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 كنارتعیین ارزش غذايي سرشاخه دو گونه درخت 

(Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) تغذيه گوسفند در 
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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

 (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana)کنار و قابلیت هضم دو گونه  منظور تعیین ارزش غذايی سرشاخهاين پژوهش به 

درصد با خوراک پايه  30و  20، 10های های درخت کنار به نسبتدر تغذيه دام انجام شد. جهت تعیین قابلیت هضم، سرشاخه هرکدام از گونه

آوری مدفوع مورد آزمايش قرار گرفت. تیمارهای آزمايش رأس گوسفند نر بالغ، با روش جمع 4)يونجه خشک( مخلوط شده و هر جیره روی 

جیره حاوی سرشاخه کنار هندی در قالب طرح کامل  3جیره حاوی سرشاخه کنار بومی و  3شامل: يک جیره شاهد )يونجه(، جیره  7شامل 

سلولز، انرژی خام تصادفی بود. نتايج ترکیبات شیمیايی ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام، ديواره سلولی، ديواره سلولی منهای همی

درصد و برای  1/3کالری در گرم و  7/4517درصد،  6/17، 7/30، 0/2، 4/14، 1/90، 2/94ترتیب شاخه کنار بومی بهو میزان تانن برای سر

درصد بود. در بین تیمارهای  9/3کالری در گرم و  2/4447درصد،  5/18، 9/33، 7/1، 5/14، 3/83، 6/94ترتیب سرشاخه کنار هندی به

قابلیت هضم )درصد( ماده خشک،  درصد سرشاخه کنار بومی داشت. ضرايب 10هضم مواد مغذی را  کنار هندی و بومی، بهترين ضريب قابلیت

، 1/59، 68ترتیب درصد سرشاخه کنار بومی به 10سلولز و انرژی خام تیمار ماده آلی، پروتئین خام، ديواره سلولی، ديواره سلولی منهای همی

تايج اين مطالعه و ترکیب شیمیايی و قابلیت هضم هر دو گونه کنار در مقايسه با يونجه، دست آمد. با توجه نبه 7/71و  1/68، 1/76، 6/49

ويژه در شرايط های خشک و بههای کوچک در زمینهای مناطق کنارخیز استفاده شود و برای بهبود وضعیت پرورش دامتواند در جیره روزانه داممی

 .خشکسالی استان بوشهر دارای پتانسیل مناسبی است

  ارزش غذايي، استان بوشهر، سرشاخه کنار بومي، سرشاخه کنار هندی، قابلیت هضم کلیدی: کلمات
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 مقدمه
كمبود و نوسان  توسعه، حال كشورهاي در مسائل عمده در يكي از        

در كميت و كيفيت مواد خوراكي معمول در طول سال است. براي 

منظور تامين مواد غذايي هاي دامي و بهگويي به تقاضاي فرآوردهپاسخ

غيرمعمول نياز است. بنابراين،  خوراكي منابع به آينده، در جامعه نياز مورد

 نشخواركنندگان تغذيه براي ناشناخته خوراكي منابع برخي معرفي و شناسايي

دهد كه افزودن علوفه حياتي است. نتايج بسياري از مطالعات نشان مي

 Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Ziziphus)درختان 

mauritiana,etc.) خشبي  علوفه كاربرد تواندمي نشخواركنندگان جيره به

كيفيت پايين را عمدتاً از طريق تأمين پروتئين ميكروبي شكمبه با 

كيفيت هاي خشبي كمبهبود بخشد. فزون بر اين، ارزش غذايي علوفه

درختان بهبود يابد  طور عمده با كمك علوفهتواند بهها ميو گراس

(FAO، 1997 .)هاي بومتر زيستحاكم بر بيشخشك و سخت  شرايط

هاي بومي و سازگار در اين مناطق، اهميت بودن گونهايران و محدود

سازد. تر نمايان ميو ارزش گياهان قانع، مقاوم و پرطراوت را بيش

ترين مهمكه  Ziziphusو جنس  عناب خانواده در موجود گياهي هايگونه

باشند، در معروف مي ها در مناطق جنوبي كشور به درختان كنارآن

 (.1387اره و همكاران، شوند )عص  زمره همين گياهان محسوب مي

درخت كنار، گياهي مقاوم به خشكي و بومي مناطق رويشي جنوب 

لحاظ آبياري ايران است. اين گياه پس از كاشت به مراقبت اندكي به

 و جلوگيري از چراي مفرط دام نياز دارد و از لحاظ سازگاري اقليمي،

ونه بومي، از كند. اين گدر شرايط آب و هوايي گرم و خشك رشد مي

جمله داشتن خواص دارويي، غذايي، اقتصادي، هاي مختلفي ازمنظر

قابل توجه و بررسي  ،بوم منطقهحفاظت خاک و تأثير بر مسائل زيست

پذير است. لذا توسعه كشت اين درخت در مناطق جنوبي كشور توجيه

تر برگ كنار، پروتئين خام بيش (.1374همكاران، باشد )صادقي و مي

گندميان دارد. مصرف گياهان خانواده تري نسبت به و الياف خام كم

طور برگ كنار بهمصرف ماده خشك، قابليت هضم و وزن بدن، با 

عنوان تواند بهدهد برگ كنار ميداري افزايش يافت كه نشان ميمعني

 (.2003و همكاران،  Dawd) شود هاستفاد خشك فصل در خوراكي، مكمل

پراكنده در مناطق و طور تركيب شيميايي و خوراكي برگ كنار، به

بررسي شده است. صادقي و همكاران هاي متفاوت در دنيا و ايران اقليم

( ماده خشك، انرژي خام، پروتئين خام، كلسيم و فسفر شاخ 1374)

ان، استان بوشهر( و برگ كنار منطقه پشت پر، راهدار و چنير )دشتست

ها را تعيين كردند. نتايج نشان داد كه ميانگين كل ماده خشك نمونه

كالري بر گرم و ميانگين  4441ها درصد، انرژي خام كل نمونه 6/91

در قسمتي از هند و . درصد بود 9/13ها برابر كل پروتئين خام آن

عنوان خوراک گوسفند و بز استفاده هاي كنار بهفريقاي شمالي، برگآ

هاي كنار را داراي ( تركيبات شيميايي برگ1993) Guptaشوند. مي

درصد كل مواد  7/6درصد فيبر خام،  8/15درصد پروتئين خام،  4/15

كارگيري هقابليت ب ده است.كردرصد نشاسته گزارش  8/16معدني و 

پايين كيفيت با ي هاعنوان يك مكمل پروتئيني به جيرهبرگ كنار به

 Ikhimioyaو  Njidda (،2009) همكاران و  Khanرا نشخواركنندگان براي

( بررسي و تركيب شيميايي، 2011و همكاران )  Azim( و 2010)

و قابل هيدروليز(  متراكمهاي )نقابليت هضم، كل تركيبات فنلي و تان

عنوان تواند بهآن را تعيين كردند. نتايج نشان داد كه برگ كنار، مي

منبع تأمين پروتئين همراه گياهان فقير، در تغذيه نشخواركنندگان 

( گزارش كردند كه در زمان 1998و همكاران )  Senaاستفاده شود.

ذايي منبع مهم غ Ziziphus mauritiana كنار هندي هايقحطي، برگ

ها منبع مهمي از اسيدهاي چرب ضروري در نيجريه هستند. زيرا آن

چند ماده معدني مثل آهن، كلسيم، منيزيم و چون لينولئيك اسيد هم

در اواخر فصل پاييز )پس از اتمام علوفه مراتع(،  و روي هستند.

هاي مناطق كنارخيز تا درختان كنار عامل مهمي در حفظ بقاي دام

هاي كنار، نشان داد كه برگ اتنتايج مطالع .هستند شروع فصل بهار

توانند بخشي از كمبود پروتئين و مواد غذايي را در خالل فصل مي

وسيله بزها، تأمين خشك، براي تكميل علوفه كم كيفيت چرا شده به

ر امقدعلوفه درختان هنگامي كه به (.2000، و همكاران Aganga) كنند

منابع مهمي از مواد معدني و نيز برخي زياد مصرف شوند، احتماالً 

طي تحقيقات انجام شده،  (.Ahn ،1997و  Nortonها هستند )ويتامين

صورت علوفه، سرشار هاي كنار بهتر گونههاي بيشها و سرشاخهبرگ

خشك،  ماده خام در مقادير باالي پروتئين دليلكه به غذايي بوده از مواد

، Depommierبراي حيوانات هستند ) نيتروژن از مهمي منبع گياهان اين

1988.)Njidda   وIkhimioya (2010 عملكرد بزهاي تغذيه شده با )

درصد برگ كنار را بررسي نمودند. نتايج  20و  15، 10سطوح صفر، 

درصد برگ كنار، وزن نهايي،  15نشان داد كه بزهاي تغذيه شده با 

خشك مصرفي روزانه، ماده  ميانگين افزايش وزن روزانه، ميانگين ماده

خشك مصرفي و ضريب تبديل غذايي باالتري نسبت به ساير تيمارها 

دليل به كنار، ويژه درختدرختان به هايگونه سرشاخه بعضي از داشتند.

، قابليت هضم زياد و قابليت عبور پروتئين، خام ميزان باالي پروتئين

ر گرفته و هزينه عنوان بخشي از جيره غذايي مورد استفاده قرابه

بهمني و  (.1994و همكاران،  Hiernauxدهد )خوراک را كاهش مي

( اثر استفاده از سطوح مختلف كنار هندي را بر 1391همكاران )

هاي هاي نر پرواري بررسي كردند. جيرهقابليت هضم و عملكرد بره

درصد برگ كنار در  30و  20، 10تنظيم شده داراي مقادير صفر، 

ترين درصد ضرايب قابليت بود. نتايج نشان داد كه بيشماده خشك 

هضم ماده خشك، ماده آلي، پروتئين خام، ديواره سلولي و ديواره 

درصد برگ كنار و  10سلولز در تيمار با سلولي منهاي همي
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هاي دست آمد. معموالً برگدرصد برگ كنار به 20ترين در تيمار با كم

گونه تانن است. دو گونه از نظر اثر سمي ت بوته و درختان، داراي هر دو 

تري بزها نسبت به گاوها و گوسفندان مقاومت بيش و تغذيه، متفاوتند.

هاي متراكم در سرشاخه كه تاننهاي متراكم دارند. هنگاميبه تانن

ها وجود داشته باشد شايد اثر معكوس در گوسفندان ديده شود لگوم

(D Mello ،2000 ؛Frutos ؛ 2004ان، و همكارSilanikove ،2000 .)

ناپذير با پذير يا برگشتهاي برگشتها ظرفيت تشكيل كمپلكستانن

 پكتين(، سلولز،همي )سلولز، ساكاريدهاپلي )عمدتاً(، هاپروتئين

 Schofieldآلكالوئيدها، نوكلئيك اسيدها و مواد معدني را دارا هستند )

ر تا دو درصد جيره( براي چند ميزان تانن )صف(. هر2001و همكاران، 

( بيان 1992) Topps(. Norton ،1994مصرف حيوانات مضر نيست )

رسد تركيبات فنوليك يك جزء عمده در استفاده از نظر ميكرد كه به

علت اثر بر مصرف عنوان خوراک دام بههاي لگومي و درختان بهبوته

نشخواركنندگان  براي هاتانن است. دام متابوليزم و پذيريگوارش خوراک،

ميزان مصرف آن و وزن آور باشند و بهتوانند مفيد و هم زيانهم مي

كننده، بستگي فيزيولوژي گونه مصرف تركيبات بر مولكولي و ساختمان

هاي مشخص شده كه مصرف گونه (.Butler ،1991و  Hagerman) دارد

در  گرم 50هاي متراكم باال )معموالً بيش از گياهي با ميزان تانن

داري مصرف اختياري خوراک را طور معنيكيلوگرم ماده خشك( به

گرم در  50كه مصرف كم يا متوسط )زير دهد، درحاليكاهش مي

دهد رسد كه آن را تحت تأثير قرار نمينظر ميكيلوگرم ماده خشك( به

(Barry  وDuncan ،1984ممكن است ميزان باالي تانن به .) طور

وسيله كاهش سطح آمونيوم شكمبه مبه را بهغيرمستقيم فعاليت شك

از طريق كاهش تجزيه پروتئين در شكمبه تحت تأثير قرار دهد و 

در (. 1993و همكاران،  Lengaپذيري فيبر را كاهش دهد )گوارش

تواند پروتئين جيره غذايي برگ كنار، مقداري تانن وجود دارد كه مي

 Lengaآن را كاهش دهد ) پذيريو تجزيه صورت نامحلول درآوردهرا به

طوركلي مصرف به (.Moyano ،2004و  Martinez ؛1993، و همكاران

علت به دسترسي موادغذايي ،توليدات دارد منفي آشكاري بر تانن اثر زياد

ها ها و چندين نوع از ماكرومولكولهايي بين تاننتشكيل كمپلكس

اهش يافته يابد و مصرف اختياري خوراک و قابليت هضم ككاهش مي

و همكاران،  Frutosگيرد )و فيزيولوژي گوارش دام تحت تاثير قرار مي

ويژه درخت كنار ها بهاستفاده از سرشاخه درختان و درختچه(. 2004

غذايي نشخواركنندگان در  هايعنوان علوفه، در تأمين بخشي از نيازبه

كمبود كه با  ويژه مناطقيخشك استان بوشهر )بهمناطق خشك و نيمه

بنابراين، شناسايي  ،دارد يباشد(، اهميت فراوانخوراک دام مواجه مي

خوبي ها بهمنابع خوراكي كه ارزش غذايي آناز و معرفي اين گونه 

هاي موجود، شناخته شده نيست، امري ضروري است. در ضمن، دام

كنند اما درحال حاضر از برگ كنار استفاده مي

هدف از انجام اين تحقيق،  جود ندارد.اطالعات زيادي در مورد آن و

تعيين ارزش غذايي سرشاخه دو گونه درخت كنار )بومي و هندي( و 

 عنوان علوفه شاخص بود.ها با يونجه بهمقايسه ارزش غذايي آن

 

 هامواد و روش

ابتدا از يك : ها و تعیین ترکیب شیمیاییآوری نمونهجمع       

كنار براساس روش تصادفي منظم، قطعه زمين با پوششي از درختان 

شده به محل ايستگاه برداشت هاينمونه شد. برداريها نمونهسرشاخه از

در محوطه  شدنخشك شد و جهت دامي تنگستان حمل تحقيقات علوم

شدن ها پس از خشككف سيماني در سايه پخش شدند. سرشاخه

آن هاي مختلف صورت كوپه آماده شده و از قسمتخرد شده و به

نمونه اصلي  4كه براي هر گونه نحويعمل آمد بهبرداري بهنمونه

دست آمد. براي تعيين تركيب شيميايي سرشاخه كنار از هر گونه به

كيلوگرم نمونه گرفته شد و به آزمايشگاه ارسال شد. تركيب  5/0كنار 

خام، چربي  خام، خاكستر خشك، پروتئين ها شامل: مادهنمونه شيميايي

هاي متداول و استاندارد آزمايشگاهي با نرژي خام، طبق روشخام، ا

سلولز و ديواره سلولي و ديواره سلولي بدون همي AOAC(2001)  روش

گيري شد. مقدار تانن طبق ( اندازه1991) Van Soestطبق روش 

( با 1985)  Julkunen-Tiitto و (1992و همكاران )  Makkarروش 

تركيبات فنوليك قبل و بعد از برداشت تانن استفاده از تفاوت ميان 

 دست آمد.روش جذب بر روي پلي وينيل پروليدون نامحلول بهبه

جهت تعيين قابليت هضم، : آزمایش تعیین قابلیت هضم       

 30و  20، 10هاي هاي درخت كنار به نسبتسرشاخه هر يك از گونه

تغذيه گوسفند درصد با خوراک پايه )يونجه خشك( مخلوط شده و در 

جيره آزمايشي  7نر بالغ مورد آزمايش قرار گرفت. بنابراين در كل 

جيره حاوي سرشاخه كنار از هر  3شامل يك جيره شاهد )يونجه( و 

(. 1996 ،هاي مورد نظر تهيه شد )مكدونالد و همكارانيك از گونه

هاي كنار، ابتدا در يك براي تعيين قابليت هضم هر كدام از سرشاخه

ها قرار گرفت و مايش جداگانه، يونجه به تنهايي مورد استفاده دامآز

درصد(  30و  20، 10هاي همراه سطوح مختلف )نسبتيونجه به سپس

ها داده شد تا قابليت هاي كنار مورد نظر، به دامهر يك از سرشاخه

دست آيد )روش تفاضل(. هاي كنار و يونجه روي هم بههضم سرشاخه

كيلوگرم  45±5/1رأس گوسفند بالغ )عربي( با وزن  4 هر جيره روي

هفته )دو هفته دوره  3مدت طور چرخشي بهسال به 2و سن تقريبي 

آوري مدفوع( مورد آزمايش قرار گرفت. پذيري و يك هفته جمععادت

اين آزمايش در سالن ايستگاه تحقيقات علوم دامي اين مركز واقع در 

انجام شد. پيش از شروع آزمايش، شهرستان تنگستان )استان بوشهر( 

انگلي داخلي  داروهاي استفاده از و واكسيناسيون شامل بهداشتي عمليات
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هاي ها در مدت آزمايش، در قفسها اعمال شد. دامو خارجي براي دام

داري شدند. متري نگهسانتي 100 50ليكي انفرادي فلزي به ابعاد متابو

برداري شده و هر جيره نمونهآوري، هر روز از در طول هفته جمع

آوري طور جداگانه قبل از خوراک دادن صبح جمعمدفوع هر دام نيز به

گرم نمونه از مدفوع روزانه هر دام  100و توزين شد. سپس مقدار 

برداشت شده و در هواي معمولي خشك شد. در پايان هفته 

ونه هاي هر دام با هم ادغام و همگن شده و يك نمآوري، نمونهجمع

عالوه بر اين، در طول هفته  از آن جهت تجزيه آزمايشگاهي تهيه شد. 

آوري و توزين شده و جمعآوري، باقي مانده خوراک، هر روز جمع

جهت تعيين ماده خشك، چربي خام، ديواره سلولي و پروتئين خام از 

مانده با باقي هايآن نمونه تهيه شد. در پايان هر دوره آزمايش، نمونه

مانده خلوط شده و براي هر گوسفند از هر جيره يك نمونه باقيهم م

 برداشت هايخوراک، مورد تجزيه آزمايشگاهي قرار گرفت. براي نمونه

همين نحو عمل شد. خوراک آزمايشي دو بار در نيز به هاشده از جيره

درصد پس  10حدي كه حدود  روز )صبح و عصر( در حد اشتها و تا

ها قرار داده شد و صورت انفرادي در اختيار دامبهجاي بماند آخور بر

هاي غذايي و ماده خشك دريافتي روزانه جيره مصرف اختياري از ميزان

ازاي كيلوگرم وزن در طول آزمايش بر حسب مطلق و بر حسب گرم به

 متابوليكي تعيين شد. جهت تعيين تغييرات وزن احتمالي، در طول

يشي، گوسفندان در شروع و پايان مدت زمان دريافت هر جيره آزما

هر دوره توزين انفرادي شدند. ضريب قابليت هضم جيره از نظر ماده 

خشك، پروتئين خام، چربي خام، ماده آلي، انرژي خام، ديواره سلولي 

سلولز با استفاده از فرمول زير تعيين شد و ديواره سلولي منهاي همي

 (:2000و همكاران،   Givens؛1996)مكدونالد و همكاران، 

                                                                           
هاي كنار، ابتدا جهت تعيين قابليت هضم مواد مغذي سرشاخه       

عنوان خوراک پايه( و سپس قابليت هضم يونجه قابليت هضم يونجه )به

همراه هم( با استفاده از فرمول فوق محاسبه -هاي كنار )بهو سرشاخه

شد. سپس با استفاده از فرمول زير )روش تفاوت(، قابليت هضم 

 (.1380زاده و همكاران، دست آمد )عالمهاي كنار بهسرشاخه

                                                            
د نظر در كل جيره مور = ضريب قابليت هضم مواد مغذيA كه در آن:

= ضريب قابليت هضم مواد مغذي مورد B، هاي كنار()يونجه+ سرشاخه

هاي )يونجه+ سرشاخه جيره كل از نسبتي =C ،)يونجه( پايه خوراک در نظر

= نسبتي از كل جيره D، شودكنار( كه توسط خوراک پايه تأمين مي

هاي )سرشاخههاي كنار( كه توسط خوراک جديد سرشاخه )يونجه+

 شود.كنار( تأمين مي

هاي مربوط به آزمايش قابليت هضم در قالب داده: طرح آماری       

هاي سطح مصرف از هر يك از گونه 3تيمار ) 7طرح كامالً تصادفي با 

هاي تكرار )گوسفند( مورد تجزيه آماري قرار گرفت. آماره 4كنار( و 

آمده از تركيبات دستبهميانگين و انحراف معيار براي متغيرهاي 

شده و بين دو گونه كنار و يونجه )خوراک پايه( مورد شيميايي محاسبه

 GLM (General Linear Model)ها با روش دادهمقايسه قرار گرفت. 

سطح  (.SAS ،2003) آناليز شدند SASافزار آماري و استفاده از نرم

ها آزمايشمدل آماري درنظر گرفته شد.  =05/0P اطمينان آماري

Xij=𝜇                                                صورت:به + 𝛿𝑗 + 휀𝑖𝑗 

اثر  𝛿𝑗ميانگين جمعيت، 𝜇دهنده مقدار مشاهده، نشان Xij است كه

 (.1373باشد )بصيري، اثر خطاي آزمايش مي 휀𝑖𝑗تيمار و 

 

 نتایج
تركيب شيميايي و  تعیین ترکیب شیمیایی سرشاخه کنار:     

انرژي قابل متابوليسم سرشاخه دو گونه كنار بومي و هندي  و يونجه 

 ، نشان داده شده است. 1در جدول

 

 

 شیمیایی )درصد( و انرژی خام )کالری در گرم( سرشاخه دو گونه کنار بر اساس درصد ماده خشک: ترکیب 1جدول 

، ضرايب 2 جدول: تعیین قابلیت هضم سرشاخه دو گونه کنار       

هاي آزمايشي را نشان قابليت هضم مواد مغذي )تركيبات مغذي( جيره

ماده خشك، ماده آلي، پروتئين خام، دهد. ضرايب قابليت هضم مي

سلولز و انرژي خام در تيمارهاي همي منهاي سلولي ديواره سلولي، ديواره

 (.>05/0Pداري داشت )مختلف تفاوت معني

سلولزهمی دیواره سلولی منهای دیواره سلولی چربی خام پروتئین خام ماده آلی ماده خشک خوراک  انرژی خام تانن 

2/94 بومي  1/90  4/14  0/2  7/30  6/17  1/3  7/4517  

6/94 هندي  3/83  5/14  7/1  9/33  5/18  9/3  2/4447  

2/95 يونجه  85 3/13  93/1  5/42  6/30  - 3/4158  

         



 1398 تابستان، 2، شماره همیازدسال                                                                پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

73 
 

 : قابلیت هضم مواد مغذی تیمارهای آزمایشی )درصد(2جدول

 بحث

تركيب شيميايي سرشاخه : ترکیب شیمیایی سرشاخه کنار       

 ها قابل مقايسه بود. تفاوت اندک مشاهدهگونه كنار با ساير گزارشدو 

برداري آوري، محل نمونهمرحله رويشي، فصل جمع علتبه احتماالً شده

ها يا ساقه نرم( ها، برگشده از گياه )مثالً شاخهبرداريو قسمت نمونه

 ه(. ميزان تركيبات ثانويه در علوف2005و همكاران،  Ben Salemبود )

گياه است كه سنتز فيزيولوژيكي  ژنتيكي فاكتورهاي از خصوصيتي عمدتاً

(. عوامل 1993و همكاران،  Okudaكند )تجمع تركيبات را كنترل مي و

)تانن( همراه است شامل دماهاي  فنوليكديگر كه با سنتز نرخ زياد پلي

باالي محيطي، تنش خشكي و سازوكارهاي دفاعي گياه ضدحشرات، 

ها و شكارچيان است. اين شرايط در مناطقي كه برگ كنار پاتوژن

 McDowellطبق گزارش  (.Mangan، 1988) دارد وجود آيد،مي دستبه

درصد  7اي داراي حداقل ها در مناطق گرمسيري به جيره( دام1972)

( اشاره 1990) Leng داري وزن زنده نياز دارند.پروتئين خام براي نگه

درصد، كيفيتي پايين  8با سطح پروتئين خام زير خشبي  كه علوفه كرد

 پروتئين بنابراين ،كندنمي تأمين دارد و نيازهاي غذايي گاو و گوسفند را

داري بزها است. اين ممكن تر از نيازهاي نگهخام علوفه گراس، پايين

حال رشد در خالل آزمايش شود.  هاي دروزن دام است منجر به كاهش

در آزمايش حاضر، سطح پروتئين خام كنار، باالتر از سطح حداقل 

 بحراني براي نشخواركنندگان است. 

بهمني : شیمیایی سرشاخه دو گونه کنار اجزای هضم قابلیت       

( در آزمايش استفاده از برگ كنار بمبئي )هندي( 1391و همكاران )

اري استان بوشهر گزارش كردند كه قابليت هضم هاي پرودر جيره بره

ها، ماده خشك با افزايش سطح برگ كنار در جيره كاهش يافت. آن

ترين قابليت هضم قابليت هضم ماده خشك، ماده آلي، پروتئين بيش

 10سلولز را در تيمار خام و ديواره سلولي و ديواره سلولي منهاي همي

درصد برگ كنار  20هضم در تيمار ترين قابليت درصد برگ كنار و كم

(، گزارش كردند كه قابليت 2012و همكاران ) Abduمشاهده كردند. 

هضم مواد غذايي با افزايش سطوح برگ كنار در جيره، كاهش يافت. 

و همكاران  Abduنتايج تحقيق كنوني در مورد كنار بومي با نتايج 

ين تيمارهاي ( هماهنگ است. از ب1391و بهمني و همكاران ) (2012)

درصد سرشاخه كنار بومي با يونجه از لحاظ  10تحقيق كنوني، تيمار 

قابليت هضم ماده خشك باالترين و برابر بودند. ميزان كم تانن شايد 

ها در علت اثر بر كاهش تجزيه پروتئين علوفهبراي نشخواركنندگان به

 Silanikovباشد ) مفيد كوچك روده در پروتئين فراهمي و افزايش شكمبه

(. در آزمايش كنوني، ميزان اندک تانن شايد دليل 2001و همكاران، 

فراهمي مواد مغذي در روده باشد. مقدار فيبر خام، نه تنها بر قابليت 

هاي مواد مغذي نيز هضم فيبر خام، بلكه بر قابليت هضم ساير گروه

 تواند باعثمؤثر است. در برگ كنار، مقداري تانن وجود دارد كه مي

 علت غيرفعالكاهش هضم پروتئين، نشاسته و ليپيدها شود. اين امر به

هاي گوارشي در اثر تركيب با تانن است. الزم به ذكر است شدن آنزيم

تر از تأثير آن روي آنزيم آلفا كه تأثير تانن روي آنزيم تريپسين، بيش

خوبي چنين، بهي آنزيم ليپاز دارد. همتري روآميالز بوده و تأثير كم

ها خاصيت ضدميكروبي دارند و اين خاصيت را مشخص شده كه تانن

ها انجام وسيله ممانعت از فعاليت سيستم آنزيمي ميكروارگانيسمبه

توانند باعث كاهش فعاليت ميكروبي در ها ميدهند. درنتيجه، تاننمي

(. در آزمايش حاضر 1375)قرباني،  شكمبه و كاهش قابليت هضم شوند

  درصد بود. 95/3و  16/3ترتيب تانن در كنار بومي و هندي بهميزان 

قابليت هضم پروتئين موجود در برگ كنار نسبت به يونجه پايين است 

 انرژی خام سلولزمنهای همی دیواره سلولی دیواره سلولی پروتئین خام آلیماده  ماده خشک درصدجایگزینی گونه

 كنار بومي

10 68a ab1/59 b6/49 a1/76 a1/68 a7/71 

20 1/56bc bc7/55 b1/45 b3/59 b2/45 bc2/51 

30 bc1/56 bc4/56 b5/49 d6/37 b2/28 c6/48 

 كنار هندي

10 d2/43 c1/47 b4/47 a7/74 a1/67 c1/43 

20 d4/43 c5/47 b7/44 bc2/54 b7/40 bc2/54 

30 dc6/46 bc7/49 b7/40 cd2/44 b5/30 c3/45 

 ab2/64 a4/67 a71 cd1/41 b7/39 ab3/64  يونجه

 56/5 75/8 12/13 8/10 65/10 81/14  داريسطح معني

 82/15 32/23 24/15 04/12 96/12 6/11  ضريب تغييرات

 38/2 36/3 12/3 08/2 37/2 42/2 هاميانگين انحراف استاندارد
a,b : دار بين ميانگيندهنده تفاوت معنينشاندر هر ستون حروف غيرمشابه( 05/0ها است> P) 
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باشد كه با پروتئين باند شده و آن كه دليل آن وجود تانن در آن مي

و  Salemكند )هاي شكمبه خارج ميرا از دسترس ميكروارگانيسم

( گزارش كردند كه قابليت 2012) و همكاران Abdu (.2006همكاران، 

هضم مواد مغذي با افزايش سطح استفاده از برگ كنار در جيره كاهش 

(، گزارش كرد كه قابليت هضم 1983و همكاران )  McBraterيافت. 

پروتئين با افزايش سطوح پوست بادام زميني سرشار از تانن، كاهش 

هضم پروتئين،  قابليت كاهش براي درصد( 2/2) تانن ميزان ترينكم يافت.

( گزارش شد كه 2002) Makarangaوسيله كافيست. نتايج مشابهي به

دار در ضرايب قابليت هضم پروتئين و ماده خشك در كاهش معني

هاي سرشار از تانن مصرف كردند، مشاهده شد. بزهايي كه از سرشاخه

افزايش سطح اين نتايج با نتايج آزمايش كنوني هماهنگ است كه با 

 استفاده از برگ كنار، قابليت هضم كاهش يافت. 

هاي سلولي، باند ها ممكن است با ديواره سلولي و محلولتانن       

و  Makkarشده و هضم پروتئين و تخمير ميكروبي را كاهش دهند )

Becker ،1998.)  در مطالعه حاضر، ميزان قابليت هضم پروتئين يونجه

تر بود و در بين تيمارهاي كنار ز ساير تيمارها بيشداري اطور معنيبه

كه بين تيمارهاي كنار بومي داري ديده نشد. با وجود اينتفاوت معني

درصد كنار بومي از نظر  10داري نبود ولي تيمار و هندي تفاوت معني

در كنار بومي با افزايش سطح استفاده، ميزان قابليت  عددي باالتر بود.

قابليت هضم ديواره سلولي، بستگي به  هش يافت.هضم پروتئين كا

درجه ليگنيني شدن آن دارد و درجه ليگنيني شدن برحسب ميزان 

شود. هرچه سلولز بيان ميسلولي منهاي همي ليگنين موجود در ديواره

تر باشد، سلولز بيشديواره سلولي منهاي همي ليگنين موجود در

طوركلي، ديواره سلولي يابد. بهميقابليت هضم ديواره سلولي كاهش 

جزيي از فيبر بوده و تمام عوامل تأثيرگذار بر قابليت هضم فيبر ازجمله 

توانند باعث كاهش قابليت هضم آن ليگنين زياد و وجود تانن، مي

  (.1386شوند )ردي، 

نتايج مطالعه حاضر در مورد كاهش قابليت هضم با افزايش سطح        

(، هماهنگ 1989) Berger-Wellin و Olsson با گزارش استفاده از كنار

هاي سرشار از تانن در جيره ها بيان كردند كه افزودن خوراکاست. آن

وسيله باندكردن نشخواركنندگان شايد قابليت هضم ديواره سلولي را به

 هايكربوهيدرات با هضم غيرقابل كمپلكس تشكيل يا و هاباكتري هايآنزيم

( گزارش كردند 2012و همكاران ) Abduديواره سلولي، كاهش دهد. 

داري تحت تاثير سطوح طور معنيكه قابليت هضم ديواره سلولي به

درصد مصرف برگ  40يا  30هايي كه جيره برک كنار قرار گرفت. بره

 ددرص 20و  10تري نسبت به كنار مصرف كردند قابليت هضم كم

سلولز نيز با افزايش سطح سلولي منهاي هميداشتند. در مورد ديواره 

كنوني هماهنگ  شد كه با نتايج آزمايش مشاهده داريكاهش معني كنار

درصد( نشان داده شده كه  35-20ديواره سلولي ) است. ميزان اندک

كه ليگنيني شدن ديواره شود، درحاليمنجر به قابليت هضم باال مي

دهد در شكمبه را كاهش ميسلولي گياه، قابليت هضم مواد گياهي 

(Njidda  ،كه اين موضوع در مورد برگ كنار در 2014و همكاران ،)

  كند.استان بوشهر صدق مي

با توجه نتايج اين مطالعه و تركيب شيميايي و قابليت هضم هر        

دو گونه كنار در مقايسه با يونجه، مي توان از شاخ و برگ درختان 

هاي مناطق كنارخيز استفاده كرد كه براي كنار در جيره روزانه دام

ويژه هاي خشك و بههاي كوچك در زمينبهبود وضعيت پرورش دام

 در شرايط خشكسالي استان بوشهر داراي پتانسيل مناسبي است.
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مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع  محترم مسئولين زا       

واسطه بهطبيعي استان بوشهر و موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 يد. آعمل ميتشكر و قدرداني به كمال ،صميمانه هايهمكاري
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