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چکیده

  

میانگین وزن تولد به ترتیب  با) به تعداد مساوي نر و ماده( رأس بزغاله شیرخوار از نژاد مرغوز 16ز تعداد در این آزمایش، ا

طور تصادفی در یکی از بندي و بههاي هر جنس براساس وزن تولد گروهبزغاله.  کیلوگرم استفاده شد)3/2 ± 16/0( و )7/2 ± 11/0(

تولید شیر، خوراك . منظور شدند) شیر مادر، برگ یونجه و کنسانتره(و تکمیلی ) گ یونجهشامل شیر مادر و بر(دو گروه غذایی شاهد 

. برداري شد روز یک بار نمونه28 و 15ترتیب هر برداري و از پوست و الیاف به صورت روزانه دادهمصرفی و افزایش وزن زنده به

هاي گروه تکمیلی افزایش وزن روزانه بزغاله. دار نبودگانه معنیهاي چهارتفاوت میانگین شیر و ماده خشک مصرفی روزانه در گروه

در پوست ) S/P(هاي ثانویه به اولیه هاي ثانویه و نسبت فولیکولاثر جنس و جیره تکمیلی بر تراکم فولیکول). >P 05/0(بیشتر بود 

نتایج ). P> 01/0 وP> 05/0ترتیب به(دار بود عنیولی اثر جیره و جنس بر میانگین شاخص فولیکولی ثانویه و اولیه م. دار نبودمعنی

هاي شیرخوار دهد که استفاده از جیره تکمیلی سبب افزایش سرعت رشد و بهبود شاخص فولیکولی پوست در بزغالهحاصل نشان می

  .گرددمرغوز می

  جیره تکمیلی، شاخص فولیکولی، شیر بز، فولیکول اولیه، فولیکول ثانویه: کلمات کلیدي
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  مقدمه

هاي اولیه و ثانویه موجـود      الیاف در اثر فعالیت فولیکول    

 لــذا چگــونگی آرایــش ،شــوددر پوســت حیــوان تولیــد مــی

. باشـد هاي موجود در پوست در تولید الیاف مؤثر می     فولیکول

گیري تراکم فولیکولی پوست حیـوان      این خصوصیت با اندازه   

و یا  ) S/P(به اولیه   هاي ثانویه   در واحد سطح، نسبت فولیکول    

چـون تـراکم    . )3(گـردد   شاخص تعداد فولیکولی تعیـین مـی      

تواند درنتیجه تغییر اندازه پوسـت متغیـر باشـد،          فولیکولی می 

براي تشخیص نسبت فولیکول هاي بالغ ثانویه بعد از تولد، از         

. شــود و شـاخص تعـداد فولیکـولی اسـتفاده مـی     S/Pنـسبت  

ادهاي مختلف گوسـفند و بـز       هاي اولیه در پوست نژ    فولیکول

نمایند، ولی در هنگام تولد، کامل و بالغ بوده و الیاف تولید می    

رغم وجـود در    هاي ثانویه علی  مراحل تکامل و بلوغ فولیکول    

  ســنی کــه کلیــه. شــودزمــان تولــد، پــس از تولــد آغــاز مــی

هاي ثانویه موجود در پوست بره و بزغاله کامالً بـالغ           فولیکول

ـ      ه تولیـد الیـاف هـستند، در نژادهـاي مختلـف        شده و قـادر ب

ایـن سـن در نژادهـاي اهلـی         . باشدگوسفند و بز متفاوت می    

هاي مختلف بز آنقوره    گوسفند یک تا چهار ماهگی، در واریته      

 مــاهگی 4-5 مــاهگی و در بزهــاي تولیدکننــده کــشمیر 6-4

در پوست هر دو جنس نـر و        ). 8 و   4،  2(گزارش شده است    

   مرغــوز نظیــر ســایر نژادهــاي بــز، تــراکمهــايمــاده بزغالــه

 پس از   S/Pهاي ثانویه بالغ و فعال و همچنین نسبت         فولیکول

بیشترین سرعت این افزایش تا سـن       ). 1(یابد  تولد افزایش می  

ــسبت   هفتگــی 14-16 در ســن S/Pدو هفتگــی و حــداکثر ن

از مهمترین عوامل مؤثر بر چگونگی رشـد و  . شودمشاهده می 

هــاي موجــود در پوســت گوســفند و بــز و تکامــل فولیکــول

همچنین مقدار و کیفیت الیاف تولیدي در زمان بلـوغ، تغذیـه            

مادر در طول آبستنی و در ابتداي سـن نـوزاد گـزارش شـده               

اي در طول ماه آخر آبستنی مادر تغذیه بهبود شرایط). 6(است 

و زمـان شــیر خــوردن نــوزاد ســبب افــزایش رشــد و تــراکم  

این امر در زمان بلوغ     . شودیه در گوسفند می   هاي ثانو فولیکول

مورد میزان پشم تولیدي گوسـفند و مـوهر در بـز آنقـوره               در

اي اثـر مثبـت بـر       مشاهده شده است، ولی بهبود شرایط تغذیه      

مقدار و کیفیت الیاف تولیدي بزهاي تولیدکننده کرك نداشـته          

ه هدف از انجام این آزمایش، تعیین اثر اسـتفاد        ). 9 و   8(است  

از یک جیره تکمیلی در دوران شـیرخوارگی بـر رشـد بـدن،              

خصوصیات فولیکولی پوست و مقدار و کیفیت الیاف تولیدي         

  .باشدهاي نر و ماده بز مرغوز میدر بزغاله

  مواد و روشها

این آزمایش در ایستگاه پرورش گوسفند و بز دانـشکده          

ر کرمانـشاه از اواخـ    واقـع در شـهر        دانشگاه رازي  ،کشاورزي

  .انجام شد 1385-86هاي اسفند تا اوایل مرداد ماه سال

بـه تعـداد   ( رأس بزغاله مرغوز زایش بهـاره  16از تعداد   

ــاده  ــر و م ــساوي از ن ــه ) م ــده ب ــانگین وزن زن ــا می ــبب   ترتی

ها تا  بزغاله.  کیلوگرم استفاده شد   3/2) ± 1/0( و   7/2 )± 1/0(

هر جـنس     در سه روز پس ازتولد همراه با مادر بوده و سپس         

 14سپس از سن    . براساس وزن زنده به دو بلوك تقسیم شدند       

هر گـروه   (طور تصادفی در یکی از دو گروه غذایی         هروزگی ب 

جیـره  . منظور شدند ) غذایی چهار رأس نر و چهار رأس ماده       

غذایی براي گروه اول شامل شیر مادر و دسترسی آزاد به برگ 

 مـادر، دسترسـی   شامل شـیر و براي گروه دوم) شاهد(یونجه 

کنـسانتره  . بود) تکمیلی(آزاد به برگ یونجه و غذاي کنسانتره        

شامل ذرت، کنجاله سویا، سبوس گندم و جو با انـرژي قابـل             

 گرم 180 مگاکالري و 11/3ترتیب متابولیسم و پروتئین خام به

گیـري شـیر    بـراي انـدازه   . در هر کیلوگرم مـاده خـشک بـود        

در ابتدا  ) ظهر از صبح و بعد  ( مصرفی، هر بزغاله در دو نوبت     

با ترازوي دقیق وزن شده و سپس به مدت یک ساعت با مادر      

 ،پـس از مـصرف شـیر      . خود همراه بود و مجدداً توزین شـد       

جیره روزانه در آخورهاي جداگانه براي هر گروه، توزیع شـد      

بـرداري  و در پایان هر هفته باقیمانده خوراك توزین و نمونـه          

  .گردید

ن مـاده خـشک و پـروتئین خـام خـوراك و      بـراي تعیـی  

 100طـور جداگانـه     هباقیمانده آن، از شیر مصرفی هر بزغاله ب       

لیتر در پایان هر ماه و از سایر اجزاي جیره و باقیمانده آن     میلی

ماده خشک و پروتئین خـام  . گیري شددر پایان هر هفته نمونه 

  گرادسانتی درجه 105خانه ترتیب با استفاده از گرمها بهنمونه

  .و روش کلدال تعیین گردید

هـاي ثانویـه و اولیـه و        گیري تراکم فولیکول  براي اندازه 

متـر مربـع از قـسمت میـانی        ، یک سـانتی   S/Pهمچنین نسبت   
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 روزگـی در    105 تا   30پهلوي سمت راست هر بزغاله از سن        

در ابتـدا محـل      ).1( گیري شـد  بار نمونه   روز یک  15فواصل  

ه از ماشین مخصوص تراشیده شد و پس از         موردنظر با استفاد  

لیتـر   میلـی  5/0تزریـق   (حسی موضـعی    ضدعفونی و ایجاد بی   

برداري به وسـیله ترفـاین انجـام    ، نمونه)لیدوکائین یک درصد 

ها بالفاصـله در ظـروف جداگانـه حـاوي محلـول            نمونه. شد

در . داده شـد تـا تثبیـت شـوند          درصـد قـرار    10فرمالین بافر   

هاي پوست پس از تثبیت در محلول فرمـالین    هآزمایشگاه نمون 

سدیک بـا  درصد حاوي فسفات مونوسدیک و فسفات دي37

اســتفاده از دســتگاه خودکــار هیــستوکینت
1

در طــی مراحــل  

آوري آبگیري و شفاف کردن با الکل اتیلیـک و گزیلـل عمـل            

ها پس از آغشته شدن به پارافین بـه طـور           سپس نمونه . شدند

ارتمجزا در قالب لوکه   
2

 قرار داده شد، تا پس از اضافه کردن         

ها تا زمان بـرش در      قالب. گیري انجام گیرد  پارافین عمل قالب  

هـاي  از قالـب  . گراد قـرار داده شـدند      درجه سانتی  -20دماي  

 میکـرون بـا     هـشت هـایی بـه قطـر       حاوي نمونه پوست برش   

 50استفاده از دستگاه میکروتوم تهیه و در محیط آبی با دمـاي   

مـرغ و   هاي آغشته به سفیده تخم    گراد بر روي الم    سانتی درجه

پـس از   . و چنـد دانـه تیمـول منتقـل شـدند          ) 1:1(گلیسیرین  

گراد به مـدت   درجه سانتی40خانه ها در گرمخشک کردن الم 

. ها به روش سـاکپیک انجـام شـد        آمیزي برش یک شب، رنگ  

ها نهاي ثانویه و اولیه و ضمائم آشناسایی و شمارش فولیکول

 100نمـایی   با استفاده از میکروسکوپ آزمایشگاهی با بـزرگ       

ها در واحد سـطح پوسـت بـا         تراکم فولیکول . صورت گرفت 

استفاده از یک عـدد عدسـی چـشمی مـشبک میکروسـکوپی             

هاي پوست به هنگام عبور از مراحل      نمونهچون   .تعیین گردید 

 تـراکم   لـذا  ،شوندمختلف آزمایشگاهی تا حدودي منقبض می     

. شـد فولیکولی محاسبه شده در یک ضریب تـصحیح ضـرب           

  :محاسبه شدزیر این ضریب از رابطه 

  

                                                            

1!- Hictokinete

2!- Leukhardt

                                                        K = R2/R1  

1(  

 شعاع نمونه پوست R1 ضریب تصحیح، K ،در این رابطه

 شعاع نمونه پوست پس از انجام       R2 برداري و در هنگام نمونه  

ــشگاهی اســتمراحــل ــراي محاســبه تــراکم واقعــی .  آزمای ب

ــولی ــل) RD (فولیک ــده  از حاص ــبه ش ــراکم محاس ــرب ت   ض

در ) CD ای متر مربع ها در هر میلی   تعداد فولیکول (ها  فولیکول

  ).7(شود  استفاده میتصحیحضریب 

RD = CD * K   

2(  

 گروه فولیکولی   12در هر اسالید تهیه شده       ،ترتیببدین

. هاي ثانویه به اولیه شـمارش شـد        فولیکول براي تعیین نسبت  

  : محاسبه شد زیر از رابطهسپس شاخص تعداد فولیکول

703/0
 فولیکولشاخص تعداد= تراکم فولیکول × ) وزن زنده حیوان(

 3(

 روزگی هـر    112 تا   28سن   ها از از الیاف تولیدي بزغاله   

  در ناحیـه   ،براي این منظور  . برداري شد نمونه بار  روز یک  28

متر  سانتی 10  ×10 میانی پهلوي سمت چپ هر بزغاله حدود      

سـپس در    چینی تا سطح پوست چیده شد،     توسط ماشین پشم  

 پـنج   پـنج در    هفته با استفاده از یک قاب مربع       چهارپایان هر   

اري و الیاف ذگمتر، سطح میانی ناحیه چیده شده عالمتسانتی

سـطح  چـین آزمایـشگاهی تـا       تولیدي آن توسط ماشین پـشم     

آوري شـده از سـطح      الیـاف جمـع   ). 9( پوست تراشـیده شـد    

موردنظر براي هر بزغاله با ترازوي دقیق تـوزین و سـپس تـا              

در آزمایـشگاه   . عملیات بعدي در کیسه در بسته نگهداري شد       

 70( براي تعیین مقدار الیاف شسته شده، هر نمونه در آب گرم 

شـدن در  شستشو داده شد و پس از خشک   ) گراددرجه سانتی 

قطر الیاف با استفاده از     . محیط آزمایشگاه مجدداً توزین گردید    

 برابر مجهز به    1000نمایی  یک دستگاه میکروسکوپ با بزرگ    

براي ایـن کـار از هـر نمونـه الیـاف            . عدسی مدرج تعیین شد   

 تـار اسـتفاده شـد    100از حـدود     طور تـصادفی  هشسته شده ب  

)11(.  
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  تجزیه و تحلیل آماري

هاي تکرار گیريو اندازه GLM حاصل با روش هايداده

شده
1

  1/9براي این کار از نسخه .  تجزیه و تحلیل شدند

مدل آماري طرح به صورت .  استفاده شدSASافزار آماري نرم

  :باشد میزیر

Yijk = µ + Ai + Sk + Eai.k + Bj + ABij + SBkj + ASBikj + β(Xijk -

X) + Ebijk

4(  

 و زمان i مشاهده مربوط به تیمار Yijkدر این رابطه، 

اثر  Sk اثر تیمار، Ai میانگین کل، k ،µ در جنس jگیري اندازه

 اثر k(، Bj در جنس iاثر تیمار ( خطاي اصلی Eai.kجنس، 

 اثر مثقابل جنس j ،SBkj در زمان i اثر متقابل تیمار ABijزمان، 

k در زمان j ،ASBikj اثر متقابل تیمار iدر جنس  k در زمانj، 

(Xijk - X)β وزن تولد به عنوان متغیر کمکی و Ebijk خطاي 

ها، از آزمون دانکن براي مقایسه میانگین. باشدفرعی می

 01/0( و )P> ٠5/٠(دار در سطوح استفاده و تفاوت معنی

<P (ثبت گردید.  

  

  نتایج و بحث

  خوراك مصرفی و تغییرات وزن زنده

بزغاله در طول آزمایش  میانگین شیر مصرفی روزانه هر

 حداکثر شیر .نبود دار گرم و تفاوت دو گروه معنی574

  بارسه تا چهارمصرفی در طول آزمایش در طول هفته 

شیردهی ماده بزها و مصادف با اوج شیردهی بود و پس از آن 

  ).1شکل ( کاهش یافت 19تدریج تا هفته به

ها  روزگی بزغاله126تفاوت میانگین وزن زنده در سن 

ولی اثر جنس و اثر متقابل جنس و . دار نبوددر دو گروه معنی

هاي نر وزن بزغاله). P> 05/0( دار بود معنیزندهجیره بر وزن

 همچنین وزن. بودها  روزگی بیشتر از ماده126در سن 

هاي ماده این گروه هاي نر جیره تکمیلی نسبت به بزغالهبزغاله

  .)1جدول ) (P> 05/0(بود  بیشتر و گروه شاهد

ي هااي بزغالهنشانه بهبود شرایط تغذیهتواند این نکته می

  . در اثر تأمین مواد حاوي نشاسته بیشتر باشدگروه تکمیلی

  

  

                                                            

1 - Repeated Measurements

 منابع الزم براي افزایش نسبت اسید ،زیرا در این صورت

ترتیب گردد و بدینمیپروپیونیک تولیدي در شکمبه فراهم 

  ).5(باشد د آن مؤثر میدر مراحل نهایی رشد در بهبو

  تراکم فولیکولی

یک از مراحل هاي ثانویه و اولیه در هیچتراکم فولیکول

 تفاوت تراکم .دار نبوددر دو گروه معنی بردارينمونه

دار برداري معنیهاي نمونههاي ثانویه و اولیه در دورهفولیکول

ه در هاي ثانویه و اولیبیشترین تراکم فولیکول). P> 01/0(بود 

برداري مشاهده دوره اول و کمترین آنها در دوره ششم نمونه

  .)3 و 2هاي جدول(شد 

هاي هاي اولیه و ثانویه در پوست بزغالهفولیکول

 ،آزمایشی همانند آنچه که در گزارش اخیر مالحظه گردید

تایی فولیکول اولیه و تعداد متفاوت هاي سهغالباً در گروه

این نوع آرایش فولیکولی در . )1 (شتفولیکول ثانویه قرار دا

بز مرغوز همانند آن در پوست گوسفند و بزهاي پوست 

هاي اولیه و ثانویه در تراکم فولیکول. )7 و 4 (باشدکشمیر می

هاي قرار گرفته در چهار گروه آزمایشی با پوست بزغاله

افزایش سن کاهش یافت که احتماالً ناشی از توسعه پوست 

 جیره غذایی تأثیر ،در این آزمایش. ها بودغالهدرنتیجه رشد بز

. هاي اولیه و ثانویه نداشتداري بر تراکم فولیکولمعنی

هاي مشابه در این مورد نتایج متفاوتی را گزارش بررسی

در برخی از این گزارشات نشان داده شده است که . اندکرده

یه هاي اولسطوح تغذیه باالتر از نگهداري بر تراکم فولیکول

اثر است، ولیکن در مقابل آنقوره بی و بز در پوست گوسفند

  داريطور معنیههاي ثانویه بسبب افزایش تراکم فولیکول

سطح تغذیه باالتر از متوسط باعث افزایش ). 10(گردد می

دهنده پیاز فولیکول، کاهش تعداد هاي تشکیلحجم سلول

ت گرفته  تقسیم میتوز صورهاي پیاز فولیکول و کاهشسلول

رسد که لذا به نظر می). 12(گردد در سطح پیاز فولیکول می

هاي اولیه و تأثیر بودن اثر تغذیه بر تراکم فولیکولعلت بی

ثانویه در آزمایش حاضر ناشی از همبستگی مثبت سطح تغذیه 

باال با حجم فولیکول و همبستگی منفی حجم فولیکول با 

  .نسبت فولیکولی باشد

  

  

  



هاي شیرخوار مرغوزهاي پوست و خصوصیات الیاف در  بزغالهاثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول:  و همکارانعبدالملکی

27

  هاي شیرخوار مرغوزبزغالهمیانگین مصرف شیر و افزایش وزن زنده  - 1جدول 

    

  وزن زنده

)کیلوگرم(

  افزایش وزن زنده

)گرم در روز(

  مصرف شیر تازه

  )گرم در روز(

574 ± 17 121 ± 7/170/4 ± 5/0کل

  NSNS  NSاثر جیره

583 ± 113220 ± 6/5  8/16 ± 7/0شاهد

 566 ± 12824 ± 7/187/7 ± 1/1تکمیلی

NS**جنس

581 ± 13124 ± 2/190/8 ± 0/1نر

567 ± 11022 ± 2/164/3 ± 4/0ماده

  .دار استتفاوت ارقام مربوط به هر یک از اثرات اصلی در یک ستون داراي حروف متفاوت، معنی -

* 

 و
**

  .دار نیستها معنی تفاوت میانگین- NS درصد و 1 و 5دار در سطوح به ترتیب تفاوت معنی - 

  

هاي شیرخوار  در پوست بزغالهS/Pهاي اولیه و ثانویه، شاخص فولیکول اولیه و ثانویه و نسبت  میانگین تراکم فولیکول- 2جدول 

  )متر مربعتعداد در میلی( مرغوز

  

S/P
  تراکم

فولیکول اولیه

  تراکم

  فولیول ثانویه

  شاخص

  فولیکول اولیه

  شاخص

  فولیکول ثانویه

لک
1/± 0/51/±8/3  4/0±5/184/0±6/180/2±3/91

  *  *  NSNSNSاثر جیره

4/88±9/177/2±0/196/0±9/36/0±1/51/0±1/0شاهد

2/94±3/191/3±1/186/0± 6/35/0±9/41/0±2/0تکمیلی

NSNSNSاثر جنس
**

6/93±4/197/2±0/195/0 ± 0/460/0±1/0  1/5± 2/0نر

0/89±8/174/2±0/185/0 ± 6/346/0±9/41/0± 1/0ماده

دوره

  

**********

12/0 ± 0/4
d

2/0 ± 8/4
aa

9/0 ± 1/22  
c

0/1±7/16
d

9/3±5/76  

2
dc

2/0 ± 4/4  
b

2/0 ± 1/4  
ab

9/0 ± 5/20  
c

1/1±5/16  
dc

5/4±6/81  

3
bc

2/0 ± 9/4  
bc

2/0 ± 7/3  
b

7/0 ± 6/18  
bc 

0/1±8/17  
bc

1/4±2/88  

4
ab

2/0 ± 3/5  
dc

1/0 ± 6/3  
bc

6/0 ± 1/18  
ab

9/0±5/19  
ab

3/4±4/98  

5  
ab

2/0 ± 5/5  
bc

1/0 ± 3/3  
dc

6/0 ± 2/16  
ab

0/1±9/19  
ab

6/3±0/98  

6  
a

2/0 ± 9/5  
d

1/0 ± 2/3  
d

8/0 ± 7/15  
a

8/0±2/21  
a

7/5±1/105  

a - d    

  .دار استفاوت ارقام مربوط به هر یک از اثرات اصلی در یک ستون داراي حروف متفاوت، معنیت

*

 و 
**

  .دار نیستها معنیتفاوت میانگین - NS درصد و 1 و 5دار در ترتیب تفاوت معنی به- 
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  هاي شیرخوار مرغوزدر بزغاله) میکرومتر(و قطر آن ) متر مربع پوست در روزگرم در سانتیمیلی(میانگین تولید الیاف  - 3جدول 

  

یاف قطر الالیاف شسته شدهالیاف خام    

9/22 ± 29/012/0 ± 31/001/0 ± 0/0کل

  NS  **جیره

  شاهد
b

 01/0 ± 30/001/0 ± 28/018/0 ± 5/22

تکمیلی
a

06/0 ± 32/001/0 ± 30/0  17/0 ± 3/23

NSNSNSجنس

3/23 ± 29/017/0 ± 31/001/0 ± 01/0نر

6/22 ± 30/018/0 ± 31/001/0 ± 01/0ماده

******دوره

1
b

01/0 ± 28/0  
c

01/0 ± 25/0  
c

20/0 ± 9/21  

2
a

01/0 ± 34/0  
a

01/0 ± 33/0  
b

20/0 ± 7/22  

3
a

01/0 ± 32/0  
b

01/0 ± 30/0
a

24/0 ± 0/24  

a – c 

-
 

  .دار استستون، معنیهر با حروف متفاوت در تفاوت ارقام 

*

 و 
**

.دار نیستها معنی تفاوت میانگین- NS درصد و 1 و 5دار در ترتیب تفاوت معنی به- 

  

  

  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )گرم در روز(ها در طول آزمایش  میزان شیر مصرفی بزغاله- 1شکل 

    

100
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  هاي اولیه و ثانویه و شاخص فولیکولS/Pنسبت 

 در دوره اول و بیـشترین آن در دوره  S/Pکمترین نسبت   

میانگین شاخص  . )P> 01/0( برداري مشاهده شد  ششم نمونه 

هاي ثانویه در جیـره تکمیلـی بیـشتر از گـروه            یکولتعداد فول 

هـاي نـر     میانگین بزغالـه   ،در این مورد  ). P> 05/0(شاهد بود   

میـانگین  ). P> 05/0(هـاي مـاده بیـشتر بـود         نسبت به بزغاله  

هاي جیره تکمیلی نسبت   هاي اولیه در بزغاله   شاخص فولیکول 

ــود  ــه گــروه شــاهد بیــشتر ب   ایــن شــاخص در). P> 05/0(ب

ها هاي ماده در میانگین کل دوره     هاي نر نسبت به بزغاله    الهبزغ

همچنـین تفـاوت شـاخص فولیکـولی        ). P> 05/0(بیشتر بود   

ــه در دوره ــه و ثانوی ــهاولی ــاي نمون ــیه ــرداري معن ــودب   دار ب

)01/0 <P .(           بیشترین شـاخص فولیکـولی اولیـه و ثانویـه در

 بـود   بـرداري دوره اول و کمترین آنهـا در دوره شـشم نمونـه           

ها با درنظـر گـرفتن وزن       که تراکم فولیکول  زمانی). 2جدول  (

ها مورد توجه قرار گرفت یعنی شـاخص تعـداد          متابولیکی دام 

گیـري شـد، اثـر تغذیـه بـر هـر دو شـاخص             فولیکول انـدازه  

این تفاوت ناشـی از     . دار بود هاي اولیه و ثانویه معنی    فولیکول

. شده با جیره تکمیلی بودهاي تغذیه وزن زنده باالتر در بزغاله

هاي نر در این آزمـایش هماننـد آنچـه کـه در             همچنین بزغاله 

 داراي شـاخص    ،بزهاي تولیدکننده کشمیر گزارش شده است     

هاي هاي اولیه و ثانویه باالتري نسبت به بزغاله       تعداد فولیکول 

دار بـودن   رسد باتوجه بـه غیرمعنـی     نظر می به). 4 (ماده بودند 

هاي ثانویه و اولیه، سرعت رشد باالتر در نرها         تراکم فولیکول 

  هـا درمقایـسه بـا   و درنتیجـه آن بـاالتر بـودن انـدازه بـدن آن     

ــه ــداد   بزغال ــاخص تع ــودن ش ــشتر ب ــب بی ــاده موج ــاي م   ه

. هـا گردیـد   هاي اولیه و ثانویه در نرها نسبت به ماده        فولیکول

یش هاي مورد آزماهاي ثانویه به اولیه در بزغالهنسبت فولیکول

طور مشابه در هر دو جنس نر و ماده از بدو تولد تـا پایـان                هب

 105حداکثر این نـسبت در سـن        . برداري افزایش یافت  نمونه

 5/ 63 و 09/6ترتیب معادل روزگی براي دو جنس نر و ماده به

 باشـد بود که در دامنه گزارش شده اخیر براي بز مرغـوز مـی            

هـاي  یک از دوره  هیچاثر تغذیه و جنس بر این نسبت در         . )1(

باشد کـه   این نتایج مشابه آنچه می    . دار نبود برداري معنی نمونه

  ).10(در سایر نژادهاي بز با پوشش فصلی مشاهده شده است 

  تولید الیاف

 تکمیلی گروههاي میانگین الیاف خام و شسته بزغاله

) P> 05/0(  شاهد بیشتر بودگروههاي نسبت به بزغاله

 میانگین الیاف خام، شسته شده و قطر تفاوت).3جدول (

  دار بودبرداري معنیهاي مختلف نمونهالیاف در دوره

)01/0 <P.( بیشترین میزان تولید الیاف خام و شسته شده و 

جدول ( برداري بودهمچنین قطر الیاف در دوره سوم نمونه

که میزان مصرف ماده خشک  از آنجایی،در آزمایش حاضر). 3

هاي ها در گروهئین خام مصرفی بزغالهخوراك و پروت

هاي آزمایشی چهارگانه مشابه بود، میزان الیاف تولیدي بزغاله

یک نشسته و همچنین قطر آن در هیچ به صورت شسته شده و

 اما .برداري تحت تأثیر نوع تغذیه قرار نگرفتاز مراحل نمونه

آنها ها و درنتیجه آن افزایش وزن زنده با افزایش سن بزغاله

 این .میزان تولید الیاف و میانگین قطر الیاف افزایش یافت

 مرغوز در این مورد داراي هايغالهدهد که بزنتیجه نشان می

هاي تولیدکننده موهر نسبت به تغییرات غالهپاسخ مشابه با بز

  ). 9( باشداي میتغذیه

تغذیـه تکمیلـی در دوران شـیرخوارگی بـز           ،طورکلیبه

در .  شودیش سرعت رشد در هر دو جنس میمرغوز سبب افزا

اي بـا ارزش در     که ماده علوفـه   مقابل تغذیه تکمیلی در حالتی    

هـاي  اي بر آرایش فولیکول    باشد اثر قابل مالحظه    حیواناختیار

 در واحد سطح پوست در S/Pاولیه و ثانویه و همچنین نسبت  

ی اما با درنظر داشتن وزن متـابولیک      . دوران شیرخوارگی ندارد  

طور مشابه در هر دو هگردد تا بحیوان، تغذیه تکمیلی سبب می

هـاي  جنس نر و ماده بزغاله مرغوز شاخص تعـداد فولیکـول          

.اولیه و ثانویه افزایش یابد
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The effect of creep mixture diet on growth performance, the pattern of skin 

follicle development and fiber characteristics in suckling Merghoz kids
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Abstract

A total of 16 suckling Merghoz kids, comprising eight male and eight female with birth 

liveweights of 2.7 ± 0.11 and 2.3 ± 0.16 kg, respectively were used in a 2 × 2 factorial arrangement. 

The kids were blocked within sex according to their liveweight and randomly allocated to one of 

two treatments: ad libitum good quality alfalfa hay in addition to free suckling (control) or ad 

libitum creep mixture in addition to free suckling and free choice good quality alfalfa hay (creep 

mixture). Daily feed intake and liveweight changes of all kids were recorded during the study. Skin 

biopsies and fibre samples were taken every 15 and 28 days, respectively. Average daily dry matter 

and milk intake by the kids were similar in the four groups. Kids in creep mixture diet showed 

higher value of average daily gain (P< 0.05). Sex and dietary treatment had no significant effects on 

secondary follicle density and the S/P ratio in the skin. In contrast, the mean values of both primary 

and secondary follicular index were significantly different under the influence of sex and dietary 

treatment (P< 0.05 and P< 0.01). It is concluded that follicular index and growth rate in suckling 

Merghoz kids were increased due to using creep mixture diet. 

Key words: Creep mixture, Follicle index, Goat milk, Primary follicle, Secondary follicle
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