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(تاریخ دریافت - 1332/11/21 :تاریخ تصویب)1331/2/21 :


چکیده 
این تحقیق به منظور تعیین معادالت پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ظاهری تصحیحشده برای
نیتروژن ( )AMEnدر  11رقم جوِ رایج (والفجر ،کارون ،بهمن ،ارس ،دشت ،افضل ،زرجو ،کویر،
ریحانی ،ماکویی و یوسف) در استان البرز تهیه شد .همة این ارقام از لحاظ آنالیز تقریبی ،نشاسته،
الیاف نامحلول در شویندة خنثی و الیاف نامحلول در شویندة اسیدی ،تجزیه و تحلیل شدند .این
نتایج نشان داد بیشترین ضریب تغییرات مربوط به چربی خام  25/5درصد و همچنین کمترین
ضریب تغییرات مربوط به عصارة عاری از نیتروژن  1/2درصد بود .اندازهگیری انرژی قابل
سوختوساز با نشانگر اکسید کروم روی خروسهای بالغ ردایلند قرمز صورت گرفت .جیرة پایه
در این تحقیق شامل ذرت ،کنجالة سویا و مکملهای ویتامینی و معدنی و هریک از جیرههای
آزمایشی نیز حاوی  31درصد جو بهعنوان جایگزین ذرت و سویا در جیرة پایه و  01درصد
باقیمانده در بین جیرهها ثابت بود .نتایج حاصل از تابعیت چندگانه نشان داد که نشاسته برای
معادلة تخمین انرژی قابل سوختوساز مناسبتر از سایر متغیرهاست .معادلة پیشبینی انرژی قابل
سوختوساز بر اساس ترکیب شیمیایی به صورت زیر است:
2

(AMEn barley (kcal/kg of DM) = 52 × Starch )R = 1/385 , P < 1/111

واژههایکلیدی :انرژی قابل سوختوساز ،جو ،خروسهای بالغ ،معادالت تابعیت پیشبینی.

مقدمه
جو با نام علمی  Hordeum vulgare L.از دیرباز به عنوان
یکی از اقالم جایگزین ذرت و گندم در جیرههای طیور
مطرح بوده است و با توجه به افزایش قیمت جهانی ذرت و
افزایش تقاضا برای این غله در صنایع تولید متانول در کنار
مصرف باالی آن در صنایع خوراک دام و طیور ،یافتن
جایگزینی برای آن الزم و ضروری به نظر میرسد .مقدار
بیشتر از  11-32درصد جو در جیره با استفاده از آنزیم
بدون بروز مشکالت تغذیهای ،قابل استفاده استLeeson ( .
 .)& Summers, 2001به منظور اطمینان از فرمولهکردن
جیرهای متعادل و متوازن الزم است که عالوه بر مواد
* تلفن234-93368283 :

مغذی (از قبیل پروتئین ،اسیدهای آمینة لیزین و
متیونین ،کلسیم ،فسفر و  )...مقدار انرژی قابل سوختوساز
موجود در ارقام جو نیز مشخص گردد .برای تعیین انرژی
قابل سوختوساز موجود در اقالم خوراکی چندین روش
وجود دارد ،مانند روشهای بیولوژیکی روش سیبالد
) (Sibbald, 1976و روش استفاده از نشانگر ( & Sibbald
 ،)Slinger, 1963استفاده از جدولهای مواد مغذی اقالم
خوراک ( ،)1NRC, 1994; Feedstufs, 2014استفاده از
دستگاه  )Losada et al., 2009( 3NIRAو استفاده از
فرمولهای پیشبینی حاصل از معادالت تابعیت
چندمتغیره .از آنجایی که روشهای بیولوژیکی عمالً به
E-mail: hmoraveg@ut.ac.ir
1. National Research Council
2. Near–Infrared Analysis
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سهولت توسط متخصصان تغذیه قابل استفاده نیستند و
روش  NIRAنیز عالوه بر گرانبودن بهآسانی قابلدسترس
نیست و همچنین اطالعات جدولهای اقالم خوراکی عالوه
بر قدیمیبودن با توجه به شرایط اقلیمی کشت و داشت
متفاوت با ایران تهیه شده است ،استفاده از آنها برای
جیرهنویسی در ایران چندان مناسب نیست .بنابراین به
نظر میرسد کاربردیترین و عملیترین روش ،استفاده از
معادالت پیشبینی (معادالت تابعیت چندمتغیره) است که
برای این منظور لزوم بهدستآوردن معادالت مرتبط با
اقالم خوراک طیور رایج و پرمصرف در ایران از اهمیت
خاصی برخوردار است .با توجه به اهمیت امکان جایگزینی
جو به جای ذرت در جیرة غذایی طیور ،در این مقاله
معادالت پیشبینی انرژی قابل سوختوساز با توجه به
رایجترین ارقام جو در ایران تعیین و ارائه شد
( .)Janmohammadi et al., 2008در تحقیقی جهت
برآورد معادلة پیشبینی ،انرژی قابل سوختوساز برخی
ارقام جوِ رایج در منطقة آذربایجان شرقی شامل ماکویی،
والفجر ،سهند ،36CB ،ریحانی و یسیوی را با استفاده از
نشانگر اکسید کروم و خروسهای بالغ ردایلند برآورد
کردند ( AMEn=3633/1-3633/3 )%Ashو .R2=2/93
همچنین  )2008( Gheisari et al.در تحقیقی انرژی قابل
سوختوساز پنج رقم جو با نامهای کارون ،والفجر،
ماکویی ،بینام و بدون پوشینه را با استفاده از روش نشانگر
اکسید کروم و جوجههای گوشتی برآورد کردند که مقدار
انرژی قابل سوختوساز این ارقام به ترتیب ،3194 ،3118
 3261 ،3333و  3943کیلوکالری در کیلوگرم بود .مدل
پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ظاهری جو بر اساس
پژوهش  (2007) Villamid et al.با استفاده از هشت رقم
جو و تابعیت چندمتغیرة معادلة زیر است که تنها از متغیر
الیاف خام جهت برازش معادله استفاده شده است
(.)Vilamid et al., 2007
AMEn (Kcal/Kg) = 9343/8 – 16 × CF
 (2013) Yegani et al.برای هشت رقم گندم با
استفاده از معادالت تابعیت چندمتغیره ،رابطة پیشبینی
زیر را جهت برآورد انرژی قابل سوختوساز ارائه کردند:
3
AMEn = 3/3393 + 2/3116 × CP, R = 2/89

روشها 

موادو
1

تعیین  AMEnارقام مختلف جو با استفاده از روش
بیولوژیکی (نشانگر)

از سه قطعه خروس ردایلند قرمز در سن  91هفتگی
برای هر رقم جو استفاده گردید که با احتساب سه
تکرار برای خوراک آزمایشی و سه تکرار برای خوراک
پایه در مجموع  94قطعه خروس ردایلند رد استفاده
شد .جیرههای مورد استفاده در آزمایش از  13جیره
شامل یک جیرة پایه و  11جیرة آزمایشی تشکیل شده
بود .ابتدا با روش سیبالد و اسلینگر که به روش
جایگزینی معروف است ،جیرة پایه بدون جو تنظیم شد
و با  2/1درصد اکسید کروم به عنوان معرف مخلوط شد
و در جیرههای آزمایشی به روش جایگزینی 92 ،درصد
جو جایگزین بخش ذرت و کنجالة سویا در جیرة پایه
شد ( .)Sibald & Sliger, 1963به منظور جلوگیری از
کمبود ویتامین و مواد معدنی ،مقدار مکمل ویتامینی و
معدنی ثابت در نظر گرفته شد (جدول  .)1در مرحلة
آزمایش پس از پایانگرفتن  3روز مرحلة سازگاری،
جهت تخلیة دستگاه گوارش 36 ،ساعت خروسها
گرسنه ماندند ،سپس تغذیة آزاد جیرة آزمایشی به
مدت  68ساعت انجام گرفت .در همین راستا سینی
جمعآوری فضوالت از مرحلة شروع تغذیه در قفسها
جاگذاری شده و جمعآوری فضوالت پس از قطع
مصرف غذا تا  36ساعت بعد ادامه یافت ( Choct,
 .)1995فضوالت روزانه جمعآوری شده و داخل ظروف
سربستهای در دمای  -32درجة سانتیگراد در فریزر
نگهداری شدند .نمونهها ابتدا در دمای  42درجة
سانتیگراد به مدت  33ساعت خشک و سپس برای
سردشدن به دسیکاتور منتقل شدند .سپس نمونهها
توزین و آسیاب شده و مورد آنالیز شیمیایی قرار
گرفتند.
از  AMEو  AMEnجیرهها و ارقام مختلف جو طبق
معادالت زیر برآورد شدند:
× )AME/g feed= GEfd – ((Cr2O3 fd/ Cr2O3 ec
)GEec
– AMEn/g feed= AME/g feed – 8739 ((Nfd
))(Cr2O3 fd/ Cr2O3 ec) × Nec
1. Apparent Metabolizable Energy corrected by
nitrogen

اکبری و همکاران :پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ارقام رایج جو در استان البرز ...

که در معادالت باال  ،Cr2O3 fdغلظت نشانگر در هر
گرم خوراک؛  ،Cr2O3 ecغلظت نشانگر در هر گرم
فضوالت؛ ،GEfdانرژی خام در هر گرم خوراک؛ ،GEec
انرژی خام در هر گرم فضوالت؛  ،Nfdغلظت نیتروژن در
هر گرم خوراک و  ،Necغلظت نیتروژن در هرگرم
فضوالت هستند.
جدول  .1اجزای تشکیلدهندة جیرة پایه (درصد)
اجزای جیره
ذرت
کنجالة سویا
جو
دی کلسیم فسفات
کربنات کلسیم
3
1
مکمل ویتامینی و معدنی
نمک
اکسید کروم
جمع کل

جیرة پایه
44/64
92/3
--1/28
2/84
2/1
2/6
2/1
122

9

جیرة آزمایشی
64/13
31
92
2/31
2/42
2/91
2/38
2/1
122

 .1مقدار ویتامینها در هر کیلوگرم جیره :ویتامین  3222 ،Aواحد
بینالمللی؛ کوله کلسیفرول 3222 ،واحد بینالمللی؛ ویتامین  18 ،Eواحد
بینالمللی؛ ویتامین  2/211 ،B12میلیگرم؛ فوالسین 1 ،میلیگرم؛ نیاسین،
 92میلیگرم؛ پانتوتنیک اسید 31 ،میلیگرم؛ پیریدوکسین3/3 ،
میلیگرم؛ ریبوفالوین 4/4 ،میلیگرم؛ تیامین 1/8 ،میلیگرم؛ کولین122 ،
میلیگرم و آنتیاکسیدان 1 ،میلیگرم.
 .3مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره :مس (سولفات مس) 12 ،میلیگرم؛
ید (یدات کلسیم) 2/33 ،میلیگرم؛ آهن (سولفات آهن) 12 ،میلیگرم؛
منگنز (اکسید منگنز) 33 ،میلیگرم؛ سلنیوم (سدیم سلنیت)2/3 ،
میلیگرم و روی (اکسید روی) 86 ،میلیگرم.
 .9مقدار انرژی  3322کیلوکالری در کیلوگرم ،مقدار پروتئین خام 18
درصد ،مقدار کلسیم  1درصد ،فسفر  ./61درصد و سدیم  2/11درصد بود.

پس از تعیین انرژی قابلسوختوساز ظاهری
تصحیحشده برای جیرههای پایه و آزمایشی ،مقادیر
انرژی قابل سوختوساز هر رقم از جو با استفاده از
فرمول زیر محاسبه گردید (:)Sibald & Sliger, 1963
جیرة  – ((AMEnجیرة پایه  = AMEnجو AMEn
)سطح جایگزینی( /جیرة آزمایشی – AMEnپایه
ارقام جو استفادهشده در این تحقیق شامل والفجر،
کارون ،بهمن ،ارس ،دشت ،افضل ،زرجو ،کویر ،ریحانی،
ماکویی و یوسف بود که از مرکز تحقیقات اصالح و تهیة
نهال و بذر کرج تهیه شدند .برای همة ارقام ،آنالیز

31

تقریبی شامل (الیاف خام ،پروتئین خام ،چربی خام،
خاکستر و رطوبت) طبق دستورالعملهای AOAC
( ،)1995اندازهگیری نشاسته بر اساس روش Rose et
 )1991( al.با استفاده از معرف آنترون ،اندازهگیری
اکسید کروم با استفاده از روش Fenton & Fenton
) (1979و اندازةگیری دیوارة سلولی ( )NDF1و دیوارة
سلولی منهای همی سلولز ( )ADF3و فیبر خام طبق
روش  )1993( AOCS9با استفاده از دستگاه آنکوم
( )Ankom®, Tech.ساخت اصفهان ،انجام گرفت که
آنالیز آن در جدول  3ارائه شده است .روشهای
اندازهگیری نشاسته NDF ،و  ADFو الیاف خام به
صورت مبسوط در ادامه شرح داده شده است.
اندازهگیری نشاسته

به منظور اندازهگیری نشاسته 2/3 ،گرم نمونه توزین
ودر فالکون  12میلیلیتر ریخته شد .سپس  6میلیلیتر
استون به آن اضافه و به مدت  36ساعت در همان
حالت نگهداری شد .سپس  12دقیقه در دور  9122در
دقیقه سانتریفیوژ گردید و فالکون حاوی نمونه به
منظور تبخیر باقیماندة استون  3ساعت در آون با دمای
 12درجة سانتیگراد قرار گرفت .در ادامه به محتویات
باقیمانده در فالکون  1میلیلیتر اتانول  82درصد اضافه
شد و فالکون حاوی نمونه و اتانول  12دقیقه داخل
حمام آب جوش قرار گرفت تا قندهای محلول موجود
در نمونهها در اتانول حل شود .سپس فالکونها بعد از
طی زمان مورد نظر از حمام آب جوش خارج و بعد از
سردشدن  12دقیقه در دور  9122سانتریفیوژ شد.
سپس محلول قرارگرفته در باالی فالکون که کدررنگ
است خارج شد و این مرحله تا زمانی که محلول باالیی
شفاف شود ،ادامه یافت .سپس  4/1میلیلیتر پرکلریک
اسید  13درصد به آن اضافه گردید وعمل ورتکس تکرار
شد .در ادامه  31میلیلیتر آب دیونیزه به آن اضافه و
دوباره ورتکس شد .بعد از اضافهکردن  31میلیلیتر آب
دیونیزه 92 ،دقیقه فالکونهای حاوی نمونه به حال
خود رها شد و سپس سانتریفیوژ گردید (با دور 9122
1. Natural Detergent Fibre
2. Acid Detergent Fibre
3. American Oil Chemists’ Society
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به مدت  12دقیقه) .بعد از سانتریفیوژ محلول باالیی
خارج گردید و درون یک بالون  122میلیلیتر ریخته
شد .این مرحله یک بار دیگر تکرار و کل مواد موجود در
فالکون از صافی عبور داده شد و محلولی که از صافی
عبور یافت ،به درون بالون اول منتقل گشت و به حجم
 122میلیلیتر رسانده شد .مقدار  122میکرولیتر از
نمونه به حجم  1میلیلیتر معرف انترون اضافه گردید و
جذب نمونهها در طول موج  431نانومتر خوانده شد و
سپس بر اساس فرمول زیر مقدار نشاسته محاسبه شد.
mg of starch/mg of sample (y) = yg df v hf / dw
 ،ygغلظت گلوکز (جذب خوانده شده با دستگاه

اسپکتروفوتومتر) df ،فاکتور ترقیق (مثال  12برای 1:3
رقیقکردن) V ،حجم اصلی عصارة نشاسته (122
میلیلیتر) dw ،وزن خشک نمونة اولیه و  hfفاکتور
هیدرولیز نشاسته ( )2/3است.
1

اندازهگیری فیبر خام NDF ،و  ADFبه روش Ankom

اندازهگیری الیاف خام

ابتدا نمونه با آسیاب مجهز به الک  1میلیمتری آسیاب
شد و سپس  1گرم نمونه به کیسههای داکرونی انتقال
داده شده و بعد از پرس گرم کیسهها ،همة آنها زیر
هود با حالل اتر شستشو و به مخزن دستگاه انکوم
منتقل شدند .برای تهیة محلول اسیدی  13/1گرم
اسیدسولفوریک ( 4/3میلیلیتر از اسیدسولفوریک )%38
در یک لیتر آب و برای تهیة محلول قلیایی  13/1گرم
سدیم هیدروکسید ( )NaOHدر یک لیتر آب حل
گردید .کیسههای حاوی نمونه طبق روش آنکوم ابتدا
 42دقیقه با محلول اسیدی و سپس  42دقیقة دیگر با
محلول بازی در معرض دمای جوش قرار گرفت .بعد از
شستشو با محلول بازی کیسهها ابتدا با استون و سپس
با آب شسته شدند و بعد از این مرحله  36ساعت به
آون با دمای  42درجة سانتیگراد منتقل شدند.
کیسهها بعد از این مدت برای سردشدن به دسیکاتور
منتقل و سپس وزنکشی شدند و طبق رابطة زیر مقدار
فیبر خام نمونهها تعیین شد (.)AOCS, 1993

1. ANKOM fiber analyzer (ANKOM Technology,
)Fairport, New York
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که در آن  ،W1وزن نمونة اولیه (یک گرم)؛ ،W2
وزن کیسة خالی؛ و  ،W3وزن کیسه بعد از آون است.
اندازهگیری  NDFو ADF

در این روش نیز آمادهسازی نمونه برای انتقال به
دستگاه انکوم مانند روش تعین فیبر خام است .روش
تهیة محلول شویندة خنثی به این صورت بود که 92
گرم سدیم لوریل سولفات 18/41 ،گرم 4/81 ،EDTA
گرم سدیم بورات دکا هیدرات سدیم 6/14 ،گرم
هیدروژن فسفات بدون آب و  12سیسی اتوکسی
اتانول در یک بالن ژوژة یک لیتری به حجم 1222
میلیلیتر رسانده شد .به ازای هر نمونه مقدار 122
میلیلیتر محلول شویندة خنثی در حال جوش به همراه
 12میکرولیتر آنزیم آلفا آمیالز مقاوم به حرارت اضافه
گردید و به مدت  42دقیقه در دمای جوش و در فشار
باال در معرض محلول قرار گرفت .بعد از اتمام زمان الزم
کیسهها در دو مرحله ابتدا با استون و سپس با آب
مقطر شسته و بعد از آبگیری به آون با دمای  42درجة
سانتیگراد منتقل شد و  36ساعت بعد از آون خارج
گردید و به دسیکاتور منتقل شد و بعد از سردشدن
کیسهها وزنکشی شدند .برای اندازهگیری  ADFمراحل
باال با محلول شویندة اسیدی و بدون آنزیم انجام شد.
برای تهیة محلول شویندة اسیدی  11/48میلیلیتر
اسید سولفوریک غلیظ در یک بالن ژوژة یک لیتری با
آب مقطر به حجم  1222میلیلیتر رسانیده شد و
سپس معادل  32گرم استیل تری متیل آمونیوم
بروماید به آن اضافه شد .مخلوط حاصل با همزن
مغناطیسی یکنواخت شد؛ به طوری که استیل تری
متیل آمونیوم بروماید کامالً حل گردید ( Van Soest et
.)al., 1991

تجزیه و تحلیل دادهها

برای مقایسة میانگین ترکیب شیمیایی ارقام مورد
مطالعه در این تحقیق با میانگین ارائهشده در
جدولهای مرجع از نرمافزار آماری  SPSSاز رویة
 MEANSو روش تی-تست با یک نمونه و تی-تست
جفتشده استفاده گردید .همچنین به منظور تعیین
معادالت تابعیت پیشبینی  AMEnاز معادالت تابعیت
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چندمتغیره از نرمافزار آماری  SPSSو رویة
استفاده شد .در روش تابعیت خطی چندمتغیره دادهها
باید دارای توزیع نرمال باشند و تغییر آنها از یک
رابطة خطی پیروی کند .تابعیت چندگانه در حقیقت،
ارتباط بین یکسری از متغیرهای پیشگو را با متغیر
پاسخ مورد نظر بیان میکند .در صورت وجود
متغیرهای مستقل  x1, x2,…,xnاگر هدف ارتباط خطی
بین آنها و متغیر وابسته ( )yباشد ،رابطة زیر بین آنها
برقرار است:
ENTER

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn + e
رابطه ،از مقادیر  a0, a1, a2, …, anبا

که در این
عنوان ضرایب تابعیت یاد میشود .این ضرایب ،ضرایب
نامشخصی هستند که نمایانگر برآورد پارامتر پاسخ
هستند ( .)Balan et al., 1995برای مقایسة دقیقتر
مدلهای مختلف بهدستآمده از این تحقیق از خطای
استاندارد پیشبینی (SEP) 1استفاده شد .خطای
استاندارد پیشبینی با استفاده از معادلة زیر محاسبه
گردید (:)Yegani et al., 2013
2

) (Y  Y
N

SEP 

که در این معادله  SEPخطای استاندارد پیشبینی،
 Yمیانگین انرژی قابل سوختوساز بهدستآمده به
روش بیولوژیکی هر رقم،׳ Yانرژی پیشبینی شده با
استفاده از مدل برای هر رقم و  Nتعداد ارقام است .در
نهایت معادلهای که مقدار  SEPکمتری داشته باشد در
صورت داشتن ضریب تبیین باالتر ،از دقت بیشتری در
تخمین انرژی برخوردار خواهد بود.
نتایجوبحث 
همان طور که در جدول  3نشان داده شده است تنوع
زیادی در محتویات شیمیایی ارقام مختلف جو وجود
دارد .به نحوی که دامنة تغییرات موارد اندازهگیری شده
در این تحقیق ،توافق نسبتاً باالیی با دامنة تغییرات این
موارد در مطالعات سایر محققان داشت که به نظر
میرسد این تفاوتها عالوه بر تفاوت در بحث ژنوتیپ
بیانگر تفاوت در محیط کشت و شرایط آبوهوایی
مختلف نیز باشد ( Zhang et al., 1994; Villamide et
1. Standard Error of Prediction
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& .al., 1997; Jeorch & Danicke, 1995; Lesson
.)Summers, 2001
حداقل و حداکثر مقدار فیبر خام در ارقام ارس
( )3/9و یوسف ( )9/8با ضریب تغییرات  13/3درصد،
حداقل و حداکثر پروتئین خام مربوط به ارقام والفجر
 3/4و افضل  19/1درصد با ضریب تغییرات 11/4
درصد ،حداقل و حداکثر چربی مربوط به ارقام کویر و
افضل  1/9و  9/3درصد با ضریب تغییرات  31/1درصد،
حداقل و حداکثر خاکستر مربوط به ارقام والفجر کویر و
دشت  1/3و  9/3درصد با ضریب تغییرات  31/6درصد،
حداقل و حداکثر نشاستة مربوط به ارقام یوسف و
ماکویی  66/1و  43/16درصد با ضریب تغییرات 11
درصد ،حداقل و حداکثر  NFEمربوط به ارقام افضل و
کویر با  43/4و  33/9درصد با ضریب تغییرات 6/3
درصد ،حداقل و حداکثر  ADFبین ارقام ماکویی و
یوسف با  9/1و  1/4درصد با ضریب تغییرات 14/3
درصد ،حداقل و حداکثر  NDFمربوط به ارقام کویر و
یوسف با  11/3و  14/1درصد با ضریب تغییرات 12/3
درصد بود .در این تحقیق بیشترین دامنة تغییرات به
چربی خام با  46درصد و کمترین دامنة تغییرات به
 NFEبا 13درصد مربوط بود .همان طور که در جدول
 3نشان داده شده است تنوع زیادی در محتویات
شیمیایی ارقام مختلف جو وجود دارد .به نحوی که در
توافق با مطالعات سایر محققان بود ( ;Sibbald, 1976
& .Scott et al., 1998; Svihus et al., 2002; Jeorch
 .)Danicke, 1995یکی از دالیل تنوع زیاد در مواد
مغذی ارقام مختلف جو ،عوامل ضدتغذیهای متنوع و
مختلف موجود در این غله است که عبارت از تاننها،
پنتوزانها ،اسیدفایتیک و بتاگلوکان است ( & Jeorch
 .)Danicke, 1995همچنین دوردیفه یا ششردیفه
بودن رقم جو یکی دیگر از این عوامل است که این
موضوع در دستة تفاوتهای ژنتیکی قرار میگیرد .ارقام
دوردیفه به سبب کشتشدن در شرایط دیم ،مجموع
عوامل ضد تغذیة بیشتر و محتوای نشاسته کمتری
دارند ) (Aman et al., 1985و در این تحقیق نیز رقم
بهمن ارزش غذایی پایینی در مقایسه با سایر ارقام
داشت زیرا رقم بهمن دوردیفه و سایر ارقام ششردیفه
بودند .در رابطه با مقدار پروتئین خام Elwinger et al.
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و محیط کاشت ،داشت و برداشت با یکدیگر دارند.
مقایسة آماری به روش تی-تست با یک نمونه در جدول
 9نشان داده شده است .این مقایسه نشان داد که از
لحاظ آماری تفاوت میانگین مادة خشک ،عصارة عاری
از ازت ،فیبر خام و عصارة اتری در تحقیق حاضر و
جدول فیداستاف معنادار است ( .)P<2/21همچنین
تفاوت میانگین پروتئین خام ،انرژی قابل سوختوساز و
خاکستر از لحاظ آماری معنادار نیست .در مقایسه با
جدول  (1994) NRCنیز میانگین تفاوت مادة خشک،
فیبر خام و چربی معنادار است ( )P<2/21ولی برای
پروتئین خام و عصارة عاری از ازت معنادار نیست.

) (1977گزارش کردند که این پارامتر تحت تأثیر کود
نیتروژن قرار میگیرد؛ به این ترتیب که با کوددهی 92
کیلوگرم در هکتار ،مقدار پروتئین خام  11/4درصد بود
و با کوددهی  182کیلوگرم در هکتار به  11/9درصد
افزایش یافت .همچنین افزایش مقدار پروتئین از طریق
افزایش کوددهی باعث افزایش مقادیر بتاگلوکان
میشود .در تحقیق  (1995) Jeorch et al.بیشترین
دامنة تغییرات در آنالیز شیمیایی برای فیبر خام (43
درصد) و کمترین دامنة تغییرات برای خاکستر (33
درصد) گزارش شد .این تفاوتها در نتایج آنالیز
شیمیایی به سبب تفاوتی است که این ارقام در ژنوتیپ

جدول  .3نام ارقام زراعی مورد آزمایش به همراه آنالیز شیمیایی (بر حسب درصد مادة خشک)
نام رقم
کارون
زرجو
کویر
ماکویی
ریحانی
بهمن
ارس
والفجر
دشت
افضل
یوسف
میانگین
ضریب تغییرات (درصد)

مادة خشک پروتئین خام چربی خام خاکستر نشاسته  NFEفیبر خام
33/3
33/4
39/6
31/3
39/1
33/3
39/6
39/1
39
32/4
32/4
33/6
1/28

13/21
3/83
12/63
13/99
11/19
12/28
12/13
3/41
19/16
19/13
13/13
11/6
11/4

3/3
1/3
1/9
3/1
3/9
3/3
9/1
3/8
3/4
9/3
9/1
3/4
31/1

13/31
11/33
18/33
13/33
12/9
12/81
18/11
43/16
63/29
16/49
66/18
19/38
11/29

9/1
3/1
1/3
3/4
3/1
3/4
3/3
1/3
9/3
3/8
3/1
3/6
31/6

31/9
34
33/6
33
36
39/4
36/3
34/6
32/3
34/4
43/6
39
6/3

3/3
3/8
3/9
3/6
9/1
9/3
3/9
3/6
3/4
9/9
9/8
3/8
13/3

AMEn
NDF ADF
)(Kcal/Kg

1
6/1
9/6
9/1
6/3
6/9
9/3
9/8
6
6/1
1/4
6/3
14/3

19/8
13/6
11/3
13/4
16/3
16/1
13/3
11/8
19/3
16/1
14/1
19/6
12/3

9333
9113
9311
3189
3393
3113
9283
9283
3261
3863
3412
381673
11/26

جدول  .9مقایسة ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوختوساز ارقام جو موجود در جدول فیداستاف ( (1994) NRC ،)3216و
تحقیق حاضر

میانگین تحقیق حاضر
میانگین
فیداستاف
معناداری
3216
میانگین
NRC
)(1994
معناداری

درصد مادة
خشک
33/6
83

درصد پروتئین
خام
11/6
11/1

درصد
چربی
3/4
1/3

درصد
خاکستر
3/6
3/1

درصد
نشاسته
19/38
-

درصد

درصد
فیبر خام
3/8
1

NFE

39
48/1

AMEn
)(Kcal/Kg

3816
3312

**

ns

**

ns

-

**

**

NS

83

11

1/8

-

-

-

1/1

3462

**

ns

**

-

-

-

**

NS

** :ns ،)P<2/21( :عدم معناداری

جزئیات معادالت تابعیت مورد ارزیابی در جدول 6
ارائه شده است .توجه به این نکات برای انتخاب بهترین
مدل تابعیت پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ضروری
است؛ در مدل  1نشاسته برای پیشبینی انرژی قابل
سوختوساز پیشنهاد شده است که هم معادله و هم

ضریب متغیر مستقل از معناداری باالیی برخوردار است.
در صورت حذف نشاسته از روند آنالیز ،فاکتور عصارة
عاری از ازت جهت برازش انرژی قابل سوختوساز
انتخاب میشود .در مدل  3از عصارة عاری از ازت جهت
پیشبینی انرژی قابل سوختوساز استفاده شده است.
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اما عصاره عاری از ازت یک خصوصیت خوراک است که
با محاسبات ریاضی بهدست میآید و عمالً روش
مستقیمی برای اندازهگیری آن وجود ندارد؛ بنابراین
بهدستآوردن کمیت عصارة عاری از ازت ملزوم به
اندازهگیری پنج فاکتور دیگر از قبیل فیبر خام ،پروتئین
خام ،خاکستر ،عصارة اتری و رطوبت نمونههاست .در
نتیجه استفاده از این مدل با وجود دقت خوب در
برازش انرژی قابل سوختوساز ،به هزینة بیشتری جهت
اندازهگیری متغیرهای مستقل موجود در فرمول نیاز
دارد .گرچه از نظر آزمایشگاهی اندازهگیری این پنج
فاکتور رایجتر است؛ البته میتوان جهت مقایسة این دو
مدل به فاکتور انحراف استاندارد خطای پیشبینی 1نیز
توجه کرد که با توجه به  SEPبه نظر میرسد مدل اول
برای برازش انرژی قابل سوختوساز به معادلة دوم
ارجح باشد.
در جدول  1انرژی قابل سوختوساز تخمینی به
وسیلة فرمولهای ارائهشده در این تحقیق و (1994) NRC
با مقدار اندازهگیریشده به روش بیولوژیکی (بر اساس
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نتایج آنالیزهای مربوط به ارقام مختلف جو) مقایسه شده
است .مقایسهها نشان میدهد که در مدل  1بیشترین و
کمترین اختالف پیشبینی با مقدار بیولوژیکی به ترتیب
مربوط به ارقام کارون ( )Kcal/Kg -113و ارس (-62
 )Kcal/Kgاست .در مدل  3بیشترین و کمترین اختالف
پیشبینی با مقدار بیولوژیکی به ترتیب مربوط به ارقام
بهمن ( )Kcal/Kg 319و ریحانی ( )Kcal/Kg 12است.
در مدل  (1994) NRCبیشترین و کمترین اختالف
پیشبینی با مقدار بیولوژیکی به ترتیب مربوط به ارقام
بهمن ( )Kcal/Kg 1311و کارون ( )Kcal/Kg 32است.
مقایسه بین همه مدلها (مدلهای حاصل از این تحقیق و
مدل  )NRC 1994نشان میدهد که بیشترین اختالف
پیشبینی با مقدار بیولوژیکی مربوط به رقم بهمن
( )Kcal/Kg1311است که توسط مدل (1994) NRC
پیشبینی شده است و همچنین کمترین اختالف
پیشبینی مربوط به رقم کارون ( )Kcal/Kg 32است که
باز هم توسط مدل  (1994) NRCپیشبینی شده است
).(NRC, 1994

جدول  .6مقایسة آماری بین معادالت برازششدة حاصل از تحقیق حاضر
ردیف

عوامل

مدل

R2

P Value
Regression

P Value predictor

SEP

1
3

STA

Y=13 STA

2/381
2/389

2/222
2/222

2/222
2/222

912
936

NFE

=98/4 NFE

Y

 =Yانرژی قابل سوختوساز تصحیحشده بر اساس ازت (کیلوکالری بر کیلوگرم) =STA ،نشاسته (درصد) =NFE ،عصارة عاری از ازت
)SEP= Standard Error of Prediction ،EE + Moisture + ASH

NFE = 100 – (CF + CP +

جدول  .1مقایسة انرژی قابل سوختوساز اندازهگیریشده به روش بیولوژیکی با مدلهای حاصل از این تحقیق و

(1994) NRC
*

نام رقم

بیولوژیکی

مدل 1

مدل 3

Kcal/Kg

Kcal/Kg

Kcal/Kg

1994 NRC
Kcal/Kg

کارون
زرجو
کویر
ماکویی
ریحانی
بهمن
ارس
والفجر
دشت
افضل
یوسف
میانگین

9333
9113
9311
3189
3393
3113
9283
9283
3261
3863
3412
3816

3318
3836
9292
3316
3411
3463
9263
9633
3112
3861
3918
3823

3382
3343
9218
3812
3883
3832
3319
3383
3344
3493
3323
3868

9334
9991
9626
9964
9318
9319
9623
9633
9331
9381
9163
9913

1. Standard Error of Prediction
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مقایسهها به روش تی-تست جفت شده در جدول
 4نشان میدهد که بین مدلهای مختلف این تحقیق از
نظر میانگین انرژی قابل سوختوساز تخمینی و روش
بیولوژیکی تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما بین مقدار
پیشبینیشده توسط مدل  NRC 1336و مدلهای این
تحقیق و روش بیولوژیکی اختالف معناداری وجود دارد.
مدل  1از لحاظ میانگین پیشبینی انرژی قابل
سوختوساز بر حسب کیلوکالری بر کیلوگرم ( )3823با
میانگین بیولوژیک ( )3816اختالفی حدود –2/33

درصد دارد؛ درحالی که این اختالف برای مدل  3با
سطح انرژی ( )3868حدود  +1/3درصد است.
همانگونه که مالحظه میگردد بهکاربردن معادلة
پیشنهادی  NRC1336باعث برآورد بیش از حد
( +13/3درصد) انرژی قابل سوختوساز ارقام مختلف
جو در این تحقیق شده است .این امر ممکن است به
علت تفاوتهای ژنوتیپی و ساختاری ارقام جو در این
تحقیق با ارقام جوِ بهکار برده شده برای معادلة
 NRC1336باشد.

جدول  .4مقایسة میانگین انرژی قابل سوختوساز تخمینی بین مدلهای مختلف و روش بیولوژیکی با استفاده از روش تی-تست
جفتشده
درصد اختالف با روش بیولوژیکی

میانگین انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری بر کیلوگرم)

مدل

2

3816 ±133/3

بیولوژیکی

-2/33

b

3823 ±39/9

مدل 1

+1/3

b

3868 ±94/3

مدل 3

+13/3

9913 ±33/64

NRC 1994

b

a

مدل

*

حروف غیرمشترک  a ،bدر هر ستون نمایانگر اختالف معنادار بین میانگینهاست (.)P value< 2/2221
= 9/238 - 32/6 × CF + 3/3 × STA

)AMEn (kcal/kg of DM

 :CFالیاف خام :STA ،نشاسته

نتیجهگیری کلی

در نهایت به نظر میرسد با توجه به مؤلفههای ضریب
تبیین ( )R2و سطح معناداری معادلة تابعیت و فاکتور
 SEPدر دو معادلة ارائه شده ،معادلة زیر قابل پیشنهاد
است.
× Starch

AMEn barley (kcal/kg of DM) = 13

سپاسگزاری 
نویسندگان مقاله از اعضای هیئت علمی و کارکنان
مرکز تحقیقات اصالح و تهیة نهال و بذر (کرج ،بخش
غالت) و جناب آقای مهندس ناظری برای مساعدت
ایشان در فراهمکردن ارقام مختلف جو کمال تشکر را
دارند.
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