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   بالغ لگهورني خروس هااستفاده از

   ١يراني نصراهللا پ و زادهي، اکبر تق*ين جانمحمديحس

  
  9/3/88: رشیخ پذیتار
  زی دانشگاه  تبر،ي دانشکده کشاورز،ی گروه علوم دام-1
  E-mail:mehrzad.hossein@gmail.comه     مسئول مکاتب*

  
  دهيچک

 غالـب دانـه جـو در    يتـه هـا  ي شـش نمونـه از وار  سوخت و ساز  قابل  ي و انرژ   ييايميشبات  ين ترک يين مطالعه، تع  يهدف از ا  
  ييايميشـ ه يـ ج حاصـل از تجز ينتـا .   بـود يويسيحانه و ي، ر۷۴CB، والفجر، سهند،   ي ماکوئ ي بنام ها  يجان شرق ياستان آذربا 

ر يمقـاد )  درصـد ۹۷/۹(ن  ي کمتـر  يو مـاکوئ  )  درصـد  ۹۸/۱۲( نيته سهند بـاالتر   ي استاندارد نشان داد که وار     يمطابق روش ها  
سـوخت و  قابـل   يانرژ.   جو نشان داد ييايميشبات ين ترکيرات  را در ب ييب تغ ين ضر يشتري  ب  ADF. ندتن خام را داش   يپروتئ
بالد ي بـا روش سـ  ي قطعه خروس بالغ لگهورن در قالب طرح کـامال تـصادف  ۳۰ با استفاده ازت   يح شده برا  ي تصح يقي حق ساز  

 ي داري دانه جو به طور معنيته هاين واري ازت در بيح شده براي تصحيقي حقسوخت و ساز  قابل  ين انرژ يانگيم. ن شد ييتع
)۰۵/۰p< ( ۷۴تهيلو گرم در واري در کيلوکالري ک۳۳۰۶ تا يويسيته يلوگرم در واري ک دريلو کالري ک۲۶۱۳ازCB ر بودي  متغ .

لـو گـرم   ي در کيلوکـالر ي ک۲۹۲۷ برابر يجان شرقي دانه جو  استان آذر با     ي برا سوخت و ساز     قابل   ين انرژ يانگيت م يدر نها 
 درصـد بـود و تفـاوت    ۹۸/۸۰ و ۱۹/۶۸جو برابـر ميانگين قابليت سوخت وساز ظاهري و حقيقي ماده خشک دانه    .بدست آمد

) p=۰۰۷/۰( همبستگي منفي معني داري با خاکـستر خـام برابـر    TMEn). >p ۰۵/۰ (ته ها مشاهده شدين وار ي در ب  داريمعني
بـات  ي ترکي از روسـوخت و سـاز    قابـل  ين انـرژ يره  به منظـور تخمـ  ي چند متغ يونيل رگرس يه و تحل  يتجز.  نشان داد  -۵۹/۰
 p≤ ۳۵/۰ =R2 ۰۱/۰ را از معادله TMEnتوان ي خام مخاکستر يريگن پژوهش نشان داد که با اندارهيط ايتحت شرا ييايميش

(%Ash) ۲۸۳۱-۱۰۳۰۲ = TMEn ن زديتخم.  
  

  ته دانه جو يارو، ييايميشبات ي، ترکسوخت و ساز قابل ي، انرژيجان شرقي آذربا:يدي کليهاواژه
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Abstract 

The objective of this study was to determine chemical composition and metabolizable energy content in 

six varieties of barley, named Makoei,Valfajr, Sahand, CB74, Raihane and Yesivi from East 

Azerbaijan. The results showed that  Sahand variety  had higher(12.97 %)  and Makoei lower(9.97 %) 

CP content. ADF showed the highest coefficient variance among chemical compounds. Average true 

meatabolizable energy corrected to zero nitrogen balance(TMEn)  varied significantly(P<0.05) from 

2613 Kcal/Kg  in Yesivi to 3306 Kcal/Kg in CB74  barley varieties. Finally, average TMEn content for  

barley from East Azerbaijan was estimated as much as 2927  Kcal/Kg. The mean value of apparent and 

true digestibility of  dry matter in barley were 68.19 and 80.98 percent. The dry matter digestibility 

values showed significant differences (p<0.05) among barley varieties. Significant negative correlation 

of ash obtained with TMEn content of barley (r= 0.59 p= 0.007). Multiple regression analysis of TMEn 

on chemical composition content of barley varieties by stepwise procedure was resulted a regression 

equation as: TMEn= 10302 – 2831/2(% ash). 

 

Keywords: Barley varicties, Chemical composition, East Azarbaijan, Metabolizable energy 

 

  مقدمه
 است که که بطور معمول و گسترده  يدانه جو از جمله غالت

 امـروزه  .شـود  يه خـوراک دام  کـشور  اسـتفاده مـ    يدر ته 
 يش هضم پلـ ي افزايک برا ي سنتت يمهايل استفاده از آنز   يبدل

 غـالت در صـنعت خـوارک    ير نـشاسته ا يـ  غ يد ها يساکار
ر غـالت   ي و عدم رقابت با سا     ينه جو بخاطر فراوان   ور، دا يط

 دهنـده گـان    مورد توجه گسترده پرورش      يه انسان يدر تغذ 
نه از دانه جـو در  ياستفاده به. ور کشور قرار گرفته است    يط

ور يـ ه طيـ  در تغذيمـ يا بدون حـضور  مکمـل آنز     يحضور    

 قابل  يژه انرژ ي و بو  يبات مواد مغذ  ي ترک ييمستلزم شناسا 
ن يته محققـ ش گذي سالهايدرط.  باشديآن مسوخت وساز   

بـات  ي را جهت ارائه جداول ترک     يارزشمند يي تالشها يداخل
 و از ي مواد غـذائ   سوخت و ساز     قابل   ي و انرژ  يمواد مغذ 

 موسـوي  ،  ۱۳۷۱  فـضائلي  ( انـد  جمله دانه جـو انجـام داده      
ــزي  ، ۱۳۷۳ ــد۱۳۷۵عزيـ ــاران ي، جانمحمـ ). ۱۳۸۲ و همکـ

 بـه نـسبت     يتخـاب جامعـه آمـار     ن ان ين محققـ  يارزش کار ا  
ته ي اثر واري بوده وليبات مواد مغذ  ين ترک يي تع يبزرگ برا 

 يتـه هـا  يوار.   دانه جو  مورد توجه قرار نگرفته اسـت  يها
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 ١٠٧                                ...                                             تعيين ترکيبات شيميايي و انرژي قابل سوخت و ساز برخي از واريته هاي دانه جو 

 شده کشت يجان شرقي از دانه جو در استان آذر با     يمختلف
. رديــ گيور مــورد اســتفاده قــرار مــيــه دام و طيــو در تغذ
 نمونه ۲۶  ييايميشبات ي ترک)۱۳۸۲( و همکاران    يجانمحمد

ــع آور  ــو جم ــه ج ــده يدان ــادر  ش ــتان  طقمن ــف اس  مختل
ق ين تحق ي ا در. دندا مورد مطالعه قرارد    را يجان شرق يآذربا

 ين خام،  خاکستر، چربـ ير ماده خشک، پروتئ  ين مقاد يانگيم
، ۶/۹۲ب برابـر    يـ  بـه ترت   يبـر ير ف ي غ يدراتهايخام و کربوه  

لـسون و سـامرز   . د درصد گـزارش شـ    ۳/۳۷ و   ۳،  ۲،  ۷/۱۳
 دانـه جـو  را     سـوخت و سـاز       قابـل    يزان انـرژ  يم) ۲۰۰۱(

ــوگرم گــزارش کــردهي در کيلوکــالري ک۲۷۹۵برابــر  ــدل .  ان
سـوخت و   قابـل  ير انـرژ يمقـاد ) ۱۳۷۸( همکاران   و يفيشر

ــاز  ــاهرسـ ــصحي ظـ ــرا ي تـ ــده بـ ــفر  يح شـ ــادل صـ  تعـ
 يقـ ي حقسـوخت و سـاز    قابل يو انرژ ١)AMEn(تروژنين

 را بـه    ٢)TMEn(تـروژن ي تعادل صـفر ن    يح شده برا  يتصح
لوگرم گزارش  ي در ک  يلوکالري ک ۳۰۳۸ و   ۲۸۸۵ب برابر   يترت

  NRC( وريـ  طي غـذائ يدر جداول استاندارد ها. کرده اند

 برابـر  بيتبه تر دانه جو   TMEn و AMEnريمقاد) ۱۹۹۴
. لـوگرم اعـالم شـده اســت   ي در کيلوکـالر ي ک۳۲۵۸ و ۲۹۶۶

 يلوکالري ک۳۲۰۰انه جو را  د TMEnمقدار) ۱۹۸۶(بالد يس
) ۱۹۹۷( و همکـاران  ديـ الميو .ن کرده استييلوگرم تعيدر ک
ا را در   يته دانه جو کشور اسـپان     ي هشت وار  TMEnر  يمقاد

ــا ۵/۲۸۲۶دامنــه  ــالري ک۶/۳۴۱۲ ت ــوگرم مــاده ي در کيلوک ل
تـه  ي در اغلب گزارشات به اثـرات وار  . خشک گزارش کردند  

 قابـل   ي و انرژ   ييايميش باتير ترک ي در مقاد  يکه عامل مهم  
ژه دانـه جـو اسـت اشـاره      ي اکثر غالت و بو    سوخت و ساز    

 توانـد منجـر بـه توسـعه و          ين اثر مـ   يمطالعه ا . نشده است 
 در ي بـاالئ  يه ا يـ  گردد کـه از ارزش تغذ      يته هائ يکشت وار 

، ) ۱۳۷۸( اني و گل  ينيساالر مع . ه دام برخوردار هستند   يتغذ

                                                   
1Apparent metabolizable energy corrected to zero nitrogen 
balance 
2True metabolizable energy corrected to zero nitrogen 
balance 

الفجـر و اسـتار را  مطالعـه          و يته دانه جو به نامها    يدو وار 
ــد ــاد . کردن ــا  مق ــه ترترا   TMEn و  TMEريآنه ــب ب ي

لـوگرم  ي در ک  يلوکـالر ي ک ۳۳۷۱،  ۳۵۰۶ و   ۳۳۳۷ ، ۳۵۰۰برابر
ت هـضم  يـ ر قابليتـه والفجـر و اسـتار و مقـاد        ي دو وار  يبرا

 ، ۴/۵۹ب برابـر  يـ ز به ترتي ماده خشک را ن   يقي و حق  يظاهر
در آن مطالعه . د درصد بدست آوردن۸/۷۹ ،  ۲/۵۸ و   ۷۱/۸۰

 قابـل  ين انـواع انـرژ  ي ب ي دار ي معن ي منف يب همبستگ يضرا
ب يز ضــرايـ بـر خـام و ن  ي بـا خاکـستر و ف  سـوخت و سـاز   

ت يـ  بـا عـصاره فاقـد ازت، قابل        ي دار ي مثبت معنـ   يهمبستگ
 و  يصريـ ق.  ماده خشک حاصل شد    يقي و حق  يهضم ظاهر 

 ي برخـ سوخت و ساز    قابل   ير انرژ يمقاد) ۱۳۸۶(همکاران  
ران شامل کـارون    ي  دانه جو کشت شده در ا       يته ها ي وار از

نه در ي و بــدون پوشــي نــام، مــاکوئير، والفجــر، بــيدر کــو
لئـوم و  ي مختلـف در ا يبـا روش هـا   را   ي گوشت يجوجه ها 

تـه و  يق اثـر وار يـ در آن تحق  . ن کردنـد  يـي ور تع يفضوالت ط 
ر ي بـر مقـاد  سوخت و سـاز      قابل   ي انرژ يريروش اندازه گ  

AMEnري مقـاد ير بود ولـ  داي معن TME و TMEn  در  
.  نـشان نـداد  ي داري دانـه جـو تفـاوت معنـ     يته ها ين وار يب

، بـه روش    يقي حق سوخت و ساز     قابل   ينکه انرژ يح ا يتوض
 ۴۸ در سـن     ي گوشـت  يبالد در جوجـه هـا     ياصالح شده سـ   

ن ييش تعين آزماي ا يهدف از اجرا  .  ن شده بود  يي تع يروزگ
 از ي برخـ سوخت و سـاز  ل   قاب ي و انرژ   ييايميشبات  يترک
جـان  ي دانـه جـو کـشت شـده در اسـتان آذربا            يته  ها  يوار

  . بوديشرق
  

  هامواد و روش
   دانه جو يه نمونه هایته

 ي دانـه جـو بـه نامهـا      از شش نمونـه  واريتـه  ير کاف ي مقاد
 از شركت  يويسيحانه و ي، ر۷۴CB، والفجر، سهند،   يماکوئ

  . ديدز تهيه گري شهرستان تبريتيخدمات حما
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  ه شیمیایی یسازي و تجز  آماده 
جزيـه شـيميائي    تمورد  قبل از اينكه نمونه هاي مواد غذائي        

، ابتدا از نظر اندازه ذرات و مقدار رطوبت همگـن      رنديقرار گ 
 و در هيته  نمونه از هر  گرم ۱۰۰۰بدين منظور مقدار    . شدند

آســياب آزمايــشگاهي مجهــز بــه تــوري يــك ميلــي متــري  
عيين ماده خـشك، خاكـستر خـام و چربـي           ت. آسياب گرديد 

 AOAC  ه شـده  ي توصـ يمطابق روشهادر دو تکرار خام 
 پـروتئين خـام بـا اسـتفاده از دسـتگاه            .انجام شـد   ) ۱۹۹۰(

،  ١)NDF(  ديواره سـلولي و ) Kjeltec2300Foss ( كلدال
بـا اسـتفاده از    ٢)ADF( ديواره سلولي منهاي همـي سـلولز  

ــدازه گدســتگاه و  )Fibretec1010oss F ( بــري فيريــ ان
ن يـي   تع  Parr يمترآدياباتيـك رانرژي خـام توسـط بمـب كال       

   .شد
  

  یکیولوژی بیابیارز
 براي تعيين انرژي قابل سـوخت وسـاز بـه روش   

ــ ــين ) ۱۹۸۹، ۱۹۸۶( بالديس ــالغ  ۵۰از ب ــروس ب ــه خ   قطع
 مرغ مـادر  يه شده از شرکتهاي ته٣لگهورن سويه هاي الين   

  قطعــه خــروس بــا ۳۰ ، واقــع در شبــستر و ملکــانيتخمــ
 گــرم انتخــاب شــده و بطــور     ۱۷۵۰ ± ۱۰ميــانگين وزن  

 سـانتيمتر   ۴۰×۴۵×۴۰تصادفي در قفسهاي انفرادي به ابعاد     
 درجه سانتيگراد و ۲۴ تا  ۱۸خروسها در دماي    . قرارگرفتند

ور خلعـت  يـ  ساعت دوره روشنائي در سالن تحقيقات  ط    ۱۶
. ري شـدند  ز نگهدا يپوشان دانشکدة کشاورزي دانشگاه تبر    

 مـاه طـول     ۳د  يـ ط جد ي خروسها بـه محـ     يريمدت عادت پذ  
 و در   يريه خروسـها در طـول دوره عـادت پـذ          يتغذ. ديکش

از .  انجـام شـد  يره نگهـدار يـ ک ج يـ ش با   ين آزما يفواصل ب 
  قطـره  ي و از آبخـور  ي انفـراد  يکي پالست ي ناودان يدانخور

 گرم نمونه هـوا    ۳۰مقدار  . ش استفاده شد  ي در طول آزما   يا

                                                   
1Neutral detergent fiber 
2Acid detergent fiber 
3Hyline 

تـه دانـه جـو    يک از چهـار وار يـ  تکرار براي هر ۶ در  خشک
 به دقـت تـوزين و       يويسي و   ۷۴CB،  سهند،    يشامل ماکوئ 

 ۲۴خروســها .در ظــروف پالســتيکي درب دار ريختــه شــد 
ساعت قبل از شروع آزمايش جهت تخليه دسـتگاه گـوارش          

مقـدار  . از بقاياي خوراک مصرفي گرسنه نگهداشـته شـدند        
بالد يســ ابق روش پيـشنهادي   گـرم آرد دانـه  جـو مطــ   ۳۰

ــاي    ) ۱۹۸۹، ۱۹۸۶( ــيني ه ــده و س ــه ش ــها تغذي ــه خروس ب
ک گـروه  شـش   يـ . مربوطه در زير قفسها قـرار داده شـدند     

  از منـشاء   ي دفـع انـرژ    يريـ  اندازه گ  ي از خروسها برا   يتائ
هـا از نظـر وقـوع       ضمن بررسي سيني  .  استفاده شد  ٤يداخل

ري، فضوالت   ساعت پس از تغذيه اجبا     ۴۸استفراغ در طول    
آوري و در ظروفي که قبال تـوزين شـده        بطور روزانه جمع  

 درجــه -۱۸بودنــد، ريختــه شــده و در فريــزر و در دمــاي 
سپس ظروف حاوي فضوالت از     . سانتيگراد نگهداري شدند  

ــاي  فريــزر خــارج و ــشک  ۷۰در دم ــانتيگراد خ ــه س  درج
فضوالت خشک شده جهت متعادل شدن رطوبـت         . گرديدند

عت در محــيط آزمايــشگاه قــرار گرفتــه و  ســا۲۴بـه مــدت  
سپس توزين و آسياب شده و تا انجام تجزيه شـيميائي در            

فضوالت مطابق  . ظروف پالستيکي درب دار نگهداري شدند     
روشهائي  که فوقا تشريح شد، مورد تجزيـه مـاده خـشک،           

بـا اسـتفاده از فرمـول       . نيتروژن، و انرژي خام قرارگرفتنـد     
 قابـل  يک از انواع انـرژ يهر  ) ۱۹۸۹(بالد  ي س يشنهادي پ يها

 دانـه جـو توسـط نـرم افـزار        يتـه هـا   ي وار سوخت و ساز    
EXCEL  ماده  يقي و حق  يت هضم ظاهر  يقابل . محاسبه شد 

ر مــاده خــشک ي بــا اســتفاده از مقــادزيــنخــشک دانــه جــو 
داده هاي حاصله در قالب طرح      . ن شد يي تع ي و دفع  يمصرف

 نـرم  GLM رويـه  تجزيه واريانس يک طرفه، با اسـتفاده از    
مــورد تجزيــه و تحليــل آمــاري قــرار  ) SAS) ۲۰۰۲افــزار 
مقايسه ميانگين ها به روش حـداقل مربعـات انجـام       . گرفتند

 ي محاســبه پارامترهــاي بــرا Univariateاز رويــه  .شــد

                                                   
4Endogenous 
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ــار ــيآم ــ، رويفي توص ــبه Corrه ي ــراي محاس ــرايب  ب  ض
 بـراي تجزيـه   Stepwiseو گزينـه    Reg، رويـه  همبستگي

  .دي رگرسيوني ساده و چندگانه استفاده گردتحليل و
  

  ج و بحثينتا
 قابـل  ي و انـرژ   ييايميشـ بات  ير ترک ين مقاد يانگيم

 ارائه ۱ دانه جو در جدول يته هاي انواع وار سوخت و ساز    
و )  درصــد۹۸/۱۲( نيدانــه جــو ســهند بــاالتر. شــده اســت

ن خـام را     ير پـروتئ  يمقـاد )  درصـد  ۹۷/۹( ن  ي کمتـر  يماکوئ
، ين خـام، عـصاره اتـر   ير پـروتئ ي مقـاد يطـور کلـ   ب. داشتند

ته ي شش نمونه وار   ي بدست آمده برا   ADFخاکستر خام و    
ر گــزارش شــده  يدانــه جــو مــورد مطالعــه در دامنــه مقــاد 

 نمونـه  دانـه جـو        ۲۷ يبـرا ) ۱۳۸۲ و همکاران    يجانمحمد(
 NDFري کـه مقـاد  ي بود در صورت   يجان شرق يباراستان آذ 

 ۱۰ دانـه جـو حـدود        يهـا هتـ يک از وار  يـ  هـر    يحاصله برا 
 دانـه جـو اسـتان آذر        يه شـده بـرا    يـ ن ارا يانگيدرصد از م  

 ين خام، عصاره اتر ير پروتئ يمقاد.  کمتر بود  يجان شرق يبا

  هـشت  يو خاکستر خام مـشابه ارقـام گـزارش شـده بـرا            
د و همکـاران  يـ الميو(ا بـود  يته دانه جـو کـشور اسـپان       يوار

ن کـشور  يـ  دراقابل توجه است که کشت  دانـه جـو    ). ۲۰۰۷
 در منطقـه    يجـان شـرق   ي استان آذر با   يميط اقل يمشابه شرا 
ر مــاده يمقــاد. ردي پـذ يمــه خـشک صــورت مــ يخـشک  و ن 

ک از شـش  يـ   هـر  درين خام و عـصاره اتـر  يخشک، پروتئ 
ــداول    يوار ــده در ج ــزارش ش ــشابه گ ــام م ــوق از ارق ــه ف ت

. شتر بـود يـ ب) NRC  ۱۹۹۴ (وريـ  طي غـذائ ياستاندارد هـا 
ق ي و والفجر در تحقي خام در دانه جو ماکوئنيزان پروتئيم

 يصري گزارش شده توسط قيسه با داده هايحاضر در مقا 
 در  ۴۳/۱۰ و   ۹۷/۹ب  يـ به ترت ( کمتر بود   ) ۱۳۸۶(و همکاران 

 ي رسـد فـاکتور هـا      يبه نظـر مـ    ).   درصد ۱۱ و   ۳/۱۲برابر
ن ي  از عوامل مـوثر در بـروز چنـ          يپي و ژنوت  يمي، اقل يزراع

  .  باشد ييايميشبات يک در تريتفاوتهائ
  

  
  ).ارقام بر حسب وزن تر( دانه جويته هایانواع وار) لوگرمی بر کيلوکالریک( خام يو انرژ) درصد( ییایمیشبات ی ترک-1جدول 

         دانه جويهاتهیوار      

بات یترک
   ییایمیش

  نیانگیم CB74  يویسی  یماکوئ  سهند  والفجر  حانهیر
ب یضر
  راتییتغ

  71/0  62/92  39/93  25/92  00/93  66/91  74/91  86/92  ماده خشک
  73/9  09/11  97/10  82/10  97/9  98/12  43/10  87/11  ن خامیپروتئ

  97/11  92/1  80/1  73/1  89/1  36/2  06/2  76/1  يعصاره اتر
  30/2  60/2  67/2  52/2  66/2  56/2  04/3  69/2  خاکستر خام

NDF 4/17  4/18  17  6/19  2/15  6/17  36/17  27/2  
ADF 4/5  2/6  5/4  4/6  2/4  4/5  16/5  24/17  

  /.66  3950  3915  3973  3940  3976  -  -   خاميانرژ
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  ييايميشـ  بيـ ن ترکي بـ يب همبستگ ي ضرا ۲در جدول   
ب يخاکــستر خــام ضــر. دانــه جــو نــشان داده شــده اســت

 خـام و  يبـا انـرژ   )p >۰۱/۰ (ي داري  معنـ ي منفيهمبستگ
 يکيولـوژ ينظـر ب   نقطهافته از   ين  يا. ن خام  نشان داد    يپروتئ

  به دنبال آن کاهش و يزان ماده آل  يش خاکستر م  يکه با افزا  
 کنـد، سـازگار   ي مـ افـت   زي ن ييايميشبات ير تر ک  يسهم سا 

دار معنـی  ي منفـ يب همبـستگ ين مطلب بـا ضـرا  يا.  باشد يم
درات يـ  خـام و کربوه ين خام ،چربيخاکستر  خام  با پروتئ   

 يسـت بخـوب    کـه در جـدول ارائـه شـده ا       يبـر ير ف ي غ يها
ن ي بـ  ي دار يت معنـ  ي مث يب  همبستگ  يضر.  گردد يه م يتوج

واره يـ و د ) NDF(يواره سـلول  يات د يخاکستر خام و محتو   
 جينتـا با حاصل شده که  ) ADF( سلولز   ي هم ي منها يسلول

 يهماهنگ م ) ۱۳۸۲(همکاران   و   ين جانمحمد يشيپژوهش پ 
د ي بخش خاکستر نامحلول در اس يد بتوان همراه  يشا. باشد

ل يــ آن دليواره ســلوليــ  ديدراتهايــه جــو را بــا کربوهدانــ
 . دانستين همبستگيوجود چن

 
  یجان شرقیجو استان آذربا دانه ییایمیبات شین انواع ترکی بیضرائب همبستگ -2جدول 

   خاميانرژ  ماده خشک  
 

درات یکربوه خاکستر خام ن خامیپروتئ ADF NDF  خامیچرب
  1يبریر فیغ

  -95/0  ١  ماده خشک
0001/0* 

64/0-  
002/0 

7/0  
0007/0 

5/0  
01/0 

7/0-  
0005/0 

8/0  
0001/0 

001/0-  
9/0 

   خاميانرژ
 

 1 4/0  
08/0 

68/0-  
001/0 

6/0-  
009/0 

5/0  
03/0 

9/0-  
0001/0 

2/0  
3/0 

  -     خامیچرب
 

1 1/0-  
5/0 

1/0  
6/0 

8/0  
0001/0 

1/0-  
5/0 

7/0-  
0003/0 

ADF  - - 1 9/0  
0001/0 

6/0-  
004/0 

9/0  
0001/0 

5/0-  
02/0 

NDF  - - - 1 4/0-  
1/0 

8/0  
0001/0 

2/0-  
0003/0 

  -4/0 1 - - - -  ن خامیپروتئ
05/0 

3/0-  
1/0 

  -5/0 1 - - - - -  خاکستر خام
02/0 

  .اعداد زیر ضرایب همبستگی سطوح احتمال را نشان می دهد*

                                                   
1 Non-fiber carbohydrate  ( کربوهیدرات غیر فیبري(  
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تـروژن در   ي و ن  ير تعـادل انـرژ    ين مقـاد  يانگي م ۳در جدول   
 دانـه  يته هايک از انواع واريه شده با هر   ي تغذ يخروس ها 

در ايــن آزمــايش نيــز تعــادل . جــو نــشان داده شــده اســت
 ي بوده و مقادير آن و نيز ميزان معادل انرژ         ينيتروژن منف 

 ي  دانـه جـو تفـاوت معنـ    يتعادل نيتروژن در بين نمونه ها   
 قابـل  ياغلب در آزمايشات تعيـين انـرژ     .  نشان ندادند  يدار

 اسـت   يروش سيبالد تعادل نيتروژن منفـ     سوخت وساز به    
ــ ( ــاالر معين ــ و گليس ــ۱۳۷۸ان ي ــز يبالد و ولي،  س  ،۱۹۸۴نت

). ۱۳۸۴ ( و همکــاراني، جانمحمــد ۱۹۸۵نتــز يبالد و وليســ
  دانـه  ين نمونـه هـا  ي دربح شدهي تصح ي دفع ي انرژ ريمقاد

ــ  ــاوت معن ــو تف ــشان داده و در واري داريج ــه ي ن  ۷۴CBت
تروژن بـاالتر آن  ي نيتعادل منفل آن به ين بود که دل يشتريب

 ي موجود در انرژي از تفاوت هاين بخشيهمچن. گردديبر م
  وNDF يبـر يبـات ف ي ترکي تواند به سطوح بـاال ي ميدفع

ADF  دانـه جـو مربـوط باشـد    يتـه هـا  ي از واريدر برخ  .
، سـهند  ييمـاکو ( باالتر يبري في با محتو يته ها يعموما وار 

تــه يسه بــا واريــ مقادر يشتريــ بي دفعــيانــرژ) ۷۴CBو 
  ).۸/۱۸ در مقابل ۲/۳۳، ۶/۲۹، ۱/۲۷( نشان دادند يويسي

رهر ي نشان داده شده اسـت  مقـاد        ۴که در جدول    يهمانطور
 دانه يهاتهي قابل سوخت و ساز  در وار يک از انواع  انرژ    ي

 در يبطـور کلـ  ). >۰۵/۰p(  دارنـد  يداري معن يهاجو تفاوت 
 AMEر  ير از مقـاد    بـاالت  AMEnه ارقام مطالعـه شـده       يکل

تـروژن  يگردد که تعادل نين موضوع بر م يل آن به ا   يدل. بود
ن  يانگيـ م.  بـود  ي دانـه جـو منفـ      يتـه هـا   يک از وار  يـ در هر   

AMEn ــو وار ــه ج ــا ي  دان ــه ه ــتان   يت ــده اس ــه ش  مطالع
ــ در ايجــان شــرقيآذربا ــو ي ک۴/۲۹۰۴ن پــژوهش برابــر ي ل

  در سـطح     AMEnمعموال  . لو گرم بدست آمد   ي در ک  يکالر
ــ ــصرف اختم ــ و در تغذياري ــهاي ــالغ و يه آزاد خروس  ب

 از  يبـه هـر حـال برخـ       .  شـود  ين مـ  يي جوان تع  يهاجوجه
نـد کـه از     ي نما ي را گـزارش مـ     AMEn از     ين ارقـام  يمحقق

سـاالر  (د  يـ  آ يبالد بدسـت مـ    يق س يه دق يش تغذ يانجام آزما 
ق يدر تحق). ۱۳۸۶ و همکاران يصري؛ ق۱۳۷۸ان ي و گلينيمع

 گزارش  شده   هان نوع  داده   يسه ا يمقاز فقط جهت    يحاضر ن 
 دانـه جـو     ي بدست آمده برا   AMEnن نحو مقدار    يبد. است

 و يصريــج حاصــله توســط قيسه بــا نتــايــ در مقايمــاکوئ
لـو  ي ک۵۰۰تـه در حـدود   ين واري همـ يبـرا ) ۱۳۸۶(همکاران  

اد يـ ن تفـاوت نـسبتا ز    يـ ا. شتر اسـت  يلو گرم  ب   ي در ک  يکالر
 ي مـ AMEnن  يـي  در تع  وان مـورد اسـتفاده    يـ مربوط به  ح   

از ) ۱۳۸۶( و همکـاران     يصريـ ش ق يباشد چونکـه در آزمـا     
.  استفاده شده است   ي روزگ ۴۵ در سن    ي گوشت يجوجه ها 

 دانه جو اسـتار و والفجـر   ي  بدست آمده برا AMEnارقام
بـه  ( باالتر بود ) ۱۳۷۸(اني و گليز در گزارش ساالر معين   ين

  ).ملوگري در کيلو کالري  ک۳۱۴۱ و ۳۱۱۰ب يترت
ر يش نشان دادکه مقـاد    ين آزما يج حاصله در ا   ينتا

TMEn  ي معنـ ي مورد مطالعه تفاوت هايته هاين واري در ب 
ن مقـدار   ي از بـاالتر   يويسيدانه جو   ). >۰۵/۰p(  دارند يدار

TMEn) ۳۳۰۶۷۴ و جــو) لــو گــرمي در کيلوکــالري کCBاز  
برخـوردار  ) لـو گـرم  ي در کيلوکالري ک۲۶۱۳(ن مقدار   يکمتر

تـه جـو اسـتان      ي در چهار وار   TMEnن مقدار   يانگيم. بودند
 با رقـم مـشابه آن در جـداول اسـتاندارد       يجان شرق يآذربا

)NRC ۱۹۹۴ ( مطابقــــت داشــــت)در يلوکــــالري ک۲۹۰۰ 
 و ينـ ي از ارقام گزارش شده توسط ساالر مع      يول) لوگرميک

.   والفجر و استار کمتـر بـود  يته ها ي وار يبرا) ۱۳۸۷( انيگل
 دانه جو استان ي بدست آمده براTMEو  TMEn نيانگيم

 و  يفي از ارقام گزارش شده توسـط شـر        يجان شرق يآذر با 
 و  ۳۱۱۰ در برابـر   ۲۹۲۰،  ۲۹۰۰(کمتر بود   ) ۱۳۷۸(همکاران  

  دري دانه جو ماکوئ   TMEn). لوگرمي در ک  يلوکالري ک ۳۰۳۸
لو ي  ک۵۰۰در حدود   آن AMEnن پژوهش  مشابه مقدار يا

 يصريدار مشابه آن در گزارش ق     لو گرم از مق   ي در ک  يکالر
 ن مقدار يانگين طور ميهم. کمتر بود) ۱۳۸۶(و همکاران 
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ه شده ی بالغ لگهورن تغذيدر خروس ها) گرم(تروژن یو ن) يلوکالریک (ي تعادل انرژ)اریانحراف مع ±(ن حداقل مربعاتیانگی مسهی مقا–3جدول 
     دانه جويته هایک از واریبا هر 

  

  ).>05/0p(ن مربعات استیانگی دار حداقل میانگر تفاوت معنیر مشابه در هر ستون بیحروف غ با ين هایانگیم١*
       ح شدهی تصحی دفعيانرژ=  ی دفعي انرژ– 22/8× تروژن ی تعادل ن٣تروژنی تعادل نيمعادل انرژ= تروژنیتعادل ن × 22/8 3

  
  جو دانه يها تهیوار در سوخت و ساز  قابل يانرژ ع  انوامربعات حداقل نیانگیم - 4جدول

 AME1  AMEn2 TME3 TMEn4  ADMM5 تهیوار

  
TDMM6 

  
  a5/3222 208±a1/3243 289±a1/3300 248±a0/3306 30/6±a80/78  30/6±a80/91±236* يویسی

  b7/2856 188±b6/2968 236±b8/2856 188±b6/2968 11/6±b40/69  83/5±b0/82±236  یماکوئ
  b7/2788 143±cb4/2795 74±b8/2788 143±cb4/2795 50/2±b75/64  50/2±bc75/77±74  سهند
CB74 164±b8/2585 166±c5/2613 164±b8/2585 166±c5/2613 87/4±b80/59  77/4±c40/72  

  . می باشد )p>05/0(در سطح احتمال  داری معن تفاوت انگریب ستون هر در مشابه ریغ حروف*
 تعادل يح شده برای تصحي قابل سوخت و ساز ظاهري انرژ-Apparen metabolizable energy(2(يز ظاهر قابل سوخت و سايانرژ-1

 تعادل يح شده برای تصحیقی قابل سوخت و ساز حقيانرژ- True metabolizable energy(4 (یقی قابل سوخت و ساز حقي انرژ- 3صفر ازت 
 True(  ماده خشکیقیحقت هضم یقابل - 6)Apparent metabolizable dry matter(  ماده خشکيت هضم ظاهریقابل-5صفر ازت 

metabolizable dry matter(   
  
TMEn   از  يجـان شـرق   يته جو اسـتان آذر با     ي در چهار وار 
 ن آن در پـنج رقـم جـو مطالعـه شـده توسـط             يانگيـ مقدار م 

 در برابـر    ۲۹۰۰( شتر بـود    يـ ب) ۱۳۸۶(  و همکـاران   يصريق
اشـاره  همچنانکه در قبـل     ).  گرم لوي در ک  يلو کالر ي  ک  ۲۳۸۰

 ين از جوجــه هــاين محققــيــ  توســط اTMEnشــد ارقــام 
ز يـ ن) ۲۰۰۷( و همکـاران     ديالميو.  بدست آمده است   يگوشت

 در يلو کالري ک۳۴۰۰ تا ۲۸۵۰از ( TMEn  از يارقام باالتر
ا  گـرارش   يته دانه جـو اسـپان     ي هشت وار  يرا برا ) لو گرم يک

 تـوان  ي مـ يين تفاوتهاي چنيااز علل گوناگون بر . ند اکرده
، )زهيبهاره و پـائ (به تراکم بذر در واحد سطح، زمان کاشت     

هـر چنـد کـه     .  اشاره نمـود   يکي و ساختار ژنت   يميعوامل اقل 
ز بـدون  يـ  نيکيولـوژ يشات بيـ  انجام آزمايت و چگونگ  يماه

 یدفع يانرژ ی دفعيانرژ تهیوار
 2 شدهحیتصح

  تعادليمعادل انرژ تروژنیتعادل ن

 3تروژنین

 -a8/18 87/6±a30/19 1/0±06/0- 2/1±52/0±91/5* 1يویسی
 -ab1/27 12/7± a88/29 1/0±3/0- 2/1±80/2±9/5  یماکوئ

 -b6/29 37/0±a85/29 2/0±02/0- 7/1±16/0±8/1  سهند

CB74 1/4±b2/33 52/5±b90/33 3/0±08/0- 67/2±69/0- 
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 در دانه جو TMEnشک در بدست آوردن ارقام متفاوت از       
  .  باشنديموثر م

ر يـ  ماده خشک نيقي و حق  يت هضم ظاهر  ير قابل يمقاد
 يقـ يت  هـضم حق يارقام قابل.  گزارش شده است ۵در جدول   

ل ي اسـت کـه بـدل   يت هضم ظـاهر يماده خشک باالتر ار قابل   
 . باشـد ي مـ ي آندوژنوسـ يشک دفعـ خ ماده يح برايتصح

 دانـه  يته هاي ماده خشک وار  يقي و حق  يت هضم ظاهر  يقابل
 يبطـور کلـ  .  )p>۰۵/۰(  نشان دادندي داريجو  تفاوت معن   

ت يـ شتر از قابل  يـ   ب  ADF و   NDFر  ي بـا  مقـاد     يته هـا  يوار
ــرخــشک هــضم مــاده  بــات يترک.  برخــوردار بودنــديکمت

ور قابـل هـضم نبـوده و        ي ط ين دو جزء  برا    ي در ا  ييايميش
شتر سـبب کـاهش   يـ  بي تواند به علت داشتن سـهم نـسب    يم

تـه  ي گردد وار  يکه مشاهده م  يهمانطور.  ت هضم گردد  يقابل
ت هضم مـاده خـشک را دارا        ير قابل ين مقاد يشتري که ب  يهائ

ــرژ  ــستند از ان ــل يه ــاز   قاب ــوخت و س ــاالترس ــ ني ب ز ي
ت هـضم  يـ به هر حـال دارا بـودن قابل  .  باشند يبرخوردار م 

بـات قابـل   ي از ترک  ي بـاالتر  ي، محتـو  خشک از ماده    يباالتر
ن و يدرات، پـروتئ يـ  کربوهيعنـ ي زا ي انـرژ سوخت و سـاز   

ــدنبال خواهــد داشــت  را يچربــ ــيســاالر مع. ب ــ و گلين  اني
ــد) ۱۳۷۸( ــارانيو جانمحمــ ــادالت ) ۱۳۸۴(  و همکــ معــ

 از  سـوخت و سـاز       قابـل    ين انـرژ  ي تخمـ  ي برا يونيرگرس
 توانـد  يت هضم ماده خشک گزارش کردند که م      ي قاابل يرو

  . کاربرد داشته باشديطيتحت شرا
 دانه جو  و      ييايميشبات    ين ترک ي ب يب همبستگ يضرا

ن معــادالت ي و همچنــســوخت و ســاز  قابــل يواع انــرژانــ
.  ارائه شده است۶ و  ۵ در جداول    TMEn و   AMEnن  يتخم

ک از يـ ن خاکـستر خـام و هـر    ي خـام بـ   يهمانند مورد انرژ  
ب ي ضرTMEn و  AMEn سوخت و ساز     قابل   يانواع انرژ 

  . حاصل شد)>۰۵/۰p(ي  داريمعنمنفی  يهمبستگ
ره بـه منظـور     يـ غ چنـد مت   يونيل رگرسـ  يه و تحل  يتجز

 منجر به معادلـه   ييايميشبات ي ترکياز روTMEn ن يتخم
(%Ash) ۲۸۳۱-۱۰۳۰۲ = TMEn ن معادلـه   يـ ارزش ا . شد

ــهولتدر  ــدازه گس ــ ان ــ يري ــستر و بــدنبال آن تخم ن ي خاک
TMEn    ۳۵/۰( باشدين مي پائ نسبتا هر چند با دقت = R2 .(

 بــا معـادالت گـزارش شـده توســط    يين معادلـه تفاوتهـا  يـ ا
NRC) ۱۹۹۴ (  و همکاران ديالميوو )ل يداشت که دل) ۲۰۰۷

 دانه   ييايميشبات  ي از ترک  ي مفصل تر  ي ها يريآن اندازه گ  
 و  ير نـشاسته ا   يـ  غ يدرات هـا  يژه در بخش کربوه   يجو بو 

  .  باشديز کل قندها و نشاسته آن مين

  
    دانه جوییایمیات شبی با  ترکیقی و حقي قابل سوخت وساز ظاهرين انواع انرژی بیهمبستگ -5جدول 

 AMEn TMEn  خاميانرژ  خاکستر  

  -  -  -  1 خاکستر
  *-9/0   خاميانرژ

0001/0  
1 -  -  

AMEn 
 
 

56/0-  
01/0 

55/0  
01/0  

1  -  

TMEn  1  97/0  
0001/0<  

56/0  
01/0  

59/0-  
007/0  

  اعداد زیر ضرایب همبستگی سطوح احتمال را نشان می دهد*
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   دانه جوTMEn   وAMEn ی شگوئیت پ معادال-6جدول 

 سطح احتمال  R2 ونیرگرس معادله ونیروش رگرس

-TMEn= 10302  ( %2/2831 يمرحله ا Ash )  35/0 0078/0 

-AMEn= 5/9422  9/2499 يمرحله ا  (%Ash) 32/0  01/0  
  
  يريجه گينت

ن خـام نـسبتا     يتـه سـهند از پـروتئ      يق وار ين تحق يدر ا 
جـو برخـوردار     دانه   يته ها ير وار يسه با سا  ي در مقا  يباالئ
ن ي در ب ييايميشبات ير ترکيرات سايي تغ ADF جزبه . بود
 يقـ ي حقسـوخت و سـاز     قابـل    يانـرژ . ته ها اندک بـود    يوار

ز يـ ن ) TMEn(تـروژن  ي تعـادل صـفر ن   يح شده بـرا   يتصح
 از خـود نـشان داد و مقـدار آن در    يرات انـدک  ييـ ب تغ يضر

ته يرن وا يلوگرم در ب  ي در ک  يلوکالري ک ۳۰۰۰ تا   ۲۶۰۰دامنه  
. ر بـود يـ  متغيجـان شـرق  ي جـو اسـتان آذربا     ي دانه ها  يها

 شده، خاکـستر خـام      يري اندازه گ   ييايميشبات  ين ترک يدرب
  .  بودسوخت و ساز  قابل ي کننده انرژيشگوئير پيتنها متغ

  
  ي تشکر و قدردان

) Grant( ي اعتبار پژوهـش  يت مال ين پژوهش با حما   يا
ــشگاه تبر ــدان ــده ز ي ــام ش ــتانج ــ.اس ان دوره يشجو از دان

عقــوب يثم کــارکن و يــ، ميد آزاديان ســعيــ آقايکارشناســ
 يمانه  شــان در نگهــداري صــميهــايل همکاريبــدل يمـور يت

  . شودي مي تشکر و قدردانيشيوانات آزمايح
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