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چکیده
استاندارد روشهاي با آنها شـیمیایی و ترکیبات تهیه کشـور داخل د ر شـد ه تولید پوشـینه بدون جو رقم هشـت تحقیق، این در
ترکیبات به مربوط اطالعات گرد ید. تعیین بالغ خروس روي نیز بر آنها  سـاز قابل سوخت و انرژي و شد گیري اندازه آزمایشـگاهی
ترتیب به پوشینه بدون جو د ر قند و نشاسته خام، الیاف خام، خاکستر خام، چربی خام، پروتئین متوسط که داد شـیمیایی نشـان
کالري کیلو 3112 و ترتیب 4333 به وساز سوخت قابل انرژي خام و انرژي درصد، همچنین 5/6 و 60/9 ،3/19 ،2/27 ،1/03 ،11/5 
خام و پروتئین کیلو گرم در کالـري کیلو  3160 سـاز و سـوخت قابل انرژي حاوي که ارقام از یکی آنها بین که از بود. گرم کیلـو در
S-) محلول غیر نشاستهاي ساکارید هاي غلظت پلی و زایی ارزش انرژي داد. بین نشان ارقام برتري سایر به بود نسبت درصد 13 /6
و تصادفی کامًال طرح قالب در آزمایشی که در شد. مشاهده (P2-0/92، p<0/01) همبستگی معنیداري پوشینه بدون جو در (NSP
هر کدام پوشینه بدون 60 درصد جو 50 و ،40 ،30 ،20 صفر، حاوي: غذایی جیره شش تکرار اجرا شد ، 6 با (6×3) روش فاکتوریل با
گرم در کیلو و 1 (صفر، 0/5 گرم هر ازائ واحد به 800 و 550 ترتیب به زایالناز و بتا-گلوکوناز فعالیت با آنزیم بیوفرم سطح سه با
داد که نشان نتایج شـد. گیري اندازه تولید عملکرد و گرفت قرار اسـتفاده مورد تخمگذار 220 قطعه مرغ روي غد ایی) بر جیره گرم
و تخمگذاري عملکرد بر را معنی داري و متفاوت اثرات تخمگذار، مرغان غذایی جیره در پوشـینه بدون جو مختلف مصرف سـطوح
کاربرد د اد. نشان باالتري را پوشینه بازده بدون جو میزان بیشترین حاوي غدایی مجموع جیره در اما د اشت مرغ تخم کیفی صفات

نداشت. بر در اثر معنید اري پوشینه جو بد ون سطوح با در تقابل چه و تنهایی به چه آنزیم

تخمگذار مرغان بتا گلوکان، عملکرد متابولیسم، قابل بدون پوشینه، انرژي جو کلیدي: کلمات
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مقدمه
بسیار زیادي  غذایی باال، اهمیت ارزش دلیل غالت به بین ذرت در امروزه
در کشور، آن محد ودیت کشت به توجه با ولی میباشد طیور دارا در تغذیه را
پرورش بر صنعت را باالیی هزینه که می شود ــوب محس وارداتی کاالهاي جزء
بعنوان چاود ار گندم، جو، مثل غالت ــایر از س ــتفاده اس تحمیل میکند. طیور
مواد د اشتن بدلیل ذرت، نیز جایگزین عنوان به تغذیه طیور، در زآ انرژي منابع
ــینه بدون پوش جو ظاهري تفاوت .(18) ــتند محد ودیت هس د اراي تغذیه ضد
هنگام د انهها در ــینه، پوش بدون جو د ر که ــت اس آن جو معمولی ــبت به نس
در است و گرفته قرار آزاد صورت داخل پوشینه به د ر گندم دانه رسید ن مانند
پوشینه معمولی جو در که حالی در میشود، جدا راحتی به خرمنکوبی حین
میدهد . را تشکیل دانه وزن درصد 10-14 حد ود در و چسبیده است دانه به
میزان کمتري دارد و خام الیاف معمولی جو با ــه مقایس د ر ــینه پوش بدون جو
قابلیت طیور تغذیه در و است نشاسته آن بیشتر و لیزین اسیدآمینه پروتئین،
بد ون جو زایی انرژي متوسط .(24 ،21 د ارد (15،  باالتري و انرژيزایی هضم
و 97/83 ،89/7 ترتیب به د اخل جو و گندم ذرت، با مقایسه در ایران پوشینه
،82/98 ترتیب د اراي به وارداتی جو و گند م و ذرت به و نسبت د رصد 109/3 

.(2) شده است درصد گزارش و 106 93/23 
کشور  خوراکی جدید در منبع یک عنوان به ــینه میتواند پوش بدون جو
و کمتر خام معمولی، الیاف جو با ــه در مقایس غله، این که ــود چرا ش معرفی
بسیاري در آن ــعه کشت توس احتمال اینکه ضمن د ارد باالتري غذایی ارزش
پلی توجهی از ــل قاب میزان وجود حال عین در د ارد. ــود وج ــور کش ــاط نق از

خوراکی ماده دراین (بتاگلوکان) همانند (NSP) نشاستهاي غیر ــاکارید هاي س
منفی اثرات می سازد. مواجه با محدودیت طیور غذایی جیره در ا ر آن کاربرد
مواد هضم بر قابلیت آنها تاثیر از عملکرد کاهش و ــد رش برروي ترکیبات این
ــتر بس ــدن ش مرطوب و آب و افزایش مصرف مدفوع در ــبند گی چس ایجاد و
د رصد 8 تا 1 /5 ضد تغذیهاي مواد غلظت میشود که ــی پرندگان ناش پرورش
غله این ارقام مختلف کیفی عین حال، مطالعه در .(17) گردیده است گزارش
دستیابی در ارزش غذایی، میتواند گامیموثر نظر از ــب، مناس رقم انتخاب در
دانه در سلولی دیواره کربوهیدراتهاي باشد. ــور جدید درکش خوراك به یک
قسمت اما می باشد بتاگلوکان و پنتوزانها و همیسلولز سلولز، ــامل ش غالت
ــلولز، کمتري س مقادیر و بتاگلوکانها آرابینوزایالنها، حاوي غالباً ــپرم آند وس
اخیر درسالهاي ــد (4). ــیدهاي فنولیک میباش اس و پروتئین هترومانان ها،
غذایی ــتهاي بر ارزش غیرنشاس ــاکاریدهاي پلیس منفی اثرات به توجه زیادي
مختلف، غالت غیرنشاستهاي در پلیساکاریدهاي مقدار شده است. دانه غالت
ولی است ــیار کم ترکیبات بس این مقدار ــورگوم، و س در ذرت ــت. متفاوت اس
دارا را ترکیبات ــن ای از توجهی قابل مقادیر ــه تریتیکال و گندم، چاودار ــو، ج
پلی کنند ه ــدود اثرات مح کاهش ــور ــه منظ ب .(27 ،19 ،13 ــتند (6، 7، هس
به آنزیم افزودن استفاده نمود. آنزیم از ــتهاي میتوان نشاس غیر ساکاریدهاي
غذایی ارزش نوسانات و شد ه مواد مغذي از استفاده قابلیت بهبود باعث جیره
به خصوص کربوهیدراتازها کاربرد .(25 ،20) میدهد کاهش را مواد خوراکی
جیرههایی در زایالنازها، بتا- و بتا-گلوکونازها مانند NSP ــکننده ش آنزیمهاي
جدید گروه یک عنوان به است، شده استفاده چاودار گندم، جو، از آنها در که
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Determination of nutritive values of hull-less barley and effects on the performance of layer hen

By: Yaghobfar A. and H. Fazaeli. Animal Science Research Institute 

The experiment were conducted for evaluate the nutritional value and anti-nutritive factors of hull-less barley varieties 

that produced in Iran. Also there was investigating the impacts of their non-starch polysaccharides (NSP) content on 

nutrients digestibility and performance of layer hen diets. Therefore, 8 verities of hull-less barley were analyzed for 

chemical compositions and ME. These was high correction between the nutritive value and soluble NSPs content of 

barley varieties (r2=0.92, P1<0.01). AMEn decreased with increase insoluble NSPs of samples (AMEn 3.424 - 0.061 

S-NSP, r2 0.91). Also the correlation between crud fiber and NSP content of hull-less barley was significant (r =0.87, 

P<0.01). However, nutrient value of hull-less barley that produced in Iran (local production) as following: DM (92.8 

± 0.64%), GE (4.33 ± 0.006 kcal /g), AMEn (3.113 ± 0.05 kcal / g), C.P (11.51 ± 1.43%), C. Fat (1.03 ± 0.27%), C 

.Ash (2.27 ± 0.21%), starch (60.91±5.04%), sugar (5.57±0.63%), �-glucan (5.7±0.43%), NDF 18.60±3.02%), SNSPs 

(5.14 ± 0.83%), NSNSPs (12.79 ± 0.69%), Total NSP (17.93 ± 1.5%). Thus, for indicated the impacts of non-starch 

polysaccharides (NSP) content on the performance of layer hens  220 laying hen  Hy-line w36 were housed in 20x20 

cm cages (2 birds per each cage). Birds were rearing for 8 month (58 week). Experiment diets was designed to insert 

hull-less barley in layer ration 0, 20, 30, 40, 50, 50 and 60 % or replace 100 percent of the barley, therefore percentage 

of corn in the diet replaced by barley. The experiment conducted with randomizes complete design by factorial 3*6 

with 6 replicated. Treatment mean comparisons were made by Duncan's multiple range tests. Therefore, egg quality as 

yoke color and egg white were significantly decreased when level of hull-less barley increasing respect. 

Key words: Non-starch polysaccharides (NSP), Metabolizable energy, Layer hens, Hull-less barley, Glucan  



32 آبزیان و د ام امور
در

1387 78، بهار شماره

آبزیان33 و د ام امور
در

جو تحقیق این د ر .(31 ،3) است ــده ش معرفی از افزودنی ها، در تغذیه طیور
تخم مرغان غذایی در جیره زآ، انرژي خوراکی عنوان منبع به ــینه پوش بد ون
با ماده خوراکی این مختلف کاربرد سطوح و اثر گرفت قرار مورد استفاده گذار

گردید. عملکرد تعیین بر آنزیم بدون و

روشها و مواد
و ــد ش تهیه بومی) (توده مختلف ارقام از ــینه پوش بد ون جو ــاي نمونهه
الیاف خام، چربی خام، پروتئین ــک، خش ماده آن شامل: ــیمیایی ش ترکیبات
استاندارد مطابق روشهاي محلول قندهاي و خام، نشاسته انرژي ،NDF خام،
جو نمونههاي ساز و سوخت قابل انرژي شد. اندازهگیري ــگاه آزمایش در (10)
جمع آوري و (6 ،2) دقت با خوراك دهی از روش استفاد ه با نیز مورد مطالعه
انرژي مقد ار تعیین شد . نژاد ردآیلندرد بالغ خروس بر روي دفعی فضوالت کل
شده تصحیح ظاهري متابولیسم قابل انرژي و (AME) ظاهري متابولیسم قابل

.(29) گردید برآورد (AMEn) ازت براي

تعیین کل قند
سانتریفوژ لوله د اخل شده ــیاب آس خوراکی ماده نمونه از 0/2 گرم مقدار
حمام روي دو قطره اتانول ٪80 ــدن ش اضافه از و پس ریخته 50 میلی لیتري
کامًال مقطر آب ــر میلیلیت 5 با آن از پس ــوند. میش مخلوط با هم آب ــار بخ
به شده و اضافه آن به ٪80 اتانول میلی لیتر 25 مقد ار سپس مخلوط میشود.
گرفته قرار ثابتی جاي دقیقه در مدت 5 میشود. نمونهها به د اده تکان شدت
میشود. سانتریفوژ در دقیقه دور 4000 با سرعت دقیقه 25 مدت به سپس و
دیگر میلی لیتر افزودن 30 با عصارهگیري عمل و ــوده نم جدا را الکلی عصاره
عصاره نمودن، ــانتریفوژ س از پس مییابد. ادامه نمونه باقیمانده 80٪ به الکل
تهیه عصاره در موجود الکل میشود. اضافه اول مرحله عصاره به ــده ش حاصل
ــتفاده اس با ــتی بایس بنابراین ــود. میش انترون و قند واکنش بین مانع ــده ش
کرد . خارج محیط از ــود و تبخیر نم آن را ــوش ج حال در آب گرم ــام از حم
مییابد. ادامه ظرف ته کد رمانند در و ــري اب تا باقیماندن محلول تبخیر ــل عم
حجم به و ــوده نم منتقل 250 میلیلیتري بالنهاي ــه ب را باقیمانده ــول محل
منظور همین به است. انترون معرف واکنش با آماد ه حاصل محلول میرسانیم.
محلول میلی لیتر 10 آن به و ریخته آزمایش لوله د اخل را نمونه از میلی لیتر 2
درپوشهاي لولههاي آزمایش با درب می کنیم. اسیدسولفوریک- انترون اضافه
جوش حال در آب گرم حمام د ر دقیقه 12 مدت به و ــد ه ش ــته بس موئینهد ار
شود. کامل کربن هیدرات اسیدسولفوریک- - انترون واکنش تا میگیرند قرار

مینمایند. خنک تا دماي اتاق آزمایشی را لولههاي سپس

نشاسته مقدار تعیین
آب میلیلیتر 5 محلول، قندهاي عصارهگیري از ماند ه باقی نمونههاي ــه ب
اسیدپرکلریک میشود. 6/5 میلی لیتر مخلوط به خوبی و می شده اضافه مقطر
زده می شود. هم شیشهاي به میله با دقیقه 5 مد ت به شده و آن اضافه به ٪52
20 ــود. سپس میش هم زده به مخلوط چند بار بعدي نیز دقیقه 15 در مد ت
4000 ــرعت با س د قیقه 15 مدت به و ــده ش اضافه آن مقطر به میلی لیتر آب
منتقل میلیلیتري 250 ژوژه بالن یک به سوپرناتنت می شود . ــانتریفوژ س دور
اولی نمونه به آمده ــت دس به عصاره و تکرار دوباره عصاره گیري عمل و ــد ه ش
با واکنش آماده نمونه، ــانیم. میرس حجم به را ــپس نمونه س ــود. میش اضافه

است. قند کل تعیین میزان مانند مراحل بعد این به از است. انترون
و نشاسته محاسبه مقدار قند

استاندارد غلظت با محلولهاي قند، به و نشاسته مقدار ــبه محاس براي
60 و 50-40-30 ــا غلظتهاي ب محلولهاي منظور همین به ــت. نیاز اس
آزمایش لوله به ــدام ک هر میلیلیتر از مقد ار 2 و ــه کرده تهی ــز گلوک ppm

اسیدسولفوریک- میلیلیتر محلول ده کدام به هر ــپس س میشود، منتقل
به موئینهدار، درپوش با آنها درب ــتن پس از بس و ــود میش اضافه انترون
ــپس س و می گیرد قرار آب گرم در حال جوش حمام در دقیقه 12 ــد ت م
به عنوان شاهد نیز آزمایش ــوند. دو لوله اتاق خنک میش د ماي ــطح س تا
آب میلی لیتر 2 حاوي ــاهد ، ش لولههاي ــود . میش گرفته نظر در بالنک یا
کلیه مراحل و ــت ــولفوریک اس اسیدس انترون محلول میلیلیتر 10 مقطر و
محلول ــن بی واکنش ــود . میش انجام آنها روي ــز نی نمونهها ــازي آمادهس
رنگی تولید ــبز س کمپلکس کربن هیدراتهاي و ــولفوریک اسیدس انترون-
اسپکتروفتومتر ــتگاه از دس استفاده با ــت آمده دس به رنگ غلظت میکند،
قند ــدار ــبه مق محاس براي ــود . خوانده میش نانومتر 630 ــوج م طول ــا ب
کم غلظت از ــتاند ارد اس ــاي محلول ه نوري جذب ــزان می ــا، ابتد ا نمونه ه
جذب میزان میشود. ــم استاندارد رس معادله و ــده ش باال، اندازهگیري به
استاندارد منحنی استفاده از با و شده نیز اندازهگیري ــی آزمایش نمونههاي

می شود. آنها هم محاسبه قند میزان
و انجام شده نشاسته) (قند و ــده ش تهیه عصاره دو هر مورد د ر عمل این
نشاسته نیز مورد عصاره در میشود. گرفته نظر در در محاسبه نیز ضریب دقت
در زیرا شود. ضرب تبدیل) (ضریب عدد 0/9 در بایستی شد ه ــبه مقدار محاس

میشود. تولید گلوکز گرم یک در حدود نشاسته گرم هید رولیز 0/9 نتیجه

بتاگلوکان تعیین
ــی آزمایش کیت ــتفاده از اس با ــینه پوش بدون جو دانه مقدار بتا-گلوکان

استاندارد روش با Megazyme

 Assay of Mixed- Linkage β-Glucan, assay procedure (Mccleary 
نمودند دانه ــیاب اس از بعد روش این در گردید. تعیین ،Method) BbG 7/ 98
مخصوص ظروف گرم در میلی 100 مقد ار میلیمتر) ــینه (0/5 جو بدون پوش
مقدار سپس بگیرد ظرف قرار ته در پائین یا بطوریکه نمونه ریخته ــانتریفوژ س
میلیلیتر 4 مقدار گردد . مرطوب نمونه تا درصد اضافه 50 الکل میلیلیتر 0/2
آب در دقیقه ــدت 1 به م اضافه و نمونه به  (pH= 6/5 ) ــفات فس ــد یم س بافر
د ر آب دقیفه 5 مدت به ــپس س درجه 100 در آب دقیقه 2 مدت و به جوش
به و اضافه  Lichenase ــول محل میلیلیتر 2/0 ــدار مق از آن بعد ــه درج 50
5 میلیتر اضافه نمودند ــود. با میش ــته نگهداش درجه 50 در دقیقه مدت 60
بعد با اتاق نگهداري حرارت دقیقه در درجه 5 مدت (pH=4) به ــتات اس بافر
0/1 مقدار ظرف در 3 ــردد. میگ ــانتریفوژ س دقیقه 10 مد ت به 1000 g دور
میلیلیتر مقدار 1/ 0 به هر کدام آنها از تا و به دو ریخته کدام هر به میلیلیتر
اضافه (pH استات (4 بافر میلیتر 0 /1 مقدار ــوم س ظرف و به β-glucosidase

Glucose oxidase/peroxidase محلول از میلیلیتر مقدار 3 سپس میگردد.
آب ــام حم د رجه 50 در ــه د قیق 20 ــدت م ــه و ب ــه اضاف (regent) GOPOD

مقدار آنرا گرفته و 510) جذب nm) با اسپکتروفتومتر در پایان ــته و نگهداش
نموده. محاسبه را گلوکان بتا

 F * 94 * 1/1000  * 100/W  * 162/180 = E * F/W * 8,46* 

غذایی جو... تعیین ارزش
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E (w/w) = β-glucan

نمونه وزن W گلوکز نمونه  Fجذب E جذب

تخمگذار روي مرغان بر آزمایش
قابل ــرژي ان و ــیمیایی ش ترکیبات از آمده ــت به د س اطالعات ــاس براس
ــتان اس به مربوط که برتر رقم از ــینه، پوش ــاي جو بدون نمونه ه ــم متابولیس
ــتفاده اس تخمگذار مورد مرغ جیره در و ــد تهیه ش کافی مقدار ــود ب ــزي مرک

گرفت. قرار
تحقیقات  ــه موسس قفس در ــتم سیس به مجهز ــالن س در آزمایش ــن ای
از تخمگذار پولت 220 قطعه آن حد ود که در اجراء گرد ید ــور دامیکش علوم
سالن شد . استفاد ه هفتگی 24 سن با Hy-Line ) [W36)] الین ــویه هاي س
وجود طبقه دو رد یف قفس آن چهار د ر که متر بود 8 × ابعاد 30 داراي مذکور
نگهداري کد ام ظرفیت ــر ه که ــانتی متر بود 20×20 س قفس هر اندازه دارد.
تراف د ان خوري سیستم و ناودانی آبخوري ــتم سیس ــت. داش را مرغ قطعه 2
قسمتهاي به تراف آزمایشی، واحد هر موجوددر پرنده تعداد به ــته بس که بود
امکانپذیر را ــده باقیمان دان گیري اندازه که نحوي ــدبه ش ــیم تقس ــاوي مس

مینمود.
 3 با عرضی تهویه سیستم گازي، هیتر به مجهز سالن گرمایی ــتم سیس
شش بود. خاموشی روشنایی و ساعت تنظیم تایمر جهت و ــب هواکش مناس
گردید، تهیه و تنظیم سویه پرورش راهنماي د فترچه اساس بر آزمایشی جیره
درصد ) 60 و 50 ،40 ،30 ،20 (صفر، بدون پوشینه سطح جو 6 که نحوي به
بیوفرم با سه سطح آنزیم حاوي به نوبه خود جیره هر ــتفاده شد و اس آنها در
هر گرم ازاي به واحد 800 و ــب 550 ترتی به زایالناز و بتا-گلوکوناز ــت فعالی
دماي تنظیم روشنایی، (جدول 1). برنامه در تن) بود گرم کیلو 1 و (صفر، 0/5
راهنماي د فترچه توصیههاي به توجه با ــیون نیز واکسیناس و تهویه و ــالن س
پرورش بهداشت ــتورالعملهاي دس اساس بر و ( Hy-Line) الین ــویههاي س

شد. انجام در کشور معمول طبق روش هاي تخمگذار مرغ
تعد اد روز هر مختلف تیمارهاي در مرغ تخم تولید درصد ــبه محاس براي
پایان در گرد ید. ثبت ویژه جداول در و شده شمرده تکرار هر تولیدي مرغ تخم
یا و مختلف مقاطع تولید ماهانه، درصد بصورت و شده مرتب حاصله دادههاي

گردید. محاسبه زیر فرمول طبق دوره کل
درصد تولید  = تولیدي مرغ تخم کل تعداد / × تعداد روزمرغ 100

از ــتفاد اس در پایان با و ــد . ش ي اندازه گیر هفتگی بطور مصرفی خوراك
گردید. تعیین مصرفی روزانه خوراك زیر فرمول

در شده خوراك توزین - ( خوراك باقیمانده (آخرهفته مرغ / روز تعداد
روزانه مصرفی میانگین خوراك = هفته طول

تمام تخم روز، دو ــه هفت هر مرغ، در تخم وزن ــن میانگی ــبه محاس براي
تولید هفته، تعداد کل ــه ب توجه با ــپس س و نمود ه را توزین تولیدي مرغهاي

گردید. تخم مرغ محاسبه وزن میانگین
گردید. محاسبه زیر فرمول از استفاد با (گرم) مرغ تخم توده وزن

Egg) مرغ تخم توده = وزن مرغ تخم وزن × میانگین د رصد تولید / 100
(Mass

یا و هفته هر براي ــم مرغ تخ تولید جهت خوراك مصرف تبدیل ــب ضری
مرغ تخم وزن بر مصرفی دوره خوراك ــیم تقس از ــتفاد اس با ــخص مش دوره
با و روز مرغ حسب بر آزمایش از حاصل دادههاي تمام آمد. دست به تولید ي

شد: زیر محاسبه از فرمول استفاده
تعداد × 7) بودند)+ ــد ه زن ــده، ش تلف مرغها که تعداد روزهایی (مجموع

روز = مرغ هفته) پایان د ر مرغ هاي زنده
مرغ تخم کیفی خواص

و 1061 مدل ــیمپو ش ژاپنی ــونیک ــتگاه اولتراس دس با ــته پوس ضخامت
تعیین (FGX-5R)مدل ــیمپو ش ژاپنی با دستگاه ــته پوس مقاومت ــنجش  س
مرغ واحدهاي آزمایشی محاسبه تخم استحکام پوسته و  ــط ضخامت متوس و
ساعت مدت 24 به مرغ تخم پوسته نمودن خشک از پس پوسته گردید. وزن
تعیین براي شد. گیري اند ازه آزمایشگاهی ــاس حس با ترازوي اطاق، دماي در

شد. زرده استفاده رنگ سنجش وسیله زرده از ایند کس

داد هها آماري تحلیل و تجزیه و آزمایشی  طرح
6 با 3×6 ــا روش فاکتوریل  ب تصادفی کامًال طرح قالب ــش در ــن آزمای ای
ریاضی مدل گردید. انجام تکرار به مدت 52 هفته هر د ر مرغ قطعه 2 و تکرار

است زیر استفاد بصورت مورد
Yijk= +  αi + βj + αβij+ εijk 

بدون پوشینه جو اثر :αi  ،جامعه میانگین : مقدار هر مشاهده   :Yijk 
خطاي :εijk ــینه و آنزیم، پوش بدون جو متقابل : اثر αβij  ،اثر آنزیم :βj

آزمایش
SAS آماري نرم افزار از استفاده با و شد ه مرتب Excell نرم افزار با داد هها
از ــتفاد ه اس با ــی آزمایش تیمارهاي میانگین گرفت. تحلیل قرار و مورد تجزیه

قرار گرفت. آماري مقایسه مورد آزمون دانکن

نتایج
جو ــم متابولیس قابل همچنین انرژي ــیمیایی و ش تجزیه از حاصل نتایج
جدول نشان ارقام که همانطور ي آورده شده است.  جدول 2 در بدون پوشینه
کمترین و خام (26/45) چربی به مربوط تغییرات باالترین ضریب ــد ، میدهن

 .(0/14) خام نمونهها میباشد انرژي به آن مربوط
ي مشاهده معنیدار همبستگی شده گیري اندازه ترکیبات بعضی از بین
بد ون د رجو AMEn مقدار بین منفی و همبستگی باال وجود .(3 (جدول شد
قابل کل NSP و NSP نامحلول ــول،  محل NSP خام، مقدار الیاف با ــینه پوش
NSP و خام الیاف بین مثبت باال و وجود همبستگی همچنین تامل میباشد.
ارائه امکان ــات ترکیب این بین باال ــتگی همبس وجود ــت. اس توجه قابل ــز نی
از ترکیبات برخی به توجه با آنها برآورد بعضی از براي را بینی معادالت پیش

میآورد. فراهم شیمیایی
ــان 4) نش (جدول گذار تخم مرغان عملکرد آزمایش از اطالعات حاصل
د رصد اثر 50 غذایی، تا سطح جیره ــینه در بدون پوش جو از ــتفاد ه اس که داد 
جو حاوي 60 درصد جیره اما ــت کمیعملکرد نداش پارامترهاي بر معنیداري
). سایر p<0/05) ــد ش مصرفی خوراك مقدار افزایش ــبب س ــینه پوش بدون
تخم تعداد کل لحاظ از ــتند. هم ند اش با اختالف آماري نظر ــن ــا از ای جیرهه
ــطح جو س حاوي باالترین ــا جیره ب ــه مقایس در ــاهد ش جیره تولیدي، مرغ
اختالف معمولی)، جو درصد صفر و ــینه پوش (60٪ جو بدون ــینه پوش بدون
ــدون ب جو 60 درصد ــطح س بطوریکه .( p<0/05) د اد ــان نش را ــید اري معن
جو درصد و 50 20 حاوي جبرههاي داد. ــان نش معنید اري افزایش ــینه پوش
ــاهد کاهش ش ــبت به جیره معمولی) نس د رصد جو 12 و 22) ــینه پوش بدون
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آزمایش جیرههاي اجزاي
آزمایشی جیرههاي

1 2 3 4 5 6

پوشینه % جو بدون 0 20 30 40 50 60

% ذرت 38 28 23 18 13 15

جو معمولی % 37 27 22 17 12 0

مکمل ها% مواد و سایر 25 25 25 25 25 25

جمع 100 100 100 100 100 100

مغذي ترکیبات و انرژي

(%) خام پروتئین 15/3 15/02 15/02 15/01 15/01 15/03

گرم) در کالري متابولیسم (کیلو قابل انرژي 2/650 2/630 2/630 2/602 2/600 2/630

(%) خام الیاف 4/45 3/85 3/55 2/63 2/96 2/45

% NDF 10 8/8 8/4 9/4 9/4 4/8

% بتا-گلوکان 1/34 1/89 2/66 2/70 2/64 2/22

صفات میانگین ضریب تغییرات (٪)

% خشک ماد ه 92/8 0±/64 0/69

گرم) بر (کالري خام انرژي 4333 ± 6 0/14

گرم) بر کالري (کیلو AMEn متابولیسم قابل انرژي  3,112 ± 53 1/69

(%) خشک حسب ماد ه بر ترکیبات

خام پروتئین 11/51  ± 1/42 12/38

خام چربی 1/03 ± 0/27 26/5

خام خاکستر 2/27  ± 0/2 9/14

خام الیاف 3/19  ± 0/8 25/12

نشاسته 60/9  ± 5/4 8/26

قند 5/57 ± 0/63 11/4

بتاگلوکان 5/7 ± 0/43 15

سلولی دیواره 18/6 ± 3/02 16/26

محلول 5/14 ± 0/83 16/08

نشاستهاي غیر ساکاریدهاي پلی نامحلول 12/79  ± 0/66 5/16

کل 17/93 ± 1/5 8/25

ترکیبات جیرههاي آزمایشی  :1 جدول

خشک) ماد ه بدون پوشینه* (درصد بومیجو نمونه هاي توده و ساز سوخت قابل انرژي ترکیبات شیمیایی و :2 جدول

غذایی جو... تعیین ارزش
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شدنRترکیباتردیف معنیدار سطح

1AMEn – 0/05 0/77-الیاف خام 

2AMEn – محلول NSP-0/95 0/01

3AMEn  – نا محلول NSP-0/92 0/01 

4AMEn  – کل  NSP-0/94 0/01 

خام5 الیاف - محلول NSP0/870/01 

الیاف خام6 - محلول  NSP0/940/01 نا

الیاف خام7 -  NSP0/910/01 کل

.( p<0/05) دادند نشان معنی داري
جیره که پرند گانی در (Egg Mass) ــده تولید ش مرغ تخم ــود ه ت وزن
جیرهها نمودند نسبت به دیگر دریافت ــینه پوش بدون جو درصد 60 حاوي
وزن توده در حالی که کمترین (p<0/05) افزایش معنیداري را نشان داد
ــینه با پوش بد ون درصد جو 20 حاوي جیره متعلق به ــدي مرغ تولی ــم تخ
جیره 6 گذاري، درصد تخم نظر از .( p<0/05) بود معمولی جو 22 درصد
ــایر جیرههاي س با آن تفاوت که بود دارا را رقم باالترین 85/78 درصد با

به مربوط ــز نی تخم مرغ وزن ــترین بیش .(p<0 /05 ) معنیداربود ــی غذای
معمولی ــو ج و فاقد ــینه پوش بدون ــو درصد ج 60 ــاوي ح غذایی ــره جی
پوشینه، جو بد ون درصد 30 جیره جز به جیره ها، ــایر س به ــبت نس بودکه
به مربوط مرغ وزن تخم ــن کمتری .(p< د اد (0/05 ــان نش آماري اختالف
بود. ــینه) پوش بدون جو بدون و ــی معمول جو حاوي ــاهد (جیره ش ــار تیم
جو درصد 60 ــاوي ح جیره به مربوط ــی غذای ــب تبدیل ــبترین ضری مناس
بدون جو د رصد 20 ــاوي ح جیره به مربوط بدترین آن و ــینه پوش ــدون ب
بر اثري ــی آزمایش جیره هاي در آنزیم کاربرد .( p<0 /05) بود  ــینه پوش
در جو ــطح س بین متقابلی نیزاثر و ــت نداش ــده گیري ش اندازه متغیرهاي
بر غذایی جیره اثرات از حاصل ــد. نتایج نش ــاهد ه مش مقدار آنزیم جیره و
ــت. همانطوري اس ــده ش ــان داده نش 5 جدول در مرغ تخم کیفی صفات
پوشینه بدون جو متفاوت ــطوح س ــود، میش ــاهده مش مزبور که در جدول
معنیداري تاثیر پوسته ــتحکام اس و ــته پوس پارامترهایی مانند ضخامت در
(HU) واحد هاگ وزن پوسته، مرغ، تخم لحاظ سفیده از ولی است نداشته
به آنزیم افزودن .(p<0/05) د اد ــان نش را معنیداراي تفاوت رنگ زرده، و
و گردید ضخامت پوسته و وزن معنیدار کاهش ــی سبب آزمایش جیره هاي
نیز بین متقابلی و اثر ــت نداش مرغ تخم کیفیت خصوصیات ــایر س اثري بر

نشد. مزبور مشاهده صفات جو براي سطح و آنزیم

بحث
در جو بدون پوشینه انرژي غلظت و شیمیایی اطالعات مربوط به ترکیبات
ضریب و گرم د ر کالري ــو کیل خام 4/333 انرژي میانگین می د هد که ــان نش
کربوهید راتها مجموع نسبت به اینکه با توجه بود . پایین ــیار بس آن تغییرات

(گرم) مرغ تخم وزن
مرغ توده تخم وزن

(گرم/مرغ/روز)
گذاري درصد تخم

خوراك مصرفی
( روز/گرم (مرغ

آزمایشی جیرههاي
جو) (د رصد

54/48 c 44/31 c 80/21 bc 139/18 b 0

55/54 c 41/38 d 74/20 e 138/59 b 20

55/95 ab 47/23 b 81/16 b 138/89 b 30

55/46 b 46/02 c 79/52 cd 139/09 b 40

54/70 bc 44/49 c 78/48 d 138/75 b 50

56/06 a 49/48 a 85/78 a 144/41 a 60

0/01 0/01 0/01 0/01 احتمال سطح

تن) آنزیم (گرم در

55/24 45/10 80/51 141/69 0

56/03 45/99 80/26 138/84 500

56/11 45/36 78/91 138/89 1000

0/38 0/49 0/01 0/01 احتمال سطح

قابل متابولیسم انرژي و شیمیایی ترکیبات بین 3: همبستگی جدول

دوره) گذار (کل تخم مرغان عملکرد بر آزمایشی جیرههاي اثرات از حاصل 4: نتایج جدول

دارند  معنید اري اختالف هم با ستون هر د ر غیرمشابه حروف با اعداد ٪
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خام انرژي از نظر آنها بین تفاوت بنابراین است، ــیار باال بس د انه غالت اکثر در
به که زیاد باشد آنها در خاکستر مقدار یا و چربی مقد ار اینکه مگر است اند ك
مربوط ارقام اما (1) خام خواهد شد کاهش مقدار انرژي و افزایش باعث ترتیب
این در غلظت زیاد تغییرات د هنده عدم وجود ــان نش نیز ــتر خاکس و چربی به
متابولیسم غلظت انرژي قابل میانگین میباشد. جو مورد آزمایش ارقام در دو
تغییرات ضریب گرم با در کالري کیلو 3/112 ازت شده براي تصحیح ظاهري
می دهد نشان را وسیع تري دامنه خام انرژي با مقایسه بود که در درصد 1/69 
است مشابه تولید داخلی پوشینه بدون جو به مربوط شده گزارش یج نتا با که
گرم) د ر کیلوکالري 3/380) خارجی ــینه پوش بدون با جو ــه مقایس د ر اما (2)

پاییناست.
3/108) داخل ــد تولی گندم به ــبت نس غله این زایی انرژي حال این ــا ب
2/890 حاوي ترتیب (به خارجی و داخلی معمولی جو نیز و برگرم) کیلوکالري
و خام مقدار الیاف بودن پایین دارد (2). ــري برت گرم)، کالري ــو کیل 2/970 و
از دالیل ــینه میتواند پوش بدون جو د ر ــته نشاس میزان باالتر بودن همچنین
بخش غلظت .(7 ،2) ــد باش معمولی جو به ــبت نس انرژي زایی آن در برتري
میتواند قابلیت ــتهاي نشاس غیر ساکارید هاي پلی بخصوص و ــلولی س دیواره
تغییرات پلیساکاریدهاي 5). دامنه قرار دهد (4، تاثیر را تحت خام متابولیسم
ماده در درصد تا 6/ 6 بین 4/5 مطالعه جو مورد در ارقام محلول نشاسته اي غیر
است. بین ارقام (p<0/05) معنیدار اختالف وجود دهنده نشان که بود خشک
متوسط میشود. ایجاد محیطی و ژنتیکی عوامل تاثیر تحت تفاوتهایی چنین
ــا 13/6 ت 10/1 آن بین تغییرات ــه دامن د رصد و 11/5 برابر ــام ــن خ پروتئی
خام ــن مقدار پروتئی ــرار دارد (23). ق معمولی جو ردیف د ر ــه ــد بود ک درص

درصد 14/5 -17/2 درصد، 16/4] علمی متفاوت منابع در ــینه پوش جو بدون
قابل  همگی برتري که شده است گزارش [(30 ،26 ،22) 17- 13/9 درصد و
پروتئین محتواي نظر از را ــی خارج ــینه پوش بدون جو ارقام مختلف مالحظه

میدهند. نشان ایران در تولید ي پوشینه بدون جو به نسبت خام،
متابولیسم قابل انرژي بین ــتگی همبس با ارتباط در ــده ش ارائه اطالعات
ــه انرژي زایی ــان میدهد ک (AMEn) نش ازت ــراي ب ــده ش تصحیح ظاهري
میگیرد. NSP قرار ــلولی و س د یواره ترکیبات و الیاف خام تاثیر تحت ــتر بیش
همخوانی (16 ،9 ،8 د یگران (4، ــط توس ــده ش با یافتههاي گزارش نتایج این
بدون جو جمله از غالت دانه در موجود غیرنشاستهاي ــاکاریدهاي د ارد. پلیس
ترکیبی ــود آنها خ کدام از هر که ــی متنوع ــبتاً نس ترکیبات از ــینه خود پوش
آرابینوزایالنها بتاگلوکانها، ــوند . ــکیل میش تش هستند، ــادهتر س ازقند هاي
با ــتند. هس جو دانه در NSPها دهنده ــکیل تش عمده ترکیبات ــلولز از س و
بد ون جو د ر دانه غیرنشاستهاي ــاکارید پلیس و عمد هترین مهمترین حال این
کل NSPهاي مقدار میدهند (28). اختصاص خود به بتاگلوکانها را پوشینه،
درصد برابر متوسط آن و 20/7 تا 16/7 از ــینه پوش بدون جو ارقام در موجود
15/1) ــی خارج ارقام ــده گزارش ش ــر مقادی ــه با مقایس در که ــود ب ٪17/9
مقدار که است حالی د ر این .(30 ،11) میرسد نظر به بیشتر 12/4درصد) -
باال .(19) ــده است گزارش ش 16 /7 - معمولی بین 6/ 18 جو NSP براي کل
از مختلف ارقام ــه ک می دهد ــان نش محلول تغییرات NSPهاي ضریب بودن
مقایسه با در بیشتري تفاوتهاي محلول غیرنشاستهاي ــاکاریدهاي پلیس نظر

دارند . یکد یگر با آن نامحلول بخش

جیره
جو) (درصد

صفات

سفیده ضخامت
(میلی مرغ تخم

متر)

وزن
پوسته (گرم)

ضخامت
متر) (میلی پوسته

استحکام1
پوسته

شاخص رنگ
زرده

واحدهاگ

0 8/17 ab 7/06 0/286 1/67 9/98 a 86/62 ab

20 8/93 a 7/27 0/293 1/64 9/62 a 90/44 a

30 8/04 ab 6/92 0/284 1/64 8/31 b 88/87 ab

40 7/64 b 7/19 0/290 1/73 7/76 c 85/61 b

50 b88/7 a 6/99 0/287 1/63 7/68 c 86/98 ab

60 7/54 b 7/11 0/287 1/69 7/17 d 86/59 a

تن) د ر (گرم آنزیم

0 8/26 a27/7 a297/0 1/71 8/39 88/24

500 7/86 6/95 b 0/282 b 1/68 8/46 86/56

1000 7/99 7/06 b 0/284 b 1/60 8/40 87/76

آزمایشی تیمارهاي مرغ تولیدي حاصل از ترکیبات کیفی تخم : 5 جدول

مربع سانتی متر بر وارده بر حسب کیلوگرم نیروي بر اساس 1 دارند اختالف معنی داري هم با ستون هر در حروف غیرمشابه با اعداد ٪

غذایی جو... تعیین ارزش
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شده اندازه گیري متغیرهاي بین رابطه
محتواي ــا ب ــتهاي غیرنشاس ــاکاریدهاي پلیس ــتگی مثبت همبس وجود
نامحلول بخش با خام الیاف بین ــتگی همبس ــت. توجه اس قابل نیز خام الیاف
ــت اس NSP محلول و کل بخش د و با ــتگی از همبس باالتر ( r = 0/94) NSP

میزان تخمین می تواند به ــتگی r). این همبس = 0 /91 و r = 0 /88 ترتیب (به
کند. کمک موثري پوشینه بدون خام دانه جو الیاف محتواي توجه به با NSP

ــاکاریدهاي و پلیس ــم متابولیس قابل انرژي بین مقدار باال ــتگی وجود همبس
به توجه با را قابل متابولیسم انرژي برآورد معادالت ارائه امکان غیرنشاستهاي
معادالت رابطه این میسازد. در فراهم پلیساکارید هاي غیرنشاسته اي محتواي

میگرد د: پوشینه، معرفی بدون جو AMEn مقدار برآورد براي زیر
AMEn= 3/424-0/06 S-NSP (R2 = 0/91)                              

                                                                                          
   (1)

 AMEn = 12/155-2 GE-0/058 S-NSP  (R2 = 0/95)          
                                                                                                 
(2)

AMEn = 19/596-4 GE- 0/026 Fat + 0/001 Starch - 0/081 
S-NSP  (R2 = 0/99)                                                               
   (3)
ازت (بر شده براي ظاهري تصحیح قابل متابولیسم برابر انرژي : AMEn

گرم) بر کیلوکالري حسب
د رصد).  ــب حس (بر محلول ــتهاي غیرنشاس ــاکاریدهاي پلیس  :S-NSP

گرم). بر کیلوکالري حسب (بر خام انرژي :GE

(بر خام  ــاف مقدار الی : CF .(ــب درصد حس (بر خام چربی ــد ار مق : Fat

درصد). (بر حسب نشاسته مقدار :Starch .( درصد حسب
در دارد، کمینیاز هزینه زمان و و ــت ــبتاً ساده اس خام، نس الیاف تعیین
وقت گیر و پرهزینه بسیار ــتهاي نشاس غیر ــاکاریدهاي تعیین پلیس حالی که
اهمیت جهت این از فوق، معادالت بنابراین دارد. زیادي دقت به نیاز ــوده و ب
پلیساکاریدهاي محتواي اندکی، صرف هزینه با و سادگی به میتوان که دارند

نمود. برآورد را پوشینه بدون جو دانه غیرنشاستهاي
50 ــطح س تا تخمگذار مرغان جیره غذایی در ــینه پوش بدون کاربرد جو
اما ــت نداش مصرفی خوراك مقدار معنیداري بر اثر غذایی ــره جی کل درصد
معمولی ــو ج بدون ــینه و پوش بدون درصد جو به 60 ــزان آن می که ــی زمان
کلی ــور ط به .( p>0/05 ) داد ــان نش افزایش ــوراك مصرفی خ مقدار ــید رس
معمولی جو و ــی از ذرت بخش جایگزین ــینه پوش بدون که جو جیرههایی در
احتمال به نشان نداد . معنیداري کاهش مصرفی میزان خوراك است گردیده
غذایی جیرههاي ترکیبات ــی همکوش حالت وجود را میتوان به آن دلیل زیاد
جو سطح وقتی اما مربوط د انست پوشینه بد ون و جو معمولی جو ذرت، مانند
شد حذف جیره از جو معمولی و درصد) حداکثر رسید (60 به ــینه پوش بد ون
می توان چنین یافت. افزایش (p>0/05) ــیداري معن حد به مصرفی ــوراك خ
حذف و ــینه پوش بدون ازدیاد میزان جو ــن جیره، با ای در که نمود ــتنباط اس
که میتواند ــت اس یافته افزایش غذایی جیره ــلولی س دیواره بخش ــی معمول
مصرف خوراك را مقدار ــده و ش گوارش ویسکوزیته د ستگاه د ر تغییر ــبب س

.(14 ،12) د هد قرار تاثیر تحت
توده  وزن و ــذاري گ تخم درصد تولیدي، مرغ تخم کل ــد اد تع ــاظ لح از

وجود داشت تفاوت معنیداري آزمایشی بین تیمارهاي ــده، ش تولید تخم مرغ
باالترین  85 /78 رقم  با ــینه) پوش بدون جو 6 (60 درصد جیره .( p>0/05 )
تخم درصد ترین رقم 74/2 پایین ــینه) با پوش بدون درصد جو 20) جیره 2 و
نسبت به بقیه جیره 6 نیز ذکر شده صفات ــایر س در ــتند. د اش در بر را گذاري
مرغان تغذیه در پوشینه جو بدون کاربرد با در ارتباط داد . نشان برتري جیرهها
با داد که نشان این آزمایش است ولی نتایج مشاهده نشد ه گزارشاتی تخمگذار
میزان نسبتا به ــینه پوش بد ون جو مصرف و غذایی جیره از معمولی جو حذف
پارامترهاي کمیتولید تنها نه درصد ) 15 و 60 ترتیب به ) ذرت همراه با زیاد
قابلیت بهبود به می توان را آن علت که داد ــان نش افزایش بلکه نیافت کاهش
تخم کیفیت لحاظ از دانست. استفاده انرژي مربوط قابلیت و مغذي مواد هضم
در جو بدون پوشینه مقدار تاثیر تحت مرغ تخم ــفیده و س زرده رنگ نیز مرغ
ــبت نس ــی روند کاهش خاطر میتواند به آن علت که قرار گرفت جیره غذایی
ــد که باش آن جاي به ــینه پوش بدون جو افزایش و در جیرههاي غذایی ذرت
اینکه با ــت. اس ــده جیره غذایی ش دانه (ذرت) در غلظت رنگ کاهش ــبب س
جو بدون درصد 60 حاوي جیره در روز مرغ ــاس مصرفی بر اس خوراك مقدار
این شد . حاصل بهبود تبدیل غذایی ولی درضریب است یافته افزایش پوشینه
ــت بوده اس مرغان در تولیدي مرغ تخم وزن میزان رفتن باال نتیجه بهبود در
منفی تاثیر ــد م ع د هنده ــان نمودند که در کل نش دریافت را مزبور جیره ــه ک
براین بنا ــد.  میباش تخمگذار مرغ تغذیه در مزبور خوراکی ماده ــتفاده از اس
غذایی جیره در پوشینه بدون جو از استفاده که نمود استنتاج میتوان چنین
وزن قبیل عملکرد کمیاز بهبود ــبب س معمولی جو جاي به تخمگذار مرغان
کیفیت لحاظ از درصد تخمگذاري میشود ولی مرغ و توده تخم یا و مرغ تخم
و سفیده زرده بررنگ اما است پوسته شده استحکام ــبب س اینکه با مرغ تخم

است. داشته منفی تاثیر مرغ تخم
ــود می ش نتیجه گیري چنین پژوهش این از ــات حاصل اطالع ــاس بر اس
محتواي و ــم قابل متابولیس ــرژي ان ــاال بین ب و منفی ــتگی وجود همبس ــه ک
تأثیر مطالعه، بیانگر مورد ــینه پوش جو بدون نشاستهاي غیر ــاکاریدهاي پلیس
ــتفاده از با اس که ــد میباش غله این انرژيزائی و ارزش غذائی بر ترکیبات این
کاربرد ــرآورد نمود . ب معادالت تابعیت صورت را به غذایی ارزش ــوان میت آن
غذایی جیره درصد 60 تخمگذار تا مرغان جیره غذایی در ــینه جو بدون پوش
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