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 صفات و پرواريعملكرد  در جيره بر دانه مختلف پنبه اثر سطوح بررسي
  شال مورفولوژيك روده باريك بره هاي نر نژاد 
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  دانشگاه تهرانپرديس ابوريحان به ترتيب دانشياران و دانش آموختگان كارشناسي ارشد، 2 و 1

  ) 30/10/91 : تاريخ تصويب- 22/5/90 :تاريخ دريافت( 
  

  چكيده 

 و 8،  4ح صفر، و آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي با چهار جيره غذايي با سطاين
 كيلوگرم 4/30±8/1 راس بره نر شال با ميانگين وزن اوليه 20درصد پنبه دانه كامل بر روي 16

  ميزان انرژي و پروتئين قابل متابوليسم جيره ها . روز اجرا شد90 ماهگي به مدت 5-6و سن 
 و عمق غدد پرزفراواني و ابعاد انواع  بره ها وپرواري ، عملكرد  آزمايشدر دوره. مشابه بود

 اثر معني داري بر افزايش سطوح مختلف پنبه دانه در جيره.  كريپت روده كوچك بررسي شد
 درصد آن خوراك مصرفي را به طور 4 ولي سطح ، نداشتي غذائوزن روزانه و ضريب تبديل

 هاي برگي را پرزافزايش سطح پنبه دانه در جيره فراواني ). >01/0P(داري افزايش داد معني
 به عمق غدد پرز، عمق غدد كريپت و نسبت ارتفاع پرزارتفاع و عرض ). >05/0P(افزايش داد

كه نتايج آزمايش نشان داد   ).>05/0P(گرفتكريپت تحت تاثير سطح پنبه دانه در جيره قرار 
 را بدون مشكل مصرف كرده و افزايش  در جيره پنبه دانه كامل درصد 16 بره هاي پرواري،

 به عمق كريپت سبب بهبود جذب مواد پرزسطوح مختلف پنبه دانه با افزايش نسبت ارتفاع 
  .مي گردد

  
   پروارعملكردلوژي روده باريك، شال، پنبه دانه، مرفونر  بره هاي :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

 است كه مقدار يپنبه دانه خوراك منحصر به فرد
 ،پنبه دانهانرژي منبع اصلي .  استباالفيبر و انرژي آن 

از ). Kajikawa et al., 1991(  استموجود در آن چربي
پنبه دانه مي توان براي افزايش ميزان انرژي و پروتئين 

 Keele et al., 1989 .(2000)(جيره استفاده نمود

Luginbuhl et al.(،مصرف اختياري علوفه  كاهش خطي 
دركل ماده كاهش  نتيجه  و درو مواد كنسانتره اي

با افزايش سطح پنبه در بزغاله هاي نر،  را خشك مصرفي
در ميزان  كاهش خطي .گزارش نمودنددانه در جيره 

 جيره افزايش سطح پنبه دانه در  باافزايش وزن روزانه
 .Moore et al( گزارش شده استنيز بره هاي پرواري 

 (1998)بر خالف نتايج محققان نامبرده، . )1994

Kandylis et al.  در افزايش وزن روزانه، نشان دادند كه 
 با افزايش سطح پنبه دانه در جيره بره هاي پرواري

 سطوح مختلف پنبه ، در آزمايشي.نسبت مستقيم دارد
 گوساله هاي در جيره ) درصد30  و15صفر، (دانه 

افزايش وزن اثر معني داري بر پرواري نژاد هرفورد 
 ,.Huerta-Leidenz et al( ي پرواري نداشتگوساله ها

ي با استفاده از سطوح صفر،  ديگر در آزمايش ). 1991
 درصد پنبه دانه در جيره گوساله هاي نر 21 و 14، 7

 مصرفي  ماده خشك ي برپرواري تفاوت معني دار
روده باريك به  .,.Afzalzadeh et al) (2006نشدمشاهده 

عنوان بخشي از دستگاه گوارش حيوانات نقش مهمي در 
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كامل نمودن عمل هضم، جذب مواد مغذي و ترشح 
وجود چين هاي ثابت حلقوي .  برخي هورمون ها دارد

 نيز مي 1كه به آنها دريچه هاي كركرينگ( يا مارپيچي
ها در  ريزپرز از نظر شكل و ابعاد و 2ها رزپ، انواع )گويند

روده، موجب افزايش سطح و در نتيجه افزايش كارآئي 
گزارش شده . آن در هضم و جذب مواد مغذي مي شود

ها  پرزانواع  نسبي  فراواني  تراكم واست كه تغيير در
موجب تغيير در سطح جذب روده كوچك مي 

ابعاد سطح جذب در روده به . ) Nodeh, 2001(شود
 ها پرزبه عبارت ديگر هرچه ابعاد . ها نيز بستگي دارد پرز

سلولهاي  دليل وجود ،بزرگتر و شكل آنها مسطح تر باشد
 بيشتري است بنابراين توانايي جذب در آنها ٣جاذب

عملكرد روده در جذب مواد مغذي به . مي يابدافزايش 
مورفولوژي آن وابسته است و هر گونه تغيير در 

 سلول نمو ها و همچنين تغيير در تمايز و پرزساختمان 
هاي جاذب مي تواند ظرفيت هضم و جذب  و در نتيجه 

  ). Wang et al., 2008(عملكرد را تغيير دهد
(1988) Teshfam et al. هاي روده پرز وضعيت 

 و نشان دادند كه ه بررسي نمودراباريك گوسفند شال 
رين و كمترين  هاي زباني و پل مانند به ترتيب بيشتپرز

 تاثير تركيبات مورددر . فراواني را در روده كوچك دارند
  گزارش،جيره بر مورفولوژي روده در حيوانات مختلف

 ,.Nodeh, 2001 Sharifi et al( زيادي وجود دارد هاي

2007; Gu and Li., 2004; Wang et al., 2008; .( نشان
ه داده شده است كه با افزايش سطح پروتئين در جير

 Gu and( هاي روده افزايش مي يابدپرزخوك ها ارتفاع 

Li, 2004 .( همچنين گزارش شده افزايش غلظت پلي
ساكاريدهاي غير نشاسته اي محلول در جيره جوجه 

ها در روده  پرزهاي گوشتي، موجب كاهش ارتفاع 
 گزارش هاي). Sharifi et al., 2007(شود كوچك مي

ائي بر صفات   تركيب جيره غذموردمحدودي در 
و ) Vazvaee, 1985(مورفولوژيكي روده كوچك گوسفند

لذا اين .  شده استارائه ،)Wang et al., 2008(يا بز 
 سطوح تأثيرجيره هاي حاويآزمايش به منظور  بررسي 

                                                                                  
1. Valves of kerckring 
2. Villi 
3. Entrocytes 

مختلف پنبه دانه بر صفات مورفولوژيك روده كوچك و 
  .بره هاي نر نژاد شال انجام شدپروار عملكرد 

  
   هامواد و روش

آزمايش از چهار آغل نيمه باز داراي محل  محل
در شروع آزمايش . استراحت و بهاربند تشكيل شده بود

كليه بره ها بر عليه بيماري آنتروتوكسمي واكسينه شده 
در اين تحقيق . و عمليات مبارزه با انگل نيز انجام گرديد

 ماهه با ميانگين 5-6 شال  راس بره نر نژاد20از 
 روز استفاده 90 مدت و بهكيلوگرم  4/30±8/1وزني
 رأسي تقسيم شده و پنجبره ها به چهار گروه . ندشد

 و به گرفتند قرارهاي مربوطه  بطور تصادفي در جايگاه
 روز 10قبل از شروع دوره، . صورت گروهي تغذيه شدند

چهار جيره با  .دوره عادت پذيري در نظر گرفته شد
 درصد پنبه 16و  هشت، چهار، )جيره شاهد(سطوح صفر

انجمن تحقيقات دانه كامل با استفاده از جداول 
دو  جيره ها .)1جدول(تنظيم گرديد (NRC, 1985)ملي

 16 و هاي هشت در ساعتبه نسبت مساوي  روز بار در
 مواد معدنيبلوك  و  آب. در اختيار بره ها قرار گرفت

 در آزاد طوره ب  مدت شبانه روزتمام در  نيزويتاميني

در  باقيمانده خوراك گوسفندان .داشت قرار ها بره راختيا
هر گروه آزمايشي هر روز صبح از آخورهاي مربوطه 

بره ها در .  و توزين مي شد، نمونه برداريجمع آوري
پس از  روز يكبار 15شروع آزمايش و سپس هر 

از آب و خوراك به صورت انفرادي  ساعته 16محروميت 
اساس همين داده ها توزين و تغيير وزن بره ها بر 

آزمايش پس از كشتار  روز 90در پايان  .محاسبه گرديد
 سانتيمتري از سه بخش روده 10بره ها، سه قطعه 

جدا و طبق روش ) دئودنوم، ژوژنوم و ايلئوم(باريك 
(1988) Teshfam et al.، و پس از رنگ آميزي با  تثبيت

PSA4براي اين .  ، صفات مرفولوژيكي آن ها بررسي شد
منظور قطعات روده با محلول بافر فسفات شسته و براي 

اسيد استيك ( يك ساعت در محلول تثبيت كننده
قرار گرفت و سپس در الكل ) الكل اتيليك+ گالشيال
از هر نمونه يك قطعه .  درصد نگهداري شدند50اتيليك

يك سانتيمتري جدا شد و پس از رنگ آميزي، فراواني 

                                                                                  
4. Periodic Acid Shift 
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 و پل 4، پيچيده3، انگشتي2ي، زبان1برگي( هاانواع خمل 
و ابعاد آنها به كمك با استفاده از بيني كوالر )5مانند

  اندازه 40ميكروسكوپ و گراتيكول و با بزرگنمائي 
 4اين آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي با  .گيري شد
 ه مورد استفادآماريمدل .  تكرار انجام گرديد5تيمار و 

Y=µ+Ti+eij در مدل فوق  بوده وµميانگين  ، Ti اثر 
 داده هاي مربوط به . اثرخطاي آزمايشي استeijتيمار و 

اثر تيمارهاي آزمايشي همچنين اثر محل نمونه برداري 
بر صفات مرفولوژيكي روده به صورت يك آزمايش 

چهار سطح پنبه دانه و سه محل نمونه  ( 3 ×4فاكتوريل

ماري  براي مدل آو در قالب طرح كامال تصادفي ) برداري
  . ند شدزير تجزيه 

Yijk =μ+ αi +βj+ αβij + eijk                        
: αiميانگين جامعه، : μمقدار هر مشاهده،  :  Yijkكه 

اثر : αβijاثر محل نمونه برداري، : βjاثر سطح تخم پنبه،  
 خطاي eijk   محل نمونه برداري و×متقابل تخم پنبه 
  رويه يشي با استفاده از آزمايداده ها .آزمايش مي باشد

 GLMافزاري م  بسته نر SAS )2002(، و   تجزيه
ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن با 

  ).24(هم مقايسه شدند
  

  درصد مواد خوراكي، انرژي و تركيب شيميايي جيره هاي آزمايشي  –1 جدول
  جيره ها

 اجزاء خوراكي
 درصد پنبه 16  درصد پنبه دانه8 د پنبه دانه درص4 صفر درصد پنبه دانه

 16 8 4 صفر پنبه دانه

 1 4 5 7 كنجاله پنبه دانه

 51 55 58 60 جو

 15 15 15 15 ونجهي

 17 18 18 18 كاه گندم

     )محاسبه شده ( تركيب شيميايي و انرژي جيره

 75/2 70/2 68/2 64/2مگاكالري در كيلوگرم ماده(انرژي قابل متابوليسم

 70/13 60/13 50/13 60/13 )درصد(پروتئين خام 

 80/4 40/3 70/2 00/2 )درصد(چربي 

 70/38 30/37 30/36 30/35 )درصد (61الياف نا محلول در شوينده خنثي

 10/25 40/23 30/22 30/21 )درصد (72الياف نا محلول در شوينده اسيدي

 80/9 70/9 70/9 20/9 )رصدد( پروتئين موثر قابل تجزيه در شكمبه

 30/2 40/2 40/2 60/2 )درصد(پروتئين عبوري قابل هضم در روده باريك 

  50/0  50/0  51/0  51/0  كلسيم

  33/0  34/0  35/0  35/0  فسفر

  .  استخراج گرديده است ,NRC 1985  تركيب شيميايي مواد خوراكي از*

                                                                                                                                                                                
1. Leaf shape  
2. Tongue shape 
3. Finger shape 
4. Counvoluted 
5. Bridge shape 
6. Nutral Detergent Fibre(NDF) 
7. Acid Detergent Fibre(ADF) 
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 نتايج و بحث

گروه هاي ميانگين خوراك مصرفي بره ها در      
 در طول دوره پرواري  هاي آزمايشيتغذيه شده با جيره

بيشترين و ) P > 01/0(ندتفاوت معني داري داشت
خوراك مصرفي روزانه در جيره چهار درصد پنبه دانه 

   ).2جدول(مشاهده شد
  

  خوراك بر خوراك مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل كامل اثر سطوح مختلف پنبه دانه  -2جدول

  تصفا     جيره ها  
 SEM   درصد پنبه دانه16   درصد پنبه دانه8   درصد پنبه دانه4  صفر درصد پنبه دانه

  77/0  43/30  40/30  50/30  44/30  )كيلوگرم(وزن شروع پروار

  88/0  22/47  72/47  76/48  44/48  )كيلوگرم(وزن پايان پروار

  -  b25/1  a35/1  b24/1  b24/1  )كيلوگرم در روز(خوراك مصرفي

  10/5  195  192  203  200  )گرم در روز(فزايش وزن ا
  -  29/6  61/6  70/6  26/6  ضريب تبديل غذايي*

a,b05/0(اعداد با حروف غير مشابه در هر رديف با هم اختالف معني داري دارند <p.( 
  . شدضريب تبديل از تقسيم افزايش وزن هر گروه در كل دوره آزمايش به ميزان مصرف خوراك آن گروه محاسبه *

SEMخطاي استاندارد ميانگين .  
  

مي  آزمايش هاي ديگر اين نتايج مشابه با نتايج 
 ,Belibasakis snd Tsirgogianni, 1995; Qandi باشد

 تركيب بدن، جنس، وضعيت فيزيولوژيكي و .)(2005
 قابليت هضم، غلظت  واندازه جثه از عوامل فيزيولوژيكي

اسيدهاي آمينه، پروتئين خوراك، كمبود و عدم تعادل 
نامتعادل بودن ساير مواد تشكيل دهنده جيره، 
محروميت از آب، طعم و مزه خوراك و تركيب جيره 
غذايي از عوامل تغذيه اي موثر بر مصرف خوراك مي 

 افزايش غلظت به نظر مي رسد). Forbes, 1986(باشند
 درصد 16 و هشتي حاوي در جيره هايا تانن گوسيپول 
كاهش خوشخوراكي و كاهش مصرف اين باعث پنبه دانه 

 Qandi, 2005.( (2006)(استجيره ها شده 

Afzalzadeh et al.، در آزمايشي با استفاده از سطوح 
 درصد پنبه دانه در جيره گوساله هاي 21 و 14، 7صفر، 

 ماده خشك  تفاوت معني داري در ميزاننر پرواري
 با  ،.Kandylis et al (1998). مشاهده نكردندمصرفي 

 درصد پنبه دانه 30 و 20، 10استفاده از سطوح صفر، 
 نتيجه گرفتند كه  بره هاي پرواري در جيرهكامل

ميانگين خوراك مصرفي با افزايش سطح پنبه دانه در 
جيره نسبت مستقيم دارد و بيشترين ميزان مربوط به 

 . درصد پنبه دانه در جيره بود30بره هاي تغذيه شده با 
ه در جيره بر روي مصرف ماده خشك به ثير پنبه دانأت

عوامل محيطي و جيره اي، نوع دام و حالت فيزيولوژيكي 
، انرژي و  تاننغلظت چربي، فيبر،. دام بستگي دارد

ميزان تجزيه پذيري پروتئين خام جيره نيز ممكن است 
مصرف ماده خشك جيره هاي بر ميزان خوشخوراكي و 

   ).Forbes, 1986(اثر بگذاردحاوي پنبه دانه 
 ميانگين افزايش وزن روزانه از تيمار شاهد تا تيمار 

 درصد پنبه دانه افزايش و پس از آن با چهارحاوي 
 درصد در جيره، 16  هشت وافزايش سطح پنبه دانه به

 ).2جدول( اما اين تفاوت معني دار نبودكاهش يافت
(2000) Luginbuhl et al.، در آزمايشي با استفاده از 

 درصد پنبه دانه سالم در 24 و 16، هشت، سطوح صفر
جيره هاي مورد تغذيه بز نتيجه گرفتند كه ميانگين 

طور خطي با افزايش سطح پنبه ه افزايش وزن روزانه ب
دانه مصرفي در جيره كاهش يافت و بيشترين افزايش 

متعلق حاوي صفر درصد پنبه دانه وزن روزانه به جيره 
 مشابه با يافته ، .Luginbuhl et al (2000)نتايج . دبو

  بود كه با استفاده از سطوح ،.Moore et al (1994)هاي 
 درصد پنبه دانه در جيره هاي بره 21 و14، هفتصفر، 

 كه افزايش سطح پنبه ندهاي مورد آزمايش نتيجه گرفت
دانه در جيره باعث كاهش خطي افزايش وزن روزانه 

 (1998)بر خالف نتايج محققان نامبرده، . گرديد

Kandylis et al.، ،و 20، 10 با استفاده از سطوح صفر 
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 بره هاي پرواري  درصد پنبه دانه سالم در جيره30
نتيجه گرفتند كه ميانگين افزايش وزن روزانه با افزايش 
سطح پنبه دانه در جيره نسبت مستقيم دارد و بيشترين 

 درصد پنبه 30ميزان مربوط به بره هاي تغذيه شده با 
اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جيره  . در جيره بوددانه 

دار در كل دورة آزمايش معنيخورك ضرايب تبديل  بر
در كل دوره گوسفندان تغذيه شده با ، با اينحال نبود
 درصد پنبه دانه ضريب 16ة حاوي ه شاهد و جيرجير

 (1998) ).2جدول (  داشتندمناسب تري تبديل

Kandylis et al.، با استفاده از سطوح صفر  در آزمايشي
 درصد پنبه دانه در جيره بره هاي پرواري تفاوت 30تا 

به .  مشاهده نكردندخوراكمعني داري در ضريب تبديل 
 مي تواند در خوراكطور كلي زياد شدن ضريب تبديل 

اثر . اثر افزايش مصرف خوراك و كاهش رشد باشد
 هاي پرزانواع نسبي سطوح مختلف پنبه دانه بر فراواني 

روده باريك گوسفندان نژاد شال در اين آزمايش در 
  .  نشان داده شده است)3(جدول

  
   هاي موجود در روده باريكپرز بر فراواني انواع كامل اثر سطوح مختلف پنبه دانه -3جدول

    )درصد(انواع پرز
  اثرات اصلي

 پيچيده  پل مانند  انگشتي  زباني  برگي

           سطح پنبه دانه

  b60/13 32/3530/32  18/5  71/13   درصد      صفر
  b68/13 22/36 45/31  26/5  50/13   درصد4
  ab92/14 19/35 16/32  45/5  29/12   درصد 8

  a44/16 59/33 03/30  94/5  10/14   درصد 16
  محل نمونه برداري

  a93/40 c06/24  ab48/5  a74/15 86/13  دئودنوم
  b72/33 b39/31  a76/6  a75/13 47/14  ژوژنوم
  c59/30 a00/39  b13/4  b71/10 66/15 ايلئوم

SEM 45/0  91/0  16/1  43/0  53/0  
a-b: 05/0(اعداد با حروف غير مشابه در هر ستون با هم اختالف معني داري دارند <p.(  

SEM: خطاي استاندارد ميانگين.  
  

 بر  محل نمونه برداري×اثر متقابل سطح پنبه دانه 
تنها .  معني دار نبود روده  هايپرزانواع نسبي فراواني 
 برگي شكل تحت تاثير سطح پنبه دانه در پرزفراواني 

جيره قرار گرفت و افزايش پنبه دانه در جيره به طور 
.  در روده باريك شدپرزخطي منجر به افزايش اين نوع 

همچنين نتايج نشان داد، محل نمونه برداري روده 
 هاي روده پرزبر فراواني انواع ) دئودنوم، ژوژنوم و ايلئوم(

 كه با هاي برگي شكل موثر بود به طوريپرزباريك جز 
) از دواردهه به ايلئوم( نزديك شدن به انتهاي روده 

يده كاهش و  هاي زباني، پل مانند و پيچپرزفراواني 
در  ).P > 05/0(انگشتي افزايش يافت هاي پرزفراواني 

 ها مشخص شد كه بيشترين فراواني پرزبررسي فراواني 
 زباني و پرز در روده باريك به ترتيب مربوط به پرز

 پل مانند مشاهده پرزانگشتي بود و كمترين فراواني در 
 Teshfam et (1988)در مطالعه انجام شده توسط . شد

al.  ، در روده پرزنيز گزارش شد كه بيشترين فراواني 
 پرز زباني شكل بود و پرزباريك گوسفند شال مربوط به 

احتماال . هاي پل مانند كمترين فراواني را داشتند
 هاي پل مانند و پيچيده منجر به پرزهمشكل بودن 

 ها گرديده پرزاشتباه و خطا در برآورد فراواني اين نوع 
 ها در محل هاي سه گانه پرزاواني انواع بررسي فر. است

 زباني در پرزنمونه برداري نمايان ساخت كه فراواني 
طول روده باريك روند كاهشي داشت و اين روند به گونه 

 هاي زباني در دئودنوم و پرزاي بود كه بيشترين فراواني 
). P > 05/0(كمترين فراواني آن در ايلئوم مشاهده شد

 هاي انگشتي در خالف پرز فراواني نتايج نشان داد كه
 هاي پيچيده و زباني مي باشد و به پرزجهت فراواني 

 در انتهاي پرزگونه اي بود كه بيشترين فراواني اين نوع 
 در پرزو كمترين فراواني اين نوع ) ايلئوم(روده باريك

 .مشاهده گرديد) دئودنوم(منطقه آغازين روده باريك
ل مانند در ژوژنوم و كمترين  هاي پپرزبيشترين فراواني 

 برگي پرزفراواني . فراواني آن در ايلئوم مشاهده شد
تحت تاثير محل نمونه برداري قرار نگرفت، ولي روند 

 (1988).  انگشتي بودپرزتغييرات فراواني آن مانند 
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Teshfam et al. هاي پرز، در مطالعه بر روي فراواني 
 كه فراواني روده باريك گوسفندان شال گزارش كردند

 هاي برگي و انگشتي در دئودنوم و ايلئوم كمترين پرز
  . ميزان و در قسمت ژوژنوم بيشترين مقدار بود

 هاي انگشتي و برگي در پرزدر اين آزمايش فراواني 
 (1988).دئودنوم كمترين ميزان بود كه با يافته هاي 

Teshfam et al همخواني داشت ولي بر خالف گزارش ،
 ها در ايلئوم مشاهده پرزبيشترين فراواني اين ، بيان شده

ر روي ــ در مطالعه اي ب،.Sharifi et al(2007). شد
 پرزجوجه هاي گوشتي گزارش كردند در روده باريك، 

 ها برتري پرزهاي زباني از نظر فراواني بر ساير انواع 
 پيچيده در انتهاي پرزدارند همچنين بيشترين فراواني 

 Nodeh.  هاي گوشتي مشاهده شدروده باريك جوجه 
 هاي روده پرز درصد 70 تا 60 بيان نمود كه ،(2001)

 پرز درصد را 20 تا 15 هاي زباني، پرزباريك طيور را 
 ها به خود اختصاص پرزهاي برگي شكل و بقيه را ساير 

 هاي زباني در طيور، بيشترين پرزبنابراين . مي دهند
 ترشحي آنزيم سطح جذبي و همچنين بيشترين فعاليت

هاي گوارشي را در روده باريك انجام مي دهند، لذا 
اين . كاهش تعداد آنها باعث كاهش سطح جذب مي شود

هاي   پرزدرحالي است كه مطابق نتايج اين آزمايش 
 درصد در دئودنوم بيشترين 5/40زباني با حداكثر 

فراواني را داشتند، در نتيجه بيشترين سطح جذب در 
باالتر بودن . وسفند را فراهم مي نمايندروده باريك گ

 هاي زباني در ابتداي روده باريك نشان مي پرزفراواني 
) هضم و جذب(دهد كه بيشترين بخش اعمال گوارشي 

انجام مي ) دئودنوم و ژوژنوم( روده بخش هاي جلوتردر 
 هاي پيچيده در انتهاي روده بيشتر از پرزفراواني . گيرد

 ها در جذب پرزحتماال اين نوع ا.  آن مي باشدابتداي
 روده جذب نمي شوند و يا اينكه ابتدايتركيباتي كه در 

توسط باكتري ها در انتهاي روده ساخته مي شوند نقش 
 و عمق غدد كريپت روده باريك پرزابعاد  .دارند

 نشان 4گوسفندان نژاد شال در اين آزمايش در جدول
 محل نمونه × اثر متقابل سطح پنبه دانه. داده شده است

، عمق غدد كريپت و پرز، عرض پرزارتفاع  برداري بر
 معني  به عمق غدد كريپتپرزهمچنين نسبت ارتفاع 

، پرز، عرض پرز بر ارتفاع ولي سطح پنبه دانه. دار نبود
 به عمق پرزعمق غدد كريپت و همچنين نسبت ارتفاع 

به طوري كه ). P > 05/0(غدد كريپت معني دار بود
 پرزطح پنبه دانه در جيره باعث افزايش ارتفاع افزايش س
 به عمق پرز، عمق كريپت و نسبت ارتفاع پرزها، عرض 
 ها در بخش هاي مختلف روده پرزابعاد . كريپت شد

  . باريك با هم اختالف معني داري نداشتند
  

  
  باريك  و عمق غدد كريپت در بخش هاي مختلف روده پرز اثر پنبه دانه سالم بر ابعاد -4جدول

  )ميكرومتر(ابعاد پرز 
  اثرات اصلي

  عمق كريپت/ارتفاع پرز  عمق كريپت  عرض پرز  ارتفاع پرز

    سطح پنبه دانه

  c11/241 b56/235c67/216  b12/1       صفر درصد 
  b11/281 a33/273 b89/238  b17/1  درصد4
  b310 a89/278 ab22/252  b18/1  درصد8

  a67/326 a44/284 a33/263  a29/1  درصد16
        محل نمونه برداري

  a24/1  5/247  5/282  5/307  دئودنوم

  b137/1  250 33/268 285 ژوژنوم
  ab20/1  83/230 250 67/276 ايلئوم

SEM** 99/6  89/6  55/4  02/0 

a-b :05/0(اعداد با حروف غير مشابه در هر ستون با هم اختالف معني داري دارند <p.(  
SEM :ارد ميانگينخطاي استاند.  
   

در اين آزمايش ارتفاع پرزها در نواحي مختلف روده 
تفاوت معني داري نداشتند، با اين حال ارتفاع آنها در 

در همين رابطه   . دئودنوم از ساير بخش ها بيشتر بود
(2004) Gu and Li ، ها در پرز گزارش كردند كه ارتفاع 

 مي ك خودئودنوم بيشتر از نواحي ديگر روده باريك
حساسيت شديد به آنتي ژن ها در جيره ممكن . باشد

 و پرزاست مسئول تغييرات مورفولوژيكي همچون تحليل 
 رددــدد كريپت گــغ) رتروفيــهيپ(دن ــبزرگ ش
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)Kenworthy, 1976 Li et al., 1991; .( جيره هاي
حاوي سطوح باالي پروتئين خام مخصوصا آنهايي كه 

هاي گياهي دارند ممكن است سطوح بااليي از پروتئين 
داراي آنتي ژن هاي قدرتمندي باشند كه احتماال داراي 

). Li et al., 1991(دارند پرزاثرات زيادي بر مورفولوژي 
در آزمايش حاضر وجود آلكالوئيد گوسيپول در پنبه دانه، 
چربي آن و يا كيفيت فيبر پنبه دانه نيز مي تواند بر 

 ,.Li et al( ك موثر بوده باشد در روده باريپرزمورفولوژي 

 ها و همچنين تغيير در پرزتغيير در ساختمان .  )1991
 مي تواند ظرفيت هضم و سلول هاي جاذب نموتمايز و 

 ها و عمق غدد پرزجذب را در روده تعيين كند و ارتفاع 
كريپت و نسبت ارتفاع به عمق غدد نمايانگر محيط روده 

 سالمتي روده در نظر بوده و مي تواند به عنوان شاخص
در اين آزمايش با ). Wang et al., 2008(گرفته شود 

 ها و نسبت پرزافزايش سطح پنبه دانه در جيره ارتفاع 
تغيير  اين احتماال .  به عمق غدد افزايش يافتپرزارتفاع 

مورفولوژيكي مي تواند به دليل تغيير در مواد مغذي و يا 
. ه حاصل شده باشدتركيبات شيميايي وارد شده به رود

 تاثير تركيبات جيره بر مورد زيادي در  هايگزارش
 Sharifi et al., 2007(مورفولوژي روده وجود دارد 

Wang et al., 2008; Gu and Li, 2004;(، نشان داده 
شده است كه با افزايش سطح پروتئين در جيره خوك 

 ,Gu and Li( هاي روده افزايش مي يابد پرزها ارتفاع 

2004 .((2008)Wang et al.  ، اثر سطح نشاسته را بر
در اين .  ها در ژوژنوم روده بز گزارش نمودندپرزارتفاع 

آزمايش با افزايش سطح پنبه دانه در جيره، ميزان چربي 
، هر چند تا كنون )1جدول (خام جيره ها افزايش يافت 

  ره بر ـــ اثر گذاري سطح چربي جيمورد در  هائيگزارش

فولوژيك روده ارايه نشده است ولي به نظر مي صفات مور
رسد صفات مورفولوژيك روده در پاسخ به افزايش غلظت 

 اثرات احتمالالبته .  باشديافتهاسيد هاي چرب بهبود 
تحريك كنندگي آنتي ژنهاي گياهي موجود در منابع 

بر مورفولوژي روده ) Li et al., 1991(پروتئين گياهي 
  .وجود داردنيز 

Gu and Li )2004(، گزارش كردند كه سطح 
 و عمق پرزپروتئين خام جيره اثر معني داري بر ارتفاع 

غدد كريپت در دئودنوم وژوژنوم دارد و تأثير سطح 
 در ژوژنوم نسبت پرزپروتئين خام جيره بر مورفولوژي 

اثر كه در مطالعه اي گزارش شد . به دئودنوم بيشتراست
معني دار نبوده و بز سطح نشاسته بر مورفولوژي روده 

، عمق كريپت و نسبت پرز، عرض پرزبيشترين ارتفاع 
با  به عمق كريپت در دئودنوم مشاهده شد كه پرزارتفاع 

مي  مشابه آزمايش حاضر نتايج غير معني دار 
با توجه به نتايج آزمايش مي ). Wang et al., 2008(باشد

تغذيه  ها در اثر پرزتوان بيان داشت كه افزايش ارتفاع 
در . پنبه دانه مي تواند باعث افزايش قابليت جذب شود

اين آزمايش افزايش سطح پنبه دانه سبب افزايش نسبت 
افزايش نسبت ارتفاع .  به عمق كريپت گرديدپرزارتفاع 

 به عمق كريپت در ساختار روده اي مرتبط با هضم و پرز
جذب بهتر مواد مغذي بوده توانايي باالتري را در تامين 

   .احتياجات مواد مغذي ايجاد مي كند
  

  سپاسگزاري
از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران جهت در      

اختيار قرار دادن كليه امكانات و تامين مالي اين طرح 
  .تشكر و قدرداني مي شود
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