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 چكيده

 pHشنلخري، اعرو  اسیدهل  چیب فنیاو ش  تأثیی جليرزيني بخشي از دانم جو بل تفلعم چرندوقند بل ش بدشن دانم بیشرم رلنوال بی ويخت
ری نوگیم دو ينک طنید رنلطاًل تصنلدفي بنل  واينش         7/23 ±5/2بیه نی عیبي بل طیلنری  شزن زنده  وأ  24وشده روچک بل اسرفلده از 

وشز  84بوهیدوات  جو يل تفلعم چرندوقند( ش علطل دانم بیشرم رلنوال  بل ش بدشن دانم بیشرم رنلنوال( بنم طندت    ، علطل ری2×2فلرروويل 
هليي رنم بخشني از   (. دو بیهP<05/0يرزيني بخشي از جو بل تفلعم چرندوقند طوجب افزايش طیلنری  شزن وشزانم شد  جلبیوسي شد. 

د، ضخلطت طلهیچم، عمر ریيپت ش غدد بیشنی دو دشازدهم ش اوتفنلع رنیک، تهنداد رنیک،     دانم جو بل تفلعم چرندوقند جليرزي  شده بو
طیيم عضالني، ضخلطت بلفت پوششي، عمر ریيپت ش ن یت اوتفلع ریک بم عمر ریيپت دو ژژنوم ش اوتفلع رنیک ش ضنخلطت طیينم    

هنل  تریينم   هل ش ضخلطت اپیر ینوم بنیه  شملو ریک (. افزايش شزن وشزانم، تهداد غدد بیشنی،P<05/0عضالني دو اي  وم افزايش يلفت  
(. جليرزيني بخشي از دانم جو بل تفلعم چرندوقند ش افنزشدن داننم بیشنرم    P<05/0  هل  حلش  دانم بیشرم رلنوال، بیشری بودشده بل جییه

شازدهنم ش ژژننوم وا   طنليع هضنمي د   pHرلنوال غ ظت رل ش غ ظت هی ردام از اسیدهل  چیب فیاو وا بم صنووت طجنزا ش همچننی     
هل  بل رن لنریه بنلال  بی اسل  نرليج حلصل، جليرزيني دانم جو بل تفلعم چرندوقند ش افزشدن طنیع چیبي دو جییه (.P<05/0افزايش داد  

شنلسني بلفنت وشده روچنک، عم کنید     طليع هضمي وشده روچک بل توسهم ويخت pHبم ع ت ترییی دو تیارم اسیدهل  چیب فیاو ش 
 وا بهیود طي بخشد.هل  بیه

 شنلسي، طنیع چیبي  اسیدهل  چیب فیاو وشده روچک،  بیه پیشاو ،  ويخت ها: واژه كلید
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 مقدمه

طننواد غننیايي ظیفیننت هضننم ش جننیب بننم وشنند حیننوان 

تکمیل    وشده روچکشظیفم [.1] ب رري داود شده طصیف

هنل   ش تیشن  هووطنون   جنیب طنواد طرنی    عمل هضم، 

اوتفنلع   ،خصوص بم دو وشده روچک،[. 13] استگواوشي 

ش ن یت اوتفنلع   هل، عمر ریيپت، اندازه بلفت پوششيریک

دو طیاحنل نهنليي    يتوجه نيش قلبل ،ریک بم عمر ریيپت

از دسننررله گننواو  داوننند  هضننم ش جننیب طننواد طرننی 

  وشده هل ریکيزوهل ش شجود شکل خلص ریک .[25ش22]

ا  شنده ش بنی   روچک طوجب افزايش سنا  جنیب وشده  

طحيينی  گنزاو     [.9يي ش عم کید اثی ط نريیم داود ] رلو 

هنل طوجنب   اند رم ترییی دو تیارم ش طووفوعوژ  ریکنموده

شنود  ترییی دو سا  جیب طواد طرنی  وشده روچنک طني   

هنل   دو وشده بنم ابهنلد رنیک   [. سا  جیب طواد طرنی   2]

[. هیچنم ابهنلد رنیک بیشنری ش رنیک      22ش 5ب رري داود ]

هنل  جنلذب، تواننليي    تی بلشد بم دعیل شجود سن ول طويل

[. حضننوو ش جننیب 5يلبنند ]هننل افننزايش طننيجننیب دو  ن

هل  طجنلو   اسیدهل  چیب فیاو، ر ید اص ي توسهم بلفت

  چنیب  اسنیدهل  [. تنأثیی 5ش  1بلشند ] دسررله گواو  طي

 دسررله گنواو   فیاو بی تحیيک تکثیی س وعي ش وشد بلفت

 ب کنم بنی   نشنده طحندشد   طهده  شنکمیم ش نرنلو (  یشپ  بم

نینز   وشده روچنک هنل   ریکتحیيک تکثیی س وعي ش وشد 

. اي  احرملل شجود داود رم اي  اثی بنی  [25ش10است ] طؤثی

 بم شجود  يند   ا طخلط توس  يک طکلنی م شاسام سلطلنم

هل  دسنررله گنواو  وا   [. بیخي از طحييی ، وشد بلفت9]

ش  14] انند نوع جییه طیتی  دان نرم ش  س  نژاد،بم سم علطل 

[. دو اي  واسرل تیریب شیمیليي ش خصوصیلت فیزيکني  15

یشری  ییگیاو  بتأثعواط ي ه رند رم  ازجم مجییه غیايي 

-ن یت بم سليی عواطل طلنند نژاد ش س ، بنی تریینی ويخنت   

ينت عم کنید دام داونند    دونهلش  هنل  وشده شنلخري رنیک 

  شیمیليي طنرج از جییه غیايي رنم بنی   هل فیاسنجم[. از 14]

تنوان بنم اننیژ     اسنت طني   طؤثیبلزدهي عم کید حیوانلت 

خوواک اشلوه نمنود. يکني از واهییدهنل  افنزايش اننیژ       

یه، اسرفلده از طننلبع ریبوهیندواتي ش چیبني اسنت رنم      جی

داوا  حداقل تأثیی طنفي بی خصوصیلت تخمینی  شنکمیم   

طنننلبع  ازجم ننم[. تفلعننم چرندوقننند 7ش  3، 2بلشننند ]طنني

ریبوهیدواتي اعیلفي است رم عنالشه بنی داوا بنودن طزاينل      

طنواد   سنا   هنم زايني  ايي داوا  خواص اننیژ  طواد ع وفم

[. اسرفلده از 2ند جو ش ذوت دو تریيم دام است ]ا  طلندانم

تفلعم چرندوقند دو تیریب جییه دام فلقند بیخني تنأثییات    

تخمیی طیکیشبي دو شکمیم  بی بلالطنفي طواد حلش  نشلسرم 

سنلز  وشغن    [. دانم رلنوال بم دعینل طحینو    3ش 2است ]

زايني  دوشن بلفت خود ش  زادسلز   ه رم  ن ضم  اننیژ  

هل  طليع يل جلطد دو جییه دام، تلثیات ت بم وشغ بلال، ن ی

 ازجم م[. 18طنفي رمری  بی تخمیی طیکیشبي شکمیم داود ]

 هنل  خوواکزيلد طصیف اي  است رم  شده طایدفیضیلت 

شکمیم بم  سیعت عیوو طليع افزايش طوجب بل نشلسرم بلال،

یجم طينلديی بیشنری  از اسنیدهل  چنیب     ش دونر شده  وشده

دسنررله گنواو   وشده    بهند  هل  بم ق مت جییروتله زن

توسنهم دسنررله     .[25ش16شود ]روچک ش بزوگ( شاود طي

هل بم عواطل طخر في از قییل ننژاد  خصوص وشدهگواو  بم

هنل، رمینت ش ریفینت غنیا      دام، س  دام، تیش  هووطنون 

طصننیفي توسنن  دام ش ب ننیلو  از سننلزشرلوهل  طرنننوع ش 

اي  واسرل تأثیی غیا ش جیيلن طنواد  پیچیده شاب رم است. دو 

اثنی   هل بیشری از سليی عواطل بنی وشند وشده  هضمي بم وشده

گیاو است. اطل بم ع ت عدم طالعهلت رنلفي دو اين  زطیننم    

اطالعلت دو دسری  دو اي  بخش ب نیلو طحندشد اسنت.    

هدف از اي  تحيیر، بیوسي تأثیی جنليرزيني داننم جنو بنل     

دشن افزشدن دانم بیشنرم رنلنوال بنی    تفلعم چرندوقند بل ش يل ب

عم کید، سلخرلو طووفوطری  بلفت وشده روچک ش تریییات 

 وشده  روچک بود.  pHتیارم اسیدهل  چیب فیاو ش 
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 مواد و روش کار

وأ  بنیه ننی ننژاد عیبني بنل       24اي  تحيیر بل اسنرفلده از  

 7/23±5/2وشز ش طینلنری  شزن زننده   118±10طیلنری  س 

وشز دشوه  15وشز  شننننلطل  99ری ننننوگیم بننننم طنننندت 

وشز طنول دشوه  زطنليش( دو اي نررله     84يی  ش پنی  علدت

 طوزشي دانشنرله رشنلشوز  ش طننلبع طییهني      –تحيیيلتي 

واطننی  خوزسننرلن انجننلم شنند. شننیاي  تریيننم ش طننديیيت 

قیل از انجلم  زطنليش يک نلن    شده انرخلبهل    پیشو  بیه

لدفي بنم  تصن  صنووت  بنم شزن زنده  بیح ببود. حیوانلت 

بنل   2×2چهلو تیمنلو ش شنش تکنیاو بنل  واينش فلررووينل       

عواطل، ریيوهیدوات  جو يل تفلعم چرندوقند( ش دانم بیشنرم  

ش بننم   یمتي ننرننلنوال  يننل يننل بنندشن دانننم بیشننرم رننلنوال(  

هننل  انفننیاد  طنريننل شنندند. دو ابرنندا  دشوه     جليرننله

هنل بنل داوش  ضندانرل  عینندازشل ع ینم       پنیيی ، دام  علدت

هل  داخ ي ش بل شار    نریشتور نمي ع ینم بیمنلو      نرلا

روبي شدند. دو اين   زطنليش بخشني از     انریشتور مي طليم

دانم جو بل تفلعم چرندوقند جليرزي  شد ش سپس دش جینیه  

 اسنرفلده  طوودرلنوال  شده  بیشرمبل ش بدشن دانم  شده حلصل

 تیمنلو  -1قیاو گیفت. تیملوهل   زطليشي عیلوت بودنند از  

تیملو بل دانم جو همیاه بل دانم بیشنرم رنلنوال    -2بل دانم جو 

تیمنلو بنل تفلعنم چرندوقنند      -4تیملو بل تفلعم چرندوقند  -3

 150هنل  رنلنوال بنم طندت      همیاه بل دانم بیشرم رلنوال. دانم

دوجنم   150هل  طخصوص دو دطنل  هنوا     دقیيم دو  شن

رنیدن  سپس بنل خنلطو     ند ششد  دادهگیاد حیاوت سلنري

سنلعت صنووت    5/1سلز  حیاوتي بنم طندت     شن، ذخییه

. سپس دانم رلنوال  سنیلب شنده دو تیرینب جینیه     پیيیفت

هنل   زطليشني    قیاو گیفنت. دو تمنلطي جینیه    طووداسرفلده

دوصند دو نظنی گیفرنم شند.      10بیابی ن یت ع وفم ثلبت ش 

هنل   دهنده ش تیریب شنیمیليي جینیه   یلتشکطواد خوواري 

هنل بنل   اسنت. جینیه   شده  اوائم 1دشل شملوه  زطليشي دو ج

 نشنخواورنندگلن اسرفلده از جدشل احریلجلت طنواد طرنی    

رلطالً طخ نوط وشزاننم    صووت ش بمتنظیم شد [ 17روچک ]

ش عصی  شش صی  ش شش عصی( همیاه  صی دو دش نوبت 

  .گیفتهل قیاو   زاد دو اخریلو بیه صووت بمبل  ب، 

طنظوو بیوسي عم کید تیملوهل، بلقیملنده خوواک وشز  بم

 شو ، تنوزي   ي ، جمعده خوواکصی  پیش از  هیوشزقیل 

هل دو ابردا   زطليش   بهند از اتمنلم  دشوه    ش ثیت شد. بیه

بنلو قینل از    يی ( توزي  شدند. سپس هی هفرم يکپی علدت

 12تریيم صیحرلهي  سلعت شش صی ( ش پس از طیلنری  

گیسنري شزن رشي، ش اين  وشنند تنل انرهنل  دشوه      سلعت

  زطليش تکیاو شد.

پس از اتملم زطلن  زطليش از هی تیملو سم وأ  بیه رم 

 بم طیلنری  شزن تیملوهل نزدينک بودنند انرخنلب، ش رشنرلو    

پس از رشرلو، بالفلص م طحوطم شکمي بلز ش دسررله  .شدند

طحوطنم   گواو  از نلحیم طی  تل انرهل  قوعنون جندا ش از  

طنظوو ج وگیی  از انريلل طليهنلت   شکمي دام خلوج شد. بم

هل  طخر   وشده روچک ابردا ش انرهل  هضمي بی  ق مت

ب نرم شند.     (Catgut stringهی ق مت بل نخ رنلت رنود    

هل  دشازدهم حدشد هفت سلنریمری یی  بلفري از وشدهگ نمونم

دشازدهنم   طری  بهد ازبهد از شییدان، ژژنوم از هفت سلنري

طرنی  پنس از ژژننوم( انجنلم     ش اي  وم نیز از هفنت سنلنري  

طرنی، جندا ش   هليي بم طول حدارثی نیم سلنريگیفت ش نمونم

 72دوصند بنیا     10گیی  حلش  فیطلعی  دو ظیشف نمونم

هل  بلفري بل اسرفلده از سلعت قیاو داده شدند. سپس نمونم

سننلعت ش ننرم ش پننس از    12 ب جننلو  بننیا  طنندت   

هل   دو سیدهل  طخصوص قیاو داده شدند. نمونمسلز ده طل

رلوگیی  سنی  اعکنل    بل اسرفلده از دسررله هی رورینت بل بم

بنم طندت     هیرندام    100ش  90، 80، 70، 60هل  بل غ ظت

سفید شدن بلفنت بنم    طنظوو بمگیی  شدند. سم سلعت(  ب

طدت شش سلعت دو دش ب  گزي ول يک ش دش قیاو گیفرند. 

طدت شنش سنلعت    هل بل پلوافی  بماشیلع شدن نمونمبیا  

هل  بلفري بل اسرفلده از دو پلوافی  طیاب قیاو گیفرند. نمونم
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عیضنني دو پننلوافی   صننووت بننموت هننل وکهننل  عننقلعننب

گینی  ش بنل رمنک طیکیشتنوم چیخنلن طينلطهي بنم         قلعب

ضنخلطت چهننلو تنل پنننج طیکیشطرنی تهیننم ش بنل اسننرفلده از     

گیی  [. اندازه25 طیز  شدند ]ي  ونگائوز –هملتور ی ی 

هنل  طخر ن  بنل    نمنليي دو بزوگ طوودطالعهمهل  شلخص

ي ، عدسنناسننرفلده از طیکیشسننکو  ديجیرننلل دينننورپچی  

افزاو دينورپچی انجنلم شند  از هنی     ديجیرلل دينورپچیش نیم

نمونم پنج بی  بلفري ش دو هی بی  بنلفري حنداقل چهنلو    

 گیی  شد(. اندازهطیدان طیکیشسکوپي شملو  ش 

 

 های آزمایشیدهنده و تركیب شیمیایی جیره یلتشک. مواد خوراكی 1جدول

 طلده خوواري  دوصد(

 هل   زطليشيجییه

 چرندوقندتفلعم   دانم جو

 بل دانم   بدشن دانم بیشرم رلنوال

 بیشرم رلنوال
 

 بدشن دانم  

 بیشرم رلنوال

 بل دانم  

 بیشرم رلنوال

  10 10  10 10 ع وفم خشک يونجم 

 26 28 62 64 جو  سیلب شده

 36 36 0 0 تفلعم خشک چرندوقند

 7 0 7 0 شده بیشرمدانم رلنوال  

 0 0 4 4 سیو  گندم

 2/16 2/14 12 10 سويل گنجلعم

 3 10 3 10 رلنوال گنجلعم

 0/1 0/1 2/1 2/1  هک سنگ

 2/0 2/0 2/0 2/0 نمک

 6/0 6/0 6/0 6/0 1ش شيرلطیني طکمل طواد طهدني

 تیریب شیمیليي اندازه گیی  شده دوصد(

 3/94 7/93 6/93 5/92 طلده خشک  دوصد(

 0/90 9/89 2/90 8/90 طلده  عي دوصد(

 18 5/18 2/17 3/18 پیشت ی  خلم دوصد(

 32 32 23 24 ديواوه س وعي دوصد(

 6/16 1/17 1/11 6/11  دوصد(س وعز يهمديواوه س وعي طنهل  

 0/41 3/46 5/50 3/55 هل  غیی اعیلفي طحلسم شده  دوصد( یدواتریبوه

 6/4 0/2 1/5 5/2 چیبي دوصد(

 82/2 7/2 97/2 83/2   دو ری وگیم طلده خشک(  طرل رلعیانیژ  قلبل طرلبوعی م  

گنیم   ی ني ط E،2500گنیم شيرنلطی     ی ني طD،200اعم  ي شيرنلطی    ی بهزاو شاحد   A،200اعم  ي شيرلطی   ی بهزاو شاحد  600هی ری وگیم طکمل حلش 1  

گنیم   طی ي 300گیم طس،  طی ي 300گیم  ه ،  طی ي 3000گیم طنرنز،  طی ي 2200گیم طنیزيم،  طی ي 21000گیم ف فی،  80گیم ر  یم،  195ار یدان،  ي نر

 گیم س نیوم.  طی ي 1/1گیطید ش  ی يط12گیم ریلعت،  طی ي 100وش ، 
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 طنظنوو  بنم گیی  بنلفري از وشده    بالفلص م پس از نمونم

ش  pHگیننی  ج ننوگیی  از  سننیب بلفننت(، بننیا  اننندازه  

اسیدهل  چیب زنجیی روتله طليع هضمي وشده  از ق نمت  

هل  ژژنوم ش اي  وم( ، طیلني دشازده ش ق مت ابردايي بخش

گینی  شند.   طری ديجیرنلل انندازه   pHبل اسرفلده از   pHابردا

هنليي  گیی  اسیدهل  چنیب فنیاو نموننم   سپس بیا  اندازه

بنل پلوچنم    شنده  صنلف عیری از طليع هضنمي  طی ي 25طهلدل 

 50عیرنی اسیدسنوعفوويک   ي  چهلو الينم بنل ينک طی ني    رنون

گیی  اسنیدهل  چنیب   دوصد طخ وط شد ش تل زطلن اندازه

[. 25یاد نرهنداو  شند ]  گ يسلنردوجم  -20فیاو، دو دطل  

 ابرندا بیا  تهیی  اعرو  اسیدهل  چیب فیاو طليع هضنمي  

هل بم طدت چهلو سلعت دو دطل  يخچلل طهموعي يخ نمونم

گشليي ش بل دسررله شوتکس همر  شدند. سپس بل اسرفلده 

رنننلوگیی  دسنننررله   [ ش بنننم8شنننده ] توصنننیم از وش 

 100ش طنول   FFAPبل سنرون   ریشطلتوگیافي گلز   ج نت

طیکیشن بنل انرخنلب گنلز نیرنیشژن      25/0طری ش سا  طياع 

 انجلم شد. گلز حلطل، عنوان بم

گیی  تکیاو شنونده،   هل  عم کید  بم وش  اندازهداده

 ]21[( 2/9 ن خم  SASافزاو  نیم   Mixedبل اسرفلده از وشيم

اثنی   عننوان  بنم هنل  تجزيم شدند، دو طندل، بنیه   1بیا  طدل 

طررینی همنیاه دو نظنی گیفرنم      عنوان بم تصلدفي ش شزن اشعیم

شد. داده هل  طیبوط بم بلفت شنلسي، اسیدهل  چیب فیاو 

( بیا  2/9 ن خم  SASافزاو  نیم GLMطليع از وشيم  pHش 

هنل بنم رمنک     تجزيم شدند دو هی دش طدل طینلنری   2طدل 

  زطون دانک  طيلي م شدند.

 + yiljk = µ + Ni + Rj+ Wl+Ak (1وابام 

(N×R)ik + αiljk 
 yijk = µ + Ni+Rj + (N×R)ij + αij (2وابام 

 

طنینع  اثنی   ،Ni؛جلطهنم طینلنری    ، µطرریی شاب رم؛  ،yijk ،رم

اثننی  ،Rj   جننو دو طيلبننل تفلعننم چرندوقننند(؛ریبوهینندوات 

؛    بم طننلبع ریبوهیندوات جینیه   افزشدن دانم بیشرم رلنوال

N×R ،م بیشنرم  افنزشدن دانن   × طنیع ریبوهیدوات اثی طريلبل

، اثنی  Ajطررییی همنیاه؛   عنوان بم، اثی شزن اشعیم Wl ش رلنوال(

 ، خال  بلقیملنده بود.αijkي بلقیملنده بیه دو تیملو؛ ش تصلدف

 

 بحثنتایج 

هل  تحت  زطنليش  هل   زطليشي بی عم کید بیه ییهج ییتأث

هنل   هنل بنل جینیه    شوده شده است. تریيم بیه 2دو جدشل 

داوا  تفلعننم  هننل طيلي ننم بننل جیننیهحننلش  دانننم جننو دو 

چرندوقند اثی  بی طلده خشنک طصنیفي ش ضنیيب تینديل     

هنل  حنلش    غیايي نداشت. وشند طشلبهي دو طيلي م جییه

هل  بدشن دانم رنلنوال  بیشنرم   دانم رلنوال  بیشرم بل جییه

ي دو  زطليشن داو نیود.هل طهنيطشلهده شد ش اثی طريلبل جییه

  چرندوقند بنی عم کنید وشند     تفلعم هل  حلش  ثیی جییهأت

رنم   گنزاو  شند   قنیاو گیفنت؛   يبیوسن  طنوود  هل  نی بیه

 ییش ضیيب تیديل خنوواک ب تحنت تنأث    طصیف خوواک

هنل   [. اسنرفلده از چیبني دو جینیه   2نریفت ]تیملوهل قیاو 

دوصد طلده خشک جییه تأثیی  بنی   4/9پیرن لنریه تل طیزان 

 [18است ]هل نداشرم طیزان طصیف خوواک بیه

طیلنری  افزايش شزن وشزانم تیملوهل   زطليشي دو جدشل 

است. رمریي  افزايش شزن طیبوط بم تیملو  بود  شده اوائم  2

رم بلالتیي  سا  دانم جو وا دويلفت نمود شعي بل جنليرزيني  

بخشي از دانم جو بل تفلعم چرندوقند، طیزان افزايش شزن بهیود 

طنینع چیبني دو    عننوان  بميلفت. اسرفلده از دانم رلنوال  بیشرم 

شزانم شند، رنم   داو افزايش شزن وهل طوجب افزايش طهنيجییه

تنی از تیمنلو تفلعنم    طیزان اي  افزايش دو تیملو بل دانم جو پليی 

هنل  تریينم شنده بنل     چرندو بود. همچننی  شزن نهنليي بنیه   

هل  تریيم شده هل  حلش  دانم بیشرم رلنوال بیشری از بیه جییه

هل  بدشن دانم بیشرم رلنوال بود. اي  تفلشت دو پلسنخ  بل جییه

هل  بل طنلبع طخر   نم رلنوال  بیشرم دو جییهبم اسرفلده از دا

داو شدن اثی طريلبل اي  دش علطل وا طوجب ریبوهیدوات، طهني

 (. 2 جدشل  شد
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 های آزمایشی )كیلوگرم(های تحت جیرههای آزمایشی بر عملکرد بره. اثر جیره2جدول 

SEM 

 تیملوهل  

 

P-value  دانم جو تفلعم چرندوقند 

 اثی طريلبل

 هل جییه

  زطليشي

 هل جییه

 حلش  رلنوال 

 دو طيلبل بیشرم

 هل جییه بل

 رلنوال بدشن

 دانم جو دو

 طيلبل تفلعم

 چرندوقند

 بل دانم

 بیشرم

 رلنوال

 بدشن دانم

 بیشرم

 رلنوال

 بل دانم

 بیشرم رلنوال

 بدشن دانم

 بیشرم

 رلنوال

50/0  89/0  88/0  87/0  43/23  81/23  13/24  61/23  میشزن اشع 

33/1  87/0  92/0  03/0  81/47 a 54/46 a
 71/47 a 90/44 b

 شزن نهليي 

05/0  52/0  75/0  66/0  49/1  48/1  51/1  41/1  طیزان خوواک طصیفي 

72/0  46/0  28/0  51/0  24/5  42/5  33/5  51/5  ضیيب تیديل غیايي 

04/0  03/0  35/0  04/0  289/0 a 269/0 a 286/0 a 256/0 b   طیلنری  افزايش 

 شزن وشزانم

SEM هل: خال  طهیلو طیلنری  

a-c 05/0  داو استهل بل حیشف طرفلشت دو يک ودي  طهني: تفلشت طیلنری>P.) 

 

هنل   تفلعم چرندوقند، بم ع ت شجود پکرنی  رنم گنیشه   

ریبور یل ش طریل دو سنلخرلو طوعکنوعي  ن داوا  ظیفینت    

یی دو عیوو تأخنرهداو  بلال   ب ه رند طوجب ايجلد فلز 

توانند بنل   یی طني تنأخ تفلعم چرندوقند از شکمیم شده ش اين   

ش  ننلز يپکرن هنل  پ ني گلالررووشننلز ش    بهیود بلزدهي  نزيم

ش شزن سلز افنزاي  ینمزطافزايش قلب یت هضم طواد خوواري، 

[. همچننی  طالعهنلت نشنلن    3تنی دو دام شنود ]  وشزانم بلال

اند رم انريلل طليع هضمي بنل شي نکوزيرم بنلال طوجنب      داده

[. اين  عمنل   3ش  2شنود ] هنل  وشده طني  وشد بیشری ریک

یجم طوجب بهیود نر دوش  شده  جیبطوجب افزايش سا  

جییه شود. افزشدن دانم رلنوال  بیشرم بم عم کید حیوان طي

( P<05/0بل جو بلال، سیب بهیود افزايش شزن وشزانم شند   

هنل  شده بل اين  جینیه   يمتریهل  یجم شزن نهليي بیهدونررم 

شده بل جییه بندشن داننم رنلنوال       يمتریبلالتی از حیوانلت 

بیشرم بود. طالعهلت طشلبهي رنم اسنرفلده از داننم رنلنوال      

بنل نشلسنرم بنلال وا    هل  طنیع چیبي دو جییه عنوان بمبیشرم 

ي قیاو داده بلشد دو دست نی نت. شنليد برنوان    بیوس طوود

 pH وا بم تأثیی دانم رلنوال  بیشرم بی  شده  طشلهدهاخرالف 

هنل بخشني از   پليی ، بلرری  pHشکمیم ن یت داد. زيیا دو 

انیژ  دو دسری  وا بیا  حفظ شیب پیشتنوني دو غشنل    

رم اي  طصیف انیژ  بنل  دهند قیاو طي اسرفلده طوودس وعي 

افننزايش احریلجننلت نرهننداو  بننلرری ، رننلهش وشنند     

یجننم رننلهش نیرننیشژن طیکیشبنني دونرهننل ش طیکیشاوگلنی نم 

 [.4وسیده بم وشده وا طوجب طي شوند ]

شنلسني  هنل  بلفنت  هل   زطليشي بی فیاسننجم اثی جییه

 شوده شده است.  5ش  4، 3وشده روچک دو جداشل شملوه 
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 طنوو  بنم ز دانم جو بنل تفلعنم چرندوقنند    جليرزيني بخشي ا

هنل  ضنخلطت طیينم    داو  طوجب افنزايش شنلخص  طهني

عضالني ش عمر ریيپنت ش رنلهش تهنداد غندد بیشننی دو      

هنل ش تهنداد غندد    (. ضخلطت رنیک >05/0Pدشازدهم شد  

هل  حنلش  داننم بیشنرم رنلنوال دو     بیشنی دشازدهم دو جییه

-طهنني  طنوو  بنم لنوال هل  بدشن دانم بیشرم رطيلي م بل جییه

(. اثی طريلبل طنیع ریبوهیدوات بنل  >05/0P  داو  بلالتی بود

غدد بیشنی بنی   اسرثنلء بمهل افزشدن دانم بیشرم رلنوال بم جییه

 داو نیود.طهني طالعهم طوودهل  سليی شلخص

هل  حلش  تفلعنم  هل  تحت  زطليش بل جییهتریيم بیه 

حنلش  داننم طوجنب    هنل   چرندوقند دو طيلي م بنل جینیه  

هل، ضنخلطت بلفنت پوششني،    افزايش اوتفلع ش تهداد ریک

عمر ریيپت ش ن نیت اوتفنلع رنیک بنم عمنر ریيپنت دو       

هل  هل ش تهداد س ول(. ضخلطت ریکP<05/0  ژژنوم شد

جلطي شکل تحت تأثیی جليرزيني بخشني از داننم جنو بنل     

هل  حلش  داننم بیشنرم   تفلعم چرندوقند قیاو نریفت. جییه

 طوو بمهل  بدشن دانم بیشرم رلنوال لنوال دو طيلي م بل جییهر

داو  طوجب افنزايش ضنخلطت بلفنت پوششني شند      طهني

 05/0>Pدو بلفنت ژژننوم    طالعهنم  طنوود هنل   (. فیاسنجم

یی اثی طريلبل طنیع ریبوهیدوات ش دانم رنلنوال قنیاو   تأثتحت 

 نریفت.

سنیب   دو اي  وم، جليرزيني نشلسرم بل تفلعم چرندوقنند، 

-(. جییه>05/0Pافزايش اوتفلع ریک ش طیيم عضالني شد  

هل  بندشن  هل  حلش  دانم بیشرم رلنوال دو طيلي م بل جییه

داو  طوجننب افننزايش طهننني طننوو بننمدانننم بیشننرم رننلنوال 

(. ضنخلطت رنیک   >05/0Pضخلطت بلفت پوششي شدند  

تحت تأثیی اثی طريلبنل طنینع ریبوهیندوات ش افنزشدن داننم      

(. افنزشدن  >05/0Pداو  افزايش يلفت   طهني طوو بمرلنوال 

دانم بیشرم رلنوال سیب افزايش ضنخلطت رنیک دو هنی دش    

هل  حلش  اطل طیزان افزايش دو جییه شد یدواتيریبوهطنیع 

. همچنی  اثنی  بوددانم جو بیشری از جییه بل تفلعم چرندوقند 

ک، هل بی طیيم عضالني، اوتفلع ریک، تهداد رنی طريلبل جییه

هنل   ضخلطت بلفت پوششي، عمر ریيپنت، تهنداد سن ول   

جلطي ش اوتفلع ریک بم عمر ریيپت دو اي  بخش از بلفت 

طالعهم حلضی تأثیی  توجم قلبلهل  وشده اثیگیاو نیود.از يلفرم

شنلخري غندد بیشننی   هل   زطليشي بی ويختداو جییهطهني

  بنلفري دو  هنل  بنی  رنم بیاسنل  بیوسني     طنوو  بود. بم

هل  حلش  دانم جو بدشن دانم بیشرم رلنوال ن یت بنم   یهجی

سناحي از   طنوو  بنم سليی تیملوهل بلفت تیشحي غدد بیشنی 

 (. 1بی  وفرم بود  شکل 

شنننلخري ش تننوجهي بننی ويخننت   جیننیه تننأثیی قلبننل  

[. 9شسنلز بلفنت پوششني دسنررله گنواو  داود ]      سوخت

هل  جیبي وشده روچک بل طووفوعنوژ   ن طنیتی    عم کید

ده ش هیگوننم تریینی دو طووفوعنوژ  طمکن  اسنت اين        بو

[. طالعهلت طشلبهي طلننند  9عم کید وا دچلو اخرالل نمليد ]

 زطليش حلضی رم بل دو نظی گیفر  سا  ثلبت ع وفم تأثیی 

جليرزيني نشلسرم بل تفلعم چرندوقند بل ش بدشن طنیع چیبني  

هنل  پنی رن نلنریه دو حیواننلت     وا دو جینیه  بی بلفت وشده

قننیاو داده بلشنند دو دسننری   طالعهننم طننوودنشننخواورننده 

 نی ت.

هل  حلش  اعیلف بلال سیب گزاو  شده است  رم جییه

هل، عمر ریيپت دو ژژنوم ش ائ ینوم وشده  افزايش طول ریک

[ رنم دو توافنر بنل    11شنوند ] هل  دو حلل وشد طني خوک

شنده بنل    يم تریهل  نرليج تحيیر حلضی است رم دو  ن بیه

هل  ب ندتی ش ریيپت هل  حلش  تفلعم چرندوقند ریکجییه

عمیيری  دو وشده خود داشرند. دو  زطليش ديری اثی ساود 

 طالعهنم  طنوود طخر   نشلسرم بی طووفوطری  وشده روچک 

دوصند نشلسنرم طوجنب     35قیاو گیفت؛ اسرفلده از سنا   

  بلفنت وشده روچنک دو ژژننوم شند     طووفوعنوژ ترییی دو 

هنل  اعینلفي  طلننند تفلعنم       ریبوهیندوات اعرو [. تأثیی25]

بلفننت پوششنني وشده ش توسننهم  سننلخرلوبننی چرندوقننند( 

تحنت  هنل بنیا     بم توانليي  ن  ن تل اندازه زيلد  سلخرلو 



 محسن ساری، نعیم عرفانی مجد، مرتضی چاجی، مرتضی مموئیی، صادق اسداله

 

 1396بهار   1شماره   19دوره 

106 

تأثیی قیاو دادن توعید اسنیدهل  چنیب روتنله زنجینی شاود     

 [.16،15هنل طیبنوط اسنت ]   شده بم وشده ش شي نکوزيرم  ن 

رم اسنیدهل  چنیب روتنله زنجینی،     اند طالعهلت نشلن داده

هل  بلفنت پوششني وشده روچنک وا افنزايش     تکثیی س ول

افزايش غ ظنت فنید  ش رنل اسنیدهل       .[16،15] دهدطي

هنل  بنل تفلعنم چرندوقنند دو  زطنليش      چیب فیاو دو جییه

رند. اگیچم دو از اي  فیضیم حمليت طي )2حلضی  جدشل 

بنم وشده   شده شاود زطليش حلضی شي کوزيرم طواد هضمي 

-اطل بیوسي طنلبع تحيیيلتي ديری نشلن طي نشد یی گ اندازه

[ رم شي کوزيرم تفلعم چرندوقند بم دعینل  23ش 13، 12دهد ]

شجود گیشه ریبور ي طریل س وعز دو طيلي م بنل داننم جنو    

پنوز( ش  پنوز دو طيلبنل ينک سنلنري    سلنري 9/1بلالتی است  

ي اسنت رنم بنی    عنواط   جم نم  ازاحرملالٌ اي  طوضنوع نینز   

فی يننند ییگننیاو بلشنند. زيننیا تأث  وشده روچننک طووفوعننوژ

 تزايدشسلز س ول وشده روچک تلبهي از نیب  پويل  سوخت

 -ریيپنت، طهنلجیت دو طنول طحنوو ریيپنت      هنل  س ول

هل ش خیشج س ول از وأ  ریک از طیير طیگ س وعي  ریک

بنل   حضوو طنليع هضنمي   .[13ش 12] است يش ويز  س وع

طیزان از دسنت   طجلو  دسررله گواو دو  لالشي کوزيرم ب

ش  ش طنجنی بنم الغنی    داده هل وا افنزايش  دادن س ول ریک

هنل   اسرفلده از جینیه  .[19شود ]طي هلریک افزايش اوتفلع

بل اعیلف بلال، بل تحیيک زيلد حیرلت ديواوه دسررله گواو  

 .[19شنوند ] ا  اي  بخش طيطوجب افزايش بلفت طلهیچم

هنل  نرنليج  زطنليش حلضنی     اي  سلزشرلو دو توافر بل يلفرم

است رم دو  ن جليرزيني نشلسرم بل تفلعم چرندوقند طوجب 

داو طیيم عضالني دو دشازدهم، ژژنوم ش اي  وم افزايش طهني

 عمر ریيپنت ریک بم اوتفلع شد. دو  زطليش حلضی ن یت 

يش زاافن بل جليرزيني نشلسرم بل تفلعم چرندوقنند دو ژژننوم   

طهیلو طفید بیا  بی شود ظیفینت گنواو     يلفت. اي  ن یت 

 هنل ن یت اوتفلع رنیک . زيیا افزايش دو وشده روچک است

بیا   ظیفیت بلفت پوششيافزايش  بم ع تعمر ریيپت بم 

هضم دو فنلز طوروسني طوجنب افنزايش ظیفینت جنیب       

[. افزايش ن یت اوتفلع ریک بم عمر ریيپت دو 6شود ] طي

ند طوجب بهیود هضم ش جیب طواد طرنی  دو  تواوشده طي

حیوان شود. همی رري طثیت بی  اوتفلع ریک بل شزن بندن  

ش طصیف طلده خشک دو حیوانلت ، دعیل اي  اطی ذری شده 

شنلسني سی نرم دسنررله    طالعهنلت بلفنت  [. 25ش 24است ]

طخنلطي  غندد  عنوان  غدد بیشنی بماند رم  نشلن دادهگواو  

هليي طیرب عوعمغدد . اي  دنیاو داودو زيی طخلط دشازدهم ق

 عوئول طخنلطي   از طوو عمده بم رم ي ه رندبخش تیشحبل 

غندد بیشنیطوروسنل    طجنلو  تیشنحي   ش  انند  شده تشکیل

وسنند ش دو  ا  وا شکلفرم ش بم پليم ریيپت وشده طني طلهیچم

سلزند. غدد بیشنی دو پلسنخ   نجل تیشحلت خود وا  زاد طي

رنند. اعکلعی  طليع اعکلعی  تیش  طيبم تحیيک پلواسمپلتیک 

ریمو  طهده رمنک نمنوده ش بننلبیاي      pHسلز   بم خنثي

شنده از   هنل  تیشن    زطینم وا بیا  فهلعیت طنلسنب  ننزيم  

[. يکي ديری از اعملل غدد بیشننی  20رند ]پلنکیا  طهیل طي

اسنیديرم   طهلورنندهتوعید فلرروو وشد اپیدوطي است رم يک 

[. عالشه بی طنواود  20ده بم وشده است ]قو  طریشحم از طه

بلال غدد بیشنی بل تحیيک تکثیی بلفت پوششي وشده طوجب 

[. بیخني طحيينی    6شنوند ] هل  طخلط طني بلزسلز  زخم

هل  بلرریينليي تیشن    اند رم غدد بیشنی  نزيمپیشنهلد ریده

هنل بنم   توانند بل انريلل ايمونوگ نوبی  طي احرملالًرنند رم طي

ییاخرصلصي رمک غ  وشده دو سلزشرلو دفلعي داخل طجیا

[. اگیچم طالعهلت طشلبهي رنم غندد بیشننی وا دو    6نمليند ]

شیاي  تریيم بل طننلبع طخر ن  ریبوهیندواتي دو گوسنفند     

طننوود بیوسنني قننیاو داده بلشننند دو دسننری  نی ننت اطننل  

سلزشرلو طیروو احرملالً دو توافر بل نرليج  زطنليش حلضنی   

هنل  حنلش  نشلسنرم بنلال بنم دعینل       است رم دو  ن جینیه 

( طوجب افزايش  6تی نمودن شییابم هضمي  جدشل  ید اس

هنل شنده   غدد بیشنی ش تخیيب سناحي بلفنت تیشنحي  ن   

 است.
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طیلنری  غ ظت فید ، غ ظت رل ش ن نیت اسنرلت بنم    

  هنل پیشپیونلت اسیدهل  چیب فیاو طليع هضمي ق نمت 

 شوده شنده اسنت. دو    6طخر   وشده روچک دو جندشل  

هل  حلش  تفلعم دو طيلي م بل هل بل جییهدشازدهم، تریيم بیه

داو سنهم طنوالو   حنلش  نشلسنرم، افنزايش طهنني     هل جییه

اسرلت، طجموع ش ن یت اسرلت بنم پیشپیوننلت وا طوجنب    

همچنننی  سننهم طننوالو پیشپیونننلت دو    (.P<05/0شنند  

هل  حنلش  داننم   دانم جو بلالتی بود. جییه تیملوهل  حلش 

هنل  بندشن طنینع چیبني،     بیشرم رلنوال دو طيلي نم بنلجییه  

داو سهم طوالو اسرلت ش ن یت اسنرلت  طوجب رلهش طهني

فننید ،  غ ظننت(. همچنننی  P<05/0بننم پیشپیونننلت شنند 

طجموع ش ن یت اسرلت بم پیشپیونلت تحت تأثیی اثی طريلبل 

 هل قیاو نداشت. جییه

و ژژنننوم، سننهم طننوالو اسننرلت، پیشپیونننلت ش رننل   د

هنل   هل  تریيم شده بنل جینیه  اسیدهل  چیب فیاو دو بیه

( اطنل ن نیت   P<05/0حلش  تفلعم چرندوقنند بنلالتی بنود     

اسرلت بم پیشپیونلت تحت تأثیی جليرزيني بخشني از داننم   

 جو بل تفلعم چرندوقند نیود. 

 

 

 

 الف  ب

 

 

 

 پ  ت

. نمای میکروسکوپی دیواره دوازدهه، تخریب سطحی غدد برونر در جیره حاوی نشاسته بدون دانه برشته كانوال )الف( 1شکل

های حاوی تفاله شده با جیره یهتغذهای شده با دانه جو و دانه برشته كانوال )ب(، دام یهتغذهای در مقابل سایر تیمارها )دام

های حاوی تفاله چغندرقند به همراه دانه برشته كانوال )ت(( مشهود است. )رنگ شده با جیره یهتغذهای پ(، دامچغندرقند )

 (.100نمایی ائوزین و بزرگ -آمیزی هماتوكسلین
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همچنی  غ ظت رنل اسنیدهل  چنیب فنیاو ش ن نیت      

هل  حلش  شده بل جییه  يمتریهل  اسرلت بم پیشپیونلت بیه

شنده بنل     ينم تریهنل   دانم بیشرم رلنوال دو طيلي نم بنل بنیه   

تنی   يی پلداو  طهني طوو بمهل  بدشن دانم بیشرم رلنوال  جییه

(. غ ظنت فنید ، رنل ش ن نیت اسنرلت بنم       P<05/0بود  

 هل نیود. یی اثی طريلبل جییهتأثپیشپیونلت تحت 

طينداو اسننیدهل  چننیب فننیاو وشده روچننک گوسننفند  

[. 13رمری از اسیدهل  چیب فیاو شنکمیم اسنت ]   شدت بم

هنل  هنل  وشده طنو   گزاو  شده اسنت رنم وشند رنیک    

هننل  یجننم تزويننر اسننیدهل  چننیب فننیاو دو دشز    دونر

 [. 24يلبد ]وژيک افزايش طيیزيوعف

 دو جندشل طليع هضنمي   pHهل   زطليشي بی اثی جییه

طليع هضمي دو دشازدهنم ش   pH شوده شده است.  6شملوه 

هنل   هنل بنل داننم جنو دو طيلي نم بنل بنیه       ژژنوم تریيم بیه

داو  پنليی  بنود   طهنني  طوو بمشده بل تفلعم چرندوقند  يمتری

 05/0>P .)pH ل  دشازدهم ش ژژننوم  هطليع هضمي ق مت

هل  حلش  دانم بیشرم رلنوال دو هل  تریيم شده بل جییهبیه

هل  بدشن دانم بیشنرم  هل  تریيم شده بل جییهطيلي م بل بیه

هل بل طنلبع طخر ن   رلنوال عحل  عدد  بلالتی بود. تریيم بیه

ریبوهیدوات  دانم جو ش تفلعم چرندوقنند( ش افنزشدن داننم    

ییگنیاو  تأثطليع هضمي ق نمت اي  نوم    pH بیشرم رلنوال بی

طنليع هضنمي   pH هنل   زطليشني بنی   نیود. اثی طريلبل جییه

داو نینود. همچننی    هل  طخر   وشده روچک طهنني بخش

طنليع هضنمي    pHداد رم طینزان  هل  اي  تحيیر نشلن يلفرم

 صنووت  بنم ( از سمت دشازدهم بم سنمت اي  نوم   6 جدشل 

 يلفت .  يشافزاخاي 

هنل  طخر ن    هل  حنلش  ن نیت  ي اثی جییهدو تحيیي

هنل  طخر ن  وشده   طنليع هضنمي ق نمت    pHنشلسرم بنی  

 pHي قیاو گیفت؛ نرنليج نشنلن داد رنم    بیوس طوودروچک 

جینیه   نشلسرمبم دشازدهم بل افزايش  شده شاودطليع هضمي 

 [. 25رلهش يلفرم بود ]

 pH  نشلسرم طوجنب افنزايش   جل  بماسرفلده از پکری  

ايني رنم اثنی    [. طالعهنم 25وشده روچک شند ]  طليع هضمي

طنليع هضنمي    pH چیبي بم همیاه طنلبع ریبوهیندواتي بنی   

ي قنیاو داده بلشند   طوودبیوسشاوده شده بم وشده روچک وا 

طنليع   pHداو دو طينداو  دو دسری  نی نت. تفنلشت طهنني   

هضمي دو دشازدهم ش ژژنوم طمک  است بنم ع نت تجزينم    

شد  ن بم وشده روچک بلشد. نلقص نشلسرم دو شکمیم ش شو

ديدگي اي   یب س( ش 3تریییات دو تهداد غدد بیشنی  جدشل

( از اين  فیضنیم   1هل  حلش  نشلسرم  شکل غدد دو جییه

 .رندحمليت طي

بی اسل  نرليج حلصل، جنليرزيني داننم جنو بنل تفلعنم      

هل  هل دو جییهچرندوقند ش افزشدن دانم بیشرم رلنوال بم  ن

بل رن لنریه بلال بم دعیل فیاهمي اسیدهل  چیب فیاو بیشنری  

طنليع هضنمي    pHنمنودن   تنی  طرهنلدل دو وشده ش همچنی  

ينت عم کنید   نهل دوش  هنل  بلفنت وشده  طوجب وشد ریک

شود، طالعهلت بیشری دو اي  خصوص توصیم هل طيبهری بیه

 شود.طي
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Abstract 

The effect of partial replacement of barley with sugar beet pulp (SBP) with and without roasted canola 

seeds (RCS) on the performance, morphology, VFA and digesta pH in the small intestine of finishing 

lambs was investigated. In this study 24 Arbia male lambs with average body weight of 23.7±2.5 kg were 

used in a 2 × 2 factorial experiment over 84 days. Treatments were carbohydrate factor (barley or SBP) 

and roasted canola seed (with and without RCS). Partial replacement of barley with SBP significantly 

increased average daily gain (P < 0.05). Partial replacement of barley grain with SBP increased thickness 

of muscle, crypt depth and Brunner’s glands in duodenum and villus height, villous width, villus number, 

thickness of the epithelium, thickness of muscle, crypt depth and villous height to crypt depth in jejunum 

and villus height and thickness of muscle in ileum (p<0.05). Feeding lambs with diets containing RCS 

significantly increased Brunner’s glands, villus number and the thickness of the epithelium (P<0.05). 

Partial replacement of barely by SBP and adding RCS to diet increased significantly concentration 

individual VFA, total VFA and digesta pH in duodenum and jejunum. Based on the results, the 

performance of lambs improved as a result of partial replacement of barley with SBP and addition RCS to 

diets with high concentrate due to changes in the density of volatile fatty acids, digestive fluid pH of the 

small intestine and the development of the small intestine tissue morphology. 

Keywords: Fattening lambs, Fat sours, Morphology, Volatile Fatty Acids small intestine 
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