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 چکیده

به عنوان  ،واص دارویی آننظر از خروید و صرفخارمریم در مناطق وسیعی از ایران میگیاه کامل زمینه مطالعاتی: 

این آزمایش هدف: شود. می استفادهیک خوراک توسط حیوانات چراکننده محلی نظیر گوسفند، بز، گاو، گاومیش و شتر 

و  گندم()کاه و تاثیر آن بر تخمیر و هضم مواد فیبریدر جیره بزها خارمریم گیاه امکان استفاده از به منظور بررسی 

های آزمایشی جیرهکار:  روشانجام پذیرفت. یا ذرت  حین تغذیه با جیره پایه حاوی دانه جودر  ا(سوی)کنجاله پروتئینی

کرکی جنوب در این آزمایش از بزهای نر . پایه حاوی جو یا ذرت بود هایجیرهبه خارمریم  درصد 02افزودن  شامل

 و pH ،هضمقابلیتمصرفی،  خشکماده اده شد.کیلوگرم( استف 53±00/1)با میانگین وزن زنده نژاد بیرجندی خراسان یا 

های تولیدگاز فراسنجه .مورد بررسی قرار گرفتندای خون گلوکز و نیتروژن اورهو  شکمبهمایع غلظت نیتروژن آمونیاکی 

نیز  ی انکوبه شده با مایع شکمبه حیوانات تغذیه شده با خارمریمسویاکنجالهو  گندمکاهآزمایشگاهی  هضمقابلیتو 

 ،شکمبهمایع  pHو نیتروژن آمونیاکی مصرفی،  خشکمادهدر هر دو جیره پایه جو و ذرت، نتایج:  ندازه گیری شد.ا

، اما بین جیره (>23/2P) نشان دادی نسبت با شاهد دارمعنیکاهش  خارمریم با افزودن ای خوننیتروژن اوره و گلوکز

های تحت تاثیر وجود خارمریم در جیره موادمغذی هضم تقابلی .ی مشاهده نشددارمعنیذرت با جو اختالف حاوی 

(. >23/2Pدر جیره حاوی جو بیشتر از جیره حاوی ذرت بود ) گندمکاهو  سویاکنجالهتولید گاز آزمایشی قرار نگرفتند. 

 ی برتاثیر منفبزها جیره در  خارمریمگرم در کیلوگرم  022از نتایج مشخص نمود که استفاده گیری نهایی: نتیجه

  .نشدبا جو مشاهده  ذرتهای حاوی تفاوتی بین جیرهو  نداردو تخمیر  مسالمت، هض

 

 خونیهایفراسنجه، تولیدگاز، نیتروژن آمونیاکی، بزکلیدی: واژگان 
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 مقدمه

 Silybumعلمی  نام با ستا گیاهی خارمریم

marianum خانواده  ازAsteraceae نام انگلیسی  با

Milk thistle های ماریتیغال، خار علیص و و با نام

زرگری ) شودمیدر فارسی و عربی شناخته  عکوب

 های اروپایی،این گیاه در کشور مناطق رویش (.1533

. در ایران این گیاه در مناطق است آسیایی و آمریکا

هزاره، گنبدکاووس، گرگان، نوده کالردشت، دره

، شوش، اهواز ،کوه، مالثانی )باوی(مغان، پشتدشت

حمیدیه، رامهرمز، ایذه و کازرون پراکندگی دارد 

عصاره بذر و گیاه خارمریم  (.1530قهرمان و فلورنگی )

که شامل  است مارینیلدرصد سی 4تا  1حاوی 

دیانین، ، سیلی BوA از جمله سیلیبین  یییدهائفالونو

و  شولز) باشدهیدروسیلیبین میدیکریستین و سیلی

ن فالونوئیدها عالوه بر خاصیت ای (.1993همکاران 

سلولی و  ءنی بسیار قوی، موجب تثبیت غشااکسیداآنتی

شوند که این اثرات احتماال افزایش گلوتاتیون سلولی می

ها تاثیرگذار باشند توانند بر متابولیسم چربیمی

این دانه خشک همچنین  (.0225و همکاران  یوکوزاوا)

که اسیدهای  تاس درصد روغن 03تا  02 دارای گیاه

درصد(،  35/51چرب عمده آن شامل اولئیک اسید )

 03/5درصد( و پالمیتیک اسید ) 53/43لینولئیک اسید )

دارای  گیاه این (.1553لو حسن)باشد درصد( می

 و ینیترات ایترکیبات فالونوئیدی و ترکیبات ضدتغذیه

وجود  (.1553 امیدبیگی) باشدها میفنولی مانند تانن

 یانز رویز)شکمبه  pHدر خوراک موجب کاهش  هاتانن

و همکاران  مین(، غلظت آمونیاک )0224 و همکاران

( 0225و همکاران  هارتفرار )و اسیدهای چرب (0220

گردد. همچنین، این ترکیبات به عنوان میدر شکمبه 

ی شکمبه شناخته هامیکروارگانیسمهای رشد مهارکننده

وجود احتماال  (.0221 و همکاران مک سوئینیاند )شده

 همچنین. داردتانن در خارمریم بر هضم پروتئین تاثیر 

 (  می تواند1533امیدبیگی )وجود نیترات در خارمریم 

باشد. زیرا   یکی از عوامل خطرساز در مصرف این گیاه

در طی فرآیند تخمیر در شکمبه نیترات تبدیل به نیتریت 

هموگلوبین گردد و با جذب شدن در خون تولید متمی

 که صورتی در شکمبه در . نیتریت(1955 فیستر) دکنمی

 جو دانه مانند) و منبع مناسبی از دانه انرژی کافی مقدار

 تبدیل آمونیاک به باشد دسترس در (در برابر دانه ذرت

 میکروبی پروتئین تولید صرف نهایت در وشده 

فاده از آن لذا شاید است .(1954 آلیسون و ردی) شودمی

خطر احتمالی وجود  با یک جیره پایه حاوی دانه مناسب

از طرفی با بهبود شرایط  نیترات را به حداقل برساند.

، باعث بهبود هضم هاارگانیسمبرای رشد و تولید میکرو

  و تخمیر مواد مغذی گردد.

به تعدادی از سموم در مقایسه با گوسفند و گاو بزها 

ها ین و تاننطبیعی شامل آلکالوئیدهای پیرولیزید

های دارای بیش از مقاومند. محققین دریافتند که جیره

درصد تانن، اثر منفی  9درصد بلوط نابالغ با تقریبا  52

( 0223 چیک)زیاد بلوط مصرف  ،بر بزها ندارد، اگرچه

سبب ( 0223و همکاران  سالمبنو ترکیبات تانن دار )

در عین حال، . گرددمیمصرف خوراک  تمحدودی

گیاهانی که مواد فنولی باالیی دارند، اثر منفی مصرف 

 چیکبر ابقاء نیتروژن در بزهای سرشاخه خوار ندارد )

0223.)  

)شمال اهواز(  مالثانی حومهخارمریم از گیاهان بومی 

نسبتا و فراوانی کرده که به صورت خودرو رشد  است

 حیوانات چراکننده محلی نظیر .دارددر این منطقه زیادی 

تغذیه  خارمریماز گاو، گاومیش و شتر  بز، گوسفند،

اطالعی درباره اثر آن بر سالمت و عملکرد اما  ند،کنمی

آزمایش حاضر براین ا. بن حیوانات وجود ندارد این

به بز تغذیه در  خارمریمبرای شناخت ارزش غذایی 

  انجام شد.، همراه دانه جو و ذرت

 

 مواد و روش ها

گیاه خارمریم از اطراف  :های آزمایشیو جیره هادام 

و پس از  خشک شدن  ( تهیهخوزستانشهر مالثانی )

با استفاده از جدول احتیاجات سیاب شد. آ  (در سایه)
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  )NRC 0223موادمغذی نشخوارکنندگان کوچک )

که در ( تنظیم گردید 1)جدول پایه آزمایشی  هایجیره

کرکی نر  بزراس  4بر روی  سادهقالب طرح چرخشی 

)با میانگین وزن زنده  بیرجندینژاد یا  راسانجنوب خ

مورد آزمایش قرار  (سال 0، حدود کیلوگرم 00/1±53

ای ها در نوع منبع دانهتفاوت عمده این جیره. گرفت

مورد استفاده در آنها بود که از نظر سرعت تجزیه در 

حاوی شامل جیره پایه ها جیرهشکمبه متفاوت هستند. 

به صورت کامال مخلوط آماده  دانه ذرت یا جو بود که

و  بار در روز در اختیار حیوانات قرار گرفت 0شد و 

 درصد کمتر از اشتها تغذیه شدند. 12بزها حدود 

ی اهخارمریم به صورت سرک به جیرهدرصد  02مقدار

ترکیب شیمیایی خار مریم استفاده شده  افزوده شد. پایه

 35/14درصد ماده خشک،  5/93در آزمایش شامل، 

درصد الیاف نامحلول در  93/44درصد پروتئین خام، 

درصد الیاف نامحلول در  23/15شوینده خنثی و 

   شوینده اسیدی بود.

  

 آزمایشی پایه )بر اساس درصد ماده خشك( ¥هایجیره و مغذی موادخوراکیترکیب -1جدول

 هاجیره  موادمغذی جیره پایه    )درصد( موادخوراکی
 

 جیره پایه

  رتذ جو  
 

 ذرت جو

 )درصد( ماده خشک 52 52  یونجه 
 

12/91 32/92 

 )درصد(پروتئین خام  02 02  گندمکاه
 

93/10 92/10 

 متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم(قابل انرژی  2 9/53  جودانه 
 

59/0 55/0 

 )درصد( NDF  9/53 2  دانه ذرت 
 

3/40 3/42 

 )درصد( ADF  93/11 10  سبوس گندم 
 

5/03 9/03 

 عصاره اتری )درصد( 5/2 5/2  نمک
 

1/0 0/0 

 کلسیم )درصد( 25/2 2  پودرماهی 
 

3/2 3/2 

 فسفر )درصد( 1/2 1/2  ویتامینی-معدنیمکمل
 

4/2 4/2 

 )درصد( پتاسیم 3/2 3/2  کربنات کلسیم 
 

59/1 53/1 

 )درصد(سدیم     
 

13/2 13/2 

 منیزیم )درصد(    
 

00/2 00/2 

 اند.از جدول احتیاجات استاندارد بدست آمده ¥؛ به صورت سرک به جیره پایه اضافه شد خارمریم

 

روزه اجرا شد که هر دوره  01دوره  4آزمایش طی  

 3های آزمایشی و پذیری به جیرهروز عادت 14شامل 

روز دوره جمع آوری اطالعات )ثبت مقدار خوراک 

مونه مصرفی و مدفوع دفعی مربوط به هر حیوان، ن

گیری قابلیت برداری از خوراک و مدفوع برای اندازه

  هضم موادمغذی( بود.

خشک و الیاف نمونه ها شامل ماده :ترکیب شیمیایی

(، الیاف AOAC 0222نامحلول در شوینده اسیدی )
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سوست و همکاران نامحلول در شوینده خنثی )ون

 Fossها )با روش کجلدال،( و پروتئین خام جیره1991

Kjeltec Auto 2300, Swedenهای متداول ( با روش

  گیری شد.اندازه

در روز هفتم دوره خونی:  و ایشکمبه فراسنجه های

خون و مایع شکمبه  بزهاگیری )پایان دوره( از نمونه

 ساعت پس از خوراک 4شکمبه  مایع اخذ شد. نمونه

 با pHبالفاصله  با روش لوله مری گرفته شد. دادن،

آلمان(  503 متر )متروم، مدل pHستگاه د از استفاده

 4 نخی پارچه از استفاده با شکمبه مایع .شد گیریاندازه

نسبت مساوی با  با آن از اینمونه و شد صاف الیه

نیتروژن  مقدار تعیین برای موالر 0/2 کلریدریک اسید

شد. نیتروژن آمونیاکی با روش فنل  مخلوط آمونیاکی

 (.1952)برودریک و کانگ  هیپوکلراید اندازه گیری شد

خوراکدهی،  از پس ساعت 5وداجی  ورید از خون گیری

 .شد انجام ،EDTA سدیم حاوی هایبا استفاده از لوله

دور  5222 سرعت با دقیقه 13 مدت به خون هاینمونه

 هایاز نمونه. شد )هرمل، آلمان( سانتریفیوژ دقیقه در

 ایاوره ژننیترو برای تعیین گلوکز و شده جدا پالسما

اسپکتوفتومتر )بیوراد،  دستگاه از استفاده با پالسما

انگلستان( با استفاده از کیت آزمایشگاهی پارس آزمون 

  .استفاده شد

 هضمقابلیت آزمایشگاهی: هضمقابلیت تعیین

 تری و تلی روش با سویاکنجالهو  گندمکاه موادمغذی

 شکمبه مایع منظور این برای. شد گیری اندازه (1935)

حاوی شاهد و  هایجیره تغذیه شده با بزهایاز 

 . شدگرفته خارمریم

گاز  اندازه گیری برای: تولیدی گاز میزان اندازه گیری

 .شد استفاده( 1955) منک و استینگز روش از تولیدی

 ( سویاگندم و کنجالهکاهی )خوراک نمونه ماده هر برای

 .شد هگرفت نظر دردر دو دوره  )سرنگ( تکرار  5

 شاهد و هایجیره تغذیه شده با بزهااز  شکمبه شیرابه

 صبح تغذیه از قبل ساعت یک حدود خارمریمحاوی 

 صافمخصوص الیه  چهار پارچه با و آوریجمع

 به آزمایشگاه کربنیک گاز محتوی فالسک در و گردیده

 هم با 0:1مایع شکمبه و بزاق به نسبت  .شد منتقل

 در حمام آبلیتری میلی 122 هاسرنگ شدند. مخلوط

 تولیدی گاز .شد داده ( قرارسلسیوس درجه 59)

 در سویاکنجالهو  گندمکاهگرم  5/2ی حاوی هاسرنگ

 93، 30، 45، 53، 04، 10، 12، 5، 3، 4، 0زمان های 

 معادله با گاز تولید هایفراسنجه شد. قرائت ساعت

 SASدر نرم افزار  (1939) دونالدارسکوف و مک نمایی

  بدست آمد.

های آزمایش با استفاده داده: آماری مدل و محاسبات

یک طرح با  SASبرنامه آماری  GLMاز رویه 

دوره  4که در جیره  4) تجزیه شد 4×4ساده چرخشی 

ها به وسیله مقایسه میانگین. (بز اختصاص یافت 4به 

انجام شد.  23/2ای دانکن در سطح آزمون چند دامنه

  بود: زیرصورت  مدل آماری طرح به

ijε+j+Ti+SUB=ijY،ij Yهر  = مقدار مشاهده شده

)سطح  اثر تیمار =iT، جمعیت کل میانگین= ، صفت

 .باقیماندهاثر  =ijεاثر حیوان،  =jSUB ،خار مریم(

 

 بحثنتایج و 

هر دو جیره ه ب خارمریمافزودن : خشكمادهمصرف  

مصرف دار باعث کاهش معنیپایه ذرت و جو 

بین جیره  .(0جدول ) شد نسبت به شاهد کخشماده

اختالفی  خشکمادهحاوی ذرت با جو از نظر مصرف 

در  خشکمادهمصرف مشاهده نشد، اما از نظر عددی 

 تانن و اسیدهای چرب(. <23/2Pبود ) بیشترجیره ذرت 

ند عامل محدود کننده توانمیدر خارمریم  موجود

گیاه  .(0223و همکاران  سالمبن) دنک باشمصرف خورا

ای خارمریم دارای ترکیبات فالونوئیدی و ضدتغذیه

 با در گاوهایی که (.1533امیدبیگی ) شدبامیتانن  نظیر

دار تاننهای فرآورده (ماده خشک)برحسب درصد  3

، نسبت به شدندتغذیه میدرصد تانن در جیره(  1/4)

های درصد فرآورده 0جیره شاهد و جیره حاوی 

ماده خشک )برحسب درصد وزن بدن( مصرف  ،دارتانن
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فروغ  .(1554وهمنی ) داری کاهش یافتبه طور معنی

( نیز کاهش مصرف ماده خشک در 1533عامری )

های حاوی فرآورده فرعی با جیرهتغذیه شده گوسفندان 

ها و اثر پسته را با حضور ترکیبات فنولی به ویژه تانن

رتبط ها ممنفی این ترکیبات بر خوشخوراکی جیره

. نتایج آزمایش حاضر با نتایج این محققین دانست

 02–03به علت داشتن همچنین خارمریم . مطابقت دارد

باعث کاهش مصرف است  مکنمدر دانه درصد روغن 

( کاهش 0220و همکاران ) والتر المالی. خوراک شود

های تغذیه شده با مکمل حاوی مصرف غذا در بره

 باعث که هاییمکانیسم. ندروغن ماهی را گزارش نمود

 واضح کامالً شوندمی خشکمادهمصرف  کاهش

 شکمبه، در تخمیر بر چربی به اثر توانمی اما نیستند،

 های آزادسازی هورمون ،گوارش دستگاه فعالیت

 اشاره کرد کبد در چربی اکسیداسیون و ایروده

کاهش مشاهده شده در لذا  (.0221 همکاران و سونبن)

تواند نسبت به جیره شاهد می هارهمصرف خوراک جی

جیره حاوی بیشتر در و یا چربی  به علت وجود تانن

  .باشدمقایسه با جیره شاهد در  خارمریم

استفاده : ی آزمایشیهاجیره موادمغذی هضمقابلیت

ی بر دارمعنیتاثیر  هادر جیره بز( 0)جدول از خارمریم 

ینده ف نامحلول در شوو الیا خشکماده هضمقابلیت

به طور عددی اما  ،(<23/2P)نداشت و اسیدی  خنثی

هضم الیاف نامحلول در شوینده اسیدی باعث کاهش 

ی پایه حاوی ذرت و هاتفاوتی بین جیره. (<23/2P) شد

کنون تامشاهده نشد.  موادمغذی هضمقابلیتجو از نظر 

مستقیم اثر پودر خارمریم یا به طور ای که مطالعه

مطالعه قرار داده باشد گزارش عصاره آن را مورد 

درصد روغن  03تا  02وجود حدود  علیرغمنشده است. 

خارمریم دانه در های اسانسی غیر اشباع و روغن

 هضمقابلیت و بر تخمیر شکمبهافزودن آن به جیره 

و  هاروغنداری نداشت. اثر کاهنده الیاف تاثیر معنی

و تعداد  موادمغذیهای اسانسی بر هضم روغن

عناصری و است )وتوزوآی شکمبه تایید شدهپر

 52تا  03گزارش شده که پروتوزوآها  ،(0211 همکاران

و  لیدرصد هضم الیاف در شکمبه را بر عهده دارند )

( 0223و همکاران ) بنچار(. بعالوه، 0221همکاران 

های فیبرولتیک به اجزای فعال گزارش کردند که باکتری

لذا شاید یکی از دالیل . حساسند های فرارتمام روغن

 به بتوان را حاضر آزمایش در ADF کاهش عددی

های غیراشباع و تانن های فرار و یا روغنروغن تاثیر

و  مک سوئینی .داد نسبت پروتوزآها خارمریم بر کاهش

توانند ها می( گزارش کردند که تانن0221همکاران )

ز هضم الیاف را از طریق تشکیل کمپلکس با لیگنو سلول

و یا مهار  هامیکروارگانیسمو کاهش اتصال آنها با 

مطابق با نتایج ها کاهش دهند.  مستقیم میکروارگانسیم

( نیز با 1533فروغ عامری و همکاران )آزمایش حاضر 

افزودن فرآورده فرعی خشک یا سیلو شده پوسته پسته 

حاوی تانن به جیره گوسفندان نر کرمانی، تغییری در 

هری الیاف خام مشاهده نکردند. ظا هضمقابلیت

های خارج ها برای اتصال به آنزیمبیشترین تمایل تانن

سلولی است. بنابراین آن دسته از موادی مانند 

های خارج سلولز که هضم آنها وابسته به آنزیمهمی

گیرد سلولی است بیشتر تحت تأثیر تانن قرار می

(. نتایج پژوهش حاضر 0225و همکاران  هرواس)

احتماالً بیان کننده این موضوع است که تانن موجود 

سلولز درخارمریم نتوانسته است با الیاف به ویژه همی

موجود در خوراک کمپلکس تشکیل دهد زیرا اگر این 

الیاف  هضمقابلیتشد احتماال بر کمپلکس تشکیل می

 داشت. منفی نامحلول در شوینده خنثی تأثیر
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 بزهای آزمایشی در هاجیره( درصد) موادمغذی هضمقابلیتو  مصرفی خشكماده-2 جدول

    هاجیره  

    جو جو ذرت ذرت  

    مقدار خارمریم )درصد(  

 Pارزش           SEM  02 2 02 2  مورد

  خشک مصرفی )گرم در روز(ماده
 a33/513  b34/305 a33/525  b230/319  34/3 221/2 

         هضم )درصد(قابلیت

 55/2 40/1  32/35 91/35 35/35 49/34  خشکماده

 95/2 43/1  49/34 92/35 32/34 93/35  الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 99/2 41/1  32/55 12/53 55/54 13/53  الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

SEMی می باشند دارمعنینظر آماری دارای اختالف  : خطای استاندارد میانگین ها: میانگین های که با حروف متفاوت مشخص شدند از

(23/2P<.) 

 

 شکمبه یهای تخمیرفراسنجه

pH:  ( باعث کاهش 5استفاده از خارمریم )جدول

مایع شکمبه بزها نسبت به شاهد شد  pH دارمعنی

(23/2P<.) pH  مایع شکمبه در جیره حاوی جو و ذرت

رت اما از نظر عددی در جیره حاوی ذ ،تفاوتی نداشت

 pHکاهش  (.<23/2Pباالتر از جو بود )( خارمریم)فاقد 

ها بویژه در دامنه مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم

یانز روییز و  .(1/3)باالی  گروه تجزیه کننده الیاف بود

( گزارش 0220و همکاران ) مین( و 0224همکاران )

 pHکردند که وجود تانن در خوراک موجب کاهش 

( 1559همچنین مالدار و همکاران )شود. شکمبه می

باعث کاهش  ،نشان دادند که مصرف مواد دارای تانن

pH های نر الموت شد. این کاهش شکمبه در بزpH  در

بزها احتماالً به علت کاهش جمعیت پروتوزوآهای 

(. زیرا 0224 اریوز و دهوریتیباشد )شکمبه می

پروتوزوآها دارای خاصیت پایدار کنندگی شکمبه 

باشند که احتماالٌ به علت هضم سریع و ذخیره می

و  هریستونشاسته بوسیله پروتوزآی مژکدار است )

( نیز در بررسی 0220و همکاران ) مین(. 0221همکاران 

های پروتئولیتیک  اثر منابع تانن دار بر جمعیت باکتری

 pHها باعث کاهش شکمبه گوسفند بیان نمودند که تانن

( اظهار 0224و همکاران ) رویز یانزشوند. شکمبه می

نمودند که تفاله زیتون به عنوان یک منبع تانن باعث 

 pHیکی از علل کاهش لذا شکمبه در بز شد.  pHکاهش 

تواند کاهش جمعیت شکمبه در این آزمایش می

پروتوزوآهای شکمبه در اثر وجود تانن و روغن در 

و  زایلدی با نتایج آزمایش حاضر مخالفخارمریم باشد. 

( با تغذیه گوسفندان با برگ بلوط )به 0223همکاران )

مشاهده نکردند.  pHعنوان منبع تانن( کاهشی در 

( نیز با جایگزینی پوست پسته 1559قاسمی و همکاران )

یونجه  هفودرصد ترکیبات فنولی( به جای عل 3/3)حاوی

 pHکاهشی در درصد جیره گوسفندان بلوچی،  32تا 

اختالف بین نتایج محققان  نکردند.شکمبه مشاهده مایع 

د به دلیل توانمی pHدر مورد اثر گیاهان دارویی بر 

متفاوت بودن ترکیب جیره، گونه های حیوانی استفاده 

و همکاران  میرشده و نوع گیاه تغذیه شده باشد )

0229 .) 
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 یهای آزمایشجیره غذیه شده بات بزهایمایع شکمبه  یهای تخمیرفراسنجه-3 جدول

    هاجیره  

    جو جو ذرت ذرت  

    مقدار خارمریم )درصد(  

 Pارزش           SEM  02 2 02 2  ی شکمبهاهفراسنجه

pH  
 a35/3  b10/3 a42/3  b14/3  13/2 205/2 

گرم آمونیاکی )میلینیتروژن

 (لیترمیلی 122در 

 a35/12 b31/9 a42/12 b33/9  01/2 215/2 

SEMی می باشند دارمعنیتاندارد میانگین ها: میانگین های که با حروف متفاوت مشخص شدند از نظر آماری دارای اختالف : خطای اس

(23/2P<.) 

 

استفاده از خارمریم باعث کاهش  نیتروژن آمونیاکی:

غلظت نیتروژن آمونیاکی شد  (>23/2P)دار معنی

(. تفاوتی بین جیره حاوی ذرت و جو از نظر 5)جدول 

ظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه وجود نداشت غل

(23/2P>.)  در آزمایش حاضر، کاهش نیتروژن

آمونیاکی شکمبه احتماال به ترکیبات خارمریم )اسیدهای 

(، گزارش کرد 1533گردد. زرگری )چرب و تانن( بر می

و  رزین یدارای تانن، نوع گیاه خارمریممختلف  اجزاء

آمیدن و مواد  دانه آن نیز دارای یک ماده روغنی،

( 0221مک سوئینی و همکاران ) آلبومینوئیدی می باشد.

های شکمبه و در بررسی تعامل بین میکروارگانیسم

دار باعث کاهش تانن گزارش نمودند که منابع تانن

شوند، محققین غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه می

آمونیاکی شکمبه را  دیگری نیز کاهش میزان نیتروژن

اند )مک سوئینی و دار، بیان کردهابع تاننتوسط من

؛ بهاتا و همکاران 0220و همکاران  مین؛ 0221همکاران 

(. این کاهش احتمااًل به 1559و مالدار و همکاران  0223

پروتئین، مهار فعالیت دی -علت تشکیل کمپلکس تانن

آمینازی میکروبی توسط تانن قابل هیدرولیز و در 

ین در شکمبه است نتیجه کاهش تجزیه پروتئ

(. نتایج پژوهش حاضر با 0220و همکاران  اسلیونسکی)

های نتایج این محققین موافق بود. کاهش رشد باکتری 

( 0223و همکاران  مین) هاپروتئولیتیک توسط تانن

تواند از دالیل دیگر کاهش نیتروژن آمونیاکی شکمبه می

 باشند. به طور کلی کاهش غلظت این فراسنجه تخمیری

شاید بیان کننده این موضوع است که تانن موجود در 

خارمریم پروتئین موجود در خوراک را در برابر هضم 

میکروبی در شکمبه محافظت کرده است که این موضوع 

تواند )بخصوص در مورد منابع پروتئینی با ارزش( می

(. در 0224و همکاران  فروتوسباشد )برای دام مفید 

تروژن آمونیاکی در دامنه آزمایش حاضر غلظت نی

میلی گرم در صد میلی لیتر  3/5-52) مناسب است

کاهش  ( نشان دادند که0223شکمبه(. ایلدیز و همکاران )

یا حذف پروتوزوآی شکمبه، از چرخه نیتروژن بین 

کند که منجر به کاهش باکتری و پروتوزوآ جلوگیری می

 تجزیه پروتئین آمونیاکی کاهش می یابد )عناصری و

تواند یکی از دیگر (. این موضوع می0211همکاران 

دالیل کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در آزمایش 

( نشان دادند 0223حاضر باشد. باسکوئیت و همکاران )

گیری باعث مهار غلظت های فرار به طور چشمکه روغن

شود. اطالعات در مورد اثر نیتروژن آمونیاکی می

روی نیتروژن های باکتریی های فرار و اجزای آن روغن

 04( کاهش 0224شکمبه کم است. نیوبولد و همکاران )

درصدی دآمیناسیون اسیدهای آمینه را در مایع شکمبه 

میلی گرم  112گوسفندانی که از رژیم غذایی حاوی 

های فرار تغذیه شده بودند را نشان داد. بنابراین روغن
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ا های فرار خارمریم بترکیبات موجود در روغن

مکانیسم اثر مهارکنندگی بر پروتوزآها شاید از جمله 

 دالیل کاهش نیتروژن آمونیاکی باشد.

 خونی هایسنجهفرا

استفاده از خارمریم در : ای اوره نیتروژن گلوکز و

دار غلظت گلوکز و نیتروژن ها باعث کاهش معنیجیره

ی هاجیره(. تفاوتی بین 4ای خون شد )جدول اوره

بلوچ ها )آزمایشنتایج مشاهده نشد.  حاوی ذرت با جو

؛ فالح حسینی و همکاران 1555 نژاد مجرد و همکاران

مارین موجود در خارمریم با (، نشان داد که سیلی1555

فسفاتاز و مهار گلوکونئوژنز -3تاثیر بر آنزیم گلوکز 

رمضانی و  .موجب کاهش گلوکز خون می شود

مارین ( بیان کردند تجویز سیلی1553همکاران )

قند خون نسبت به گروه  دارمعنیخارمریم باعث کاهش 

 شاهد شد که با نتایج پژوهش حاضر موافق بود. 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از پودر گیاه 

خارمریم غلظت اوره خون را کاهش داد. از آنجایی که 

تابعی از غلظت آمونیاک  خون ایغلظت نیتروژن اوره

د به علت کاهش توانمیکاهش آن  شکمبه است، لذا

نتایج بسیاری از غلظت آمونیاک شکمبه باشد. 

دهد که تانن با کاهش نرخ تجزیه ها نشان میآزمایش

پذیری پروتئین سبب کاهش غلظت آمونیاک و به دنبال 

و  سالمبنشود )ای پالسما میآن کاهش نیتروژن اوره

آزمایش یکی از نکات قابل توجه در  (.0223همکاران 

حاضر مربوط به وجود ترکیبات نیتراتی در خارمریم 

بود. این نگرانی وجود داشت که وجود این ترکیبات یکی 

از عوامل خطرساز در مصرف این گیاه باشد. زیرا در 

طی فرآیند تخمیر در شکمبه نیترات تبدیل به نیتریت می 

گردد و با جذب شدن در خون تولید مت هموگلوبین 

. اما مسیر دیگر سرنوشت نیترات (1955 ترفیس) دکنمی

ها در شکمبه تبدیل شدن آنها به نیتروژن آمونیاکی در 

شکمبه و در نهایت تولید پروتئین میکروبی در آن می 

باشد. سرعت تبدیل نیتروژن آمونیاکی کندتر از تبدیل 

. اما (1954 آلیسون و ردی) نیترات به نیتریت می باشد

نیتروژن اوره ای خون و یا به هر حال عدم افزایش 

آمونیاک شکمبه شاید به طور غیر مستقیم نشان از بیش 

از حد نبودن نیترات حاصل از خارمریم در آزمایش 

 حاضر باشد.

 

 های آزمایشیتغذیه شده با جیره بزهایاثر تغذیه خارمریم بر گلوکز و اوره خون -4 جدول

      هاجیره   

    جو جو ذرت ذرت  

    ر خارمریم )درصد(مقدا  

 Pارزش           SEM  02 2 02 2  فراسنجه های خونی

 122گرم در )میلیگلوکز 

                                      (لیترمیلی

 a10/31 b54/40         a32/45 b43/40  35/1 223/2 

ای خون نیتروژن اوره

 (لیترمیلی 122گرم در )میلی

 a21/13   b35/13        ab45/13   b03/13                 39/2 223/2 

SEMباشند ی میدارمعنیهای که با حروف متفاوت مشخص شدند از نظر آماری دارای اختالف ها، میانگینی استاندارد میانگین: خطا(23/2P<.) 
 

 آزمایشگاه شرایط در گاز تولید

های مربوط به تولید گاز حاصل از تخمیر داده

با مایع  گرمخانه گذاریبعد از  گندمکاهو  سویانجالهک

به ترتیب در  تغذیه شده با خارمریم هایشکمبه بز

ارائه شده است. پتانسیل تولید گاز  3و  3جداول 

با تغذیه در جیره جو و ذرت ( 3)جدول  سویاکنجاله

در هر داشت. عددی و کاهش افزایش به ترتیب  خارمریم

تغذیه خارمریم  با سویاکنجالهز نرخ تولید گادو جیره 
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در جیره  سویاکنجالهتولید گاز  .(>23/2P)ت فایکاهش 

 داری باالتر از جیره ذرت بودحاوی جو به طور معنی

(23/2P<) اختالف عددی تولید گاز اما در مورد نرخ ،

درصد  02استفاده از در جیره جو و ذرت،  .بود

گاز تولید یل پتانسبر  یدارمعنیتاثیر منفی  خارمریم

 گندمکاه. نرخ تولید گاز (<23/2P) نداشت( 3)جدول کاه 

 .(<23/2P) قرار نگرفت خارمریمنیز تحت تاثیر افزودن 

پتانسیل تولید گاز که نتایج آزمایش حاضر نشان داد 

شده در  گذاریگرمخانه( سویاکنجالهنی )یمنبع پروتئ

درصد  02تغذیه شده با سطح  هایمایع شکمبه بز

نسبت به  ذرتدرجیره پایه از نظر عددی رمریم خا

های د به علت اثر روغنتوانمیکه  شاهد افزایش یافت

( بیان نمودند که 0210و همکاران ) پاترازیرا فرار باشد. 

های گیاهی، پتانسیل تولید مکمل کردن جیره با عصاره

گاز را افزایش می دهد، این محققین، علت این امر را 

های ترکیبی به واسطه محلول در واکنش افزایش قندهای

و همکاران  آگراوالافزودن عصاره های گیاهی دانستند. 

ی فرار روی تخمیر مایع هاروغن( در بررسی اثر 0229)

شکمبه گاومیش بیان کردند که میزان گاز تولید شده 

میکرو  1و  5/2( با مقادیر خشکماده)میلی لیتر بر گرم 

از طرفی  ی فرار افزایش یافت.هاروغنلیتر بر میلی لیتر 

در جیره ذرت و کاه در هر  سویاکنجالهکاهش تولید گاز 

و  گونزالس-گارسیا. در این باره جیره مشاهده شد دو

و  ی غیر اشباعها( بیان نمودند که روغن0225همکاران )

تولید متان را در شکمبه وقتی از حدی بیشتر شوند فرار 

این گونه بیان نمودند که  کاهش می دهند و علت آن را

به طور انتخابی توانایی مهار  آنهااجزاء سازنده 

پروتوزوآها را دارند. از سوی دیگر بین پروتوزوآ 

ها یک همزیستی مفید وجود دارد. لذا شکمبه با متانوژن

ها و کاهش تولید مهار پروتوزوا منجر به مهار متانوژن

کاهش  برخی محققین دیگرگردد. اما در مقابل متان می

مشاهده ی فرار هاروغنبا استفاده از را در تولید گاز 

 گینبوچمین و مک و 0220و همکاران  وانگ) داننکرده

و  سویاکنجاله( که با نتایج پژوهش حاضر برای 0223

های جیره پایه مطابقت دارد. تفاوتهر دو در  گندمکاه

ت به عواملی از موجود بین مطالعات تولید گاز ممکن اس

قبیل تفاوت در جیره پایه )همانند آزمایش حاضر(، 

غلظت اسانس مورد ارزیابی، نوع گیاه دارویی یا منشاء 

آن، تعداد روزهای عادت پذیری و یا نوع تکنیک 

تنی بکار گرفته شده و همچنین تفاوت در مقدار برون

ط تبسوبسترا و حجم بافر مایع شکمبه در سرنگ ها مر

علت دیگر کاهش عددی (. 0223و همکاران  ریمرباشد )

 گندمکاه( و جو)جیره  سویاکنجالهپتانسیل تولید گاز 

تغذیه شده  بزهایشده در مایع شکمبه  گذاریگرمخانه

احتماال به علت وجود ترکیبات فنلی از جمله  ،خارمریمبا 

ماده  هضمقابلیتتانن و روغن در خارمریم باشد. بین 

ید گاز و میزان ترکیبات فنولی رابطه آلی در روش تول

منفی وجود دارد به طوری که با افزایش ترکیبات فنولی 

و  سالمحسن) یابدکاهش می هضمقابلیتمیزان 

و  فروتوس(، 0225. ماکار و همکاران )(0212همکاران

یان ب( 0212و همکاران ) سالمحسنو  (0224همکاران )

در شکمبه  نمودند که تانن باعث کاهش تولید گاز

شود. این کاهش به دالیلی نظیر کاهش اتصال می

و همکاران  آلیسترمکبه ذرات غذایی ) هامیکروارگانیسم

و مهار فعالیت  هامیکروارگانیسم(، مهار رشد 1994

( 0221و همکاران  مک سوئینیهای میکروبی )آنزیم

( گزارش کردند 0225و همکاران ) هرواسدهد. می ویر

عصاره تانن در جیره بر پتانسیل تولید درصد  5/5که 

اثری نداشته اما پتانسیل تولید گاز و  گندمکاهگاز 

همچنین نرخ تولید گاز را در یونجه خشک کاهش داده 

است، بنابراین میزان اثر تانن بر تولید گاز به نوع 

شده هم بستگی دارد. گزارشات  گذاریگرمخانهخوراک 

های در اکثر گونهموجود مبین این موضوع است که 

ارتباط بین تانن و حجم گاز تولیدی  ،گیاهی حاوی تانن

کاهش بنابراین، (. 1994و همکاران  خزئلباشد )منفی می

احتماالً به وجود تانن در حاضر  گاز تولیدی در آزمایش

طوری که تشکیل باندهای  به ،خارمریم مرتبط باشد

را از دسترس  موادمغذیتانن این -پروتئین
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ها دور نگه داشته و از تخمیر این وارگانیسممیکر

و همکاران  فروتوسکند )جلوگیری می موادمغذی

( و این امر باعث محدود شدن تولید گاز در نمونه 0224

( 0223و همکاران ) پاچاالشود. های حاوی تانن می

گزارش کردند مصرف علوفه دارای تانن، تولید گاز 

و  مایکلمچنین دهد. همتان در شکمبه را کاهش می

طور  ( بیان نمودند که تانن متراکم به0223همکاران )

مستقیم با اثر بر متانوژنزها از یک طرف و از طرف 

 گاز هیدروژن دیگر به طور غیر مستقیم با کاهش تولید

 شود. باعث کاهش تولید متان در شکمبه می

 های آزمایشیتغذیه شده با جیره یابزهمبه ع شکشده در مایگرمخانه گذاری  سویاکنجالهتولیدگاز -5 جدول

 های تولیدگازفراسنجه  هاجیره

 لیتر در ساعت()میلی c لیتر()میلی b  مقدارخارمریم )درصد( نوع دانه

 b50/53 a15/2  2 ذرت

 b33/59 b23/2  02 ذرت

 a33/125 a11/2  2 جو

 a330/123 b23/2  02 جو
SEM   23/0 213/2 

 P   213/2 203/2ارزش 

b : قابل تخمیر؛ نامحلول پتانسیل تولید گاز از بخشc :نرخ تولید گاز؛SEM : خطای استاندارد میانگین ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر

 (.>23/2Pداری دارند )مشابه از نظر آماری اختالف معنی

 

 های آزمایشیبا جیره تغذیه شده بزهایبه انکوبه شده در مایع شکم گندمکاهتولیدگاز -6 جدول

 های تولیدگازفراسنجه  هاجیره

 لیتر در ساعت()میلی c لیتر()میلی b  مقدارخارمریم )درصد( نوع دانه

 b22/54 20/2  2 ذرت

 b03/52 215/2  02 ذرت

 a93/120 215/2  2 جو

 a54/95 213/2  02 جو
SEM   34/5 2213/2 

 P   223/2 53/2ارزش 

b :قابل تخمیر؛ نامحلول لید گاز از بخش پتانسیل توc :نرخ تولید گاز؛SEM : خطای استاندارد میانگین ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر

 (.>23/2Pداری دارند )مشابه از نظر آماری اختالف معنی

 

آزمایش حاضر اولین آزمایش صورت گرفته روی گیاه 

ه ترکیبات خارمریم بر پارامترهای تولید گاز می باشد ک

مختلف آن از جمله تانن ناشناخته می باشد، لذا شاید با 

قاطعیت نتوان کاهش گاز تولیدی را به تانن ارتباط داد، 

توان در نظر اما به هر حال به عنوان یک احتمال می

در کل با گرفت که منطبق با گزارشات نیز می باشد. 

 دار بوده است،وجود تانن کاهش تولید گاز غیر معنی

 تاناز آنزیم تولید به قادر بزها که داد نشان تحقیقات

 سویه دارای همچنین و باشندکننده تانن( می)تجزیه

 کاپرینوس استرپتوکوکوس بنام تانن به مقاوم باکتریای

(. 1994و همکاران  بروکر)باشند می خود شکمبه در

 از بیش دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی همچنین
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 از عبور هنگام به مصرفی تراکمم تانن درصد 32

 ولی شودمی ناپدید این نشخوارکنندگان گوارش دستگاه

 میکروبی فعالیت توسط آن از مقدار چه نیست مشخص

لذا احتماال  (1994و همکاران  بروکر)است  شده ناپدید

یکی از دالیل افزایش پتانسیل تولید گاز )جیره جو( یا 

همین موضوع   دار در آزمایش حاضرعدم کاهش معنی

 .باشد

)روش هضم دو  گندمکاهو  سویاکنجاله هضمقابلیت

 مرحله ای(

هر دو  در گندمکاهو  سویاکنجاله موادمغذی هضمقابلیت

ی دارمعنی رو ذرت به طوجو حاوی جیره آزمایشی 

، اما در جیره (3)جدول قرار نگرفت  خارمریمتحت تاثیر 

ره ذرت و جو بین جی .جو از نظر عددی افزایش یافت

مطابق با نتایج  (.<23/2P)نیز اختالفی مشاهده نشد 

)هر چند در آزمایش در جیره جو آزمایش حاضر 

 و همکاران میربود(  دارمعنیحاضر افزایش هضم غیر

 هضمقابلیتبر  اسانس ها( در بررسی اثر 0229)

 هضمقابلیتدر گوساله های نر، افزایش  موادمغذی

رد، این محقق بیان نمود که این را مشاهده ک موادمغذی

سبب  اسانسافزایش ممکن است به این علت باشد که 

افزایش ترشحات معدی، مانند آنزیم های تولید شده از 

د راندمان هضم توانمی. به طوری که شودمیپانکراس، 

پذیری، ترشحات معدی و هضم پروتئین و الیاف را در 

داده و  قسمت های باالی ایلئوم تحت تاثیر قرار

 را برای جذب در دسترس قرار دهد.  موادمغذی

 

 های آزمایشیبزهای تغذیه شده با جیرهانکوبه شده با مایع شکمبه  سویاکنجالهو  گندمکاه هضمقابلیت -7جدول 

    هاجیره   

    جو جو ذرت ذرت   

    مقدار خارمریم )درصد(   

 Pارزش  SEM  02 2 02 2  خوراکیماده هضم )درصد(قابلیت

 سویاکنجاله خشکماده
 22/95 33/93 35/39 54/53  9/4 45/2 

 33/2 03/5  00/32 35/45 22/34 13/49  گندمکاه 

NDF 02/2 44/2  10/35 33/31 25/35 11/30  سویاکنجاله 
 32/2 29/1  43/45 31/45 51/40 35/44  گندمکاه 

SEMخطای استاندارد میانگین ها : 

 

های فرار، برای بهبود استفاده از هان حاوی روغنگیا

موادمغذی در نشخوارکنندگان و کاهش تاثیر تولیدات 

نامطلوب در محیط زیست مفید می باشد. اغلب مطالعات 

های فرار و اجزای فعال آن نشان می دهد که روغن

ممکن است تخمیرات شکمبه را تغییر دهند و مقدار باالی 

مکن است دآمیناسیون اسیدهای های فرار نیز مروغن

آمینه و همچنین کاهش تولید متان در شکمبه شوند. 

دهد مطالعات درون تنی و برون تنی دراز مدت نشان می

که اسانس دارای فعالیت ضدباکتریایی قوی در برابر 

رسد که ترکیبات عوامل بیماریزا هستند. به نظر می

توانند سطح های فرار وجود دارد که میبالقوه از روغن

تولید متان را کاهش دهند بدون اینکه میزان خوراک 

کاهش یابد، اما تحقیقات بیشتری برای بررسی این 

ترکیبات در داخل بدن الزم است )هارت و همکاران 

خارمریم نیز در مشاهده  تانن موجود در(. احتماال 0225

های مختلف اثرات نتایج آزمایشنتایج نقش داشته است. 

از تانن را روی هضم پروتئین و فیبر نشان  متفاوتی

که از آثار مثبت تا منفی، بسته به غلظت و  اند داده
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 تماهیت تانن و ترکیبات موجود درخوراک متغیر اس

(. 0224؛ فروتوس و همکاران 0222)هرواس و همکاران 

داد که تانن خارمریم نه تنها نتایج آزمایش حاضر نشان 

منفی نداشته است، بلکه با  سویا اثرهضم کنجاله رب

افزایش سطح تانن به دلیل حمایت آن در برابر هضم 

میکروبی، بر هضم پروتئین سویا اثر مثبت هم داشته 

راحل هضم متواند در است. از آنجایی که پروتئین می

منفی تانن بر  ریتأثآنزیمی به اوره تجزیه شود، عدم 

د به علت توانقابلیت هضم پروتئین در این آزمایش می

پروتئین در مرحله هضم آنزیمی -های تاننحذف باند

 و 1991   هرناندز و همکاران -)هونز دمعده باش

  (.1991پالماکوئیست 
 

 گیرینتیجه

که استفاده  آزمایش حاضر نشان دادبه طور کلی، نتایج 

بزها گرم در کیلوگرم خارمریم در جیره  022تا سطح 

در مجموع ندارد. آنها  هضم و تخمیر در تاثیر منفی بر

برون تنی  هضمقابلیتآزمایش دامی و به  با توجه

جیره حاوی تفاوتی در مورد ، سویاکنجالهو  گندمکاه

و  گندمکاهاما توان تولید گاز  ،با جو مشاهده نشدذرت 

با جیره حاوی جو بهتر از جیره دارای ذرت  سویاکنجاله

گان و خودرو در از این منبع رای توانمیبنابراین  بود.

تغذیه بزهای منطقه به صورت چرا یا تغذیه دستی 

 استفاده نمود.

 

 مورد استفاده منابع

 جلد دوم، انتشارات آستان قدس رضوی. .تولید و فرآوری گیاهان دارویی .1553 و 1554 ،امید بیگی ر

و  حرارتی هیپرآلژزیای بر مارین سیلی درازمدت تجویز اثر بررسی .1555 ،خدایی زخواستو  بلوچ نژاد مجرد ت، روغنی م

 شهید درمانی  بهداشتی خدمات و پزشکی علوم نر. دانشگاه صحرایی موش در دیابتی نوروپاتی تجربی مدل در شیمیایی

 .35  359 های صفحه، 3 ی شماره، یازدهم ی دوره بهشتی.

  سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد.. تعیین ترکیب اسیدهای چرب در دانه های گیاه خارمریم .1553 ،لو طحسن

بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم بر کاهش قند خون بیماران دیابتی  .1553 ،فالح حسینی حو  رمضانی م، آذر آبادی م

 سال هفتم، شماره بیست و ششم.  نوع دوم. فصل نامه گیاهان دارویی.

 ، چاپ ششم، انتشارات تهران.جلد سوم .گیاهان دارویی .1533 ،زرگری ع

پایان نامه . رویی پسته به صورت خشک و سیلو شده تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم پوسته نرم .1533، ن فروغ عامری

 دانشگاه صنعتی اصفهان.. کارشناسی ارشد علوم دامی

 .4صفحه ، یازده شمارهلنامه گیاهان دارویی. فص.، مروری بر گیاه دارویی خارمریم .1555 ،علویان مو  همتی مقدم ا، ح حسینی فالح

و برخی خصوصیات  هضمقابلیت. اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر 1559 م. و بهگرر زاده ولی ع،ع قاسمی س، ناصریان

 (.کرج-تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران )پردیس

 .1293صحفه  نهم، جلد .مراتع و ها جنگل تحقیقات موسسه .1530 ،ا فلوررنگی و قهرمان ا

 های فراسنجه و پذیری آزمایشگاهی گوارش بر بلوط برگ به دهی عادت دوره تأثیر .1559 ،دعلی پور  و یروزبهان م، مالدار س

 .030تا  045 هایه، صفح45، شماره 41دوره  ،الموت. مجله علوم دامی ایران بز شکمبه

روده ای فراورده فرعی پسته و استفاده از آن در جیره  – تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای، ترکیب شیمیایی .1554 ،پ وهمنی
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Abstract 

BACKGROUND: Whole Milk Thistle plant grows in wide regions of Iran, and regardless to its 

medicinal properties, it used as a feed by local grazers such as sheep, goat, cattle, buffalo and 

camel. OBJECTIVES: This experiment was conducted to investigate the possibility of using Milk 

Thistle in diet of goats and its effect on fermentation and digestion of dietary fiber (wheat straw) 

and protein (soybean meal) when fed with diets containing barley or corn. METHODS: The 

experimental diets were included adding 20% Milk Thistle to barley or corn diets. In this 

experiment, native male goats from Cashmere goat of southern Khorasan or Birjandi strain 

(35±1.22 kg BW) were used. Dry matter intake (DMI), digestibility, rumen pH and ammonia 

nitrogen and blood urea nitrogen and glucose were measured. In vitro gas production parameters 

and digestibility of wheat straw and soybean meal incubated with rumen of animals fed with Milk 

Thistle also measured. RESULTS: In both barley and corn diets, DMI, ruminal ammonia nitrogen 

and pH, blood glucose and urea nitrogen significantly decreased compared with control (P<0.05), 

but there was no significant difference between corn and barley diets. The digestibility of nutrients 

was not affected by the presence of Milk Thistle in diets. Gas production of wheat straw and 

soybean meal in barley diet was more than corn diet (P<0.05). CONCLUSIONS: The results 

revealed that the using 200 g kg-1 Milk Thistle in diet of goats had no negative effect on health, 

digestion, and there was no difference between the diets containing corn or barley. 
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