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  چکیده  
) ایـن آزمـایش انجـام    کـویر  و 03ریحان ،صحرا و دشت اي  شش رقم دانه جو (ماکویی، بهمن،منظور تعیین تجزیه پذیري شکمبهبه 

ي بودند استفاده گردید. از دو هفته قبـل از آزمـایش،   ا شکمبهاز چهار راس گاو نر اخته شده نژاد هلشتاین که داراي فیستوالي گردید. 
 500تغذیه شدند. جیره بر اساس ماده خشک داراي  18:00و  08:00خلوط در دو وعده مساوي در ساعات گاوها از یک جیره کامالً م

میلی متـري آسـیاب و    2نمونه هاي جو در اندازه  گرم کنسانتره در هر کیلوگرم بود. 400گرم یونجه خشک و  100گرم سیالژ ذرت، 
نتـایج نشـان    ساعت در شکمبه گاوها انکوباسیون شدند. 72و  48، 36، 24، 12، 8، 4، 2صفر،  مدتگرم از هریک از آنها به  5مقدار 
) بین ارقام مختلف جو از نظر ناپدید شدن مـاده خشـک وجـود داشـت. ارقـام دشـت و صـحرا        >05/0Pداري ( اختالف معنیداد که 

مقدار را ) 215/0( نیتر کمل رقم بهمن مقدار ناپدید شدن ماده خشک را در زمان صفر دارا بودند و در مقاب) 257/0و  253/0(بیشترین 
 8و  6، 4رقم دشت بیشترین مقدار بخش محلول، ثابت نرخ تجزیه و تجزیه پذیري موثر  ماده خشک را در هر سه نرخ خروج  داشت.

ی بـا مـاده   از نظر تجزیه پذیري پروتئین خام، رونـد متفـاوت   ).>05/0Pدار بود ( با سایر ارقام معنی تفاوتشدرصد در ساعت داشت و 
  .داشتمحلول مقدار را از نظر بخش پروتئین  نیتر کمماده خشک،  محلولخشک مشاهده گردید. رقم دشت بر خالف بخش 

  پذیري موثرتجزیه -دانه جو –ايپذیري شکمبهتجزیه - ارقام جو کلمات کلیدي:

   مقدمه
پذیري موثر مواد مغذي در شـکمبه اسـتفاده   یري و تجزیهپذي تجزیهها یژگیوي براي تخمین ا گستردهي که به طور ا سهیکروش درون 

هاي مختلـف   در شکمبه در تعداد مختلف و زمان ها خوراكي با انکوباسیون ا سهیککنیتیک تجزیه مواد مغذي در روش درون  .شود یم
ظر ترکیب شـیمیایی و گـوارش   که بین ارقام مختلف جو از ن ه استهاي قبلی نشان داد . نتایج آزمایششود یمانکوباسیون تخمین زده 

داري وجود دارد. گزارش شده است که یکی از  پذیري برون تنی هم در روش تولید گاز و هم در روش استفاده از آنزیم اختالف معنی
 هـدف از ایـن  . گیرنـد  بر مـی  رهاي نشاسته را د پذیري، ناشی از تفاوت در شبکه پروتئینی است که گرانول دالیل اختالف در گوارش 

پذیري و نـرخ  رقم دانه جو تولید شده در کشور و بررسی تجزیه ششپذیري ماده خشک و به ویژه پروتئین خام  آزمایش تعیین تجزیه
  آنها بود.تجزیه 

   هامواد و روش
شـده   که از موسسه تهیه نهال و بذر کشور تهیهکویر)  و 03ریحان ،صحرا و دشت شش رقم دانه جو (ماکویی، بهمن،آزمایش این در 

از چهار راس گاو نر اخته شده نـژاد هلشـتاین کـه    ) in situي به روش کیسه گذاري (ا شکمبهبراي انکوباسیون استفاده گردید. بودند 
کیلـوگرم مـاده خشـک از یـک جیـره       15ي بودند استفاده گردید. از دو هفته قبل از آزمایش، گاوها روزانه با ا شکمبهداراي فیستوالي 
گرم سـیالژ ذرت،   500تغذیه شدند. جیره بر اساس ماده خشک داراي  18:00و  08:00دو وعده مساوي در ساعات  کامالً مخلوط در

ي جـو مـورد آزمـایش بـا اسـتفاده از      ها نمونهگرم کنسانتره در هر کیلوگرم بود. قبل از کیسه گذاري،  400گرم یونجه خشک و  100
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ي بر اساس روش یو و همکاران ا شکمبههاي تجزیه پذیري  کیتیکند. اندازه گیري میلی متر خرد شدن 2آسیاب آزمایشگاهی در اندازه 
  ) انجام گردید.7(

گرم نمونه دانه  5میکرومتر استفاده شد. حدود  50سانتی متر و اندازه منافذ  10×18ي پلی استر شماره گذاري شده با اندازه ها سهیکاز 
ي حـاوي  ها سهیکمیلی گرم بر سانتی متر مربع بود. 14ار نمونه به سطح کیسه تقریباً که مقد جو درون هر کیسه قرار داده شد به طوري

سـاعت در شـکمبه    72و  48، 36، 24، 12، 8، 4، 2صـفر،   ي جو به طور تصادفی به گاوها اختصاص داده شدند و به مـدت ها نمونه
بـار و   3یی در آب سرد قرار داده شدند و شو لباسداخل از شکمبه، در  ها سهیکگاوها انکوباسیون شدند. بالفاصله پس از خارج کردن 

درجـه   55سـاعت در دمـاي    48در آون بزرگـی در مـدت    هـا  سـه یکیی شسته شدند و بعـد  شو لباسدقیقه توسط  15هر بار به مدت 
هاي  ام نمونهماده خشک و پروتئین خ ضرایب تجزیه پذیري این آزمایش در سه سري متفاوت انجام گردید.خشک شدند.  گراد یسانت

  نمایی زیر تعیین شد. با استفاده از معادله  در شکمبه
                                                                                                             ] )1-e-ct(b+a =p [  

زمان مانـدگاري نمونـه در    t؛ ثابت نرخ تجزیه ؛ ،کند تجزیهبخش  b؛ بخش سریع تجزیه  a؛ پتانسیل تجزیه پذیري  Pدر این معادله، 
 04/0و با در نظر گرفتن نرخ خروجی) 6( ها با استفاده از معادله  ارسکوف و مکدونالد تجزیه پذیري مؤثر نمونهبود.  شکمبه (ساعت)

                                                                   ج شیرابه هضمی از شکمبه است.ثابت نرخ خرو kتجزیه پذیري موثر و  ED. در این معادله در ساعت، محاسبه شد 08/0و 06/0،
)}k +c /()c*b(+{a =ED    

 نتایج و بحث

نشـان داده شـده اسـت.     1در جدول ي مختلف انکوباسیونها زماناي ماده خشک ارقام مختلف دانه جو در  نسبت ناپدید شدن شکمبه
) بین ارقام مختلف جو از نظر ناپدید شدن ماده خشک وجود داشت. ارقـام دشـت و   >05/0Pداري ( اختالف معنید که نتایج نشان دا

ي ها فراسنجهمقدار را داشت.  نیتر کمصحرا بیشترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک را در زمان صفر دارا بودند و در مقابل رقم بهمن 
  ارایه شده است.  3و  2خشک و پروتئین خام ارقام مختلف دانه جو به ترتیب در جداول پذیري موثر ماده  پذیري و تجزیه تجزیه

 
  ي مختلف انکوباسیونها زماني ماده خشک ارقام مختلف دانه جو در ا شکمبهنسبت ناپدید شدن  -1جدول 

   اثر رقم      رقم  

   SEM P     دشت  ماکویی  03ریحان   صحرا  کویر  بهمن  زمان انکوباسیون (ساعت)
0  d215/0  bc227/0  a257/0  b234/0  cd222/0  a253/0     003/0  01/0<   
2  b442/0 d354/0 c386/0 cd371/0 b422/0 a47/0    009/0  01/0<   
4  b52/0 a595/0 ab556/0 ab527/0 ab551/0 ab525/0    022/0  19/0    
8  b732/0 b724/0 c681/0 bc697/0 b719/0 a789/0    012/0  01/0<    
12  ab76/0 ab774/0 b712/0 ab77/0 b718/0 a802/0    016/0  05/0<    
16  825/0 824/0 827/0 821/0 822/0 834/0     009/0  95/0    
24  844/0  85/0  856/0  837/0  844/0  845/0      009/0  77/0    
48  ab89/0  ab884/0  a898/0  b879/0  ab888/0  ab886/0      005/0  27/0    
72  a925/0 ab91/0 a924/0 a925/0 ab917/0 b898/0    004/0  01/0<    
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  ارقام مختلف دانه جو ماده خشک 2پذیري موثر هیو تجزتکرار )  4( 1ي تجزیه پذیريها فراسنجه -2جدول

  )a b c(/h) ED )04/0( ED )06/0(  ED )08/0 ارقام جو

 a229/0  b669/0  a139/0 a749/0 a697/0 a655/0 دشت

 c190/0 a712/0 ab131/0 b735/0 b678/0 b632/0 کویر

 b206/0 a696/0 b123/0 b731/0  b673/0 b627/0 ماکویی

 bc196/0 a712/0 bc119/0 b728/0 b668/0 b620/0  03ریحان 

 a228/0 ab691/0 c107/0 b730/0 b670/0 b623/0 صحرا

 bc197/0 a709/0 b127/0  b735/0  b678/0 b631/0  بهمن

SEM  005/0  008/0  004/0  003/0  004/0  005/0  
P 01/0<  05/0<  01/0<  01/0<  05/0<  01/0<  

1-   = a         بخش سریع تجزیهb =         بخش کند تجزیهc =  تجزیه در ساعت نرخثابت 

2- ED =  در ساعت.  08/0و 06/0، 04/0تجزیه پذیري موثر به ازاي نرخ  خروج  
  

  تئین خام ارقام مختلف دانه جوپرو 2پذیري موثر هیو تجزتکرار )  4( 1ي تجزیه پذیريها فراسنجه -3جدول

  )a b c(/h) ED )04/0( ED )06/0(  ED )08/0 ارقام جو

c107/0  a853/0 a119/0 746/0 دشت a a674/0 a617/0 

 b142/0  ab781/0 b096/0 b693/0 b622/0 b568/0 کویر

 a174/0 b758/0 b096/0 b71/0 ab642/0 ab589/0 ماکویی

 c111/0 ab835/0 b092/0 b692/0 b616/0 b558/0  03ریحان 

 a186/0 b758/0 c081/0 b692/0 b619/0 b566/0 صحرا

 ab157/0 ab807/0 c079/0  b693/0  b616/0 b559/0  بهمن

SEM  01/0  028/0  003/0  018/0  016/0  015/0  

P 01/0<  12/0  01/0<  25/0  12/0  07/0  

1-   = a         بخش سریع تجزیهb =         بخش کند تجزیهc =  تجزیه در ساعت نرخثابت  
2- ED =  در ساعت.  08/0و 06/0، 04/0تجزیه پذیري موثر به ازاي نرخ  خروج  

 جینتابرخالف ). >05/0Pپروتئین خام داشت ( aمقدار را از نظر بخش  نیتر کمماده خشک،  aرقم دشت بر خالف بخش 
ساعت  4و  2هاي انکوباسیون صفر،  خشک ارقام جو در زمانپذیري ماده  که تفاوتی در تجزیه )2( حسینی -آزمایش قربانی و حاج
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خراسانی و  .هاي اولیه انکوباسیون وجود داشت داري بین ارقام مختلف جو در زمان وجود نداشت در آزمایش حاضر اختالف معنی
شت. مقادیر گزارش شده ) نیز گزارش کردند اختالف زیادي در ناپدید شدن ماده خشک ارقام جو کشور کانادا وجود دا3همکاران (

). بخش 5( باشد یمي مختلف یک خوراك متغیر ها گونهي مختلف و در بین ها خوراكبه طور زیادي هم در  محلولبراي بخش 
تشکیل شده است و بیانگر  نشاسته محلول نیست. بخش سریع  شود یمعمدتاً از ذرات ریز که در طی شستن از کیسه خارج  محلول

رقم دانه جو  60) مقدار حاللیت 3درصد بود در آزمایش خراسانی و همکاران ( 67/25تا  54/21آزمایش حاضر تجزیه ارقام جو در 
ها، نسبت وزن نمونه به  تواند ناشی از اختالف در اندازه منافذ کیسه درصد  گزارش گردید. این تفاوت در حاللیت می 7/40تا  25

  باشد. ) مورد استفاده1) و روش شستشویی (4سطح کیسه (
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Abstract: 
In order to determine ruminal degradation of six barley grain cultivars (named Makoeei, Bahman, Sahra, 
Dasht, Reyhan03 and Kavir) this experiment was carried out. Four ruminally fistulated Holstein steers at the 
start of the experiment were used. Animals were fed a total mixed ration consisting of 0.5 kg corn silage, 0.1 
kg DM alfalfa hay and 0.4 kg DM concentrate. The ration was fed twice daily at 0800 and at 1600 h. Barley 
samples (Hordeum vulgare L.) were ground a 2 mm screen, and bags containing 5 g of ground grains were 
incubated in the rumen of four ruminally fistulated Holstein steers for 0, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48 and 72h. The 
results showed that there was significant difference in dry matter disappearance of different cultivars of 
barley grain. At 0 h of rumen incubation time, dry matter disappearance was highest (P<0.05) for Dasht 
(0.253) and Sahra (0.257) and lowest for Bahman (0.215). Dasht had the highest dry matter soluble fraction, 
rumen degradation rate and effective degradability at three outflow rate (k = 0.02, 0.05, 0.06 and 0.08 h−1) 
and differences were significant (P<0.05) among cultivars. Degradability of crude protein was different from 
dry matter. Dasht had the lowest soluble protein fraction.  
KEYWORDS: Barley cultivars- Ruminal degradability- Barley grain- Effective degradability 


