادانشگاه جیرفت 

 یحنا برگ یهادر نمونه: هانمونه ییایمیش باتیترک نییتع       

 خام نیپروتئآلمان(،  ،Bender ،)آون خشک ماده شده، یآورجمع

آلمان(،  ،Gerhardt ،)سوکسله خام یچرب ،آلمان( ،Gerhardt ،)کلدال

 زر،ی)اتوآناال میکلس (،سیانگل ،Lenton یکیالکتر )کوره خاکستر

Audicom، اسپکتروفتومتر( و فسفر نیچ(، Secomam، فرانسه ،)طبق 

 ندهینامحلول در شو بریو ف (AOAC ،1990) یشنهادیپ یهاروش

، AOAC) شد یریگ( اندازه1994)  Van Soestروشبه یدیو اس یخنث

 فولین روشبه فنولی ترکیبات کل مقدار (.Waghorn ،2008 ؛1990

کل تانن از طریق محاسبه میزان اختالف  مقدار .شد گیریاندازه شیکالتو
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 نمونه فنولی ترکیبات مقدار و رسم استاندارد منحنی تانیک اسید

 .شد محاسبه

 زگا انمیز تعیین: گاز دیتول روشبه یریپذگوارش نییتع

Steingass (1988  ) و Menke روش با مطابق نمونهها تخمیراز  یتولید

گاو  کیاز  شیقبل از انجام آزما قهیدق 15انجام گرفت. حداکثر 

توسط پارچه  و یآورشکمبه جمع عیما تریل کیشده حدود  ستولهیف

 شگاهیزماآانتقال به  یدر ط شکمبه عیما نمونه .شد صاف هیال متقال چهار

گرفت. جهت خارج  قراردرجه  39 یآب با دما یدرون فالسک حاو

کربن به درون نمونه دیاکس یگاز د ،یهوازیب طیشرا جادیکردن هوا و ا

دو  لکا یکاز  دهستفاا با حنا برگ ینمونههاشد.  دهیشکمبه دم عیما

 در( تکرار 3)  نمونه گرمیلیم 210±5شدند. مقدار  ابیآس یمترمیلی

 محلول تریلیلیم 30 هاسرنگ نیا به و شد ختهیر سرنگ هر داخل

به  1شکمبه به بافر  عی)با نسبت ما بافر ویحا هشد فصا شکمبه عیما

)شامل  ازین کم عناصر محلولمورد استفاده شامل  بافر. شد ضافه( ا2

 عناصر محلولآهن(،  دیکبالت و کلر دیمنگنز، کلر دیکلر م،یکلس دیکلر

 فسفات میپتاس دروژنیهید فسفات، دروژنیه میسدید)شامل  ازیپرن

  و میسد کربناتیب)شامل  بزاق یبافر محلول ،(میزیو سولفات من

 دیدروکسیو ه میسددیسولف) کننده اءیاح محلول و( ومیآمون کربناتیب

 یهانمادر ز زگا تولید انمیز ( بود.نیرزازور یرنگ همراه محلولبه میسد

 یبرا. شد ثبتو  یگیرازهندساعت ا 96و  72، 48، 24، 16، 8، 4، 2

 سمیقابل متابول یانرژ و 1رابطه  از (OMD)قابل هضم  یماده آل نییتع

(ME)  توسطشده  شنهادیپ 2از رابطه  Menke و  Steingass(1988 )

        :1 رابطه . شد استفاده
OMD ( گرم ماده خشک 100گرم در )= 88/14 + 889/0 GP+ 45/0 CP+ 0651/0 XA  

 ME (مگاژول در کیلوگرم) = 0/136+2/20GP+0/057CP+0/0029CF2    :2 رابطه 

 تریلیلیساعت )م 24شده در  دیکل گاز تول GPرابطه  نیدر ا که

درصد  CF ،خام نیدرصد پروتئ CPگرم ماده خشک(،  200 یازابه

 خاکستر است.   درصدXA  خام و یچرب

 طبقبرگ حنا  یمواد مغذ خمیرپذیریت نیجهت تخم 3رابطه  از

 .شد استفادهMcDonald (1979 )و  Ørskov عادلهم

p = b (1-ect)                                                   :3 رابطه        

 دیتول لیپتانس یبخش دارا bگاز،  دیتول لیپتانس pرابطه  نیا در

نرخ  cگرم ماده خشک(، یلیم 200 یازابه یدیگاز تول تریلیلیمگاز )

 گاز دیتول یهافراسنجه محاسبه. است ونیزمان انکوباس tگاز و  دیتول

 .شد انجام 2/9شیرایو SAS یافزار آمارنرم یخطریغ هیرو از استفاده با

 

 نتایج

برگ حنا در  یهانمونه ییایمیش بیترک: ییایمیش بیترک       

از آن  یحاک ییایمیش هیتجز جینشان داده شده است. نتا 1جدول 

 ندهینامحلول در شو بریخام، ف یخام، چرب نیپروتئ یاست که محتو

و فسفر  میخاکستر خام، کلس ،یدیاس ندهینامحلول در شو بریف ،یخنث

 01/0و  08/0، 98/0، 17/3، 98/15، 18/0، 97/13برابر با  بیترتبه

 . بوددرصد 
 

 حنا برگ یهانمونه یمغذ مواد بیترک :1 جدول

 

نشان  2تانن برگ حنا در جدول  زانیم: ترکیبات فنولی و تانن       

 49/33 یفنل باتیکل ترک زانیمنتایج نشان داد که داده شده است. 

 .بود درصد 13تانن  زانیدرصد و م
 

 حنا برگ یهانمونه یفنل باتیترک و تانن یمحتوا: 2جدول

 

 

 
 

 مقدار: تولید گاز، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم       

 تیگاز، قابل دیو نرخ تول 3گاز در ساعات مختلف در جدول  دیتول

نشان  4( در جدول ME) یسمیمتابول ی( و انرژOMD) یآلهضم ماده 

 دیدهدکه تولیگاز برگ حنا نشان م دیروند تول یداده شده است. بررس

داشت.  یبود و بعد از آن روند کاهش نیترشیب ساعت 16گاز تا زمان 

 یازابه تریلیلیم 3/55 زانیمساعت به 96گاز در  دیتولکل مقدار 

 استاندارد( یخطا ±لوگرمیک در)گرم  یمغذ ماده

 خشک ماده 95/16±3/969

 خام نیپروتئ 80/2±7/139

 خام یچرب 30/0±80/1

 یخنث ندهیشو در نامحلول افیال 10/17±8/159

 یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال 15/5±7/31

 خام خاکستر 70/0±8/9

 میکلس 1/0±8/0

 فسفر 00±1/0

 استاندارد( یخطا±لوگرمیدرک)گرم  فراسنجه

89/21 ± 9/334 یفنل باتیترک کل   

35/13 ± 5/130 تانن کل   

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.124711   

ترکیبات فنولی قبل و بعد از واکنش با پلی وینیل پلی پیرولیدون 

محاسبه شد )Makkar، 2003(. بدینمنظور 10 میلیلیتر استون 70 

درصد به لوله آزمایش حاوی 200 میلیگرم نمونه خشک شده جهت 

استخراج ترکیبات فنولی اضافه شد. سپس فولین شیکالتو )1موالر(، 

کربنات سدیم 20 درصد، و آب مقطر به 0/02، 0/05 و 0/1 میلیلیتر 

از عصارة استونی اضافه شده، پس از مخلوط شدن بهمدت 40 دقیقه 

در دمای اتاق نگهداری شد و سپس در طول موج 725 نانومتر جذب 

نوری آن توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد. سپس با استفاده از محلول 
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 دهد.یرا نشان م ییباال گرم ماده خشک بود که مقدار نسبتاًیلیم 200

 محاسبهدرصد  8/61 یلآماده  هضم تیقابلحاضر،  پژوهش درچنین هم

دام  هیمورد استفاده در تغذ یهااز علوفه یاریبا بس سهیشد که در مقا

مگاژول  20/9 زانیمهم به سمیقابل متابول یانرژ. باشدیم ییمقدار باال

 .محاسبه شد لوگرمیدر ک
 

 حنا برگ یهانمونه گاز دیتول :3جدول

 

 حنا برگ گاز دیتول یهافراسنجه :4 جدول

 

 بحث 

نشان داد که  هاحاصل از تحلیل داده جینتا ترکیب شیمیایی:       

میزان پروتئین گزارش به کیبرگ حنا مطلوب و نزد نیپروتئ یمحتو

(. 1392 همکاران، و یدمجانمحباشد )یخشک م ونجهی شده برای

مثل  یمرتع اهانیگ نیپروتئ زانیبا م سهیدر مقا نیپروتئ زانیم نیا

 ییپاشا) باشدیدرصد گزارش شده باالتر م 9درمنه و افدرا که حدود 

 زانیم نیچن(. هم1390زاده و همکاران، یول ؛1391 همکاران، و یارد

 اهانیپنج گونه از گ نیپروتئ زانیبا م سهیحنا در مقا برگ نیپروتئ

 ترشیب است، هدرصد گزارش شد 11تا  6 زانیمکه به یشورپسند مرتع

نامحلول  بریخام، ف یچرب زانی(. م1393 همکاران، و یالهوسفی) بود

با  سهیدر مقا یدیاس ندهینامحلول در شو بریو ف یخنث ندهیدر شو

گزارش  لوگرمیگرم در ک 347و  447، 24حدود  بیترتکه به ونجهی

مانند  یاهیگ در ریمقاد نیا نیچنباشد. همیتر مکم اریبس استشده 

 یپنج گونه مرتع یو برا لوگرمیگرم در ک 335و  600، 33افدرا 

گرم در  365تا  280و  489تا  411، 31تا  15در دامنه  ستیشورز

عالوه، میزان ماده خشک، ماده آلی، بهگزارش شده است.  لوگرمیک

پروتئین خام، چربی خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی 

، 4/14، 1/90، 2/94ترتیب سلولز برای درخت کنار بومی بوشهر به

زاده و همکاران، )دشتی درصد گزارش شده است 6/17و  7/30، 0/2

و  NDFمقدار  یدارا یهاخوراککه  توان گفتمی واقع در(. 1398

ADF ها در آنهضم  تیقابل رایدارند ز یترنییپا ییباال ارزش غذا

 (. 1393و همکاران،  یالهوسفی) است ترکمدستگاه گوارش دام 

نتایج نشان داد که میزان ترکیبات ترکیبات فنولی و تانن:        

درصد  6/15-6/7) پسته پوست از ترشیب فنلی و تانن در برگ حنا

 یخوراک حاو کیعنوان ه(  بتانن درصد 2/10 تا 4/3و  یلفن باتیترک

 یمحتو نیچنهم(. 2014و همکاران،  Ghaffariباشد )یتانن باال م

خشک  اربرابر تانن گزارش شده در پوست ان 5تانن برگ حنا حدود 

( 1398) همکاران و زادهدشتی (.1391 ،ینسریو فتح یخسرو) باشدیم

 1/3های کنار محلی بوشهر را نیز میزان تانن موجود در سرشاخه

 ییایمیعنوان مواد فعال شبه ریاخ یهاها در سالتاننگزارش کردند. 

اثرات  یمواد دارا نیاند. اشده یمعرف ریتخم میتنظ یبرا دیمف یاهیگ

از  یریدر شکمبه، جلوگ نیپروتئ یریپذهیمثل کاهش تجز یدیمف

وجود  که استباشند. گزارش شده یها ممتانوژن تینفخ و کاهش فعال

و  یدیسبب بهبود وزن بدن، رشد پشم، عملکرد تول رهیتانن در ج

 توان یم نی( بنابرا1395 همکاران، و یتقوشود )یم یمثلدیتول

 نیها از اآن دیبر اثرات مف هیها با تکتانن یاهیرغم اثرات ضدتغذیعل

شکمبه در جهت بهبود عملکرد دام  ریتخم ریمس رییتغ یمواد برا

 استفاده نمود.

 بخش، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم: گاز دیتول       

 تجزیه حاصل کهدهد یم تشکیل نمتارا  شکمبه یهازگا صلیا

 یدیتول یهازگا کل بهآن  نسبتو  ستا ساختمانی یهاراتکربوهید

و همکاران  یالهوسفی(. 2005و همکاران،  Tavendaleثابت است )

 بیترک ریتحت تاث یادیز گاز تا حد دیتول زانیدادند که م ( نشان1393)

( گزارش کرد که 2003) Norton نیچن. همردیگیقرار م ییایمیش

وجود داشته باشد تا  ییدر مواد غذا دیبا نیدرصد پروتئ 10حداقل 

تر کم با یشکمبه شود. مواد خوراک مطلوب در یکروبیم تیمنجر به فعال

کاهش  تیو در نها یکروبیم تیباعث کاهش فعال نیدرصد پروتئ 10از 

 نظر به نی(. چن1393 همکاران، و یالهوسفی) شوندیگاز م دیتول

 لیتواند از دالیم نیمطلوب پروتئ زانیم شیآزما نیرسد که در ایم

 نیب یمنف یبا توجه به همبستگ گرید یسو ازگاز باشد.   یباال دیتول

 نییپا ADF و NDFگاز  مقدار  دیبا تول اهیگ یسلول وارهید بریف زانیم

 ها باشد.نمونه نیا یگاز باال دیتول گرید لیتواند از دالیبرگ حنا م

                                                          (خشک ماده گرمیلیم 200/تریلیلیم) یدیتول گاز  )ساعت(    زمان

026/0 ± 96/6  2 

145/0 ± 13/12  4 

665/0 ± 90/18  6 

466/0 ± 53/25  8 

027/3 ± 03/31  12 

723/0 ± 30/40  16 

837/0 ± 66/45  24 

954/0 ± 40/50  48 

587/1 ± 03/53  72 

617/1 ± 33/55  96 

617/1±33/55 
 یازابه تریلیلی)م ساعت 96در یدیتول گاز کل

 (خشک ماده گرمیلیم200

 (تریلیلی)م ریگاز بخش قابل تخم دیتول لیپتانس 661/0±74/53

 (ساعتدر  تریلیلیم) گاز دیتول نرخ 002/0±078/0

 )درصد( یآل ماده هضم تیقابل 247/1±38/61

 (خشک ماده لوگرمیک در)مگاژول  یسمیمتابول یانرژ 191/0±20/9
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کننده ارزش نییعوامل تع نیتراز مهم یکی یهضم ماده آل تیقابل

گاز و خاکستر  دیبا تول یمیمستقهضم رابطه  تیعلوفه است. قابل ییغذا

درصد در علوفه  50تا  یدرصد در علوفه جوان بهار 85دارد و از 

و  یالهوسفی(. Steingass ،1988 و Menkeکند ) یم رییزمستانه تغ

شورپسند را  اهیپنج گ یهضم ماده آل تیقابل زانی( م1393همکاران )

دست آمده در هب مقداردرصد گزارش کردند. با توجه به 47تا  34 نیب

از مقدار محاسبه  ترشیبهضم برگ حنا  تیدرصد قابل شیآزما نیا

 تیقابل(. 1394 همکاران، و یاصفهانیمینس) باشدیم ونجهی یشده برا

 غلظت ریتاث تحت یتوجه قابل طورهب شکمبه درهضم خوراک 

 NDF نییپا ریمقاد و باشدیم آن نیگنیل و یساختار یهادراتیکربوه

ماده  نیا یهضم باال تیقابل لیتواند ازجمله دالیبرگ حنا م ADFو 

قابل  یکه انرژ استگزارش شده  .(Soest Van،  1994) باشد یخوراک

 یهادراتیکربوهو  نیپروتئ زانیخصوص مهب اهیگ بیبه ترک سمیمتابول

 زانیم رهیمواد در ج نیمقدار ا شیبا افزا نیدارد و بنابرا یبستگ آن

( 1393و همکاران ) یالهوسفی. ابدییم شیافزا سمیقابل متابول یانرژ

 98/6تا  8/4 نیرا ب ستیشورز اهیگ 5 سمیقابل متابول یانرژ زانیم

که انرژی قابل درحالی گزارش کردند یماده آل لوگرمیک یازامگاژول به

ترتیب ای گندم و جو بههای کنسانترهگزارش شده برای دانه متابولیسم

توجه به  با(. 1396بود )بویر و همکاران،  11/12و  23/13برابر با 

 و خشک مناطق دردام  هیتغذ جهت یمواد خوراکتهیه  تیمحدود

 مناسب ریمقاد داشتن واسطههب حنا برگ از توانیم ران،یا خشکمهین

 در ییدارا بودن خواص دارو زین و یآل ماده هضم تیقابل و یمغذ مواد

 .کرد استفاده نشخوارکننده یهادام هیتغذ
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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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