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چکیده

به منظور تعيين ارزش غذايي سيزده رقم دانه اميد بخش تريتيكاله ،ابتدا ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک ،پروتئین
خام ،فيبر خام ،خاکستر ،چربی خام ،کلسیم ،فسفر  ،قند و نشاسته و عصاره عاری از ازت تعيين گرديدند .میزان نشاسته
كل ،مقاوم و غیرمقاوم با استفاده از کیت هاي آزمايشگاهي ( )Megazymeاما انرژی قابل متابولیسم و درصد قابلیت هضم
ظاهری نشاس�ته با آزمایش�ات بیولوژیکی بر روي خروس هاي بالغ به دست آمد .نتایج حاصل از تجزیه ترکیبات شیمیایی
نش�ان داد که میزان میانگین ماده خش�ک ،پروتئین خام ،فيبرخام ،خاکستر ،چربی خام ،کلسیم ،فسفر  ،عصاره عاری از
ازت ،قند و نشاسته سیزده رقم به ترتیب برابر با 58/6،15/73، 80/30 ،0/30 ،0/ 162 ، 1/57، 1/71 ، 3/18، 13/23، 93/23
درصد و انرژی خام برابر با  4116/88کیلوکالری بر کیلوگرم بود .میانگین نشاسته مقاوم خوراک ،نشاسته غیر مقاوم خوراک
و جمع نشاسته مقاوم و غیرمقاوم خوراک به ترتیب برابر با  27/34 ،2/29و  29/63درصد شد .نتایج نشان داد که بین ارقام
تریتیکاله از لحاظ مقدار انرژی قابل متابولیسم اختالف آماری معنی داری وجود دارد ( .)P>0/05تیمار آزمایشی  8Tدارای
کم ترین مقدار و تیمار آزمایش�ی  T6دارای بیش�ترین مقدار انرژی متابولیسمی بودند .بین ارقام تریتیکاله از نظر مقادیر
درصد قابلیت هضم ظاهری نشاسته ،اختالف آماری معنی داری در سطح پنج درصد وجود نداشت ( .)P=0/0854با توجه به
نتایج به دس�ت آمده پیشنهاد می شود ارقام آزمایش�ی )ET-85-9)T2 ، T3 (ET-84-15) ، T5 (ET-79-3 (2و T6
( )ET-79-4كه از نظر انرژی قابل متابولیسم نسبت به سایر ارقام برتری داشتند برای توسعه و تکثیر مد نظر قرار گیرند.
كلمات كليدي :تریتیکاله،ترکیبات شیمیایی ،انرژی قابل متابولیسم ،تغذيه طيور
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Nutritive value of triticale in poultry nutrition
By: Hossein Gholami, Assistant Professor of Animal Sciences Research Institute (Corresponding Author; Tel:
+989127788580) Asghar Amenpour, Student of Islamic Azad University- Maragheh Branch, Akbar Yaghobfar, Member
of Scientific Board of Animal Science Research Institute. Ahmedreza Kochaki, Member of Scientific Board of Seed and Plant
Improvement Institute. Mohammadali Nazari, Member of Plant Production Department, Ministry of Jahad- Agriculture.
chemical composition (dry matter, crude protein, crude fiber, ash, crude fat, calcium, phosphorus and nitrogen-free extract),
sugar and total starch according to standard methods, resistant and non-resistant starch with kit method (Megazyme) and
metabolizable energy of 13 varieties elite triticale was measured. Results of chemical composition showed, the average rate
of dry matter, crude protein, crude fiber, ash, crude fat, calcium, phosphorus and nitrogen-free extract, respectively were
93.23, 13.23, 3.8, 1.71, 1.57, 0.162, 0.30 and 80.30 percent. Gross energy was equal to 4116.88 kcal/kg and amounts of
sugar, total starch (chemical method), feed resistant and non-resistant starch, and both of them, respectively were, 6.73 ,
58.15 , 2.29, 27.34 and 29.63 percent.Metabolizable energy (AME, AMEn, TME and TMEn) among the triticale varieties
had significant difference (p<0.05). The T8 had lowest and T6 had highest amount of Metabolizable energy. According to
the results, the experimental treatments T2 ( ET-85-9), T3 (ET-84-15) , T5 (ET-79-3) and T6 (ET-79-4) were better than
the other varieties, so these varieties are considerable and suggest for development.

Keywords: Triticale, Metabolizable energy, Chemical composition, Poultry nutrition.

مقدمه

تريتيكاله غله ای اس��ت كه توس��ط انسان ساخته ش��ده است و حاصل
دو رگ گيري از گندم و چاودار می باش��د .تريتيكاله برحس��ب واريته هاي
گندم و چاودار مورد تالقي ممكن اس��ت بهاره يا زمس��تانه باشد.در مقايسه با
گن��دم ،تريتيكال��ه داراي تعداد پنجه كمتر ولي ارتفاع و طول س��نبله بلندتر
بوده و از قابلیت رش��د و مقاومت باال تر و همچنين خوشه و دانه هاي بزرگتر
برخورداراست ( .)6 ، 1قسمت اصلي دانه تريتيكاله مانند همه غالت ،نشاسته
اس��ت .ميزان نشاسته تريتيكاله تقريباً مانند گونههاي بوجود آورنده آن است
( .)13برخي از محققين نشان دادند كه نشاسته تريتيكاله حاوي ذراتي است
كه به نشاسته گونههاي بوجود آورندهاش يعني گندم و چاودار شباهت دارد.
روش هاي به زراعي و به نژادي باعث بزرگ ش��دن اندازه دانه در وايته هاي
جديد تريتيكاله شده ودر نتيجه سبب افزايش ميزان نشاسته و در نتيجه باال
رفتن غلظت انرژي در دانه نسبت به نوع واريتههاي قديمي كه داراي دانههاي
چروك و كموزن بودند ،گرديده است (.)22 ، 8
 Johnsonو هم��كاران ( )1988ميانگي��ن ان��رژي قاب��ل متابوليس��م
ظاه��ري  3231/48كيلوكالري ب��ر كيلوگرم ماده خش��ك را گزارش كردند
ول��ي  Guenterو همكاران ( )1988ميزان انرژي قابل متابوليس��م حقيقي
تريتيكاله واريت��ه كارمن را  3031/01كيلوكالري بر كيلوگرم گزارش كردند.
اخيرا ً  Hughesو  )1999( Chactدامنه تغییرات انرژي قابل متابوليس��م
ظاه��ري موجود در تريتيكاله را بي��ن  3412/87تا  3054/87تعيين كردند.
مي��زان الياف خ��ام ترتيكاله در نوع بهاره و زمس��تانه در محدوده 2/13-4/5
قرار دارد ( .)6نتايج آزمايش��ات نشان داده است كه ،تريتيكاله داراي پروتئين
بيش��تري نسبت به دانه ساير غالت اس��ت ( .)13از اين رو ،غلظتهاي ليزين
و ترئوني��ن به عن��وان درصدي از پروتئين به طور مش��خص بيش��تر اس��ت
( .)22 ،21 ،12در تغذي��ه طي��ور ارزش غذائ��ي تريتيكال��ه پائين تر از ذرت
اس��ت كه محققين دلي��ل آن را مقدار فيبر خام و س��طح كربوهيدرات هاي

(پژوهشوسازندگی)

غيرنشاستهاي باالتر در تريتيكاله مي دانند ( )20 ،12، 2كه مي تواند استفاده
از اين دانه را در جيره غذائي طيور محدود نمايد.
در ايران اكثر غالت مورد استفاده در جيره طيور محدود به ذرت و گندم
مي باشد .ولي در حال حاضر با توجه به شرايط اقليمي ،منابع آب و وضعيت
خاك هاي كش��ور توسعه كش��ت تريتيكاله مورد توجه بيش��تري قرار گرفته
اس��ت .هدف ازاين تحقيق تعیین ترکیبات شیمیایی (پروتئین خام ،فیبرخام،
خاکس��تر ،چربی خام ،قند ،نشاسته و انرژی خام) و انرژی قابل سوخت و ساز
ارقام امیدبخش تریتیکاله بود.

مواد و روش ها

در اي��ن آزماي��ش از تع��داد س��يزده رق��م امی��د بخ��ش تریتیکال��ه
T1 ( ET-85-7) ،( ET-85-9) T2 ،T3 (ET-84-15) ،T4 (ET-84-8) ،
)T5 (ET-79-3) ،T6 (ET-79-4) ،T7 (ET-82-16) ،T8 (ET-82-15
،T9 (ET-79-17) ،T10(ET-82-8) ،T11 (ET-83-20) ،T12 (ET-84-5و
( T13جوانيلو) معرفي ش��ده از مؤسسه تحقيقات اصالح نهال در آزمايشات
مورد استفاده قرار گرفت.
نمونه هاي آزمايشي در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور از نظر مقدار
ماده خشك ،انرژی خام ،پروتئين خام ،چربي خام ،الياف خام ،قند و نشاسته
مطابق روش هاي استاندارد  AOACمورد تجزيه قرار گرفتند.
ب��رای تعیی��ن نشاس��ته مق��اوم ،غی��ر مق��اوم وکل ،نمون��ه ه��ای
م��ورد آزمای��ش از کی��ت ه��اي ش��ركت Megazymeاس��تفاده گردی��د.
(.)Megazyme International Irland ltd
تعيين انرژي قابل متابوليسم

ب��رای انج��ام آزمایش��ات قابليت هض��م از  52قطعه خ��روس بالغ نژاد
رد آیلن��درد ب��ا وزن ح��دود  2860گ��رم اس��تفاده گرديد ..برای ه��ر تیمار
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(رق��م تريتيكاله) آزمایش��ی چهار خروس (تکرار) در نظر گرفته ش��د که این
خروسها به صورت تصادفی در داخل قفسها ي انفرادي قرار داده ش��دند.
خروس ها ابتدا چهار روز به تيمارهاي آزمايش��ي (دانه تريتيكاله بلغور شده)
عادت داده ش��دند (عادت پذيري) .س��پس  24ساعت گرسنگي جهت تخلیه
کامل دس��تگاه گوارش ازخوراکهای قبلی به خروس ها داده ش��د .سپس دو
روز ( 48س��اعت) مواد خوراك��ي بهصورت آزاد در دس��ترس خروس ها قرار
گرفت و در پايان  2روز خوراك دهي ،مجدد به مدت  24س��اعت محروميت
از خوراك اعمال گرديد .فضوالت تيمارهاي آزمايشی روزانه  3بار بطوركامل
جمع آوري شد .برای بدست آوردن مدفوع آندوژنوس ،جهت تصحیح انرژی
قابل متابولیس��م ابتدا  24س��اعت به خروسها گرس��نگی داده ش��د تا کام ً
ال
دس��تگاه گوارش آنها از خوراکهای قبلی تخلیه گردد ،سپس مجددا ً به آنها
48ساعت گرسنگی داده شد که با شروع این زمان در زیر هر قفس سینیهای
مخصوص جمع آوری مدفوع قرار دادهش��د .در طی این 48س��اعت ،مدفوع
آندوژنوس مربوط به هر خروس روزانه  3مرتبه جمع آوری و درون ظرفهای
پالستیکی که روی آنها شماره قفس مربوطه درج شده بود ریخته و به فریزر
منتق��ل می گردید .فض��والت حاصل از آزمایش از فري��زر خارج و در ظروف
آلومينيومي قرار داده ش��ده و جهت تعيين ماده خش��ك به مدت  48ساعت
در دماي  70درجه سانتي گراد قرار گرفتند(.)23 ،18

 :AMEانرژي قابل سو خت و ساز ظاهري (كيلوكالري بر کیلوگرم)
 :Fiمقدار خوراك مصرفي (گرم)
 :Eمقدار مدفوع (گرم)
 :GEfانرژي خام خوراك (كيلوكالري بر کیلوگرم)
 :GEeانرژي خام مدفوع (كيلوكالري بر کیلوگرم) ،انرژي قابل متابوليسم
ظاهري تصحيح شده هر نمونه آزمايشي از طريق فرمول زير بدست مي آيد:

)NR= (Fi ´ Nf) - (E ´ Ne
در روابط فوق  ،Nfمقدار نيتروژن درگرم خوراك مصرفي (گرم) و Ne
مقدار نيتروژن در گرم مدفوع (گرم) و  Kضريب ثابتي است كه معموالً 8/73
در نظر گرفته مي شود(.)23 ،18
دراين رابطه  TMEانرژي قابل س��و خت و س��از حقيقي (كيلوكالري بر
کیل��و گرم) و  FmEان��رژي متابوليكي مدفوع (كيلوكال��ري) و  UeEانرژي
اندوژنوس ادرار (كيلوكالري) می باشد.
در اين رابطه  ، NR0برآورد مقدار ازت ابقاء ش��ده در پرندگان گرس��نه
(شاهد) برحسب گرم مي باشد(.)23 ،18
در آزمايشگاه مقدار ماده خشک ،انرژي خام ،نيتروژن ،چربي خام ،الياف
خام و ویس��کوزیته نمونه هاي مدفوع مطابق با روش هاي ()2000 AOAC
مورد اندازه گیری قرار گرفت.
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داده های حاصل از آزمایش در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با اس��تفاده از نرم
افزار آماری  SASمورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و وجود اختالف بین میانگین
تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن ،مورد بررسی قرار گرفت (.)17
Yij=µ+αi+εij
 = Yijمقدار هر مشاهده در آزمايش
 = µميانگين كل جمعيت
 = αiاثر هر تيمار
 = εijاثر خطاي آزمايش

نتايج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه ترکیبات شیمیایی ،قند و نشاسته سيزده رقم امید
بخش تریتیکاله کش��ور در جدول يك و دو آمده است .نتايج نشان مي دهند
ك��ه ،پروتئین خام ،تیمار  T 10با  11/8درصد و تیمار  T 1با  15/15درصد
دارای کمتری��ن و بیش��ترین درصد پروتئین خام و میانگین س��یزده هیبرید
آزمایشی  13/23درصد است.
دامنه تغیی��رات پروتئین خام ( 11/8-15/15درصد) حاصل از س��یزده
رقم امیدبخش تریتیکاله در این آزمایش ،با گزارش��ات  Bushukو Larter
( Pena ،)1980و  )1982( Batesو  Johnsonو  ،)1988( Easonدر مورد
مح��دوده ی تغییرات پروتئین خام تریتیکاله نوع بهاره ( 10/3-15/3درصد)
همخوانی دارد ( .)14 ،11 ،9علت اصلی این تش��ابه می تواند عواملی از قبیل
ژنتیک و محیط (مرحله رش��د در زمان برداش��ت ،حاصلخیزی و خصوصیات
خاک) باش��د .ولی با نتایج گزارش شده توسط  Hegerو )1991( Eggum
در م��ورد محدوده ی تغییرات پروتئین خام تریتیکاله نوع زمس��تانه (-10/2
 13/5درصد) و همچنین با نتایج گزارش شده توسط ایوانز ( )1998در مورد
محدوده ی پروتئین خام تریتیکاله همخوانی ندارد ( .)10 ،6پروتئین خام به
دست آمده در این آزمایش ،نسبت به نتایج گزارش شده توسط  Salmonو
همکاران ( )2002از کانادا در تریتیکاله های نوع زمس��تانه و نتايج شکوری و
کرمانشاهی ( )2003در مورد تریتیکاله بیشتر می باشد (.)19 ،16 ،6که علت
اصل��ی این تفاوت می تواند عواملی از قبی��ل ژنتیک و آب و هواي متفاوت و
شايد كودهاي شيميايي نيتروژن دار استفاده شده در زمان داشت باشد.
دامن��ه تغیی��رات فيبر خام ( 2/4-4/4درصد) س��یزده رق��م امید بخش
تریتیکاله در این آزمایش ،با گزارشات  Bushukو Pena ،)1980( Larter
و  )1982( Batesو  Johnsonو  ،)1988( Easonدر م��ورد مح��دوده ی
تغیی��رات فيبر خام تریتیکاله نوع بهاره ( 3/1-4/5درصد) و همچنین با نتایج
گ��زارش ش��ده توس��ط  Hegerو  )1991( Eggumدر م��ورد محدوده ی
تغییرات فيبر خام تریتیکاله نوع زمس��تانه ( 2/3-3/0درصد) همخوانی دارد
( .)14 ،11 ،10 ،9که علت اصلی این تش��ابه می تواند عواملی از قبیل ارقام
و گونه های مختلف غالت ،مرحله رش��د در زمان برداش��ت و شرايط زراعي
مشابه باشد.
در جدول فوق ضريب تغييرات برخي از تركيبات ش��يميايي مانند كلسيم
و نشاسته مقاوم باال است ،با توجه به اين واقعيت كه كشت ،داشت و برداشت
واريته هاي تريتيكاله يكس��ان و هم زمان بوده پس شايد اين ضريب تغييرات
باال در اثر تنوع ژنتيكي بين ارقام باشد.
دامن��ه تغییرات فيب��ر خام ( 2/4-4/4درصد) س��یزده رق��م امید بخش
تریتیکاله در این آزمایش ،با گزارشات  Bushukو Pena ،)1980( Larter

(پژوهشوسازندگی)

تعیین ارزش غذایی ...

و  )1982( Batesو  Johnsonو  ،)1988( Easonدر م��ورد مح��دوده ی
تغیی��رات الیاف خام تریتیکاله نوع بهاره ( 4/5-3/1درصد) و همچنین با نتایج
گزارش شده توسط  Hegerو  )1991( Eggumدر مورد محدوده ی تغییرات
الی��اف خام تریتیکاله نوع زمس��تانه ( 2/3-3/0درصد) همخوانی دارد (،10 ،9
 .)14 ،11که علت اصلی این تشابه می تواند عواملی از قبیل ارقام و گونه های
مختلف غالت ،مرحله رشد در زمان برداشت ،حاصلخیزی و خصوصیات خاک،
تغییرات در طی نگهداری ،فرایند و انبار کردن و ش��رايط زراعي يكسان باشد.
مق��دار انرژی خام ،تیم��ار  T 2با  3989/3کیلو کالری ب��ر کیلو گرم و تیمار
 T 13با  4187/3کیلو کالری بر کیلو گرم دارای کمترین و بیش��ترین میزان
انرژی خام بودند و میانگین س��یزده هیبرید آزمایشی  4116/9کیلو کالری بر
کیل��و گرم بود .مقدار میانگین انرژی خام ( 4116/9کیلو کالری بر کیلو گرم)
به دس��ت آمده در این آزمایش ،نس��بت به نتایج گزارش شده توسط شکوری
و کرمانش��اهی ( )2003در مورد تریتیکاله ( 4090کیلو کالری بر کیلو گرم)،
بیشتر می باشد ( .)19چنین تفاوتی مي تواند تحت تأثیر عوامل ژنتیکی (ارقام
مختلف تریتیکاله)  ،محيطي (مرحله رش��د در زمان برداش��ت ،حاصلخیزی و

خصوصیات خاک)  ،آزمايشگاه و فرد آزمايش كننده ایجاد شود.
از لحاظ میزان عصاره ی عاری از ازت ،تیمار  T 1با  78/73درصد و تیمار
 T 10با  82/01درصد دارای کمترین و بیش��ترین میزان عصاره ی عاری از
ازت و میانگین س��یزده هیبرید آزمایش��ی  80/30درصد بود .میزان میانگین
عصاره ی عاری از ازت ( 80/30درصد) به دست آمده در این آزمایش ،نسبت
به نتایج گزارش شده توسط شکوری و کرمانشاهی ( )2003در مورد تریتیکاله
( 78/96درصد)كمي بیش��تر می باشد .ولی با کمترین مقدار ( 78/73درصد)
به دست آمده در این آزمایش برابر می باشد.
قند و نشاسته موجود در تریتیکاله

مقادیر قند و نشاس��ته س��يزده واریته تریتیکاله (تیمارهای آزمایشی) در
جدول س��ه آورده شده اس��ت .نتایج آنالیز نش��ان داد که میزان میانگین قند
13واریت��ه 6/73 ،درص��د بوده ک��ه حداقل آن تیم��ار  5/61( T 11درصد) و
حداکثر آن تیمار  7/68( T 4درصد) می باش��د .مقدار قند موجود در سیزده
رقم امیدبخش تریتیکاله در این آزمایش ،با گزارش��ات  Bushukو Larter

جدول  -1ترکیبات شیمیایی ،قند و نشاسته سيزده واریته امیدبخش تریتیکاله (درصد)

آماره

فراسنجه

انحراف معیار  ±میانگین

ضریب تغییرات

دامنه تغییرات
حداکثر

حداقل

ماده خشک

93/23±0/19

0/20

93/64

92/92

پروتئين خام

13/23±0/86

6/47

15/15

11/80

فيبر خام

3/18±0/56

17/48

4/4

2/4

خاکستر

1/71±0/11

6/44

1/85

1/45

چربی خام

1/57±0/21

13/05

1/99

1/35

انرژي خام (کالری)

4116/88±67/34

1/63

4187/3

3989/3

کلسیم

0/162±0/08

49/80

0/37

0/11

فسفر

0/30±0/04

12/73

0/34

0/2

عصاره عاری از ازت

80/30±1/11

1/39

78/73

82/01

قند

6/73±0/62

9/21

7/68

5/61

نشاسته کل (به روش شیمیایی)

58/15±5/77

9/93

68/04

50/48

نشاسته کل (به روش کیت)

77/29±3/31

4/28

84/87

72/68

نشاسته مقاوم

2/29±1/11

48/63

4/23

0/48

نشاسته غیر مقاوم

27/34±6/08

22/23

37/07

17/74

جمع نشاسته مقاوم وغیر مقاوم

29/63±6/83

23/04

41/3

20/2

(پژوهشوسازندگی)
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( Pena ،)1980و  )1982( Batesو  Johnsonو  )1988( Easonدر
م��ورد محدوده ی تغییرات قن��د تریتیکاله نوع به��اره ( 3/7-5/2درصد) و با
نتایج گزارش ش��ده توسط  Hegerو  )1991( Eggumدر مورد مقدار قند
تریتیکاله نوع زمس��تانه ( 4/3-7/6درصد) مطابقت نداشته و بیشتر می باشد
( .)14 ، 11 ،10،9بنابراین قند موجود در س��یزده هیبرید آزمایش��ی ،نسبت
به گونه های خارجی تریتیکاله مقایس��ه ش��ده در باال ،مقدار باالتري را نشان
م��ي دهد .که چنین تفاوتی مي تواند در اث��ر اختالف هاي ژنتیکی  ،محیطی
و اقليمي ارقام وش��ايد روش آزمايش متفاوت باش��د .میزان میانگین نشاسته
س��يزده واریته تریتیکاله با استفاده از روش ش��یمیایی آزمایشگاهی58/15 ،
درص��د بوده که حداق��ل آن تیمار  50/48( T 5درصد) و حداکثر آن تیمار 8
 68/04( Tدرصد) می باش��د .دامنه تغییرات نشاس��ته سیزده رقم امیدبخش
تریتیکاله در این آزمایش ،با گزارشات  Bushukو Pena ،)1980( Larter
و  )1982( Batesو  Johnsonو  ،)1988( Easonدر م��ورد مح��دوده ی
تغییرات نشاس��ته تریتیکاله نوع بهاره ( 57-65درصد) و با نتایج گزارش شده
توس��ط  Hegerو  )1991( Eggumدر مورد محدوده ی تغییرات نشاس��ته
تریتیکال��ه نوع زمس��تانه ( 53-63درصد) و همچنین با نتایج گزارش ش��ده
توسط ایوانز ( )1998در مورد محدوده ی نشاسته تریتیکاله ( 55-63درصد)،
همخوانی دارد ( .)14 ،11 ،10 ،9 ،6از لحاظ میزان نشاسته (استخراج شده به

روش کیت) ،تیمار  T 10با  72/68درصد و تیمار  T 5با  84/87درصد دارای
کمترین و بیشترین درصد نشاسته و میانگین سیزده هیبرید آزمایشی 77/29
درصد بود .در نتیجه میزان دامنه ی تغییرات نشاسته ی استخراج شده به روش
کیت ( 72/68-84/87درصد) ،نس��بت به میزان دامنه ی تغییرات نشاسته ی
استخراج شده به روش شیمیایی ( 50/48- 68/04درصد) ،و همچنین میزان
میانگین نشاسته استخراج شده به روش کیت ( 77/29درصد) ،نسبت به میزان
میانگین نشاس��ته ی استخراج شده به روش شیمیایی ( 58/15درصد) ،بیشتر
می باش��د .که دلیل آن احتماالً به علت اس��تفاده ازآنزیم های α-Amylase
و  Amyloglucosidaseدر روش کی��ت باش��د به طوری که نشاس��ته در
این روش در ارتباط مس��تقیم با آنزیم ها قرار گرفته و بنابراین هضم نشاس��ته
به طور کامل تری نس��بت به روش ش��یمیایی صورت می گی��رد .و به همین
دلیل میزان نشاس��ته استخراج ش��ده در روش کیت ،بیشتر از روش شیمیایی
می باش��د .دامنه تغییرات نشاسته مقاوم و غير مقاوم (استخراج شده به روش
کیت) در ارقام مورد مطالعه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار ()P>0/05
بین ارقام اس��ت .ک��ه چنین تف��اوت هایی تحت تأثی��ر عوام��ل ژنتیکی (تنوع
واریته ای) ایجاد می شود .باال بودن ضریب تغییرات نشاسته مقاوم ( ،)48/63نشان
می دهد که ارقام مورد مطالعه (سیزده هیبرید آزمایشی) از نظر نشاسته مقاوم،
تفاوت های بیشتری در مقایسه با بخش نشاسته غیرمقاوم آن با یکدیگر دارند.

جدول -2ترکیبات شیمیایی سيزده رقم تریتیکاله (درصد)

فراسنجه

فيبر خام

خاکستر

چربی خام

انرژی خام

کلسیم

فسفر

T1

93/18

15/15

2/8

1/85

1/47

3999/1

0/114

0/26

78/73

T2

92/97

14/06

3/4

1/8

1/67

3989/3

0/137

0/3

79/07

T3

93/21

13/66

3/2

1/65

1/99

4098/2

0/126

0/34

79/5

T4

92/92

13/95

3/6

1/75

1/49

4060/7

0/106

0/31

79/21

T5

93/36

12/85

3

1/75

1/68

4133/1

0/115

0/26

80/72

T6

93/14

13/06

3/6

1/7

1/48

4115/2

0/307

0/32

80/17

T7

93/24

13/25

4/4

1/8

1/48

4165/6

0/15

0/31

79/07

T8

93/22

13/45

2/4

1/7

1/52

4162/3

0/11

0/34

80/93

T9

93/24

12/56

2/6

1/55

1/35

4183/2

0/161

0/33

81/94

T10

93/08

11/8

2/4

1/8

1/99

4173/2

0/167

0/3

82/01

T11

93/33

12/92

3/2

1/7

1/51

4167/1

0/118

0/3

80/67

T12

93/64

12/95

3/4

1/75

1/42

4085/2

0/126

0/27

80/48

T13

93/42

12/32

3/4

1/45

1/42

4187/3

0/366

0/2

81/41

انحراف معیار ±میانگین

93/23±0/19

13/23±0/86

3/18±0/56

1/71±0/11

1/57±0/21

4116/88±67/34

0/162±0/08

0/30±0/04

80/30±1/11

ضریب تغییرات

0/20

6/47

17/48

6/44

13/05

1/63

49/80

12/73

1/39

تیمارآزمایشی

ماده خشک

پروتئين

عصاره عاری
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جدول  -3مقادیر قند و نشاسته  13واریته تریتیکاله (درصد)

تیمار آزمایشی

فراسنجه

قند

نشاسته خوراک

نشاسته مدفوع
(به روش کیت)

به روش شیمیایی

به روش کیت

مقاوم

غیر مقاوم

جمع مقاوم وغیرمقاوم

T1

7/45

54/42

73/97

1/87

31/33

33/20

2/30

T2

6/63

56/45

80/09

1/68

22/24

23/92

1/14

T3

7/21

54/53

77/46

1/79

24/60

26/39

3/80

T4

7/68

54/24

77/61

2/10

27/21

29/32

10/88

T5

6/62

50/48

84/87

0/48

24/43

24/91

1/18

T6

5/86

58/07

79/35

2/46

17/74

20/20

1/61

T7

7/27

56/66

75/81

4/23

37/07

41/30

2/04

T8

6/23

68/04

73/03

4/30

36/99

41/29

5/36

T9

7/14

66/10

76/11

3/20

23/19

26/39

10/76

T10

6/93

62/22

72/68

2/78

35/27

38/05

6/45

T11

5/61

56/72

72/21

1/69

23/19

24/88

3/62

T12

6/40

66/51

79/80

2/03

27/69

29/72

3/52

T13

6/47

51/46

77/85

1/11

24/51

25/63

7/57

انحراف معیار ±میانگین

6/73±0/62

58/15±5/77

77/29±3/31

2/29±1/11

27/34±6/08

29/63±6/83

4/63±3/38

ضریب تغییرات

9/21

9/93

4/28

48/63

22/23

23/04

73/04

انرژی قابل متابولیسم

انرژی قابل متابولیس��م ظاهری و تصحیح ش��ده ب��رای ازت و انرژی قابل
متابولیس��م حقیقی و تصحیح شده برای ازت تعداد س��يزده واریته تریتیکاله
آزمایش��ی درجدول چهار آورده شده اس��ت.نتایج تجزیه وتحلیل آماری نشان
داد ک��ه تیمارهای آزمایش��ی از لحاظ مقدارانرژی قابل متابولیس��م ظاهری و
تصحیح ش��ده برای ازت و انرژی قابل متابولیسم حقیقی و تصحیح شده برای
ازت ،دارای اختالف معنی دارمی باشند (.)P>0/05
میزان میانگین انرژی قابل متابولیس��م حقیقی تعداد  13واریته تریتیکاله
 3841/4کیلوکال��ری ب��ر کیلوگ��رم بوده و ک��م ترین مقدار متعلّ��ق به تیمار
 )3656/5( T 8و بیش��ترین مقدار متعلق به تیمار  )4176/5( T 6می باشد.
تیمار آزمایش��ی T 8که دارای کم ترین مقدار انرژی قابل متابولیسم حقیقی
و حقیقی تصحیح ش��ده برای ازت می باش��د ،با تیمارهای ،T 4 ،T 3 ،T 1
T 12 ،T 11 ،T 10 ،T 9 ،T 7و  T 13از لح��اظ آم��اری اخت�لاف معن��ی
دار نداش��ته ولی نس��بت به بقیه تیمارهای آزمایشی دارای اختالف معنی دار
می باشد ( .)P>0/05تیمار آزمایشی  T 6که دارای بیشترین مقدار انرژی قابل
متابولیس��م حقیقی و حقیقی تصحیح ش��ده برای ازت می باشد ،با تیمارهای
T 3 ،T 2و  T 5از لحاظ آماری اختالف معنی دار نداشته ولی نسبت به بقیه

(پژوهشوسازندگی)

تیمارهای آزمایشی دارای اختالف معنی دار می باشد (.)P>0/05
دامن��ه تغییرات ان��رژی قابل متابولیس��م ظاه��ری (3252/6-3772/6
کیلوکال��ری بر کیلوگرم) حاصل از س��یزده رقم امید بخ��ش تریتیکاله در این
آزمایش ،در مقایس��ه با مقادیر گزارش ش��ده ارقام خارجی توس��ط هوگس و
چاکت ( )1999در مورد محدوده ی تغییرات انرژی قابل متابولیس��م ظاهری
تریتیکاله ( 3054/87-3412/87کیلوکالری بر کیلوگرم) ،گندم (-3794/73
 2482/08کیلوکالری بر کیلوگرم) و ج��و ( 2482/08-2911/68کیلوکالری
بر کیلوگرم) بیش��تر به نظر می رس��د .میزان میانگین انرژی قابل متابولیس��م
ظاه��ری ( 3456/6کیلوکالری بر کیلوگرم) به دس��ت آمده در این آزمایش،
نس��بت به نتایج گزارش ش��ده توس��ط وبر ( )1972در مورد برخ��ي از ارقام
تریتیکاله ( 3130کیلوکالری بر کیلوگرم) و نسبت به نتایج گزارش شده توسط
 Johnsonو همکاران ( )1988در مورد ارقام تریتیکاله و همچنین نس��بت به
نتایج گزارش شده توسط معماریان و همکاران ( )2007در مورد ارقام داخلی
گندم ( 3359/35کیلوکالری بر کیلوگرم) ،جو معمولی ( 2917/28کیلوکالری
بر کیلوگرم) و جو بدون پوش��ینه ( 3082/59کیلوکالری بر کیلوگرم) ،بیشتر
می باشد.
میزان میانگی��ن انرژی قابل متابولیس��م حقیق��ی ( 3841/4کیلوکالری
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بر کیلوگرم) به دس��ت آمده در این آزمایش ،نس��بت به نتایج گزارش ش��ده
توس��ط گیونتر و هم��کاران ( )1988در مورد انرژی قابل متابولیس��م حقیقی
تریتیکاله واریته کارمن ( 3031/01کیلوکالری بر کیلوگرم) و همچنین نسبت
به نتایج گزارش شده توسط معماریان و همکاران ( )2007در مورد انرژی قابل
متابولیسم حقیقی ارقام داخلی گندم ( 3452/19کیلوکالری بر کیلوگرم) ،جو
معمولی ( 3029/19کیلوکالری بر کیلوگرم) و جو بدون پوش��ینه (3244/02
کیلوکالری بر کیلوگرم) ،بیشتر می باشد.

چنین تفاوت هائی از لحاظ مقدار انرژی قابل متابولیسم تحت تأثیر عوامل
متعددی قرار می گیرند که می توان به ژنوتیپ ،ش��رایط آب و هوایی ،مرحله
رش��د در زمان برداش��ت ،حاصلخیزی و خصوصیات خ��اک ،تغییرات در طی
نگهداری ،فرایند و انبار کردن ،خصوصیات حیوان آزمایشی (نژاد و سن) ،روش
تعیین انرژی قابل متابولیسم ،ترکیبات جیره های استفاده شده ،میزان مصرف
خوراک ،مقدار ازت خوراک ،ترکیبات ضد مغدی و به ترکیبات ش��یمیایی آنها
اشاره کرد (.)6 ، 5 ،3

جدول -4مقادیر انرژی قابل متابولیسم  13واریته امید بخش تریتیکاله (کیلوکالری برکیلو گرم)

فراسنجه

AME

AMEn

TME

TMEn

T1

3463/6 abcd

3463/5 abcd

3826/2 bc

3826/0 bc

T2

3685/5 abc

6385/4 abc

4089/4 ab

4089/1 ab

T3

3587/4 abcd

3587/3 d

3950/0 abc

3949/8 abc

T4

3292/4 d

3292/3 d

c

3696/3

3696/1 c

T5

3725/5 ab

3725/4 ab

4088/1 ab

4087/9 ab

T6

3772/6 a

3772/5 a

4176/5 a

4176/2 a

T7

3378/5 dc

3378/4 cd

3741/1 c

3740/9 c

T8

3252/6 d

3252/6 d

3656/5 c

3656/3 c

T9

3378/9 dc

3378/8 cd

3741/5 c

3741/3 c

T10

3314/8 d

3314/7 d

3718/6 c

3718/5 c

T11

3430/9 bcd

3430/8 bcd

3793/5 bc

3793/3 bc

T12

3328/9 d

3328/8 d

3732/7 c

3732/6 c

T13

3324/5 d

3324/5 d

3728/3 c

3728/2 c

میانگین کل

3456/6

3456/5

3841/4

3841/2

میانگین مربعات خطا

176/16

176/14

177/90

177/88

1P-Value

0/0086

0/0086

0/0117

0/0117

تیمار آزمایشی

 = 1P-Valueسطح معنی دار شدن
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