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  چکیده

در  )کنجاله سـویا ( و پروتئینی )کاه گندم( فیبريمواد  گوارشریم و تاثیر آن بر تخمیر و و تخمیر خار م گوارش پذیرياین آزمایش به منظور بررسی 
کیلـوگرم در قالـب طـرح     37±22/1 وزنراس گوسفند نر با میـانگین   12در این آزمایش از . انجام پذیرفت تغذیه شده با جیره حاوي ذرت گوسفند عربی

گـرم   20و  10، 5(هاي مکمل شده با سطوح مختلـف خـارمریم    و جیره )فاقد خارمریم( امل، جیره شاهدهاي آزمایشی ش جیره. کامالً تصادفی استفاده شد
مایع شکمبه، غلظـت نیتـروژن آمونیـاکی     pHهضم،  ماده خشک مصرفی، قابلیت در آزمایش دامی. روز بود 84و طول مدت آزمایش ) صد ماده خشکدر

هضم آزمایشگاهی مواد مغذي کاه گندم و کنجاله سویا انکوبه شـده   هاي تولیدگاز و قابلیتفراسنجه .دندگیري شاندازه هاي خونیو متابولیت شکمبهمایع 
گلـوکز و نیتـروژن    ،NDFنیتروژن آمونیاکی شکمبه، هضـم   ماده خشک مصرفی،. با مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با خارمریم نیز اندازه گیري شد

هاي آزمایشی تحـت تـاثیر    جیره ADFهضم ماده خشک و  اما قابلیت .داري نسبت با شاهد داشت ریم کاهش معنیخارم حاويهاي  در جیره اي خون اوره
هضم  هاي حاوي گیاه خارمریم تاثیر منفی بر قابلیت جیره. داري نشان داد کاهش غیر معنی pHسطوح مختلف خارمریم به صورت عددي افزایش یافت و 

گـرم در کیلـوگرم در جیـره تـاثیر      200تا سـطح   خارمریماز به طور کلی، نتایج مشخص نمود که استفاده  .سویا نداشتند و پتانسیل تولیدگاز کاه و کنجاله
  .نداشت) کنجاله سویا(و پروتئینی ) کاه( یالیافمواد همچنین افزودن خارمریم به جیره تاثیر منفی بر هضم . ندارد عملکرد و سالمت حیوان منفی بر
  

   .کاه گندم، گوارش پذیري، نیتروژن آمونیاکی شکمبهفراسنجه هاي خونی، تولیدگاز،  :هاي کلیدي واژه
  

    234  1مقدمه
محدودیت منابع آبـی و قیمـت   و  يامنابع علوفه بودمکبا توجه به 

و  یبوم يارسد استفاده از منابع علوفه ینظر م به ،باالي مواد خوراکی
علمـی   نـام  بـا  یاهی اسـت گ خار مریم .)18( اهمیت داشته باشدارزان 

Silybum marianum  خـانواده  از کـه  Asteraceae  بـا  . باشـد  مـی
عکـوب در فارسـی و عربـی شـناخته      هاي ماریتیغال، خار علیص و نام
ایـن گیـاه در    ).58( باشـد  مـی  5شود، نـام انگلیسـی آن شـیر تیـغ     می

گنبدکاووس، گرگان، نوده کالردشت، دره هزاره، دشـت مغـان، پشـت    
ثانی در اهـواز، شـوش، حمیدیـه، رامهرمـز، ایـذه و کـازرون       کوه، مال

عصاره بذر و گیاه خارمریم داراي ترکیبـات بسـیار    .)57و  21(روید  می
ــه ــادي از جمل ــیلیبین : زی ــین،  Bو  Aس ــی ژن ــتین، آپ ، ســیلی کریس
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  دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان،  -2
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5- Milk thistle 

اکسی سیلی دیانین  اکسی سیلی کریستین، دي هیدروسیلیبین، دي دي
 4تــا  1عصـاره خشـک آن حـاوي    . )49و  47( اسـت ) فالونولیگنـان (

 A که شامل فالونوییدها از جملـه سـیلیبین    بودهدرصد سلیی مارین 
باشـد  ، سیلی دیانین، سـیلی کریسـتین و دي هیدروسـیلیبین مـی     Bو
این فالونوئیدها داراي خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوي بوده و  ).47(

احتمـاال بـر    شـود کـه  باعث افزایش گلوتاتیون پراکسیداز سلولی مـی 
همچنـین دانـه ایـن    ). 56 و 11(باشد  ها تاثیرگذار میمتابولیسم چربی

درصد روغن است که اسیدهاي چرب عمـده آن   25تا  20گیاه داراي 
و  )درصـد  36/45(، لینولئیک اسید )درصد 58/31(شامل اولئیک اسید 

این گیاه داراي ترکیبـات  ). 27(باشد  می) درصد 25/8(پالمیتیک اسید 
و  34(اسـت   هـا  اي فنولی مانند تانن و نیتـرات ضدتغذیهالونوئیدي و ف

و سـایر ترکیبـات ضـد    ) 7(هاي غیر اشباع روغن ،)10 و 8(تانن ). 41
 اي ممکن است بر هضم الیاف و پروتئین تاثیر منفی داشته باشند تغذیه

زیـرا   ،وجود نیترات در خارمریم ممکن است براي دام مضر باشد. )22(
رآیند تخمیر در شکمبه نیترات تبدیل به نیتریت می گردد و با در طی ف

 در نیتریـت  ،)45( کنـد یمـ جذب شدن در خون تولید مت هموگلوبین 
 مانند( انرژي و منبع مناسبی از دانه کافی مقدار که صورتی در شکمبه

 تولید صرف نهایت در و تبدیل آمونیاك به باشد در دسترس) ذرت دانه
لذا شاید استفاده از آن با یـک جیـره پایـه     .شودمی میکروبی پروتئین
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حاوي دانه مناسب مانند ذرت خطر احتمالی وجود نیترات را به حـداقل  
ها به علت نقشی که در تغذیـه حیوانـات از طریـق ایجـاد     تانن. برساند

هـا،   کمپلکس با تعـداد زیـادي از مـواد مغـذي از قبیـل کربوهیـدرات      
هاي هاضـم  غشاء سلول باکتري و آنزیمها، پلی ساکاریدهاي  پروتئین

و  10، 8(کنند، حائز اهمیت هستند ها ایجاد می پروتئین و کربوهیدرات
گیاه خارمریم از گیاهان بومی نواحی شمالی اهواز اسـت کـه بـه    ). 28

 منطقه یاهل واناتیحصورت خود رو رشد و به فراوانی یافت می شود، 
ـ  يگاوها و شیومگوسفند، بز، شتر، گا( ـ غ و یومب ـ در کنـار تغذ ) رهی  هی

، امـا اطالعـی از اثـر آن بـر     دهند یرا مورد چرا قرار م اهیگ نیا یدست
به ویژه مواد الیافی و پروتئینـی  (سالمت، عملکرد و هضم مواد مغذي 

در این حیوانـات وجـود   ) به سبب وجود تانن و روغن غیر اشباع در آن
بنـابراین،  . سـت ندارد و پژوهشـی دربـاره خـارمریم صـورت نگرفتـه ا     

اي  آزمایش حاضر براي دستیابی به اطالعـاتی در مـورد ارزش تغذیـه   
 انجـام ) هـاي حـاوي آن   هضم جیره میایی، قابلیتیترکیب ش( میخارمر

ـ با توجه به وجود تانن و روغن در ا. شد ـ گ نی ـ اثـر تغذ  مطالعـه  ،اهی  هی
ـ یو پروتئ یافیپذیري مواد ال بر هضم میخارمر يحاو يها جیره ـ نی ن  زی
  .شد انجام
  

  هاروشمواد و 
تحقیقاتی دامپروري دانشـگاه  -آزمایش در محل ایستگاه آموزشی

گیـاه خـارمریم از   . کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد
رشد تهیـه و   90تا  60از روز ) منطقه باوي(اطراف نواحی شمالی اهواز 

در ایـن   ).متـر  یسانت 2-3 حدود(براي نگهداري خشک و آسیاب شد 
مـاه بـا    11بـا سـن حـدود    (راس گوسفند نر نژاد عربی  12آزمایش از 

که به طور تصادفی به چهـار  ) کیلوگرم 37 ±22/1میانگین وزن زنده 
 يهـا  جیره). 1جدول (استفاده شد  ،جیره خوراکی اختصاص داده شدند

 درصـد  10 م،یخـارمر  درصد 5 ،)میخارمر فاقد( شاهد: شامل یشیآزما
 بـه  کهبودند  رهیج خشک ماده يازا به میخارمر درصد 20 و میخارمر

ـ پا رهیج به سرك صورت پـیش از شـروع آزمـایش    . شـدند  افـزوده  هی
عملیات پشم چینی، واکسیناسیون و خوراندن داروهاي ضد انگل انجام 

هـاي   و بـا جیـره   نگهـداري شـده  هاي متـابولیکی   در قفسها بره. شد
ی بـر اسـاس   نیگزیجـا  روش بـا هـا   تنظیم جیره. آزمایشی تغذیه شدند

انجـام   )39(جدول احتیاجات مـواد مغـذي نشـخوارکنندگان کوچـک     
بـار در   2ها به صورت کـامال مخلـوط شـده و     جیره). 1جدول (گرفت 
گوسفندان به طور . در اختیار گوسفندان قرار گرفت 17و  7هاي  ساعت

وز بعـد  مقدار باقیمانده خوراك، قبل از  خوراك ر. انفرادي تغذیه شدند
شد تا میـزان مصـرف خـوراك روزانـه محاسـبه       جمع آوري و وزن می

روز پایـان دوره از   14در . روز انجـام شـد   84آزمایش به مـدت  . گردد
مقـادیر مصـرف، باقیمانـده    . گوسفندان خون و مایع شکمبه گرفته شد

روز  7خوراك و مدفوع براي تعیین قابلیت هضم مواد مغذي به مـدت  
 .شدجمع آوري و ثبت 

  
  آنالیز شیمیایی 

، )وسیسلسـ درجـه   60سـاعت دمـاي    48گرمخانه، (ماده خشک 
، الیـاف نـامحلول در شـوینده اسـیدي، مـاده      )روش کجلدال(پروتئین 
 .اندازه گیري شدند) 52(و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ) 5(خشک 
  

  خونی و ايشکمبه هاي فراسنجه
بـا روش لولـه    ادن،د ساعت پس از خـوراك  4شکمبه  مایع نمونه

متـروم  (متـر   pHدسـتگاه   از استفاده با pHبالفاصله  .مري گرفته شد
 از اسـتفاده  بـا  شـکمبه  مایع نمونه .شد گیري اندازه) ، آلمان827 مدل

 بـا  آن از لیتـري  میلی 10 نمونه 2 و شده صاف نخی ي الیه 4 پارچه
 تعیـین  يبرا 1 به 1 نسبت با موالر 2/0 کلریدریک اسید میلی لیتر 10

 در بالفاصـله  و شـد  مخلـوط  شـکمبه  مـایع  نیتروژن آمونیـاکی  مقدار
نیتـروژن   .نگهـداري شـد   سلسـیوس  درجـه  -20 دمـاي  بـا  سردخانه

  ).12(آمونیاکی با روش فنل اسید سولفوریک اندازه گیري شد 
. شـد  انجـام  یخوراکده از پسساعت  3 یوداج دیور از ريیخونگ

 اسـتفاده  نیهپـار  میسـد  يدارا ألخ تحت هايلوله از ريیخونگ براي
 قـه یدق در دور 3000 سرعت با قهیدق 15 مدت به خون هاي نمونه. شد

 زمان تا و شده جدا پالسما هاينمونه). هرمل، آلمان( ندشد وژیفیسانتر
 ریمقـاد . ندشـد نگهـداري   وسیسلسـ  درجه -20 دماي در ريیگاندازه

 ویب( اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده با پالسما اي اوره تروژنین گلوکز،
پارس آزمـون سـنجش    یشگاهیآزما تیبا استفاده از ک) انگلستان راد،
 .شد

 

  هضم مصرف و قابلیت
 7هـاي آزمایشـی، در    هضم مواد مغذي جیره براي محاسبه قابلیت

مقدار باقیمانده خوراك قبل از دادن خـوراك روز بعـد    ،گیري روز نمونه
  . صرف خوراك روزانه محاسبه گرددجمع آوري و وزن شد تا میزان م

هضـم دو   روشهضم کـاه گنـدم و کنجالـه سـویا نیـز بـا        قابلیت
از خـوراك   قبـل  منظـور ایـن   بـراي . )50(شـد   گیرياندازه ايمرحله

حـاوي   يهـا  جیـره از  کی هرشده با  هیتغذسه گوسفند  از یصبحگاه
 اخـذ شـکمبه   عیمـا ) درصـد  20و  10، 5، 0(سطوح مختلف خار مریم 

 مصـنوعی  بزاق با  4 به 1 نسبت به شکمبه مایع . دیمخلوط گرد هشد
 48 مدت به فوق در محلول نمونه مورد آزمایش گرم نیم. شد مخلوط
 انکوباسـیون  وسیسلس رجهد 39 دماي و هوازيبی شرایط در ساعت
 48 مـدت  به ن،یپپس میآنز و کیدریکلر دیاساز افزودن  پس و گردید
 .قـرار گرفـت   هضـم  سلسیوس تحت جهدر 39دماي  دیگر در ساعت
صـاف   خاکستر، بدون 42 شماره  واتمن صافی کاغذ با هانمونه سپس

 اخـتالف  از هضـم  قابلیـت  .شدند )ممرت، آلمان( خشک شده و در آون
تکـرار بـراي هـر     9در مجمـوع   .دیگرد محاسبه ماندهیباق و هیاول ماده

 .جیره در نظر گرفته شد
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 )بر اساس درصد ماده خشک(آزمایشی  هاي  ی و شیمیایی جیرهترکیب مواد خوراک  -1جدول

Table 1- The feed ingredients and chemical compositions of experimental diets (% Dry matter)    
  1درصد خار مریم

Silybum marianum (%)1 
 مواد مغذي
Nutrients 20  10  5  0 (Control)  

یونجه علوفه 30 30  30 30  
Alfalfa 

 کاه گندم 20 20 20 20
Wheat straw 

 دانه ذرت 36.9 36.9 36.9 36.9
Corn grain 

 سبوس گندم 12 12 12 12
Wheat bran 

 نمک 0.3 0.3 0.3 0.3
Salt 

معدنی مکمل 0.1 0.1 0.1  0.1  ویتامینی-
Vitamin-mineral premix 

 کربنات کلسیم 0.7 0.7 0.7 0.7
Lime stone 

 جمع 100 100 100 100
Total 

غذایی هاي ترکیب شیمیایی جیره       
Chemical compositions of experimental diets 

 ماده خشک  91.1  91.1  91.1  91.1
Dry matter (%) 

 کل مواد مغذي قابل هضم  65  65  65 65
TDN (%)2 

 پروتئین خام  12.95  12.95  12.95  12.95
Crude protein 

ي متابولیسمیانرژ  2.39  2.39  2.39 2.39  
ME (Mcal/kg)3 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی  42.7  42.7  42.7 42.7
NDF (%)4 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  26.3  26.3  26.3 26.3
ADF (%)5 

 عصاره اتري  2.1  2.1  2.1 2.1
Ether Extract 

 کلسیم  0.7  0.7  0.7  0.7
Ca (%) 

 فسفر  0.4  0.4  0.4  0.4
P (%) 

 پتاسیم  1.39  1.39  1.39  1.39
K (%) 

 سدیم  0.16  0.16  0.16  0.16
Na (%) 

 منیزیوم  0.22  0.22  0.22  0.22
Mg (%) 

  .افزوده شد هیپا  به صورت سرك به جیره میخارمر) درصد 20 و 10، 5(  مختلف سطوح1
1Silybum marianum (5, 10 and 15%) was top-dressed to basal diet, 1TDN: Total digestible nutrients, 2ME: metabolizable energy, 
3NDF: Neutral detergent fiber and ADF: Acid detergent fiber. 
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  تولیدي گاز میزان گیرياندازه

تکـرار   3)کاه گندم و کنجالـه سـویا  (خوراکی  ماده نمونه هر براي
 شیرابه .شد گرفته نظر در) تکرار 9در مجموع (براي هر دام ) سرنگ(

 20و 10، 5، 0(مبه از گوسفندان تغذیـه شـده بـا سـطوح مختلـف      شک
 صبح تغذیه از با روش مشروح در قسمت هضم، قبل خارمریم)  درصد

 مخصوص فالسک در و گردیده الیه صاف چهار پارچه با و جمع آوري
 هـم  با 2به  1مایع شکمبه و بزاق به نسبت  .شد منتقل به آزمایشگاه

 داده قـرار ) وسیسلس درجه 39( مام آبها در ح سرنگ .شدند مخلوط
 گرم کاه گندم و کنجاله سـویا  3/0هاي حاوي سرنگ تولیدي گاز .شد
ــان در ــاي زمـ  120و  96،  72، 48، 36، 24، 12، 10، 8، 6، 4، 2هـ

) 42( یینما معادله با گاز تولید هاي فراسنجه ).36(شدند  قرائت ساعت
  :آمد بدست

P = b (1– e-ct(ادلهمع نیا درکه  ؛ :P= گاز در زمـان   دیتولt، b =
ـ یم(از بخـش قابـل تخمیـر     گـاز  دیتول لیپتانس  300 بـه ازاي  تـر یلیل

مـدت  = t) سـاعت  دردرصد ( گاز دیتول نرخ= c ،)خشک ماده گرم یلیم
 .باشندمی ونیانکوباسزمان 
 

  آماري  مدل و محاسبات
ـ رو بـا ها در قالب طرح کـامال تصـادفی    تجزیه داده بـه   GLM هی

ها به وسیله  مقایسه میانگین ).48( گرفت صورتSAS افزار  یله نرموس
 . انجام شد 05/0اي دانکن در سطح  آزمون چند دامنه

  
  نتایج و بحث 

  ترکیب شیمیایی خار مریم 
 2ترکیب مواد مغذي خارمریم استفاده شده در آزمایش در جـدول  

 .ارائه شده است
  

  مصرف ماده خشک
 .)>05/0P(شـد  دار ه خشـک معنـی  اثر خارمریم بر مصـرف مـاد  

درصد  20تا  5درصد باعث افزایش و از  5افزودن خارمریم در جیره تا 

بـه طـوري کـه    ). 3جـدول (باعث کاهش مصرف ماده خشک گردیـد  
درصد خارمریم کمتـرین   20درصد خارمریم بیشترین و سطح  5سطح 

اال تانن و اسیدهاي چرب موجود در خـارمریم احتمـ  . مقدار را نشان داد
افـزودن اسـانس    .توانند عامل محدود کننده مصرف خوراك باشـد می

تحریـک حـس   (توانـد از طریـق حـس بویـایی     خارمریم به جیره مـی 
فـرار باعـث افـزایش    درصـد روغـن   20–25و به علت داشتن ) بویایی

از (اي تجویز گیاه دارویی کاسنی در مطالعه). 13(مصرف خوراك شود 
عث افزایش اشتهاي گاوهاي شیرده و مصرف با) خانواده گیاه خارمریم

ماده خشک گردید، این ممکن است یکی از دالیـل افـزایش مصـرف    
درصد خـارمریم باشـد کـه بـا آزمـایش       5ماده خشک در جیره حاوي 

گیاه خارمریم داراي ترکیبات فالونوئیـدي و  ). 24(حاضر مطابقت دارد 
خشــک  مصــرف مــاده ).41(اي فنــولی ماننــد تــانن اسـت   ضـدتغذیه 

درصـد مـاده خشـک     6در گاوهایی کـه از  ) برحسب درصد وزن بدن(
کردنـد،   مصـرف مـی  ) درصد تانن در جیـره  1/4(دار هاي تاننفرآورده

هـاي  درصد ماده خشک فرآورده 2نسبت به جیره شاهد و جیره حاوي 
کاهش مشاهده شده لذا ). 51(داري کاهش یافت  دار به طور معنیتانن

درصد خـارمریم   20و  10حاوي سطح هاي جیرهدر مصرف خوراك از 
نسبت به جیره شاهد، احتماال به علت وجود تانن بیشتر در مقایسـه بـا   

ها باشـد کـه   درصد خارمریم در این جیره 5جیره شاهد و جیره داراي 
باعث کاهش خوشخوراکی و در نتیجه کاهش مصـرف خـوراك شـده    

 .است
  

آزمایشـی   هـاي  هضـم ظـاهري مـواد مغـذي جیـره      قابلیت 
  گوسفندان 

در جیره گوسـفندان  ) 3جدول (استفاده از مقادیر مختلف خارمریم 
هضـم مـواد مغـذي و الیـاف نـامحلول در       داري بر قابلیـت تاثیر معنی

اما اثر آن بر هضم الیاف نـامحلول  . )<05/0P(شوینده اسیدي نداشت 
عـث  اسـتفاده از خـارمریم با  . )>05/0P(دار بود در شوینده خنثی معنی

درصد ایـن   20افزایش هضم ماده خشک شد و با افزایش خارمریم تا 
 .)<05/0P(افزایش مشاهده شد 

  
 حاضر ترکیب شیمیایی گیاه خار مریم مورد استفاده در آزمایش - 2جدول 

Table 2- Chemical composition of Silybum marianum in present experiment 
 ترکیب شیمیایی

Chemical composition (%) 
 گیاه کامل خار مریم
Whole Silybum marianum plant  خاکستر 

Ash 
نامحلول در  الیاف

 اسیدي شوینده
ADF3 

نامحلول در  الیاف
 خنثی شوینده

NDF2 
  ١پروتئین خام

Crude protein1  
 ماده خشک

Dry matter  

17.35 26.45 45.32 14.84 94.48 
 .ه بودروزگی گیا 90پروتئین مربوط به سن ١

1The crude protein was belonged to 90 days olds of plant. 
2NDF: Neutral detergent fiber, 3ADF: Acid detergent fiber. 
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 خشـک و  مـاده  مـورد هضـم   در( حاضـر  آزمـایش  نتایج با موافق

ADF (،کاسـنی   عصاره افزودن از يدارمعنی تاثیر در پژوهشی)  ماننـد
 مغـذي  مـواد  هضـم  بر جیره به )غیر اشباع باالخارمریم حاوي روغن 

روغن هاي  درصد 25تا  20 حدود وجود به توجه با. )54(نشد  مشاهده
با افزودن خارمریم تا ایـن سـطح بـه     ،)27( دانه خارمریم در غیراشباع

 داريمعنی تاثیر الیاف هضم قابلیت شکمبه و تخمیر جیره، روغن آن بر
و هضم  ریفرار را بر تخم يهادن روغنافزو یاثر منف نیمحقق .نداشت

 تـاثیر  عـدم  نیـز  دیگري اتمطالعدر . )54( اندکرده گزارش دهریش گاو
 را شـیرده  گاو خشک ماده هضم قابلیت بر اشباع غیرفرار و هاي روغن

 جملـه  از توانـد مـی  نیز خارمریم در تانن وجود. )9و  4(کردند  مشاهده
 جزئـی  صـورت  بـه  چند هر فالیا هضم دهنده کاهش عوامل احتمالی

-معنـی  افزایش خارمریم از متاثر NDF هضم حاضر آزمایش در. باشد
. )<05/0P(نگرفـت   قـرار  تـاثیر  تحـت  جیره در ADF و داشت داري

 فرعـی  فـرآورده  محققـین بـا افـزودن    حاضر، آزمایش نتایج با مطابق
 حـاوي ) 25(و مغز میـوه بلـوط   ) 19( پسته پوسته شده سیلو یا خشک

 در تغییـري  کرمـانی و عربـی،   نـر  گوسـفندان  جیره به ترتیب به تانن،
 هـا  تـانن . نکردنـد  مشـاهده  NDFو  خـام  الیاف ظاهري هضم قابلیت

 و لیگنوسـلولز  بـا  کمـپلکس  تشکیل طریق از را الیاف هضم توانند می
ــاهش ــال ک ــا اتص ــا آنه ــم ب ــامیکروارگانیس ــا و ه ــار ی ــتقیم مه  مس

   .)35(دهند  کاهش هامیکروارگانسیم
هـاي خـارج سـلولی    ها براي اتصال به آنـزیم  بیشترین تمایل تانن

سلولزها کـه هضـم آنهـا     بنابراین آن دسته از موادي مانند همی. است
هاي خارج سلولی است بیشتر تحـت تـأثیر تـانن قـرار      وابسته به آنزیم

 موضـوع  ایـن  کننده بیان احتماالً حاضر پژوهش نتایج ).15( دنریگ یم
نـوع   ویـژه  به الیاف با است در خارمریم نتوانسته وجودم تانن که است
 ایـن  اگـر  زیرا دهد، تشکیل کمپلکس خوراك در موجود سلولزيهمی

 شـوینده  در نـامحلول  الیـاف  هضم قابلیت بر شد می تشکیل کمپلکس
درصد هضم الیـاف در   30تا  25پروتوزوآها  .داشت منفی تأثیر اسیدي

شـاید یکـی از دالیـل کـاهش غیـر       لذا) 30(شکمبه را بر عهده دارند 
خارمریم به واسطه  تاثیر به بتوان را حاضر آزمایش در ADF معنی دار

 نسـبت  پروتوزآها بر کاهش )مهار پروتوزآها(داشتن اسید چرب و تانن 
 فعـال  اجزاي به فیبرولتیک هاي باکتري حساسیت علت به بعالوه،. داد

 یـن ترکیبـات از طریـق   غیراشـباع، ا  هايروغن ها به ویژه روغن تمام
گـذاري   اثـر  یـا  و لیگنوسـلولزي  بخش ویژه به الیاف سطح پوشانیدن

 کـاهش  باعـث  تواننـد فیبـر باعـث مـی    هاضـم  هايباکتري بر منفی
 ADF هضـم  قابلیت کاهش دلیل شاید لذا )43و  9(شوند  هضم قابلیت

 در موجـود  غیراشـباع  هـاي  روغـن  یـا  فـرار  هايروغن اثر به بتوان را
 جملـه  از تواند می نیز )58(خارمریم  در تانن وجود. داد نسبت مخارمری
 .باشد جزئی صورت به چند هر الیاف هضم دهنده کاهش عوامل
  

  هاي تخمیري شکمبهفراسنجه
هاي آزمایشی، باعث کـاهش عـددي    استفاده از خارمریم در جیره

pH  با افزایش مقدار خارمریم  و) 4جدول (مایع شکمبه گوسفندان شد
بـا  pH رغـم اینکـه    علـی . )<05/0P(جیره این کاهش خطی بـود   در

افزودن خارمریم کاهش یافت، اما این کاهش در دامنه مناسبی بـراي  
یکـی از  . فعالیت میکروارگانیسم ها بویژه گروه تجزیه کننده الیاف بود

توانـد کـاهش    شکمبه در این آزمـایش مـی   pHعلل احتمالی کاهش 
در اثر وجود تـانن و روغـن در خـارمریم    جمعیت پروتوزوآهاي شکمبه 

مطابق با نتایج آزمایش حاضر وجـود تـانن در خـوراك موجـب     . باشد
 ).53 و 37(است شکمبه شده pHکاهش 

 
  1در گوسفندان حاوي خار مریمهاي آزمایشی  هضم مواد مغذي جیره ماده خشک مصرفی و قابلیت-3جدول

Table 3- Dry matter intake and nutrients digestibility of experimental diets contain Silybum marianum in sheep1 
  مورد

 
 درصد خارمریم

Silybum marianum (%) 
  

Item 0 5  10  20  SEM P-value  
 ماده خشک مصرفی
Dry matter intake (g/day) 891.76a  894.45 a  872.25b  789.62 c  6.7  0.001  

 هضم قابلیت
Digestibility (%)              

 ماده خشک  
Dry matter    72.71  73.00  73.57  73.32  0.93  0.93  

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی  
NDF2  

b 60  b 60.12  b 63.32  a 68.02  1.04  0.015  
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  

ADF3  34.15  33.07  30.53  28.11  3.50  0.206  
 .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1

1Means in row with unlike superscripts differ (P<0.05). 
2NDF: Neutral detergent fiber, 3ADF: Acid detergent fiber. 
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همچنین گزارش شد که مصرف مواد داراي تـانن باعـث کـاهش    

pH بزها احتماالً  ، این کاهش در)32(هاي نر الموت شد  شکمبه در بز
زیـرا  ). 16(به علت کاهش جمعیت پروتوزوآهاي شکمبه ذکـر گردیـد   

باشند که احتمـاالٌ   پروتوزوآها داراي خاصیت پایدار کنندگی شکمبه می
به علت هضم سریع و ذخیره نشاسته بوسیله پروتوزآي مژکـدار اسـت   

دار بـر جمعیــت  از طرفـی، در بررسـی تــاثیر وجـود منـابع تــانن    ). 30(
ها باعـث   بیان شده که تانن ،هاي پروتئولیتیک شکمبه گوسفندتريباک

بنـابراین یکـی از دالیـل احتمـالی      ).37(شوند  شکمبه می pHکاهش 
 .را می توان به تانن خارمریم نسبت داد pHدیگر کاهش 

  
  شکمبه مایع آمونیاکی نیتروژن

بـر غلظـت    )>05/0P(دار استفاده از خارمریم باعـث تـاثیر معنـی   
به موازات افزایش درصد خارمریم در ). 4جدول (وژن آمونیاکی شد نیتر

به طوري . ها، میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی نیز کاهش یافت جیره
درصـد   20که جیره شاهد بیشترین نیتروژن آمونیاکی و جیـره حـاوي   

تانن و اسـیدهاي  . خارمریم کمترین غلظت نیتروژن آمونیاکی را داشت
توانـد باعـث کـاهش غلظـت نیتـروژن      مریم مـی چرب موجود در خار

 4کمتـر از  (تغذیه گاو و گوسفند با سطوح متوسط تانن . آمونیاکی شود
در علوفه لگومینه باعث کـاهش تجزیـه پـروتئین در شـکمبه     ) درصد

تغذیه گیاه خـارمریم سـبب کـاهش    حاضر نیز در آزمایش ). 8(گردید 
رکیبـات خـارمریم   نیتروژن آمونیاکی شکمبه شـده کـه احتمـاال بـه ت    

ــانن  ( ــیدهاي چــرب و ت ــی ) اس ــل بــین   .باشــدمربــوط م در تعام

دار باعـث  هاي شکمبه و تانن، اسـتفاده از منـابع تـانن   میکروارگانیسم
در پژوهشـی  . )35(شـد   کاهش غلظت نیتروژن آمونیـاکی در شـکمبه   

درصدي دآمیناسـیون اسـیدهاي آمینـه در مـایع شـکمبه       24کاهش 
هـاي غیـر   گرم روغـن میلی 110غذایی حاوي  گوسفندانی که از رژیم

 پروتوزوآي حذف یا کاهش ).38(اشباع تغذیه شده بودند، مشاهده شد 
کنـد  مـی  جلـوگیري  پروتوزوآ و باکتري بین نیتروژن چرخه از شکمبه،

 شودمی آمونیاکی پروتئین به نیتروژن تجزیه کاهش به منجر که )53(
 نیتروژن غلظت کاهش دالیل ردیگ از یکی تواندمی موضوع این). 20(

بنابراین اسیدهاي چرب در خارمریم  .باشد حاضر آزمایش در آمونیاکی
احتماال باعث کاهش نیتـروژن   ندگی بر پروتوزآ،با مکانیسم اثر مهارکن

 .نداآمونیاکی شده
  

  هاي خونیمتابولیت
ــروژن اوره ــوکز و نیت ــره :ايگل ــاي  اســتفاده از خــارمریم در جی ه

ــ ــروژن اوره آزمایشــی باع ــوکز و نیت ــت گل ــاهش غلظ ــون ث ک اي خ
گوسفندان شد و با افزایش مقدار خارمریم در جیره این کاهش خطـی  

مارین موجود در خارمریم با تاثیر بر آنزیم گلـوکز  سیلی). 5جدول (بود 
شـود  فسفاتاز و مهار گلوکونئوژنز موجب کاهش گلوکز خـون مـی   -6
مـارین  کـه اسـتفاده از سـیلی    اي گزارش شد،همچنین در مطالعه). 6(

تجـویز  ). 49و  17(دار گلـوکز خـون ناشـتا شـد     باعث کـاهش معنـی  
دار قند خون در انسان نسـبت  مارین خارمریم باعث کاهش معنی سیلی

 ).46(به گروه شاهد شد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد 
 

 1هاي آزمایشی حاوي خار مریم شده با جیرهمایع شکمبه گوسفندان تغذیه  pHنیتروژن آمونیاکی و  - 4جدول 
Table 4- Rumen Ammonia nitrogen and pH of sheep fed with experimental diets contain Silybum marianum 

 درصد خارمریم  
Silybum marianum (%)   اي فراسنجه شکمبه  

P-value SEM  20  10  5  0  
0.21  1.58  7.10  7.30  7.55  7.65  pH 

0.0044  0.09  9.39 c  9.77 b   10.17 a  10.45a  نیتروژن آمونیاکی   
NH3-N (mg/100 ml)  

  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

  

  1خون گوسفندان اي حاوي خارمریم بر گلوکز و نیتروژن اورههاي  اثر تغذیه با جیره - 5جدول 
Table 5- Effects of feeding diets contain the Silybum marianum on blood glucose and urea nitrogen of sheep1  

 درصد خارمریم   
Silybum marianum (%)  خونی فراسنجه  

Blood parameters  P-value SEM  20  10  5  0  
0.0003  0.31  41.69d  42.60c  45.04b  49.26a  گلوکز  

Glucose (mg/100 ml)         
0.003  0.05  15.10c  15.41b  16.03a  16.22a  خون اي نیتروژن اوره 

BUN (mg/100 ml)2 
  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2Blood urea nitrogen  
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دهد که تانن با کـاهش نـرخ    ها نشان می نتایج بسیاري از آزمایش

و به دنبال شکمبه پذیري پروتئین سبب کاهش غلظت آمونیاك تجزیه
 قابـل  نکـات  از یکی ).10(شود  اي پالسما می آن کاهش نیتروژن اوره

 خـارمریم  در نیتراتی ترکیبات وجود به مربوط حاضر آزمایش در توجه
 عوامـل  از یکـی  ترکیبـات  این وجود که داشت وجود نگرانی این. بود

 در تخمیـر  فرآینـد  طـی  در زیـرا . باشـد  گیـاه  این مصرف در خطرساز
 وجود منبع مناسب کربوهیدرات قابـل تخمیـر،  عدم شکمبه در صورت 

-مـت  تولید خون در شدن جذب با و دگردمی نیتریت به تبدیل نیترات
شکمبه  در هانیترات سرنوشت دیگر مسیر اما). 45(کند می هموگلوبین

 شـدن  تبـدیل  در صورت وجود منبع مناسب کربوهیدرات قابل تخمیر،
 پـروتئین  تولیـد  نهایـت  در و شـکمبه  در آمونیـاکی  نیتـروژن  بـه  آنها

 نیتـروژن  فـزایش ا عـدم  حـال  هر به اما. )3(باشد می آن در میکروبی
 از نشـان  مسـتقیم  غیر طور به شاید شکمبه آمونیاك یا و خون اياوره

 .باشد حاضر آزمایش در خارمریم از حاصل نیترات نبودن حد از بیش
 

  آزمایشگاه شرایط در گاز تولید
داده هاي مربوط به تولید گاز حاصل از تخمیر کنجاله سویا و کـاه  

شـکمبه گوسـفندان تغذیـه شـده بـا       گندم بعد از انکوباسیون با مـایع 
پتانسیل تولید گاز . ارائه شده است 7و  6خارمریم به ترتیب در جداول 

انکوبه شده با مایع شکمبه گوسـفندان تغذیـه   ) 6جدول (کنجاله سویا 
اسـتفاده از  . داري نداشـت شده با سطوح مختلف خارمریم تفاوت معنی

درصد جیره، باعث افزایش تولید گاز در مقایسه با جیره  20خارمریم تا 
امـا نـرخ ثابـت تولیـد گـاز کنجالـه سـویا بـین         . )<05/0P(شاهد شد 

 10داري بود به طـوري کـه تـا    هاي آزمایشی داراي تفاوت معنی جیره
درصـد   20و سـطح   )<05/0P( درصد خارمریم در جیره باعث افزایش

  . )>05/0P(منجر به کاهش در مقایسه با شاهد گردید 
در گوسفندان تغذیه ) 7جدول (تفاوت پتانسیل تولید گاز کاه گندم 

اسـتفاده تـا   .  )<05/0P(دار نبود شده با سطوح مختلف خارمریم معنی
درصد خارمریم باعث افزایش پتانسیل گاز تولیدي نسبت به شاهد  10

. )<05/0P(یم باعث کـاهش عـددي گردیـد    درصد خارمر 20شد، اما 
-هاي آزمایشی تفاوت معنی نرخ ثابت تولید گاز در کاه گندم بین جیره

 .)>05/0P(داري را نشان داد 

  
 1خارمریمهاي حاوي  جیرهمایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با  بافراسنجه هاي تولیدگاز کنجاله سویا انکوبه شده  -6جدول

Table 6- Gas production parameters of soybean meal incubated with rumen fluid of sheep fed diets contain Silybum marianum1 
 ها فراسنجه

Parameters 
 درصد خارمریم
Silybum marianum (%) c (ml/hr) b (ml) 

0.062a 67.33 0 
0.076a 69.31 5 
0.065a 76.58 10 
0.039b 74.28 20 
0.005 3.020  SEM 
0.011 0.191 P-value  

پتانسیل تولید گاز  نرخ تولید گاز،: cتولید گاز از بخش قابل تخمیر، : P<0.05(. b( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  میانگین1
  .نرخ تولید گاز: cاز بخش قابل تخمیر، 

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). b: Gas production from the fermentable fraction (ml), 
c: GP rate constant (ml/h). 

  
 1مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با خارمریم باتولیدگاز کاه گندم انکوبه شده فراسنجه هاي  -7جدول

Table 7- Gas production parameters of wheat straw incubated with rumen fluid of sheep fed diets contain Silybum marianum1 
 ها فراسنجه

Parameters 
  درصد خارمریم
Silybum marianum (%) c (ml/hr) b (ml) 

0.019a 75.26 0 
0.013b 79.10 5 
0.017ab 88.88 10 
0.014b 72.26 20 
0.001 6.43 SEM 
0.029 0.35 P-value  

پتانسیل تولید گاز از  نرخ تولید گاز،: cتولید گاز از بخش قابل تخمیر، : P<0.05(. b( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ستونهاي هر  یانگینم1
  .نرخ تولید گاز: cبخش قابل تخمیر، 

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). b: Gas production from the fermentable fraction (ml), c: the 
GP rate constant (ml/h) 
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 ینیپروتئنتایج آزمایش حاضر نشان داد پتانسیل تولید گاز از منبع 

انکوبه شده در مایع شکمبه گوسفندان تغذیـه شـده بـا    ) کنجاله سویا(
دي افـزایش  خارمریم درجیره پایه ذرت نسبت به شـاهد از لحـاظ عـد   

موافـق  . هاي فـرار باشـد  یافت که می تواند احتماال به علت اثر روغن
هاي گیاهی فـرار حـاوي   پژوهش حاضر، مکمل کردن جیره با عصاره

دهد، علت این امر را افزایش ها، پتانسیل تولید گاز را افزایش میروغن
هاي هاي ترکیبی به واسطه افزودن عصارهقندهاي محلول در واکنش

هاي فرار روي تخمیـر مـایع   در بررسی اثر روغن). 44(اهی دانستند گی
میلـی لیتـر بـر    (شکمبه گاومیش بیان کردند که میزان گاز تولید شده 

هاي لیتر روغنمیکرو لیتر بر میلی 1و  3/0با مقادیر ) گرم ماده خشک
 جیـره  بـراي  ویـژه  به حاضر پژوهش با مطابق. )2(فرار افزایش یافت 

 در را متـان  تولیـد  فـرار  هـاي روغـن  خارمریم، درصد 5 زا بیش حاوي
 سـازنده  اجـزاء  کـه  ایـن اسـت   آن علـت  و دهنـد مـی  کاهش شکمبه
 از. دارنـد  را پروتوزوآهـا  مهـار  توانـایی  انتخابی طور به فرار هاي روغن
 همزیسـتی  یـک  هـا متـانوژن  با شکمبه پروتوزوآهاي بین دیگر سوي
 کاهش و هامتانوژن مهار به منجر هاپروتوزوآ مهار لذا. دارد وجود مفید
  .)44و  22(گردد  می متان تولید

پتانسیل تولید گاز کاه گندم انکوبه شده در مایع شکمبه گوسفندان 
درصد افزایش و بعد از آن کـاهش یافـت    10با خارمریم تا  تغذیه شده

که احتماال کاهش بـه علـت وجـود ترکیبـات فنلـی از جملـه تـانن و        
موافق پـژوهش حاضـر، بـین    . شباع در خارمریم باشدهاي غیر ا روغن

هضم ماده آلی در روش تولید گاز و میزان ترکیبات فنولی رابطه  قابلیت
منفی وجود دارد به طـوري کـه بـا افـزایش ترکیبـات فنـولی میـزان        

تـانن باعـث کـاهش تولیـد گـاز در      ). 28(هضم کاهش یافـت   قابلیت
اهش بـه دالیلـی نظیـر    ایـن کـ  ) 31و  28 ،23 ،20(شـود   شکمبه می

، مهـار رشـد   )33(هـا بـه ذرات غـذایی    کاهش اتصال میکروارگانیسم
  .دهد رخ می) 35(هاي میکروبی  ها و مهار فعالیت آنزیممیکروارگانیسم

): روش هضم دو مرحله اي(هضم کنجاله سویا و کاه گندم  قابلیت
هـاي آزمایشـی حـاوي     هضم ماده خشک کنجاله سویا در جیره قابلیت

هـاي   تحت تاثیر جیره) 8جدول (دانه ذرت با سطوح مختلف خارمریم 
تفــاوت  .و رونــد افزایشـی داشـت  ) <05/0P(آزمایشـی قـرار نگرفـت    

گنـدم انکوبـه شـده بـا مـایع شـکمبه       هضم ماده خشـک کـاه   قابلیت
داري گوسفندان تغذیه شده با مقادیر مختلـف خـارمریم تفـاوت معنـی    

موثر بر هضـم در آزمـایش حاضـر     از جمله عوامل ).<05/0P(نداشت 
. روغـن موجـود در خـارمریم باشـد    در تواند حضور اسیدهاي چرب می

مهمتـرین اجـزاي   . )1( درصد است 25 تا 20 مقدار روغن در گیاه بین
 35 تا 20( اسیداولئیک، )درصد 60 تا 50( آن عبارت از اسید لینولئیک

هضم ماده  قابلیت موافق با نتایج آزمایش حاضر،). 27(باشد می )درصد

ها علت این امر را احتمـاال  آن ،ها تغییري نکردخشک با افزودن روغن
همه این ). 26(هاي فرار بیان کردند فعالیت ضدباکتریایی بعضی روغن

تغییرات در تخمیر با تغییـر در هضـم همـراه اسـت و معمـوال باعـث       
م نیـز در  خارمری تانن موجود دراحتماال . گرددهضم می افزایش قابلیت

هاي مختلف اثرات  نتایج آزمایش. استنقش داشتهشده مشاهده نتایج 
کـه از آثـار    اند دادهمتفاوتی از تانن را روي هضم پروتئین و فیبر نشان 

مثبت تا منفی، بسته بـه غلظـت و ماهیـت تـانن و ترکیبـات موجـود       
ي بهبود بازدهی اسـتفاده  ها سمیمکان). 33 و 29( تدرخوراك متغیر اس

 زبا افزایش پروتئین عبوري، افزایش با عمدتاً ها تاننز پروتئین توسط ا
جذب اوره به شکمبه و بهبود بازدهی پروتئین میکروبی همـراه اسـت   

ي دیگـر  ها ماکرومولکولاتصاالت بین تانن و  زي اا عمدهبخش ). 14(
کنـد، در   را از دسترس هضم میکروبی خـارج مـی   ها آندر شکمبه، که 

گیرنـد   دي شیردان شکسته شده و مورد هضم قرار مـی سیا pH رحضو
ـ   نتایج آزمایش حاضر نشان ). 33و  31( هضـم   رداد که تانن نه تنهـا ب

اثر منفی نداشته است، بلکه بـا افـزایش   ) کنجاله سویا(منبع پروتئینی 
سطح تانن به دلیل حمایت آن در برابـر هضـم میکروبـی، بـر هضـم      

تواند  از آنجایی که پروتئین می .است پروتئین سویا اثر مثبت هم داشته
منفـی تـانن بـر     ریتـأث راحل هضم آنزیمی اوره تجزیه شود، عدم مدر 

هـاي   تواند به علت حذف باند قابلیت هضم پروتئین در این آزمایش می
افـزایش در گـاز    ).40( دپروتئین در مرحله هضـم آنزیمـی باشـ   -تانن

دالیلـی کـه بـراي    بـه همـان   توانـد  درصد هم می 5تولیدي تا سطح 
بعالوه عدم کفایت تانن نیـز باعـث شـده    . کنجاله سویا بیان شد باشد

  .است که تاثیر منفی بر تولیدگاز در این سطح مالحظه شود
هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله سـویا و کـاه    قابلیت

هاي آزمایشی با سطوح مختلـف خـارمریم تحـت تـاثیر      گندم در جیره
اما از نظـر عـددي اسـتفاده خـارمریم      ).<05/0P( نگرفت تیمارها قرار

هضم الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی کنجالـه     باعث افزایش قابلیت
جدول (هضم در کاه گندم شد  درصد و کاهش قابلیت 10سویا تا سطح 

، اسـتفاده از منـابع چربـی در جیـره     مخالف با نتایج آزمایش حاضر. )6
مکمـل چربـی اشـباع شـده بطـور       اي موثر است وروي هضم شکمبه

 NDFاي ماده خشک، مـواد آلـی و   خطی باعث کاهش هضم شکمبه
 NDFدار و نـاچیز در هضـم   اما شاید کـاهش غیـر معنـی   ). 7(گردید 

آزمایش حاضر را بتوان به اثـر اسـیدهاي چـرب موجـود در خـارمریم      
 ها به سطح آنها در جیـره بـر  ها و روغنزیرا اثر منفی چربی. نسبت داد

درصد اثر منفی بر هضـم الیـاف مشـاهده نشـد      5گردد و تا سطح می
)43.(  
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 هاي حاوي خارمریم هضم کاه گندم و کنجاله سویا انکوبه شده با مایع شکمبه تغذیه شده با جیره قابلیت- 8جدول 
Table 8- Digestibility of wheat straw and soybean meal incubated with rumen fluid of sheep fed diets contain Silybum marianum 

P-value  SEM  
 درصد مقدار خارمریم

Silybum marianum (%) یخوراک ماده  
Feed ingredient 

  هضم قابلیت
Digestibility (%)  20  10  5  0  

 کنجاله سویا  98.18  97.44  89.73  97.82  3.60  0.36
Soybean meal ماده خشک  

Dry matter  
  0.40  

  
3.20  
  

55.54  
  

58.73  
  

53.32  
  

50.90  
  

 کاه گندم
Wheat straw 

 کنجاله سویا  72.56  73.22  73.33  72.38  0.77  0.78
Soybean meal الیاف نامحلول درشوینده خنثی 

NDF1  
 کاه گندم  40.28  39.94  39.77  38.78  1.29  0.72

Wheat straw 
1NDF: Neutral detergent fiber. 

  نتیجه گیري
هضـم کـاه     اثر منفی بر تخمیر شکمبه، قابلیـت ارمریم تغذیه خبا 

گندم، کنجاله سویا و مـواد مغـذي جیـره گوسـفندان تحـت آزمـایش       
قــرار  یمناسـب  تیدر وضـع  pHو  یاکیــآمون تـروژن ین. مشـاهده نشـد  

توان از بنابراین، بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، می .داشتند

  .  گوسفندان استفاده کرد درصد در جیره 20گیاه خارمریم تا 
  

  سپاسگزاري
گان از دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزسـتان   نویسند

  .نمایندبراي فراهم آوردن شرایط انجام آزمایش سپاسگزاري می
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