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مقدمه :دستگاه گوارش پرندگان اصلىترين وظيفه را در رشد پرنده به ويژه طيور گوشتى بر عهده دارد .رشد و توسعه دستگاه گوارش در جوجههاى
گوشتى گام حياتى در جهت استفاده از مواد مغذى با منشأ خارجى محسوب مىشود .اعتقاد بر اين است كه ويلىهاى بلندتر مىتوانند بازده استفاده
از خوراك را در جوجه بيشتر كنند و در نتيجه عملكرد بهتر شود .اين مسئله به صورت قابل توجهى وزن نهايى بدن را تحت تأثير قرار مىدهد .اين
توسعه طى افزايش مساحت ناحيه جذبى اين دستگاه رخ مىدهد ،در واقع افزايش طول و عرض ويلىهاى روده سطح ﻻزم جهت هضم و جذب و
فعاليتهاى آنزيمى را فراهم مىكند .شناخت تغييرات بافت شناسى دستگاه گوارش پرندگان ،در ارتباط با مصرف مواد خوراكى مختلف و تأثيرات
آنها در قابليت هضم و جذب رودهاى مىتواند به اصﻼح جيره و در نتيجه باﻻ بردن توان توليدى پرندگان كمك كند .روش كار :در اين پژوهش از
 ١٥٠قطعه جوجه گوشتى نر و ماده يك روزه كاب  ٥٠٠در طرح آزمايشى فاكتوريل با هفت تيمار و دو تكرار كه هر تكرار شامل  ٧٥جوجه گوشتى
بود استفاده شد .تمام گروهها از يك جيره استاندارد يكسان برخوردار شدند .آزمايش به مدت هفت هفته بوده و هر هفته  ١٢قطعه جوجه گوشتى نر
و ماده از هر تكرار به طور مساوى انتخاب و نمونههايى از طول روده باريك ) ٥٠ ،١٠و  ٩٠درصد روده( جهت بررسى ارتفاع و عرض پرزها ،عمق
كريپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق كريپت نمونه بردارى شد .بحث و نتيجه گيرى :نتايج به دست آمده نشان داد كه تأثير سن جوجههاى گوشتى
با جنسيت مختلط در هر سه قسمت روده بر فرا سنجههاى ارتفاع پرز ،عرض پرز ،عمق كريپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق كريپت معنىدار بود
) ،(>٠,٠٥pبه طورى كه در بخش دئودنوم بيشترين ارتفاع پرز در هفتههاى پنجم ،ششم و هفتم بوده و عرض آن از هفته سوم روند كاهشى داشته
و در هفته هفتم به كمترين مقدار خود رسيد .بيشترين مقدار عمق كريپت در هفته ششم و نسبت ارتفاع پرز به عمق كريپت در هفتههاى چهارم،
پنجم و هفتم اتفاق افتاد .در بخش ژوژنوم نيز بيشترين ارتفاع و عرض پرز و نسبت ارتفاع بر عمق مربوط به هفته هفتم بوده ولى بيشترين اندازه
عمق كريپت در هفته ششم مشاهده شد .همچنين در قسمت ايلئوم از نظر ارتفاع پرز بيشترين اندازه آن در هفته هفتم ،عمق كريپت در هفتههاى
اول ،پنجم ،ششم و هفتم و نسبت ارتفاع پرز به عمق كريپت در هفته اول مشاهده شد .در قسمتهاى مختلف روده ،جنسيت جوجههاى گوشتى بر
صفات ارتفاع پرز ،عمق كريپت و نسبت ارتفاع به عمق اثر معنى دارى داشته ) (>٠,٠٥pولى بر عرض پرز بى تأثير بود.

١٠١

