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چکیده
هدف از این آزمایش تعیین پلیساکاریدهای غیرنشاستهای) (NSPو انرژی قابل سوختوساز حقیقی پنج واریته مختلف
گندم استان آذربایجانشرقی ،شامل الوند ،زرین ،سبالن ،سرداری و آذر 2بود .در ابتدا مقادیر NSPواریتههای دانه گندم
به روش آنزیمی -شیمیایی انجلیست با استفاده از اسپکتوفتومتر تعیین شد .انرژی قابل سوختوساز حقیقی( )TMEو
انرژی قابل سوختوساز حقیقی تصحیح شده برای نقطه صفر تعادل ازت ( )TMEnپنج واریته گندم نیز در قالب طرح
کامالً تصادفی به روش تغذیه دقیق سیبالد با استفاده از  24خروس گوشتی نژاد راس  803در سن  5ماهگی تعیین شد.
نتایج حاصل از تجزیه NSPواریتههای دانه گندم نشان داد که دامنه تغییرات مقادیر NSPکل از  9 /44تا  11/99درصد،
 NSPنامحلول از  7/10تا 9/40درصد و  NSPمحلول از  1/95تا 8/15درصد بود .باالترین میزان  NSPکل()%11/99
و  NSPنامحلول ( )%9/40در واریته آذر 2و باالترین مقدار  NSPمحلول( )%8/15در واریته الوند یافت شد .کمترین میزان
 NSPکل ( NSP ،)%9/44محلول ( )%1/95در واریته سبالن و کمترین میزان  NSPنامحلول ( )%9/94در واریته زرین
حاصل شد .مقادیر  TMEnواریتههای گندم در محدوده  8592/82کیلوکالری در کیلوگرم در واریته سبالن تا 8741/94
کیلوکالری در کیلوگرم در واریته زرین متغیر بود و اختالف معنیداری بین واریتههای گندم از نظر مقادیر TMEn
مشاهده شد ( .)P >0/01بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که مقادیر انرژی قابل سوختوساز واریتههای گندم استان
آذربایجان شرقی بسیار متنوع و به شدت تحت تاثیر نحوه کشت میباشد.
واژگان کلیدی :انرژی قابل سوختوساز حقیقی ،پلیساکاریدهای غیرنشاستهای ،واریتههای گندم
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مقدمه

تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد مقادیر

غالت و فرآوردههای حاصل از آنها عمده ترین اجزای

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای ارقام زراعی گندم

جیره غذایی طیور را تشکیل داده و به همین دلیل بخش

صورت گرفته است .کوتریز و همکاران ( )2007گزارش

عمده عوامل ضدتغذیهای موجود در جیرههای غذایی
طیور نیز از غالت منشاء میگیرند .عامل ضدتغذیهای

کردند که پلیساکاریدهای غیرنشاستهای واریتههای
مختلف گندم کشت شده در اسپانیا بسیار متغییر بوده
بگونهای

که

میزان

فیبرخام،

پلیساکاریدهای

اصلی در بعضی از دانههای غالت (گندم و جو)

غیرنشاستهای کل ،2محلول 8و نامحلول 4برای واریتههای

میباشند (آنیسون

 Guadalupe ،Amiro ،Isengrainو  Horzalبترتیب

 .)1998حضور پلیساکاریدهای غیرنشاستهای در جیره

برابر (،2/40 ،10/79 ،2/98( ،)3/42 ،1/88 ،9/79 ،8/18

غذایی طیور سبب )1 :افزایش چسبندگی و گرانروی

 )9/19 ،2/04 ،11/28 ،8/21( ،)3/89و (،10/91 ،2/32

محتویات گوارشی  )2افزایش ظرفیت نگهداری آب

 )3/51 ،2/41درصد میباشد .پیرگوزلیو و همکاران

پلیساکاریدهای

غیرنشاستهای1

محتویات روده  )8تحریک رشد و فعالیت باکتریها
 )4کاهش میزان عبور و یا افزایش نرخ ماندگاری مواد
هضمی در روده  )5ممانعت از شرکت نمکهای صفراوی

( )2008در پژوهشی ارزش تغذیهای واریتههای مختلف
گندم را برای جوجههای گوشتی مورد آنالیز قرار داده و
بیان داشتند که بطور میانگین مقادیر پلیساکاریدهای
غیرنشاستهای کل ،نامحلول و محلول معادل 78/5 ،100

در تشکیل میسل و کاهش هضم چربیها ،میگردد

و 118گرم در کیلوگرم ماده خشک است.

(افشار مازندران و رجب  1839پوررضا و همکاران

انرژی قابل سوختوساز دارای انواع متفاوتی میباشند

 1835صوفی سیاوش و جانمحمدی  1833و کریمی و

که روشهای ویژهای برای تعیین هر یک وجود دارد.

همکاران  .)1831پلیساکاریدهای غیرنشاستهای از
سلولز ،همیسلولز ،پکتین و صمغها تشکیل شده اند که
اجزای اصلی آنها شامل آرابینوز ،زایلوز ،مانوز،

انرژی قابل سوختوساز

ظاهری5

یک ماده خوراکی را

می توان بصورت انفرادی ،توسط جایگزینی با ماده ای
که انرژی قابل سوختوسازش مشخص است ،جایگزینی
با یک جیره عملی و یا روش جدید فارل تعیین نمود

گاالکتوز و اسیدهای یورونیک میباشند .پلیساکاریدهای

(فارل 1973 ،و مک نب .)2002 ،اما روشهای فوق قادر

غیرنشاستهای از نظر حاللیت بطور کلی به دو گروه

به برطرف کردن نیازهای فعلی نیستند زیرا این روشها

اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :محلول و نامحلول.

پر هزینه بوده و با سختی و کار زیاد همراه هستند .به

شامل:

همین جهت سیبالد ( )1998روش کارآمدتری را جهت

پلیساکاریدهای

غیرنشاستهای

محلول

 )1آرابینوزایالنها  )2بتاگلوکانها  )8به مقدار جزئی
مانانها  )4گاالکتانها  )5به مقدار جزئی اسید یورونیک.
پلیساکاریدهای غیرنشاستهای نامحلول شامل )1 :سلولز
 )2اسید یورونیک  )8آرابینو زایالنها  )4مانانها  )5به

تعیین انرژی قابل سوختوساز مواد خوراکی دام و
طیور ارائه نمود که نمایانگر تخمینی از انرژی قابل
سوختوساز است که برای انرژی متابولیکی مدفوعی و
انرژی درونزادی ادراری تصحیح شده است .این
انرژیها منشاء مستقیم جیرهای ندارد و همانگونه که

مقدار جزئی بتا گلوکانها و گاالکتانها.
2

)Total non-starch polysaccharide (TNSP
)Soluble non-starch polysaccharide (SNSP
4
)Insoluble non-starch polysaccharide (INSP
5
)Apparent metabolizable energy(AME
3

Non Starch Polysaccharide

1
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توسط سیبالد ( )1939بیان شده در نظر گرفتن تصحیح

انرژی قابل سوختوساز مواد خوراکی رابطه نزدیکی با

الزم برای این انرژیها هنگام ارزیابی منجربه بدست

ترکیب شیمیایی آن دارد و خوراکی مانند گندم که

آوردن انرژی قابل سوختوساز حقیقی 9میشود .این

بصورت چندین رقم زراعی متفاوت کشت میشود،

روش با انواع مختلفی از پرندهها نظیر خروسهای بالغ،

دارای تنوع بسیار زیادی از نظر پروتئین ،ذخیره نشاسته

مرغان تخمگذار ،مرغان گوشتی ،بوقلمون ،اردک،

و از همه مهمتر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای میباشد.

جوجههای گوشتی و تخمی صورت میگیرد (پوررضا و

همبستگی منفی واضحی بین مقادیر پلیساکاریدهای

همکاران ،)1835 ،اما روال عادی این آزمایش استفاده از

غیرنشاستهای موجود در گونههای مختلف گندم و

خروس های بالغ لگهورن میباشد .آنالیز تقریبی ترکیبات

مقادیر انرژی قابل سوختوساز مشاهده شده است

شیمیایی دانه گندم در جداول استانداردهای غذایی

(کریمی و همکاران 1831و آنیسون 1998و بدفورد و

طیور )1994(7نشان داد که دانه گندم شامل 8120

کالسن  ،)1992هر چند ،که وجود چنین ارتباطی در مورد

کیلوکلری در کیلوگرم  8197 ،AMEnکیلوکلری در

تمام گونههای گندم گزارش نشده است (بارتکزکو و

کیلوگرم  TMEnمیباشد .سیبالد ( )1932در طی

همکاران  2009کوتریز و همکاران  2007و مک کراکن و

آزمایش ترکیبات شیمیایی خوراکهای مورد استفاده در

کوینتین  .)2000هدف از اجرای این آزمایشات ،تعیین

تغذیه طیور را مورد آنالیز قرار داد .این محقق گزارش

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای و بکارگیری روش

کرد که میانگین مقادیر انرژی قابل سوختوساز حقیقی

سیبالد برای تعیین انرژی قابل سوختوساز حقیقی

دانه گندم برابر  8215کیلوکالری در کیلوگرم میباشد.

برخی از واریتههای گندم استان آذربایجان شرقی

ساالر معینی و گلیان ( )1873در یک پژوهش انرژی قابل

میباشد.

سوختوساز تعدادی از مواد خوراکی از جمله گندم را با
استفاده از روش سیبالد ارزیابی و گزارش نمودند که

مواد و روشها

 TMEn ،TMEبه ترتیب برای واریتههای دانه گندم

آمادهسازی نمونهها :در این آزمایش پنج رقم زراعی

بزوستایا ،فالت ،امید ،قدس ،روشن و نوید برابر (،8921

گندم منطقه استان آذربایجانشرقی از مرکز تحقیقات

،8793( -)8971 ،4023( -)8977

کشاورزی استان آذربایجانشرقی واقع در جاده

 )8980 ،8977( -)8534و ( )8991 ،8901کیلوکالری در

آذرشهر -تبریز تهیه شد .کلیه ارقام زراعی محصول یک

کیلوگرم ماده خشک میباشد .همچنین سیبالد ( )1939در

سال زراعی بوده و همچنین فاقد هرگونه ماده ضد قارچ

تحقیقی دیگر گزارش کرد که مقادیر  AMEnو TMEn

و آفتکش بودند .ارقام زراعی مورد استفاده شامل:

واریتههای مختلف گندم بکار رفته در آزمایش به ترتیب

الوند ،زرین ،سبالن ،سرداری و آذر 2بود که سه واریته

برابر  8880و  8740کیلوکالری در کیلوگرم میباشد .در

اولی بصورت آبی کشت شده و دو واریته دیگر بصورت

اغلب گزارشات به اثرات واریته و پلیساکاریدهای

دیم کشت میشوند.

غیرنشاستهای بر انرژی قابل سوختوساز که عامل

تعیین پلیساکاریدهای غیرنشاستهای :برای این

مهمی قلمداد میشوند ،اشاره نشده است .مطالعه این اثر

منظور از روش آنزیمی -شیمیایی انجلیست ()1994

میتواند منجربه توسعه و کشت واریتههایی گردد که

استفاده شد .روش انجلیست روشی است که طی آن

ازارزش تغذیهای باالئی در تغذیه دام برخوردارهستند.

نشاسته نمونهها از طریق هیدرولیز آنزیمی خارج

،8953( -)8948

میشود و سپس جهت استحصال پلیساکاریدهای
)True metabolizable energy(TME
NRC

6
7

غیرنشاستهای ،نمونهها در اتانول حل شده و تحت تاثیر
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هیدرولیز اسیدی با اسید سولفوریک قرار میگیرد .در

الزم به ذکر است در دفع کامل فضوالت مربوط به

نهایت مقادیر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای توسط

خوراک از دستگاه گوارش ،اگر خروس مدت بیشتری

اسپکتروفتومتر تعیین میشود .در این روش فقط مقادیر

گرسنه نگهداشته شود اثری بر انرژی قابل سوختوساز

نامحلول

حقیقی نخواهد داشت .در کنار خروسهای تغذیه شده

پلیساکاریدهای

بصورت اجباری با همان تعداد تکرار یک گروه از

غیرنشاستهای محلول از تفاضل پلیساکاریدهای

خروسها را از شروع آزمایش تا پایان آزمایش گرسنه

میآید

نگه داشته شد تا از طریق این گروه مقادیر انرژی دفعی

(پلیساکاریدهای غیرنشاستهای در  5تکرار برای هر

با منشاء داخلی را محاسبه کنیم .در این روش مقادیر

واریته گندم تعیین گردید ).

 TMEو  TMEnبا فرمولهای زیر محاسبه شد (سیبالد

تعیین انرژی قابل سوختوساز حقیقی تصحیح شده

)1932

پلیساکاریدهای
اندازهگیری
غیرنشاستهای

غیرنشاستهای

میشود
کل

و
و

کل

مقدار
نامحلول

و

بدست

برای نقطه صفر تعادل ازت ( :)TMEnجهت تعیین

=TME/gr of feed
{[(Fi×GEf)-(E×GEe)]+(Eu+GEu)}/Fi

سیبالد (تغذیه دقیق) 24 ،قطعه از  40قطعه خروس بالغ

) TMEn / gr of feed={ [ (Fi × GEf)(E×GEe) –(NR×K)] + [(UE × UGEe
+(NRo×8.22)]}/Fi
 :NRoانرژی اندوژینوس ادراری*  :Fi .%Nمقدار

بر اساس وزن ،به شش گروه  4تایی تقسیم شده و به

خوراک دریافتی :Gef .انرژیخام خوراک :E .مقدار

طور تصادفی به قفسهای انفرادی منتقل گردیدند .به

فضوالت دفعی در خروسهای تغذیه شده:GEe .

منظور تغذیه اجباری از وسایل پیشنهادی سیبالد ()1939

انرژیخام فضوالت دفعی در خروسهای تغذیه شده.

استفاده گردید .مقدار  25گرم نمونه خوراک از تیمارهای

 :UEمقدار فضوالت دفعی در خروسهای تغذیه نشده.

آزمایشی به دقت توزین و در ظروف پالستیکی درب دار

 :UGEeانرژیخام فضوالت دفعی در خروسهای تغذیه

ریخته شد .پیش از عمل تغذیه ،خروسها  89ساعت جهت

نشده :NR .ابقاء ازت در گروه تغذیه شده :NRo .ابقاء

تخلیه دستگاه گوارش از بقایای خوراک مصرفی گرسنه

ازت در گروه گرسنه :K .ثابت  89/5کیلوژول.

نگهداشته شدند و پس از اتمام تغذیه ،سینیهای

قابلیت هضم ظاهری و حقیقی ماده خشک دانه گندم نیز

جمعآوری فضوالت در زیر قفس قرار گرفت .ضمن

با استفاده از مقادیر ماد خشک مصرفی و دفعی تعیین

بررسی سینیها از نظر وقوع استفراغ در طول  89ساعت

شد .دادههای مربوط به مقادیر انرژی قابل سوختوساز

پس از تغذیه اجباری و پس از مدت معین سینیها

توسط نرمافزار( SASنسخه  )9/1با رویه مدل خطی

برداشته شده و فضوالت آنها کامالً جمعآوری و در

عمومی 3و در قالب طرح کامالً تصادفی 9با  5تیمار و 4

دمای  90درجه سانتیگراد آون کامالً خشک و 24

تکرار مورد بررسی قرار گرفتند .از رویه

تکمتغیره10

ساعت جهت تعادل با رطوبت اتمسفر در هوای آزاد قرار

برای محاسبه پارامترهای آمار توصیفی (مقادیر

گرفت .سپس توزین و آسیاب شده و تا انجام تجزیه

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای) و رویه همبستگی 11برای

شیمیایی داخل ظروف سربسته نگهداری گردید( .مدت

محاسبه ضرایب همبستگی استفاده گردید.

انرژی قابل سوختوساز حقیقی گونههای گندم با روش
گوشتی که از نظر وزنی به یکدیگر نزدیکتر
بودند( 8824±182/2گرم) انتخاب ،و پس از گروه بندی

گرسنگی پس از تغذیه برای گندم ،جو و ذرت  89ساعت
و برای کنجالهها ،پودرماهی ،سبوس و پودر یونجه 43
ساعت منظور میگردد (ساالر معینی و گلیان .))1873

GLM
CRD
Univariate
Correlation

8
9

10
11
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نتایج و بحث

اساااتنفیلد ( )2001میاااانگین مقاااادیر پلااایسااااکاریدهای

پلیییسییاکاریدهای غیییرنشاسییتهای :میااانگین مقااادیر

غیرنشاستهای کل ،نامحلول و محلاول واریتاههاای گنادم

پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای کال ،محلاول و ناامحلول

،Trintella

،lynx، Hunter

دانااههااای گناادم بااه ترتیااب براباار  2/49 ،10/87و 7/37

 Hussar ،Windsorو Havenرا بترتیب برابار،%10/99 :

درصااد بدساات آمد(جاادول  .)1واریتااه آذر 2بااا 11/99

 %3/13و  %2/47گزارش کارد .مقاادیر پلایسااکاریدهای

درصد بیشترین مقادیر پلی ساکاریدهای غیار نشاساته ای

غیرنشاسته ای حاصل از این آزمایش مطاابق باا مقاادیر

کاال و واریتااه ساابالن بااا  9/44درصااد کمتاارین مقااادیر

گاازارش شااده توسااط اسااتنفیلد ( )2001و بااارتکزکو

پلیساکاریدهای غیرنشاسته ای کل را به خود اختصاا

وهمکاران ( )2009میباشد .بر اساس گزارشات آنسایون

دادنااد ،همچنااین واریتااه آذر 2بااا  9/40درصااد بیشااترین

و چوکت ( )1991مقادیر پلی ساکاریدهای غیرنشاساته ای

مقادیر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای نامحلول و واریتاه

دانه گندم باین  9/9الای  12درصاد متغیار مایباشاد کاه

زرین با  9/94درصاد کمتارین مقاادیر پلایسااکاریدهای

بیشترین مقدار پلی ساکاریدهای غیرنشاساتهای در گنادم

دادنااد.

را آرابینوزایالنها تشکیل میدهناد .نتاایج حاصال از ایان

پارسااایی و همکاااران ( )2009مقااادیر پلاایساااکاریدهای

پژوهش برای پلیساکاریدهای غیرنشاستهای واریتههاای

غیر نشاسته ای کل ،نامحلول و محلول را برای واریتههای

گندم ایاران در رناج نتاایج تحقیقاات آنیساون و چوکات

الونااد و ساارداری کااه در مطالعااه حاضاار نیااز اسااتفاده

( )1991بود.

شاادهانااد بترتیااب براباار  12/5 ،18/15و  1/95درصااد

نتایج تحقیقاات مختلاف نشاانگر ایان اسات کاه محتاوای

گزارش کردند ،که مقادیر پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای دانه گندم به شادت تحات

محلول از مقادیر بدست آمده در این آزمایش کمتار باود،

تاثیر واریته گندم و شرایط کشت میباشد ،بطوری که در

ولاای مقااادیر پلاایساااکاریدهای غیاارنشاسااتهای کاال و

تحقیقااات مختلااف مشااخص شااده اساات کااه مقااادیر

نااامحلول بیشااتر از مقااادیر اناادازه گیااری شااده در ایاان

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای و به موازات آن فیبرخاام

آزمایش بودند.

در واریته هایی که بصورت دیم کشات مایشاوند بسایار

غیارنشاساتهای نااامحلول را باه خااود اختصاا

،Rubens

،Encore

باالتر میباشد .از ساوی دیگار میازان پلایسااکاریدهای
جدول  1مقادیر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای کل،

غیرنشاسااتهای در واریتااههااای کشاات شااده در مناااطق

نامحلول و محلول واریتههای دانه گندم به روش انجلیست

گرمسیری به دلیل باال بودن لیگنین داناه زیااد مایباشاد

(%بر اساس ماده خشک)

چراکه بخش بیشتری از پلیسااکاریدهای غیرنشاساتهای

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای
کل

نامحلول

محلول

واریتههای گندم
الوند
زرین
سبالن
سرداری
آذر 2
میانگین

10/25
9/43
9/44
10/71
11/99
10/87

7/10
9/94
7/43
3/08
9/40
7/37

8/15
2/54
1/95
2/93
2/55
2/49

انحراف معیار

1/17

1/10

0/59

بشکل متصل شده به لیگناین و پاروتئین یافات مایشاود
(اسمیت و آنسیون .)1999 ،واریتههاای سارداری و آذر2
مورد استفاده در این آزماایش کاه بصاورت دیام کشات
شدهاند حاوی پلایسااکاریدهای غیرنشاساتهای بااالتری
نسبت به سایر واریته های مورد آزمایش بودند .میاانگین
مقااادار پلااایسااااکاریدهای غیرنشاساااتهای موجاااود در
واریته های گندم مورد مطالعه برابار  10/87درصاد باود
که در مقایسه با مقادیر گزارش شده برای ارقام خاارجی
مشابه به نظر میرسید (یین و همکاران  2001و اسامیت
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و همکااااران  )1997بطاااوری کاااه میاااانگین مقاااادیر

کمتاارین در واریتااه ساابالن بااا  8733/42کیلوکااالری در

پلاایساااکاریدهای غیرنشاسااتهای کاال باارای گناادم در

کیلاااوگرم محاسااابه گردیاااد .مقاااادیر اناااواع انااارژی

محدوده  9/9تاا  % 12مااده خشاک مایباشاد .ساالحتین

قابلسوختوساز محاسبه شده در این آزمایش باا نتاایج

یاشااار( )2002نیااز میااانگین مقااادیر پلاایساااکاریدهای

تحقیقات ساالر معینی و گلیان ( 8980( )1873کیلوکاالری

غیرنشاسته ای کل ،نا محلول و محلاول را بترتیاب برابار:

در کیلاااوگرم) و سااایبالد ( 8740( )1939کیلوکاااالری در

 % 5/23 ،% 7/83و  % 2/01گاازارش کردنااد کااه مقااادی

کیلوگرم) مطابقت داشت.

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای ارائه شده خیلای کمتار از

مقادیر  TMEو  TMEnحاصله در این آزمایش از

مقادیر بدست آمده در این پژوهش میباشد.

گزارشات زکی ( )2005برای  2واریته الوند (TME

بطورکلی این اختالفات در مقادیر گزارش شده برای

برابر 2945و  TMEnبرابر 2940کیلوکالری در کیلوگرم)

مقادیر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای احتماال ناشی از

و چمران ( TMEبرابر 2395و  TMEnبرابر2359

روش کشت ،اختالفات ژنتیکی ،نوع و مقدار کود مصرفی،

کیلوکالری در کیلوگرم) بیشتر میباشد ،و احتماالً این

شرایط آب و هوایی محل کشت و روشهای اندازه گیری

تفاوت ناشی از این است که در این تحقیق برای تعیین

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای میباشد.

 TMEو  TMEnاز خروسهای بالغ گوشتی استفاده

داده های حاصل از این تحقیق برای مقادیر انرژی خام با

شده است در حالیکه در مطالعه زکی از خروسهای بالغ

دادههای جانمحمدی و همکاران ( )1832مشابه میباشد

لگهورن استفاده شده بود.

بطوریکه مقادیر انرژی خام برای واریتههای الوند ،زرین،

دلیاال اخااتالف بااین واریتااههااا از نظاار مقااادیر اناارژی

سبالن ،سرداری و آذر 2بترتیب ،4078/48 ،4240/52

قابل سوختو ساز حقیقای و انارژی قابال ساوختوسااز

 4282/12 ،4142/12و  4223/49کیلوکالری در کیلوگرم

حقیقی تصحیح شده برای نقطه صفر تعاادل ازت مرباوط

حاصل شده است که میانگین انرژی خام واریتهها یعنی

بااه محتااوای نشاسااته ،چرباای و درصااد خاکسااتر خااام

 4138/88کیلوکالری در کیلوگرم با نتایج جانمحمدی و

ماایباشااد زیاارا مقااادیر اناارژی در هاار ماااده خااوراکی

همکاران ( )1832و ساالر معینی و گلیان ( )1873مطابقت

همبستگی مثبت با مقادیر چربی و نشاسته آن خاوراک و

نشان داد.

همبستگی منفی با مقادیر خاکستر خام دارد (جانمحمادی

انرژی قابلسوختوسیاز حقیقیی :انارژی خاام و اناواع

و همکااااران .)1833 ،در ایااان آزماااایش باااا اینکاااه از

انرژی قابلسوختوساز حقیقی واریتههاای گنادم ماورد

خروس های بالغ گوشتی استفاده شده است اما پرنادگان

استفاده در جدول  2درج شده است .کمترین انرژی خاام

در تعادل منفی ازت هستند .اگار تعاادل ازت منفای باشاد

را واریتااه ساابالن و باااالترین را ساارداری دارا بودنااد.

 TMEبزرگتر از  TMEnخواهد بود و اگر تعادل مثبات

همچنین باین واریتاههاای گنادم ماورد آزماایش از نظار

باشد ،عکس این حالت خواهد بود (سیبالد و ولنتاز1935 ،

مقادیر انرژی قابلساوختوسااز حقیقای و انارژی قابال

و اسلینگر و موزتاار )1930 ،و در روش سایبالد معماوالً

سوختوساز حقیقی تصحیح شده برای نقطه صفر تعادل

تعادل ازت منفی می باشد که با نتایج بدست آمده در ایان

ازت اخاااتالف معنااایداری وجاااود داشااات (،)P>0/01

آزمایش مطابقت دارد.

بطوریکه واریتههای زرین ،سرداری و آذر 2باا بیشاترین

ارقام قابلیت هضم حقیقی مااده خشاک بااالتر از قابلیات

و واریتههای الوند و سبالن بترتیب کمترین مقدار TME

هضم ظاهری است که به دلیل تصحیح برای ماده خشاک

را دارا بودند .در این آزمایش بیشترین مقادار  TMEnدر

دفعاای اندوژنوساای ماایباشااد .قابلیاات هضاام ظاااهری و

واریتااه زریاان بااا  8947/29کیلوکااالری در کیلااوگرم و

حقیقی واریتههای دانه گندم تفااوت معنایداری را نشاان
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دادند( .)P>0/01بطور کلی واریته هایی با مقادیر خاکستر

قابل سوختو ساز باالیی نیز برخوردار میباشند .باه هار

باال دارای قابلیت هضم مااده خشاک پاایین تاری بودناد.

حال داشتن قابلیت هضم باالتری از ماده خشک ،محتوای

همانگونه که مشاهده می شود واریته هاایی کاه بیشاترین

باالتری از ترکیبات آلی را که قابلسوختوسااز در بادن

مقااادیر هضاام ماااده خشااک را دارا هسااتند از اناارژی

طیور هستند را بدنبال دارد.

جدول  -2تاثیر واریته بر میانگین مقادیر TDMM ،ADMM ،TMEn ،TME ،GEو TME/GEدانه گندم ()Kcal/kg

گونه گندم

GE

1

2

TME

TMEn

4

3

ADDM

5

TDDM

6

TME/GE

الوند

8948/35 b 8378/89 b 4142/12

97/91 ab

91/35 b

0/91

زرین

4240/52

8947/29a

8741/94a

70/00a

93/09b

0/98

سبالن

4078/48

8733/42c

8592/82c

97/05b

90/82c

0/90

سرداری

4282/12

8941/21a

8999/09b

93/43a

94/4a

0/37

آذر2

4223/49

8987/91a

8715/4a

99/28a

95/94a

0/33

SEM

82/75

27/21

29/07

2/58

1/87

-

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنیدار در بین نمونههاست(.)P<0/01
-1انرژی خام ()Gross Energy
-2انرژی قابل سوخت وساز حقیقی()True metabolizable energy
-8انرژی قابل سوخت وساز حقیقی تصحیح شده برای نقطه صفر تعادل ازت()True metabolizable energy corrected by N
-4قابلیت هضم ظاهری ماده خشک()Apparent digestible dry matter
-5قابلیت هضم حقیقی ماده خشک()True digestible dry matter
-9نسبت انرژی قابل سوخت وساز حقیقی به انرژی خام

ضییرایه همبسییتگی بییین  TMEnوپلیییسییاکاریدهای

دهد و یک همبستگی منفای معنای داری باین مقاادیر پلای

غیرنشاسته ای :ضرایب همبساتگی باین  TMEnو پلای

ساااکاریدهای غیرنشاسااته ای و اناارژی قاباال سااوخت و

ساکاریدهای غیرنشاسته ای دانه گندم در جدول  8نشان

ساز ظاهری ارزیابی شده در پرندگان جوان وجود دارد.

داده شده است .همانگوناه کاه مالحظاه مایشاود رابطاه

بااا اینحااال پیرگوزلیااو و همکاااران ( )2008در پژوهشاای

همبستگی منفی غیر معنای داری باین پلای سااکاریدهای

ارزش تغذیه ای واریته های مختلف گندم را برای جوجاه

غیرنشاسته ای با  TMEnوجود دارد و این امار ناشای

های گوشتی مورد آنالیز قرار داده و بیان داشتند که بین

از تاثیر سن حیوان بار قابلیات هضام پلایسااکاریدهای

مقااادیر اناارژی قاباال سااوخت و ساااز حقیقاای و ظاااهری

غیرنشاسته ای و همچنین تکامل سیستم گوارشی از نظر

ارزیابش شده در خروس های بالغ باا پلایسااکاریدهای

آنزیم های تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیرنشاساته ای

غیر نشاسته ای همبستگی منفی معنی داری وجود نادارد

ماای باشااد .درحالیکااه اسااتنفیلد ( )2001در پژوهشاای

که ناشی از نوع واریته گندم و تکامال سیساتم گوارشای

گزارش کرد که مصارف واریتاه هاای مختلاف گنادم باا

خروس ها می باشد.

سطوح متفاوت پلی ساکاریدهای غیرنشاساتهای باه طاور

مقایسااه نتااایج اناارژی قاباال س اوختوساااز حاصااله بااا

موثری انرژی قابل سوخت و ساز را تحت تاثیر قرار می

دادههااای راهنمااای ماادیریتی راس  803نشااان داد کااه
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میانگین مقادیر انرژی قابل سوختوساز حقیقی محاسابه

وجود چنین تفاوتی در مقادیر انرژی قابل ساوختوسااز

شده برای کال واریتاه هاای گنادم ماورد آزماایش برابار

ظاهری و حقیقی ناشی از واریتههای کشت شده ،شارایط

 8995/9 ± 99/33کیلوکااالری در کیلااوگرم ماایباشااد ،در

کشت گیاه و روش های مورد استفاده برای تعیین انارژی

حالیکه مقادیر انرژی قابل سوختو ساز ظاهری و حقیقی

قابال سااوختوساااز ماایباشااد .باااال بااودن اناارژی قاباال

ارائه شاده در راهنماای مادیریتی راس  803بارای گنادم

سااوختوساااز واریتااههااای مااورد اسااتفاده در اسااتان

بترتیب  2322و  8020کیلوکالری در کیلوگرم میباشاد و

آذربایجان شرقی و بطور کل در ایران احتمااالً ناشای از

همچنین مقدار انارژی قابال ساوخت و سااز ظااهری در

باال بودن مقادیر نشاسته ،چربی و پروتئین خاام (بخاش

جداول استانداردهای غاذایی طیاور( )1994 NRCبرابار

آلی قابل متابولیسم) و پایین باودن مقاادیر خاکساترخام

 8120کیلوکااالری در کیلااوگرم ماایباشااد و باار اساااس

(بخش غیر آلای) مایباشاد .در هار حاال مقاادیر انارژی

کتابچه سیبالد( )1939مقادیر انرژی قابل ساوخت وسااز

قابلساوختو سااز در تحقیاق حاضار بیشاتر از مقاادیر

حقیقی محاسبه شده برای واریته های مختلف گندم برابر

گزارش شده در تحقیقاات قبلای در جادول اساتاندارهای

 8970کیلوکالری در کیلوگرم میباشد.

غذایی طیور میباشد.

جدول - 3ضرایه همبستگی بین TMEnو پلی ساکاریدهای

نتیجهگیری

غیرنشاسته ای
TNSP TMEn
TMEn

1

TNSP

-0/83
*0/52
-0/22
0/71
-0/40
0/50

INSP
SNSP

1

INSP

2

SNSP

3

نتاااایج حاصااال از ایااان پاااژوهش نشاااان داد مقاااادیر
پلاایساااکاریدهای غیرنشاسااتهای گناادم کشاات شااده در
استان آذربایجان شرقی در محدوده نتایج تحقیقاات باین
المللی بود .اما مقادیر انواع انارژی قابال ساوخت و سااز

1

واریته های گندم کشت شده در استان آذربایجان شارقی

0/91
0/08
-0/108 0/80
0/39
0/91

از آنچااه کااه در جااداول اس اتانداردهای غااذایی طیااور و

1

1

راهنمای مدیریتی جوجههای گوشتی راس ( 803راهنمای
مدیریتی مرغ گوشتی راس  )803ذکار شاده باود بیشاتر

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

بود و بین واریتههای کشات شاده در اساتان آذربایجاان

 1پلی ساکارید نشاسته ای کل

شرقی اختالف معنی داری از نظر انرژی قابال ساوخت و

 2پلی ساکارید نشاسته ای نامحلول

ساز حقیقی وجود داشت.

 8پلی ساکارید غیر نشاسته ای محلول
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Abstract
The aim of this experiment was to determine non-starch polysaccharides and true metabolizable
energy of five wheat varieties (Alvand, Zarrin, Sabalan, Sardari and Azar2). Non-starch
polysaccharides of wheat varieties were measured with Englyst method by spectrophotometer.
Nitrogen corrected true metabolizable energy of five wheat varieties was also determined with
Sibbald precision feeding method. A completely randomized design with 24 roosters (Ross 308) at
the age of 5 month was used in this experiment. The result of NSP content showed the total NSP,
Insoluble NSP and soluble NSP varied of 9.44 to 11.96 %, 7.10 to 9.40 % and 1.95 to 3.15 % DM,
respectively. The highest total NSP value (11.96%) and Insoluble NSP value (9.40%) were found in
Aza2 variety, and the highest Soluble NSP value (3.15%) was found in Alvand one. The lowest
total NSP (9.44%) and soluble NSP (1.95%) values were resulted of Sabalan variety, and the lowest
Insoluble NSP (6.94%) was resulted of Zarrin variety. The TMEn content of wheat varieties varied
from 3562.32 Kcal/kg (Sabalan variety) to 3741.64 Kcal/kg (Zarrin variety), and TME n content
showed significantly differences as wheat varieties (P<0.01). This experiment demonstrated that the
metabolizable energy content of East Azerbaijan wheat varieties have a high variation and relative
to method of cultivation.
Key words: True metabolizable energy, Non-starch polysaccharides, Wheat varieties

