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چکیده
دارویی منحصر ها از خواص  تانن ازجمله فنوليک های از ترکيب زیادی واسطه داشتن مقادیر ( به.Lawsonia inermis L) برگ حنا     

، برخی رشد بررسی اثر تغذیه با برگ حنا بر عملکرد منظور به . این پژوهشباشد یم بيوتيکی برخوردار فردی همچون خواص آنتی به

تکرار انجام شد.  5تصادفی در  کامالًبره نر نژاد کرمانی، آزمایشی در قالب طرح  رأس 64های کبدی  های خونی و آنزیم فراسنجه

 (T4)گرم برگ حنا و  14جيره پایه+ (T3)گرم برگ حنا،  84جيره پایه+ (T2)جيره پایه )شاهد(،  (T1)مایشی شامل تيمارهای آز

دار نداشتند، ولی بيشترین و کمترین  گرم برگ حنا بودند. نتایج نشان داد که اگرچه تيمارها روی عملکرد تأثير معنی 04جيره پایه+

مقدار افزایش وزن  نیکمتر وو همچنين بيشترین  4و  ترتيب مربوط به تيمارهای شاهد غذایی بهميزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

ای خون تحت تأثير تيمارهای آزمایشی قرار  های گلوکز و نيتروژن اوره و شاهد بود. غلظت 4ترتيب مربوط به تيمارهای  روزانه به

داری افزایش  طور معنی گليسرید و پروتئين تام به های کلسترول، تری برگ حنا در جيره، غلظت ایش ميزان. با افز(P≤45/4) نگرفتند

 8( در تيمار ALT( و آالنين آمينوترانسفراز )AST)های کبدی آسپارتات آمينوترانسفراز  غلظت آنزیمکمترین . (P≤45/4) یافتند

عملکرد رشد  های کرمانی، در جيره غذایی بره ح مختلف گياه حناکه استفاده از سطو مشخص شدطور کلی  به (.P≤45/4)بدست آمد 

 و AST کاهشو گليسرید و پروتئين تام  داری سبب افزایش کلسترول، تری طور معنی و گلوکز آنها را تحت تأثير قرار نداد، ولی به

ALT .گردید 

 

 .گوسفند ،یخون یها فراسنجه خوراک، مصرف ،وزن شیافزا ،(.Lawsonia inermis L) حنا برگ کلیدی:هایهواژ



 مقدمه
 مواد که ها دام در جيره یک اصلی اجزای بر عالوه امروزه

 مواد کنند می نيتأم را پروتئين و انرژی مانند مهم مغذی
 د،موا این  مجموعه که شوند می اضافه جيره به نيز دیگری

 بيشتر ها ترکيب این .شوند می ناميده خوراک های افزودنی
 قرار استفاده مورد رشد تحریک و ها بيماری کنترل برای
شوند  می خوراک بازدهی و رشد بهبود باعث و گيرند می

(Rakhshan et al., 2010). در قوانينی قبل ها سال از 

https://doi.org/10.22092/ijmapr.2022.358526.3163


 168    4، شماره 83فصلنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 

 ها کيوتيب یآنت از استفاده ممنوعيت برای اروپا اتحادیه
 شده  وضع دامی یها خوراک در رشد یها محرک عنوان به

 است ییها ینگران براساس ممنوعيت این علمی مبنای .است
 موجب دتوان می دام در ها کيوتيب یآنت این از استفاده که

 توسط را انسان درمان و شود انسان بدن به آنها بقایای انتقال
 ,.Casewell et al)بيندازد  مخاطره به ها بيوتيک آنتی

 افزودنی عنوان به ها کيوتيب یآنت از استفاده همچنين (.2003
 و شير در ها مانده یباق ظهور دليل به حيوانات خوراک در

 است شده محدود انسان سالمت بر آن اثرهای و گوشت
(Anantasook et al., 2013.) حذف برای تالش ،حال نیباا 

 شکمبه تخمير در رييتغ ایجاد به یمند عالقه و ها کيوتيب یآنت
 ها کيوتيب یآنت جایگزینیبرای  طبيعی مواد به توجه باعث
 مانند هایی ترکيب هدف این برای که است شده

 و ها آنزیم دارویی، گياهان ،ها بيوتيک پری ،ها پروبيوتيک
 قرار حيوانات جيره در اتری ایه عصاره و آلی اسيدهای

 عنوان به دارویی گياهان قابليت انمي این در .شد داده
 رشد یها محرک و خوراک یها کيوتيب یآنت برای جایگزینی

 به را توجهات زیادی حدود تا نشخوارکنندگان  هیتغذ در
 و هضم محرک تنها نه دارویی گياهان است. کرده جلب خود
 به فيزیولوژیکی اعمال سایر بر ريتأث با بلکه بوده اشتها

 را آنها عملکرد و کرده کمک حيوانات سالمتی و آسایش
 دليل به گياهی های ترکيب اخير، های دهه دربخشد. می بهبود
 خاصيت دليل به و ليپيدها وساز سوخت بر هاآن مفيد تأثير
 هضم، تحریک توانایی ،ميکروبی ضد و اکسيدانی آنتی

 عنوان به ضدالتهابی خاصيت و ایمنی سيستم فعاليت افزایش
 & Acamovic) اند شده  یمعرف رشد عملکرد دهنده شیافزا

Brooker, 2005).  
 ،کشور جنوبی مناطق دارویی گياهی یها گونه از یکی
 Lawsonia Inermis یعلم نام با حنا .باشد یم حنا  درختچه
 است. خشک و گرم مناطق با سازگار و چندساله یا درختچه

 جنس و (Lythraceae) ليتراسه  خانواده از گياه نیا
 تا 6 ارتفاع با یا درختچه حنا است. (Lawsonia) الوسونيا

 و شکل یضيب برگچه فاقد کامل یها برگ دارای و متر 5
 از که است دارویی خواص دارای حنا برگ .باشد یم زيت نوک

 و است شده می استفاده ها یماريب درمان برای پيش ها مدت
 و بيوتيکی آنتی شبه خواص با های ترکيب زیادی مقدار حاوی
 خواص گياه این .باشد یم ها تانن مانند فنوليک های ترکيب
 گياهان یها گونه نیتر پرمصرف ردیف در و دارد دارویی
 توانایی دارای آن اسانس یا حنا برگ .است دارویی

 و قارچ ضد ،باکتری ضد قبيل از بيولوژیکی یها تيفعال
 نیمهمتر از (.Moshiri et al., 2015) باشد یم ضدالتهاب
 کننده محافظت درد، ضد به توان می حنا گياه کاربردهای

 ،روسیو ضد قارچ، ضد ميکروب، ضد ،التهاب ضد کبدی،
 Balaei) کرد اشاره دانياکس یآنت و ایمنی سيستم محرک

Kahnamoei et al., 2019). 
 ،ها کينون مانند هایی ترکيب شامل فيتوشيمی نظر از حنا

 های ترکيب و ها تانن فالونوئيدها، ،ها نيپروتئ ،ها دراتيکربوه
 .است چرب اسيدهای و ها کومارین آلکالوئيدها، فنولی،

Bahrampour و Moosaei (6464) برگ که کردند گزارش 
 که باشد می تانن% 68 و فنولی های ترکيب %88 حاوی حنا

 تغيير دليل به گياهان در موجود فنلی های ترکيب اهميت
 کاهش و مفيد های باکتری افزایش با ميکروبی جمعيت
 همچنين .(Hammer et., al 1999)است  مضر های باکتری

 و تانن حاوی های عصاره و گياهان که است شده داده نشان
 دهند بهبود را شکمبه متابوليسم ندتوان می فنولی های ترکيب

(White et al., 2002).  
 قابل های تانن) شيميایی ساختار به با توجه اه تانن

 جيره ترکيب خوراکی، مواد در غلظتشان ،(متراکم و هيدروليز
 مرحله و گونه مانند حيوان با مرتبط فاکتورهای سایر و پایه

 دام برای مضر یا مفيد اثرهای دارای حيوان، فيزیولوژیک
 ،خوراک مصرف کاهش شامل ها تانن مضر اثرهای .هستند
 Makkar) است دام عملکرد و جيره مغذی مواد هضم قابليت

et al., 2007 ؛McSweeney et al., 2001). دیگر سوی از، 
 جادکنندهیا یها نيپروتئ برخی به اتصال با ندتوان می ها تانن
 و شوند نفخ بروز از جلوگيری سبب گوارش دستگاه در کف

 .باشند یم گوارش دستگاه در یانگل ضد هایاثر دارای
 افزایش طریق از ها نيپروتئ از استفاده قابليت بهبود همچنين
 از استفاده با روده در هضم و شکمبه از عبوری پروتئين
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 ,.Makkar et al) است شده  گزارش تانن حاوی گياهان

 های ترکيب و تانن دارای گياهان اینکه به توجه با .(2007
 Makkar) دارند ها دام عملکرد بر متفاوتی هایاثر فنوليک

et al., 1993) هایاثر بررسیمورد  در ای مطالعه تاکنون و 
 انجام گوسفند خونی یها فراسنجه و عملکرد بر حنا گياه

 اثر تعيين شپژوه این انجام از هدف بنابراین ،است نشده
 یها فراسنجه و عملکرد بر حنا گياه برگ مختلف سطوح

 بود. کرمانی نژاد گوسفندان در خون بيوشيميایی
 

 ها روش و مواد
 دانشگاه بهشتی شهيد تحقيقاتی ایستگاه در پژوهشاین 
 قالب در 6444 سال بهار و6800 سال زمستان در جيرفت

 برای .شد انجام تکرار 5 و تيمار 4 با تصادفی کامالً طرح
 ميانگين با کرمانی نژاد از نر گوسفند رأس 64 منظور این

و  جداسازی ماه 1 سن ميانگين و کيلوگرم 16/86±6 وزن
 مساحت با شده ضدعفونی و تميز جداگانه یها قفس در
 ابتدا در .شدند نگهداری (متر 5/6×5/6) مترمربع 65/6

 همچنين .شد انجام ها دام ینيچ پشم و وشو شست عمل
 به ماه یک فاصله با نوبت دو در آلبندازول انگل ضد داروی

 دو دوره طول در دام جایگاه کردن تميز .شد خورانده ها بره
  که شد گرفته نظردر  روز 54 دوره طول .شد انجام بار
 مربوط دیگر روز 46 و پذیری عادت به مربوط آن روز 66
 طبق  ها دام نياز براساس ها رهيج بود. اصلی یآزمایش دوره به

 و شده هيته یکسان رژیان با و (NRC., 2007) 6 جدول
 در عصر و صبح نوبت دو در روزانه مخلوط کامالً صورت به

  شامل آزمایشی تيمارهای .شد داده قرار ها دام اختيار
  حنا، برگ گرم 84پایه+ جيره (6 )شاهد(، پایه جيره (6
 گرم04پایه+ جيره (4 و حنا برگ گرم 14پایه+ جيره (8

 پژوهش این در استفاده مورد حنای برگ بودند. حنا برگ
 استان جنوب در رودبار شهرستان مزارع از پایيز فصل در

 سه از ازين مورد برگ یها نمونه شد. آوری جمع کرمان
 در شدن خشک از پس و مخلوط هم با و یآور جمع مزرعه

 داده انتقال جيرفت دانشگاه دام تغذیه آزمایشگاه به سایه
 خام پروتئين شامل حنا برگ شيميایی های ترکيب .شد

  خام چربی ،(AOAC 68/043 ،کجلدال روش)
 64/065) خشک هماد ،(AOAC 48/043 سوکسله روش)

AOAC)، خاکستر (48/068 AOAC)، در نامحلول الياف 
 های روش اب (40/016 AOAC) (ADF) اسيدی هشویند

(. Horwitz & Latimer, 2005) شد گيری اندازه استاندارد
 استفاده با (NDF) خنثی هشویند در نامحلول الياف شسنج

 گيری اندازه و خاکستر (Van Soest et al., 1991) روش از
  معرف از استفاده با تانن و فنولی های ترکيب ميزان
 برای .(Makkar, 2000) شد انجام ويکالتوسي -فولين

 استفاده %04 استون محلول از فنولیهای  ترکيب استخراج
 کل های فنل بين تفاوت از استخراج، قابل های تانن کل شد.

 توسط تانن جذب از پس فنلیهای  ترکيب و استخراج بلاق
 عنوان به اسيدتانيک از آمد. بدست پيروليدین وینيل پلی

 یک هر شد. استفاده کل تانن و کل فنل تعيين برای استاندارد
 شد. قرائت نانومتر 065 موج طول در نمونه و استانداردها از

 لوکوانتوسيانيدین های واالن اکی صورت به متراکم تانن ميزان
 تانن تفاوت از نيز هيدروليز قابل تانن ميزان گردید. محاسبه

 شد. محاسبه متراکم تانن و کل
 و ندداشت دسترسی آزادانه صورت به غذا و آب به ها دام
 %64 بعد روز که شد تعيين طوری ها دام خوراک مقدار

 و صبح 3 ساعت در روز هر .بماند باقی آخور در خوراک
 ها بره به و یريگ اندازه خوراک مشخصی مقدار بعدازظهر 61
 خوراک مقدار صبح، دهی خوراک از قبل و بعد روز .شد داده
 خوراک مقدار کسر با و شد یريگ اندازه دام هر مانده یباق
 روزانه مصرفی خوراک مقدار ،شده ارائه خوراک از مانده یباق

 و بار( 1) هفتگی صورت به ها دام یکش وزن. شد محاسبه
 کل وزن افزایش نهایت در و نجاما دیجيتالی ترازوی توسط
 شد. محاسبه تبدیل ضریب و دوره

 
خونگیرینمونه
 از صبح دهی خوراک از قبل و آزمایش 56 روز در

 شد گرفته سرنگ با خون ليتر ميلی 64 گردن وداج سياهرگ
 انعقاد( ضد )محلول EDTA حاوی های لوله به بالفاصله و

 به بالفاصله شده آوری جمع های نمونه شد. داده انتقال
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 قدرت با دقيقه 64 مدت به و منتقل سانتریفيوژ دستگاه
g6564 به سپس. شود جدا آن پالسمای تا شد سانتریفيوژ 

 انجام برای گراد سانتی درجه -64 دمای با فریزر
دن کر خارج از پس شد. منتقل بعدیهای  تحليلو تجزیه
 با کلسترول و گليسرید تری گلوکز، غلظت انجماد، از پالسما
 روش با آزمون پارس شرکت های کيت از استفاده

 .شد تعيين اسپکتروفتومتری
 
آماریتحلیلوتجزیه

 با تصادفی الًکام آماری طرح قالب در ها داده واکاوی
 با آزمایش های داده شد. نجاما تکرار پنج و تيمار چهار

 تجزیه مورد GLM رویه Minitab 16.1 آماری افزار نرم
 آزمون از استفاده با ميانگين یسهمقا گرفتند. قرار آماری
 ها دام اوليه وزن .شد انجام %5 خطای سطح در توکی

 اثر چون ولی شد گرفته نظر در همبسته عامل عنوان به
 مدل از .شد حذف مدل از نداشت تيمارها بر یدار معنی

 برابر Yij آن در که شد استفاده Yij =  + Ti + eij آماری
 ميانگين بيانگر µ ،امj تکرار در ام i سطح به مربوط مشاهده
 تيمار امينi اثر برابر Ti ،نظر مورد صفت برای جامعه

(5،...6،6 i =) و eijk بود آزمایشی اشتباه برابر. 
 

نتایج
هابرهعملکرد

 وزن افزایش ميانگين بر آزمایشی مختلف های جيره اثر
 نشان داده شده است. 6 جدول در ها بره

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف 
مصرف  مانندداری بر صفات عملکردی  برگ حنا اثر معنی

 خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نداشت.
 

کنندهبرگحناهایدریافتجیرهپایهدربرهییایمیشبیترکواجزا-1جدول
Table 1. Components and chemical composition of basal diet in lambs receiving Lawsonia inermis leaves 

Feedstuff ingredients amount Feedstuff ingredients 
350 (g.kg-1 DM) Alfalfa hay 
150 (g.kg-1 DM) Wheat bran 
300 (g.kg-1 DM) Barly gain 
150 (g.kg-1 DM) Soybean meal 
25 (g.kg-1 DM) Limestone 
25 (g.kg-1 DM) Salt 
50 (g.kg-1 DM) Mineral and vitamin supplements1 

2.3 (Mcal.kg-1 DM) Metabolisable energy 
14.2 (% of DM) Crude protein 
35 (% of DM) NDF 
24 (% of DM) ADF 

1 (g.kg-1) Ca 
0.49 (g.kg-1) P 

DM: dry matter, NDF: neutral detergent fiber, ADF: acid detergent fiber. 
1Vitamin A (5000000 IU), Vitamin D3 (1000000 IU), Vitamin E (100 IU), and mineral elements (mg) including Fe (3000), Cu (300), Mn (3000),  

Ca (300), Zn (3000), P (90000), Co (100), Na (55000), I (100), Mg (20000), and Se (100). 
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یپرواریهابرهبرعملکردحاویمقادیرمختلفبرگحناهایغذاییجیرهاثر-2جدول
Table 2. Effects of diets containing different amounts of Lawsonia inermis leaves  

on performance of fattening lambs 

P-value SEM 
Treatments 

Parameters 
T4 T3 T2 T1 

0.9 2.1 31.55 31.59 32.05 31.3 Initial body weight (kg) 
0.5 0.8 41.7 41.3 42.5 42.9 Final body weight (kg) 
0.2 16.1 269 255 268 226 Daily weight gain (g) 
0.7 44.4 1382 1440 1436 1441 Dry matter intake (g.day-1) 
0.1 0.35 6.4 5.3 5.6 5.2 Feed conversion ratio 

T1: basic diet (BD) (control), T2: BD+30 g henna leaves (HL), T3: BD+60 g HL, and T4: BD+90 g HL. 

 

خونیفاکتورهای

 آزمایشی مختلف های گروه در خون گلوکز غلظت در
 یول( 8)جدول  استنشده  مشاهده داری معنی اختالف

 طور به تام نيپروتئ و گليسرید ریت ،کلسترول زانيم

 و (P<45/4) قرارگرفت حنا برگ ريثأت تحت یدار یمعن
 ،کلسترول زانيم حنا( برگ گرم 04) 4 تيمار در

 شیافزا داری معنی طور به تام نيپروتئ و گليسرید تری
 .(P<45/4) افتی

 

یپرواریهابرهخونیهافراسنجهبرهایغذاییحاویمقادیرمختلفبرگحناجیرهاثر-3جدول
Table 3. Effects of diets containing different amounts of Lawsonia inermis leaves  

on blood parameters of fattening lambs 

P-value SEM 
Treatments 

Parameters (mg.dL-1) 
T4 T3 T2 T1 

0.8 7.06 61.5 63.9 69.4 69.5 Glucose 
0.02 4.2 34.42a 32.48a 26b 24.12b Triglyceride 
0.02 2.97 66.9a 65.7ab 62.9ab 53.7b Cholesterol 
0.05 0.46 9.68a 8.58ab 8.14ab 7.78b Total protein 
0.41 1.02 27.9 29.1 28.6 26.7 Urea nitrogen 

<0.001 3.65 100.9bc 95.8c 110.8b 129a ALT 
0.04 1.29 25.2b 23.7b 29.1a 27.8ab AST 

In each row, the means with common letters are in the same statistical group at 5% probability level (Tukey test). 

T1: basic diet (BD) (control), T2: BD+30 g henna leaves (HL), T3: BD+60 g HL, and T4: BD+90 g HL. 
 

کبدییهاآنزیم
 و( ALT) آمينوتراسفراز آالنين ميزان آزمایش این در

 تحت داری معنی طور به( AST) مينوترانسفرازآ آسپارتات
 بيشترین و (P<45/4) ندگرفت قرار آزمایشی تيمارهای تأثير

 6 تيمار در مقدار کمترین و شاهد گروه در مقدار
 که( 8)جدول  شد مشاهده حنا( برگ گرم 14 کننده )دریافت
 .(P<45/4) داشت تيمارها دیگر با یدار معنی اختالف
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 بحث
 عملکرد

 در نامحلول افيال خام، یچرب خام، نيپروتئ یمحتوا
 خاکستر ،یدياس ندهیشو در نامحلول افيال ،یخنث ندهیشو

 بيترت به استفاده مورد یحنا برگ در فسفر و ميکلس خام،
 و 43/4 ،03/4 ،60/8 ،03/65 ،63/4 ،00/68 با برابر
 ها رهيج در ونجهی نیگزیجا که بود خشک ماده درصد 46/4
 %88 یدارا استفاده مورد یحنا برگ نينهمچ شد.
 بود. تانن %68 زانيم و یفنول های بيترک

 بر یفمن اثر ها تانن که است داده نشان قبلی مطالعات
 مصرف کاهش شامل اثرها این که دارند دام عملکرد
 دام عملکرد و رهيج یمغذ مواد هضم تيقابل خوراک،

 گزارش حال بااین ولی (Makkar et al., 2007) باشد می
ميزان  طوالنی مصرف و باال سطوح در مواد این که شده

 ,.Givens et al) دهند می کاهش را هضمی مواد تخليه

 تانن ميزان حداقل که داده نشان مطالعات همچنين .(2000
 حداقل دهد قرار ثيرأت تحت را خوراک مصرف دتوان می که
 .(Kumar & Singh, 1984)است  جيره خشک ماده 6%

 دام عملکرد و خوراک مصرف بر ها جيره ثيرأت عدم بنابراین
 در دریافتی تانن کم مقدار دليل به دتوان می آزمایش این در

 نتایج با آزمایش این نتایج .باشد جيره خشک ماده
Abdulrazak مکمل دادند نشان که (6446) همکاران و 

 بر ثيریأت باال( تانن )دارای سوبابل گياه با ها دام جيره کردن
 .مطابقت دارد ندارد دام عملکرد و خوراک مصرف

Kruegera جمعيت که کردند بيان (6464) همکاران و 
 بر و کند می تغيير تانن دارای مواد مصرف با شکمبه ميکروبی
 منفی ريتأث خوراک مصرف بازدهی و حيوان عملکرد

 و Aminifard .نبود همسو ما آزمایش نتایج با که گذارد می
 پسته درخت برگ تغذیه که کردند گزارش (6461) همکاران
 ماده مصرف افزایش باعث گوسفند در تانن( %4) وحشی
 (6464) همکاران و Hajalizadeh پژوهش در .شد خشک

 گوسفند جيره به تانن( 4/68) پسته پوست سيالژ افزودن با
 داری معنی طور به شاهد با مقایسه در خشک ماده مصرف
 مصرف %66 مقدار به سيالژ ميزان افزایش با و یافت افزایش

 ميزان افزایش به ار موضوع این که یافت کاهش خشک ماده
 پروتئين و انرژی بودن یکسان همچنين .ندداد نسبت تانن
 مصرف در دار معنی تفاوت عدم دالیل از دتوان می جيره

  (.Merkel et al., 2001) باشد دام عملکرد و خوراک
 

خونییهافراسنجه
 آلی اسيدهای گلوکز، سنتز برای سازها پيش مهمترین

 اسيدهای کربنی اسکلت پروپيونات،ویژه  به تخمير از حاصل
 یپژوهش در (.Mayes et al., 1985) هستند گليسرول و آمينه
 پودر متفاوت درصدهای با خون گلوکز ميزان که شد داده نشان
 نگرفت قرار داری معنی ثيرأت تحت تانن( )منبع اکاليپتوس برگ

 عدم دتوان می نآ دليل که بود همسو ما پژوهش با نتيجه این که
 باشد شکمبه آلی اسيدهای ميزان بر گياه این تأثير

(Namamian et al., 2020.) پژوهش در Arayne همکاران و 
 حنا اتانولی %04 عصاره از استفاده که شد مشاهده (6440)

 دهنده کاهش خاصيت یتوجه  قابل طور به خوراکی صورت به
 باعث حنا %3/4 ميزان و داشت دیابتی های موش در گلوکز
 بود.ن همسو ما نتایج با که شد ونخ قند کاهش

Gholizadeh که کردند مشاهده (6440) همکاران و 
 و سویا کنجاله با شده هیتغذ گوسفندان خون گلوکز

 و تانن به را تغيير این و افتهی  کاهش پسته فرعی محصوالت
 با محققان دادند. نسبت شکمبه بيوهيدروژناسيون بر آن اثر

 ميوه عصاره و سماق درخت )برگ تانن حاوی جيره تغذیه
 گياهان این تانن که کردند بيان آلپاین نر بزهای در بلوط(
 تأیيد را این هم ما نتایج که نداشت خون گلوکز بر اثری

 و Aminifard پژوهش در .(Merkel et al., 2001) کند می
 وحشی پسته درخت برگ از استفاده نيز (6461) همکاران

 در خون لوکزگ غلظت در داری عنیم تأثير گوسفند تغذیه در
 گزارش محققان برخی حال بااین .نداشت مختلف تيمارهای

 افزایش را خون گلوکز جيره در موجود تانن که کردند
 به نسبت پروپيونات مولی نسبت افزایش آن دليل که دهد می

 افزایش نهایت در و شکمبه در فرار چرب اسيدهای سایر
 را ما نتایج که است کبد در پروپيونات از گلوکز سنتز ميزان
 (.Makkar et al., 1995) کند نمی تأیيد



 اثرتغذیهبرگحنا... 163

 

Mousa (6466) با که داد نشان خود مطالعات در 
 خون کلسترول و گليسيرید تری غلظت کل تانن، افزایش
 پژوهش این نتایج با که یافت افزایش شاهد به نسبت

 این در خون کلسترول ميزان افزایش ت.داش مطابقت
 در بيوهيدروژناسيون مسير در تغيير به توان می را آزمایش
 تانن .(Hajalizadeh et al., 2014) داد نسبت شکمبه
 اسيدهای بيوهيدروژناسيون از جلوگيری با علوفه در موجود
 چرب اسيدهای انباشتگی سبب ،آخر مرحله در چرب
 مختلف های بخش در چرب اسيدهای این که شود می ترانس
 .شوند می جذب و هضم باریک رودهویژه  به گوارش دستگاه
 یها آنزیم و ها باکتری فعاليت کاهش سبب تانن همچنين

 در که گردد می چرب اسيدهای بيوهيدروژناسيون مسير
 در چربی دهنده انتقال های ليپوپروتئين افزایش موجب نهایت
 ,.Hajalizadeh et al؛ Christie, 1981) شود می خون

 داد شانن (6461) همکاران و Aminifard پژوهش (.2014
 در گوسفند در وحشی پسته درخت برگ از استفاده که

 ایجاد داری معنی تفاوت خون کلسترول در مختلف دوزهای
 پژوهش در ولی ندارد مطابقت ام نتایج با که است نکرده

Hajalizadeh سيالژ% 64 از استفاده (6464) همکاران و 
 افزایش را خون کلسترول گوسفندان جيره در پسته پوست

  .باشد می ما نتایج با همسو که داد
 به توان می آزمایش این در تام پروتئين افزایش دالیل از

 باعث شکمبه در متراکم تانن وجود که کرد اشاره نکته این
 شده شکمبه در خوراک پروتئين تجزیه سرعت کاهش و کنترل

 ميکروبی پروتئين سنتزبازدهی  افزایش موجبموضوع  این که
 پروتئين توليد شافزای باعث نهایت در و اوره بازچرخ و

 شدن باند قابليت ها تانن .(Makkar, 2003) شود می ميکروبی
 گریز آب و هيدروژنی پيوند با را کربوهيدرات و پروتئين با

 ها دراتيکربوه و ها نيپروتئ با محلول فنولی های ترکيب دارند.
 در محصوالت این یریپذ گوارش دنفرای این طی و شده  بيترک

 پروتئين افزایش باعث دتوان می که ابدی یم کاهش شکمبه
 دالیل از یکی نهایت درو ( Makkar, 2003) شود عبوری
 همکاران و Zarei پژوهش در .باشد خون پروتئين افزایش

 عصاره باالی دوزهای در کل پروتئين و آلبومين (6468)

 .بود همسو ما پژوهش نتایج با که بود افتهی  شیافزا تانن حاوی
Abarghuei افزودن با که دادند نشان (6468) همکاران و 

 هشيرد گاو خون پالسمای در آلبومين و کل پروتئين انار عصاره
 پژوهش در همچنين .نبود همسو ما نتایج با که نکرد تغيير

Hajalizadeh پوست سيالژ از استفاده (6464) همکاران و 
 با که نداشت تأثيری پروتئين ميزان در گوسفندان جيره در پسته
 دارد. همخوانی ما نتایج

 
یکبدیهاآنزیم
 اکسيدانی آنتی خاصيت که فنولی های ترکيب وجوددليل  به

 این در ،(Zarei et al., 2013) دارند کبد کننده محافظت و
 یابند. کاهش کبدی یها آنزیم که بود این انتظار پژوهش
 تخریب تشخيص برای مالکی خون سرم یها آنزیم از بسياری

 به توان می ميان این از که اند شده شنهاديپ کبدی های سلول
 ترانسفرازآمينو آالنين و (AST) آمينوترانسفراز آسپارتات

(ALT) دکر اشاره (Zarei et al., 2013 ؛Hajalizadeh et al., 

 بررسی های راه از یکی کبدی یها آنزیم ارزیابی .(2014
 کبدی، های آسيب و ها یماريب یتمام در و است کبد سالمت
 باالترین و یابد می افزایش حدودی تا ها آنزیم این سرمی مقادیر
 وجود کبد شدید نکروز که شود می ایجاد شرایطی در مقادیر

 شامل کبدی یها آنزیم ميزان (.Fortson et al., 1985) دارد
AST و ALT گروه در و شد گيری اندازه پژوهش این در که 
 نشان مطالعات از بسياری .داد نشان را مقدار بيشترین شاهد

اثرهای  از ندتوان می گياهان عصاره در فنلی های ترکيب که هداد
 کبدی های آسيب کاهش باعث و دنکن حفاظت کبد بر یسمّ
 مطابقت ما پژوهش با که (Kalvandi et al., 2020) دنشو

 مقدار افزایش با که شد مشخص دیگری پژوهش در داشت.
کرد  دايپ افزایش ALT و AST غلظت جيره، در پسته پوست

 پسته( پوست )بدون شاهد تيمار به نسبت ها آنزیم این غلظت اما
 تانن یسمّ هایاثر دفع برای کبد فعاليت بيانگر که افتی  کاهش
 پژوهش در .(Hajalizadeh et al., 2014) باشد می پسته پوسته

 ،جيره در (جيره کيلوگرم) گرم 14 تا حنا گياه دوز افزایش با ما
 فعاليت که گفت توان می جهيدرنت ،یافتند کاهش کبدی یها آنزیم

 در ولی است افتهی  کاهش تانن یسمّ هایاثر دفع برای کبد
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 هایاثر احتماالً جيره، در حنا برگ کيلوگرم در گرم 04 مقدار
 .است شده کبدی یها آنزیم دوباره افزایش باعث ها تانن منفی

 کاهش باعث زنجبيل که شد داده نشان دیگر یپژوهش در
 Rahimlou) بود همسو ما پژوهش با که شد کبدی یها آنزیم

et al., 2016).  
 استفادهتوان گبيان کرد که  می نهایی گيری نتيجهعنوان  به

 کرمانی نژاد یها بره تغذیه در حنا گياه مختلف سطوح از
 از ولی نداشت خون گلوکز و کردیعمل صفات بر اثری
 سبب و داد کاهش را غذایی تبدیل ضریب عددی، لحاظ

 افزایش سبب حنا گياه از استفاده همچنين .شد وزن افزایش
 ميزان و گردید خون تام پروتئين و گليسرید ریت کلسترول،

AST و ALT اثر به توجه با نتيجه در داد.  کاهش را خون 
 جيره در آن از توان می عملکرد بر حنا برگ مثبت ولی کم

کرد. استفاده حيوانات
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Abstract 
Henna (Lawsonia inermis L.) leaves have unique medicinal properties like antibiotic ones 

due to the large amounts of phenolics such as tannins. To investigate the effects of feeding with 

henna leaves on performance, some blood parameters, and liver enzymes of 20 Kermani male 

lambs, an experiment was conducted in a completely randomized design with five replications. 

Experimental treatments included (T1) basic diet (BD) (control), (T2) BD+30 g henna leaves 

(HL), (T3) BD+60 g HL, and (T4) BD+90 g HL. The results showed that although the 

treatments did not have significant effects on performance, but the highest and lowest amount of 

feed consumption and food conversion ratio were respectively observed in control and T4, as 

well as the highest and lowest amount of daily weight gain belonged to T4 and control, 

respectively. Glucose and blood urea nitrogen concentrations were not affected by the 

experimental treatments (P≥0.05). Cholesterol, triglyceride, and total protein concentrations 

were significantly increased with increasing henna leaf amount in the diet (P≤0.05). The lowest 

concentrations of liver enzymes aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase 

(ALT) were obtained in T3 (P≤ 0.05). Overall, it was revealed that using different levels of 

henna in the diet of Kermani lambs did not affect their growth performance and glucose, but 

significantly increased cholesterol, triglycerides, and total protein and decreased AST and ALT. 
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