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 چكيده

های  به  یره در مملکرد، خیوصیات الشه، وزن دسبی اددام( Salvia mirzayanii) گلی مریم تیثیر افزودن پودر بر  بررسی منظور به
روزه با پنج سط   قطعه  و ة گوشتی یک 200تعداد  های گوشتی آزمایش ادجام شد. های کور  و ه داخلی و  معیت میکروبی روده

روزگی، پرددگادی 21روزگی تغذیه شددد. در دورة سنی یک تا 42درصد( در دامنة سنی یک تا  1و  75/0، 5/0، 25/0گلی )صفر،  مریم
ل بااالتری داشاتند   گلی در  یرة خود دریافت کرددد، میرف خوراك و افزایش وزن کمتر و ضری  تبادی  درصد پودر بر  مریم 1که 
(05/0>P در دورة سنی .)شده با  یرة  روزگی( ضری  تبدیل غذایی در پرددگان تغذیه42روزگی و کل دورة پرورش )یک تا 42تا  22

(. باازده الشاه و وزن دسابی    P<05/0یور معناداری کاهش یافات )  گلی، در مقایسه با گروه شاهد به درصد پودر بر  مریم 5/0حاوی 
هاای   (.  معیت بااکتری P<05/0گلی کمتر از سایر تیمارها بود ) درصد بر  مریم 1ر پرددگان تغذیه شده با  یرة حاوی مضلة سینه د

گلی میرف کردداد، در مقایساه باا پردادگان شااهد       درصد مریم 5/0و  25/0های کور پرددگادی که  یرة حاوی  اسید الکتیک در روده
های کور دسابت   ها را در روده فرم گلی،  معیت کلی درصد مریم 5/0اوی سطوح باالتر از های ح (. تغذیة  یرهP<05/0افزایش یافت )

هاای   گلای باه  یارة  و اه     درصد پودر بر  مریم 5/0(. براساس دتایج تحقیق حاضر، افزودن P<05/0به پرددگان شاهد کاهش داد )
 بخشد. بود میهای کور، مملکرد رشد را به گوشتی، ضمن بهبود ترکی  فلور میکروبی روده

 گلی. گوشتی، مملکرد، مریم   معیت میکروبی،  و ة ها: واژه كلید
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 مقدمه

 ضادمیکروبی  هاای  افزوددای  گازارش کمیسایون   براسااس 

هاا در ماواد خاوراکی     بیوتیاک  آدتای  بقایاای  خوراك اروپا،

آیاد. باه    می حساب به ادسان و حیوان سالمت برای تهدیدی

هاای محارك رشاد در     یوتیاک ب همین دلیل، استفاده از آدتی

  .(10در اروپا ممنوع شد ) 2006سال 

 محارك  بیوتیاک  هاای آدتای    ایگزین بردن کار به از هدف

 در مو اود  میکروبای  تغییر فلاور  ییور، و دام خوراك در رشد

 .است حیوان رشد و سالمت بهبود میزبان برای گوارش دستگاه

 ساب   مغاذی،  ماواد  هضم قابلیت افزایش ترکیبات ضمن این

ساازوکارهای حاذف    یریاق  از زا موامل بیمااری  رشد کاهش

 (.11) شود می ایمنی های مرتبط با اددام تحریک و رقابتی

 و ای بوتااه گیاااهی (mirzayanii Salviaگلاای ) مااریم

و زیرخاادوادة   Lamiaceaeخاادوادة   باه  متعلاق  چندسااله 

Stachyoideae  خشاک و  دیماه  و گارم  است که در داواحی 

 اسااد  بار  گیااه    (. در25رویاد )  ایران می  نوب بیابادی

 کاه  شاده اسات   شناساایی  ترکیا  شایمیایی   81گلی،  مریم

 اساتات،  لینالیال  سینئول، -8و1ادد از  ها مبارت آن ترین مهم

 اساتات،  پینیال  تاری -آلفاا  کاددین،-دلتا لینالول، اسپاتولنول،

 کوبنول، تیماول،  اودسمول،-ترپینئول، بتا-آلفا کادینول،-آلفا

 ساینئول  -8و1 ترکی  (. دو18، 4) اوکالیپتول رواکرول وکا

 اهمیات بیشاتری دارد.   اساد  این گیاه در مو ود لینالول و

 ماواد  و یبیعات  در فراوادی به آن استرهای و لینالول ترکی 

 و پرتقال رز، روغنی در اساد  شود و می یافت گیاهی معطر

 یا ازا  از دیاز  سینئول -8و1  ترکی دارد. و ود دیز گشنیز

 ةتهیا  در گساترده  یاور  هبا  و هاست اساد  از بسیاری اصلی

 مازمن  برودشایت  درماان  و اکسپکتورادت دظیر دارویی مواد

 موضااعی وای   کننااده حاا  بااید. ایاان ماااده دار کاااربرد

 داروهاای  و خاادگی  هاای  اساپری  درو  اسات  ساپتیک  آدتی

 (.4) دارد میارف  ماو  و پوست های روغن ادواع و شستشو

 گلای یوداادی در مقابال    ماریم  اسااد   میکروبیضد فعالیت

 شیگال آلبیکاد ، کاددیدا اشریشیاکالی، سالمودال،های  گوده

 (.28است ) گزارش شده کریپتوکوکوس دئوفرماد  و

گیاه  اثر پودر بر  هدف از ادجام تحقیق حاضر، بررسی

هاای داخلای و    مملکارد، وزن دسابی ادادام    گلای بار   مریم

و تعیین سط  گوشتی  های  ه معیت میکروبی سکوم  و

 است.مطلوب استفاده از آن در  یره 

 

 ها مواد و روش

دهای گیااه، در    گلای قبال از مرحلاة گال     برداشت بر  مریم

منطقة فسا واقع در استان فارس و به روش دساتی در اوایال   

های تازة گیاه در اتاقی تاریک با  ادجام شد. بر  1392خرداد 

در اة   28درصاد و دماای    40تهویة مناس ، ریوبت دسبی 

گراد به مدت پنج روز خشاک و ساپ  آسایاب شاد.      سادتی

درصد ریوبت بود که در  10دست آمده حاوی  پودر بر  به

گاراد تعیاین    در ة ساادتی  105چهار تکرار با استفاده از آون 

 (.12شد )

قطعه  و ة گوشتی یک روزة آمیختة تجاری  200تعداد 

تیادفی، با پنج تیمار، چهار  در قال  یرحی کامالً 308راس 

تکرار و ده قطعه  و ه در هر تکرار توزیع شددد.  یرة پایه 

تااا  22روزگاای( و رشااد )21باارای دورة آغااازین )یااک تااا 

هاای   روزگی( براسااس احتیا اات توصایه شادة  و اه     42

گلای در   (. پودر بر  مریم1( تنظیم شد ) دول 23گوشتی )

رصااد باارای تهیااة د 1و  75/0، 50/0، 25/0سااطوح صاافر، 

 تیمارهای آزمایشی  ایگزین پوستة بردج در  یرة پایه شد.

آزمایشای باه    واحادهای  خاوراك  وزن زداده و میارف  

گیاری شاد و افازایش وزن و ضاری       صورت هفتگی ادادازه 

های آغازین، رشد و کل دوره محاسبه شاد. در   تبدیل در دوره

زن دورة پرورش از هار تکارار دو قطعاه پرداده باا و      42روز 

دزدیک به میادگین ادتخاب، توزین و کشتار شد. پ  از پرکنی، 

هاای احشاایی    وزن الشه ثبت، ساپ  ا ازای الشاه و ادادام    

گارم   001/0ها با ترازوی دیجیتال با دقات   تفکیک و وزن آن

 گیری و به صورت درصدی از وزن زدده گزارش شد. اددازه
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 پایه ةجیرشیمیایی تركیب . مواد خوراكی و 1جدول 

، ویتاامین  IU 2100، کوله کلسیفرول IU 11500( vitamin A acetate)از   Aویتامین یره: کیلوگرم  ازای هر شده بهتیمین   های ویتامین †

E از(DL-α-tocopheryl acetate )IU 22 ویتامین ،B12 mg 60/0 ریبوفالوین ،mg 4/4آمیاد   ، دیکوتینmg 40   کلسایم پنتوتناات ،mg 35 ،

، کاولین  mg 1، بیاوتین،  mg 10، پیریدوکساین  mg 3، تیاامین  mg 80/0، فولیک اسید mg 50/1متیل پیریمیدینول(  منادیون )منادیون دی

 .mg 125کوئین  ، اتوکسیmg 560کلراید 
( FeSo4.7H2O، آهان )از  mg 55( ZnO، روی )از mg 65( MnSo4.H2Oشده به ازای هر کیلوگرم  یره: منگنز )از  مکمل معددی تیمین ††

mg 50 از(  م ،CuSO4.5H2O) mg 8 از[ ید ،Ca(IO3)2.H2O ]mg 8/1 سلنیم ،mg 30/0( کبالت ،Co2O3 )mg 20/0 مولیبدن ،mg 16/0. 

 مادة خوراکی
)%( 

  یرة آغازین
 روزگی(21)یک تا 

  یره رشد
 روزگی(42تا  22)

 80/43 47/53 ذرت

 03/28 00/35 کنجالة سویا

 00/15 - گندم

 01/3 89/2 گلوتن ذرت

 00/5 28/3 گردان روغن آفتاب

 37/1 47/1 کلسیم فسفات دی

 34/1 51/1 پودر صدف

 00/1 00/1 پوستة بردج

 34/0 29/0 یمکربنات سد بی

 25/0 25/0 †مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 ††مکمل مواد معددی

- DL 22/0 29/0 متیودین 

L- 19/0 12/0 لیزین هیدروکلرید 

L- 13/0 12/0 ترئودین 

 04/0 06/0 دمک

 E - 03/0ویتامین 

 100 100  مع

   شده مقدار مواد مغذی محاسبه

 3100 3000 وگرم(کیلوکالری بر کیل)وسازی  ادرنی سوخت

 21/20 00/22 پروتئین خام

 90/0 00/1 کلسیم

 42/0 45/0 اتهیتفسفر غیرف

 00/1 10/1 لیزین

 78/0 90/0 متیودین + سیستئین

 75/0 82/0 ترئودین

 20/0 22/0 تریپتوفان

 250 250 واالن بر کیلوگرم( اکی آدیون )میلی -تعادل کاتیون 
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واحااد از محتویااات سااکوم یااک قطعااه پردااده از هاار 

کشت میکروبی برداشاته شاد.   برای  گرم دموده 1آزمایشی 

اس آگاار و پلیات    آر. کادکی آگاار، ام.  مک های کشت محیط

 شامارش بارای  باه ترتیا     تالیاا( کادت آگار )لیاوفیلکم، ای 

 اسیدالکتیک و  معیت های اشرشیاکلی و سالمودال، باکتری

 . استفاده شد میکروبی کل

 SASافازار آمااری    های آزمایش با اساتفاده از دارم   داده

های  ی صفات مربوط به مملکرد و اددامها میادگینو تجزیه 

ت هاای  معیا   و میادگیندادکن  با استفاده از آزمون داخلی

 .(27) شدمیکروبی با استفاده از آزمون توکی مقایسه 

 

 نتایج و بحث

، پردادگادی کاه باا  یارة     روزگای  21یک تا سنی  دورةدر 

میارف  تغذیه شددد، گلی  پودر بر  مریم درصد 1حاوی 

باااالتری ضااری  تباادیل  کمتاار و افاازایش وزن وخااوراك 

 (.2 دول ( )>05/0P)داشتند 

زایش وزن و ضااری  روزگاای، افاا42-22در دورة ساانی 

گلی  درصد مریم 5/0شده با  یرة حاوی  تبدیل پرددگان تغذیه

در مقایسه با پرددگان شاهد و پرددگان مرباوط باه تیمارهاای    

(. در ایان دوره،  >05/0Pگلی بهتر بود ) درصد مریم 1و  75/0

 گلی به  یره اثری بر میرف خوراك دداشت.  اثر افزودن مریم

کمترین میزان روزگی(، 42تا یک پرورش ) ةدر کل دور

های تغذیه   و ه افزایش وزن و باالترین ضری  تبدیل در

مشااهده شاد و از   گلای   درصد مریم 1حاوی  ةشده با  یر

افازایش  (. >05/0P)این دظر با سایر تیمارها تفاوت داشت 

بیشتر از گلی  درصد مریم 5/0تیمار  وزن پرددگان مربوط به

گلای باود    درصاد پاودر ماریم    1و  75/0پرددگان دو تیمار 

(05/0P<) .ةشده با  یار  میرف خوراك در پرددگان تغذیه 

شاهد کمتر از پرددگان گلی  درصد پودر بر  مریم 1حاوی 

شده با  (. ضری  تبدیل غذا در پرددگان تغذیه>05/0P)بود 

گلی در مقایساه باا    درصد پودر بر  مریم 5/0حاوی  ة یر

پاودر  درصاد   1به تیماار   پرددگان شاهد و پرددگان مربوط

 (.>05/0P) بهتر بودگلی  بر  مریم

 

 های گوشتی گلی بر عملکرد جوجه اثر افزودن پودر برگ مریم .2 جدول

 مرحلة سنی
 )درصد  یره( گلی مریم

SEM
 1 75/0 5/0 25/0 صفر †

       روزگی21-1
 a94/30 a70/28 a15/29 a61/28 b84/21 84/0 افزایش وزن )روز/پردده/گرم(

 a15/45 a81/43 a29/44 a96/42 b98/38 70/0 میرف خوراك )روز/پردده/گرم(
 b46/1 b52/1 b51/1 b50/1 a80/1 03/0 ضری  تبدیل غذا

       روزگی24-22
 b53/71 ab29/72 a68/75 bc09/69 c88/66 85/0 افزایش وزن )روز/ پردده/ گرم(

 06/1 15/118 56/121 90/122 86/120 87/124 میرف خوراك )گرم/ پردده/ روز(
 ab74/1 bc67/1 c62/1 ab76/1 a77/1 02/0 ضری  تبدیل غذا

       روزگی42-1
 ab23/51 ab50/50 a41/52 b85/48 c36/44 74/0 افزایش وزن )گرم/ پردده/ روز(

 a01/85 ab34/82 ab60/83 ab26/82 b57/78 82/0 میرف خوراك )گرم/ پردده/ روز(
 b66/1 bc63/1 c59/1 b68/1 a77/1 01/0 غذا ضری  تبدیل

a،c تفاوت ارقام با حروف دامشابه معنا یف،در هر رد ( 05/0دار است>P.) 
SEM  ها خطای استاددارد میادگین 
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 ییور در گلی مریم اساد  روی زیادی  اتمطالع تاکنون

روی گیاهاان   شاده  ادجاام  مطالعاات  اماا  است، دشده ادجام

کیبات مشابه دتایج متناقضی بار میارف   دارویی با برخی تر

گیااه   اساد  بر  (. استفاده از9خوراك در برداشته است )

 مو  قسمت در میلیون(  200گلی در سطوح پایین ) مریم

 هایی اساد  ،یورکلی به .(3) شود بهبود میرف خوراك می

 ةخاادواد  در مو اود  و تیماول  کاارواکرول  لیناالول،  دظیار 

کند.  می تحریک را گوارش یندافر و است اشتهاآور یانمدعنا

 هاای   و اه  مملکارد  باه تباع آن   و خاوراك  میرف لذا، 

 .(26دهد ) را افزایش می گوشتی

یبیعی داردد و در مقایسه باا   یاگرچه گیاهان دارویی منش

اما میرف  ،کنند داروهای شیمیایی موارض کمتری ایجاد می

موارض  برخی از این گیاهان مو   سطوح باالیرویه یا  بی

میرف گیاهان  ،بنابراین شود. می  مسمومیتبروز داخواسته و 

 با احتیاط بیشتری هماراه باشاد  در سط  بهینه و دارویی باید 

 1دهد که اساتفاده از ساط     (. دتایج این آزمایش دشان می2)

های گوشاتی اثار منفای بار      گلی در  یرة  و ه درصد مریم

های  در رشد پرددهگذارد که این اثر منفی  میرف خوراك می

گلای دیاز مشااهده     درصد ماریم  1تغذیه شده با  یرة حاوی 

شد. بنابراین، باتو ه باه دتاایج میارف خاوراك و افازایش      

گلای در  یارة غاذایی     درصد ماریم  1وزن، استفاده از سط  

 های گوشتی مناس  دیست.    و ه

قسامت در میلیاون    200گلی در سط   اساد  گیاه مریم

 (. در3در بهباود ضاری  تبادیل غاذا دارد )    سازایی   تیثیر به

 ضاری   دارویای  گیاهاان  آزمایشی دیگر، خوراددن مخلاوط 

 6و شااهد  گاروه  به درصد دسبت 12 تبدیل غذا را در حدود

 آویالمایساین  بیوتیک آدتی با شده تغذیه گروه به دسبت درصد

 کیلاوگرم  در گارم  میلای  100 (. افازودن 13بهبود داده است )

  یارة  باه  و ساینمالدهید  ی کاارواکرول حااو  گیاهی میارة

غذا  تبدیل ضری  گوشتی، های  و ه در کنجالة سویا-ذرت

   .(17بخشد ) می بهبود را

هاای   آدازیم  افازایش  واساطة  به مغذی از مواد بهتر استفادة

 بهباود  بار  زیادی تیثیر دارویی، گیاهان تیمار در داخلی هضمی

کناد و   یاک مای  تحر اشاتها را  لیناالول  غذا دارد. تبدیل ضری 

 و تیماول  (. لیناالول، 8شاود )  گوارش می مو   بهبود فرایند

دعنامیان )دظیر  های خادوادة اصلی اساد  ا زای از کارواکرول

 ایزومرهاا  ایان  گلی( است. و مریم ریحان آویشن، دعناع، مرزه،

از رشاد   و گاذارد  مای  تایثیر  روده میکروفلاور  بار  تنهاا   داه 

 بار  (، بلکاه 22کند ) می ممادعت زا بیماری های میکروارگادیسم

غذا  تبدیل دارد و ضری  تیثیر دیز مغذی مواد از استفاده قابلیت

گلای   (. در تحقیق حاضر، اثر مثبت ماریم 6بخشد ) را بهبود می

درصاد دسابت باه گاروه      5/0بر ضری  تبدیل غذا در تیمار 

شاهد مشاهده شد. بنابراین، با تو ه به دتایج مملکرد حاصال  

گلای در  یارة    زمایش، سط  بهیناة اساتفاده از ماریم   از این آ

 درصد است.  5/0های گوشتی سط    و ه

در پرددگادی که باا  یارة    وزن دسبی سینه و الشهبازده 

درصد مریم گلی تغذیاه شاددد از ساایر تیمارهاا      1حاوی 

گلای   که پرددگادی که در  یرة خود مریم کمتر بود، درحالی

ول  د) (P<05/0)ری داشتند ت دریافت کرددد، رودة سنگین

درصد دسبت به  1و  5/0وزن دسبی قل  در تیمارهای . (3

وزن بار  ثیر تیمارهاا  یتا (. P<05/0گروه شاهد بااالتر باود )  

 معنادار دبود.کبد  و دسبی ران

 گازارش  الشاه  خیوصیات بر دارویی گیاهان مثبت اثر

باه   آویشن افزودن با سینه ةمضل وزن بهبود(. 5) است شده

 مو اود  فعال مواد تیثیر به های گوشتی ة غذایی  و ه یر

 در مو اود  ةآمین اسیدهای آمیناسیوند کاهش در آویشن در

 در ها آن ةتجزی سرمتکاهش و  گوارش دستگاه محتویات

دسابت داده شاده    آز اوره دظیر میکروبی های آدزیم ترش  اثر

 در پروتئین بیشتری از مقادیر ةذخیر و  ذب امکان که است

(. این 20کند ) می فراهم را ای ماهیچه بافت خیوص هب نبد

 ةمضل وزن افزایش دلیلاحتماالً  دیز این آزمایش درموضوع 

 است. سینه
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 ( %های احمایی ) الشه و وزن نسبی اندامبازده گلی بر  اثر افزودن پودر برگ مریم. 3 جدول

 روده قل  کبد سینه ران الشه گلی )%( مریم

0 a64/67 74/19 a04/29 12/2 b52/0 b33/4 

25/0 a20/67 99/19 a43/29 43/2 ab61/0 a33/5 

50/0 a92/67 12/20 a49/29 34/2 a62/0 a15/5 

75/0 a83/66 31/20 a13/28 44/2 ab58/0 a37/5 

1 b33/65 32/20 b28/26 28/2 a65/0 a61/5 

SEM 25/0 13/0 32/0 05/0 01/0 03/0 

a ،b   رقام با حروف دامشابه معناتفاوت ا ستون،در هر ( 05/0دار است>P.) 
SEM ها خطای استاددارد میادگین 
 

Log CFUgهای گوشتی ) های كور جوجه های روده باكتری  گلی بر جمعیت . اثر افزودن پودر برگ مریم4جدول 
-1) 

 کل  معیت باکتریایی ها فرم کلی های اسیدالکتیک باکتری گلی )%( مریم

0 b62/9 a17/10 22/10 

25/0 a02/11 ab78/9 22/11 

50/0 a18/11 b59/9 48/11 

75/0 ab49/10 bc40/9 45/11 

1 ab69/10 c07/9 09/11 

SEM 17/0 10/0 23/0 

   a،c   تفاوت ارقام با حروف دامشابه معنا ستون،در هر ( 05/0دار است>P.) 

   SEM ها خطای استاددارد میادگین 
 

تیثیر گیاهاان دارویای بار    هایی در خیوص مدم  گزارش

، 19، 9های داخلی و ود دارد ) خیوصیات الشه و وزن اددام

هاا بار ا ازای     هایی دیگر به اثر مثبات آن  (، اما در گزارش29

 (.16، 14، 3الشه دظیر وزن دسبی سینه اشاره شده است )

هااای  هااای اساایدالکتیک در  و ااه  معیاات باااکتری

گلای   درصاد ماریم   25/0و  5/0کنندة  یرة حااوی   دریافت

پردادگان   (.4) ادول   (P< 05/0بیشتر از گروه شاهد بود )

گلای در   درصاد ماریم   1و  75/0، 5/0مربوط به تیمارهاای  

فارم کمتاری    هاای کلای   مقایسه با پرددگان شااهد، بااکتری  

اثر تیمارهای آزمایشی بر  معیات کال    (.P<05/0داشتند )

 ود.های کور معنادار دب روده مو ود در یها باکتری

 در زا بیمااری  هاای  میکروارگادیسام  رشاد  ماادع  لیناالول 

 اشرشایاکلی،  رشاد  بار  لیناالول  شاود.  مای  گاوارش  سیستم
 اورئاااوس، اساااتافیلوکوکوس ،تیفیموریاااوم ساااالمودال
 منفای  اثار  پرفرینجن  و کلستریدیوم بوتولینوم کلستریدیوم

 مقابال  در گلای  ماریم  اساد  ضدمیکروبی فعالیت .(8) دارد

شایگال   آلبیکاد ، کاددیدا اشرشیاکالی، لمودال،سا های گوده
 دئوفرمااد   کریپتوکوکاوس  و ساابتلی   باسایلوس  ،ساادی 
  معیات  دیگاری،  آزماایش  در (.28ت )شاده اسا   گزارش

 تایثیر  تحات  هاا  اسااد   از مخلاویی  باا  ساکوم  میکروبای 
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 درهااا  الکتوباساایلوس تعااداد در افاازایش و قرارگرفاات

 . (7) شد مشاهده روزگی41

گلاای رشااد  ش حاضاار، پااودر باار  مااریم در آزمااای

کاه بار    های اسید الکتیک را تحریک کارد، درحاالی   باکتری

 کاارواکرول فرم اثر بازداردده داشات.   های کلی رشد باکتری

 (.30) شاود  مای  ها تکثیر الکتوباسیل و رشد تحریک مو  

و  داردد قوی یتاکسیداد آدتی های ویژگی کارواکرول و تیمول

هاای   باکتری غشای های پروتئین آمین های گروه با توادند می

 و تیماول  .(24هاا شاودد )   آن مر  به منجر و بادد زا بیماری

 باکتریاایی  غشاای  شادن  گسایخته  هم از سب  کارواکرول،

(. ترکیباات موداوترپنی دظیار    21، 15) شاود  می اشرشیاکلی

دیاز   گلای  ماریم  گیااه  در اسااد   مو اود  تو ون و کامفور

دارد های گارم منفای    لیه باکتریبر م ضدمیکروبی خاصیت

های  در این آزمایش، اثر مثبت افزایش  معیت باکتری(. 1)

اسید الکتیک، در بهبود افازایش وزن و ضاری  تبادیل در    

 دورة رشد مشهود است. 

دهد که افازودن   دتایج حاصل از تحقیق حاضر دشان می

های گوشاتی در ساط     گلی به  یرة  و ه پودر بر  مریم

فلور میکروبی بخش پایادی دستگاه گاوارش را   درصد، 5/0

 شود. بهبود داده و بامث افزایش مملکرد می

 

 قدردانی تشكر و

هاای خااص دادشاگاه زابال      وسیله از پژوهشاکدة دام  بدین

 شود. قدردادی می
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