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 08/08/92؛ تاریخ پذیرش: 15/04/92تاریخ دریافت: 

  چکیده
-C-79-15, M-79شیراز و پیشتاز و دو الین  دو رقممقایسه ارزش غذایی کاه هدف از انجام این تحقیق 

ورد مهاي گندم پس از جداسازي خوشه ي بوتههابود. نمونهو الین برتر دم به منظور انتخاب رقم گن 7
ها با استفاده نمونه پذیريتخمیرگیري شد. آنها اندازهشیمیایی  ترکیباتو ریخت شناسی قرار گرفتند تفکیک 

داراي برگ نسبت به رقم پیشتاز نتایج نشان داد که رقم شیراز از روش آزمایشگاهی تولید گاز تعیین گردید. 
 اختالفی و ساقه در دو الین مورد مطالعهاز نظر درصد برگ . )>05/0P( ساقه کمتر بود و گره بیشتر و

 ) بود62/7در مقابل  C-79-15 )02/9بیشتر از الین  M-79-7وجود نداشت ولی درصد گره در الین 
)05/0P<.(  داري بیشتر از طور معنیبه پیشتازدر کاه رقم  فیبر خامو  فیبر نامحلول در شوینده خنثیمقدار

دو رقم و نیز اجزاء کاه  ).>05/0P( بوددرصد)  6/41و  6/75مقابل درصد در  33/44و  00/78رقم شیراز (
داري نداشتند. کاه دو الین و نیز اجزاء اختالف معنیاز نظر مقدار تولید گاز شناسی آنها ریخت
 72، 48داري نداشتند به استثناي گره که در ساعات اختالف معنیاز نظر مقدار تولید گاز شناسی آنها ریخت

ن دادند که ترکیب شیمیایی و تخمیر نتایج نشا ).>05/0P( داري مشاهده گردیدعت اختالف معنیسا 96و 
هاي گندم مشابه یکدیگر بود. دو رقم و دو الین اختالفی از نظر ارزش غذایی ذیري کاه ارقام و الینپ

داري بیشتر از رقم و یبطور معن M-79-7نسبت کاه به بوته در رقم شیراز و در الین از آنجا که نداشتند ولی 
  برتر انتخاب گردیدند.رقم و الین عنوان ) به>05/0Pالین دیگر بود (
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  مقدمه
ترین منبع عنوان اصلیشود که بهحسوب میاده آلی تولیدي در جهان مترین منابع مکاه یکی از مهم

که  گیرد چرامناطق خشک مورد استفاده قرار می ویژه درهم در بسیاري از کشورهاي جهان، بخوراك دا
شود بازدارنده در دامپروري محسوب می ترین عامل عنوان مهمدر چنین مناطقی مشکل کمبود علوفه به

ه بخش اصلی کاهمانند اغلب مناطق جهان، در ایران نیز . )1990لنگ،  ؛2001خزعل و همکاران، (
مواد پروتئین، بوده و از نظر ی پایین پذیريگوارشداراي آید که دست میتولیدي از زراعت غالت به

پرورش دام در شرایط روستایی هاي حال در نظامبا این. استفقیر ي مورد نیاز دام هاو ویتامین معدنی
 در فصول پاییز و زمستانژه ویها، بهکننده خوراك دامیکی از منابع تأمین کشور،  کاه غالت و عشایري 

  ).2008زاده و همکاران، کمال( باشدمی
غالت تحت تاثیر عوامل مختلفی از کاه هاي انجام شده حاکی از آن است که ارزش غذایی پژوهش

 .)1984؛ کرنان و همکاران، 1991وانی و سارجنتینی، وآنتوجی(باشد میزراعی  جمله تفاوت در ارقام
نتایج مطالعات  و استکاه گندم، کاه یوالف و کاه جو انجام شده ارزش غذایی  روي يدعدمطالعات مت
. )1990ف و همکاران، و؛ ارسک1987اندرسون، ( باشدمییک گونه  ارقامبین  اختالف بارز مبین وجود

کیفیت و ارزش  دلیل تفاوت در نسبت ساقه به برگ و یا اختالف دراختالف در ارزش غذایی، یا به
   ).1991باینتول و همکاران، ( خصوص ساقه و برگ بوده استهاي مختلف کاه بهغذایی بخش

مختلف غالت را مورد مقایسه قرار داده و  ارقامارزش غذایی کاه  )1988و همکاران ( شاند
کاه، ارزش غذایی شناسی ریختدر تفکیک و دریافتند که  داري بین آنها مشاهده کردنداختالف معنی

تحقیق خود  ) در1999ا و همکاران (رتول باشد.میداري بیشتر از ساقه طور معنیبهها در اغلب کاهبرگ 
داري در مقدار دانه، بقایاي زراعی، محتوي رقم ذرت را مورد مطالعه قرار دادند و اختالف معنی 8

امکان  نتیجه گرفتند که اي بقایا مشاهده کردند. محققینپذیري شکمبهو تجزیه پروتئین خام در بقایا
ها هایی از ذرت که هم از نظر مقدار محصول و هم کیفیت بقایا نسبت به دیگر واریتهانتخاب واریته

) ارزش غذایی شش رقم از گندم، چاودار و 1990دایاس داسیلوا و گودس ( برتر باشد وجود دارد.
ادند و دریافتند که هم تریتیکاله را که در چهار منطقه متفاوت رشد کرده بودند را مورد مقایسه قرار د

  داري بر ارزش غذایی کاه ارقام دارد. ژنوتیپ و هم منطقه کشت تاثیر معنی
میان گره است.  و دهنده آن یعنی برگ، گرهیکی از دالیل تنوع در کیفیت کاه درصد اجزاء تشکیل

 در تفاوتدارند. ربرخوارزش غذایی بیشتري نیز هستند از داراي برگ بیشتر  یی کههاکاه ،عنوان مثالهب
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  51تا  41از  درصد و ساقه 37تا  27نسبت برگ به ساقه در کاه گندم زیاد است و نسبت برگ از
چهار در هر کدام کاه نه رقم گندم  آزمایش در یک. )1988شاند و همکاران، ( باشددرصد متغیر می

انه، مقداري دانه و کمی (پوسته خارجی د، ساقه، پوشال همراه با غالفبرگ شامل قابل تفکیک قسمت 
، 4/46، 9/33ترتیب هاي این چهار قسمت بهتبنس ،قرار گرفتمطالعه مورد ها و گرهکاه خرد شده) 

تجزیه، بر تفاوت نسبت برگ، ساقه و پوشالهمچنین عالوه  .)1983پیرس، ( درصد بود 7/5 و 8/13
  ).1986همکاران،  تواه و( خصوص ساقه نیز متفاوت بوده استها بهاین قسمت پذیري

هاي آزمایشگاهی متعددي که براي تخمین ارزش غذایی مواد خوراکی ابداع شده از بین روش
اثر مواد بازدارنده امکان مطالعه  ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دقت باال 1است، روش آزمون گاز

یند تخمیر از مزایاي این پروفیل اسیدهاي چرب و نیز پروفیل گازهاي تولید شده در طی فراتخمیر، 
   .)1999؛ بلومل و همکاران، 1997(بلومل و همکاران  روش است

 گندم استي از هاي مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، ارائه ارقام جدیداز برنامهیکی 
هر چند می و کیفی و مقاومت به شرایط محیطی وضعیت مطلوبی داشته باشند. عملکرد کنظر   ازکه 
بهبود ارزش غذایی کاه  ،طبق اطالعات موجوداما  دانه استبهبود تولید هدف اصلی  در این برنامهکه 

کیفیت کاه نیز  ،نژادي مد نظر قرار گرفته و همزمان با ارتقاء کیفیت دانهبههاي تواند در برنامهنیز می
 مورد مطالعهقم متفاوت حاصل از دو الین و دو رکاه ریخت شناسی . در این تحقیق تفکیک یابدبهبود 

   آنها تعیین و مورد مقایسه قرار گرفتند. پذیريشگوارو ترکیبات شیمیایی همچنین قرار گرفت، 
  

  هامواد و روش
براي مناطق معتدل و  M-79-7 هايشمارهدو رقم گندم شامل پیشتاز و شیراز و دو الین به : نمونهتهیه 

C-79-15  واقع در حومه کـرج تهیه نهال و بذر  حقیقات اصالح وسسه تؤممزرعه  دربراي مناطق سرد
در شـرایط محیطـی یکسـان کشـت (کرت) ) در سه تکرار دو رقم و دو الینهر تیمار (کشت گردید. 

دست هاحتمالی ب اتبه حداقل برسد و در نتیجه اختالف هاالین ارقام وتا تفاوت اثرات محیطی بر  شدند
 کل گیاه با روش دستی و ،هنگام رسیدن محصول (سفت شدن دانه)آمده ناشی از تفاوت ژنتیکی باشد. 

                                                
1- Gas production technique 
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دو تا با وزن حدود یی هانمونهآزمایشی (تکرار) از هر کرت و سپس استفاده از داس برداشت گردید  با
   .شدتهیه کیلوگرم  دو و نیم

  
مت به دو قسمت مساوي تقسیم شد که یک قس دقیق، هر نمونه پس از توزین: ریخت شناسیتفکیک 

غذایی و قسمت دیگر جهت تعیین ترکیبات غذایی ترکیبات تعیین و ریخت شناسی جهت تفکیک 
ها ابتدا خوشه از بوته جدا شد و سپس با قیچی باغبانی در تمام نمونه (کل) مورد استفاده قرار گرفت.

وزن  و هر قسمت جداگانه نداز هم تفکیک شد برگ گره، ساقه، برگ و غالفشامل کاه  اجزاءتمام 
دار قرار داده هاي زیپدر کیسههاي بعدي جهت انجام آزمایشسپس و (وزن هوا خشک)  گردید
  شدند.

 ندآسیاب شد 1003مدل  Tecator ها با استفاده از آسیاب کوچکنمونهکلیه : تعیین ترکیبات شیمیایی
با آسیاب و  شدبرداشت گرم از هر نمونه  30تا  20، مقدار جهت تعیین ترکیبات شیمیاییو سپس 

- گراد بهدرجه سانتی 63 با دمايآون و در گردید آسیاب مجدداً الک یک میلیمتر داراي آزمایشگاهی 

  ساعت خشک شد. 72مدت 
و ) AOAC )2000هاي طبق روش 3خاکسترو  2، الیاف خام1شامل پروتئین خامترکیبات شیمیایی 

لیگنین نامحلول در شوینده و  5ده اسیديمحلول در شوینیاف ناال، 4محلول در شوینده خنثیالیاف نا
   شد. گیرياندازه) 1991( همکاران و طبق روش ون سوست 6اسیدي

گیـري اندازه )1988( منک و استینگاسآزمایشگاهی ها با استفاده از روش نمونه تولید گاز: آزمون گاز
شـکمبه ي فیسـتوال اختـه شـده دارايتالشـی نـر گاو سه راس ه شکمبه از شیراببراي این منظور  شد.

بـزاق بـافر (ارچه تنظیف دو الیه صـاف گردیـد و بـا شکمبه دوبار با استفاده از پ. شیرابه دست آمدهب
طبـق روش سـازي آن بزاق مصنوعی و روش آمادهترکیب  .به نسبت یک به دو مخلوط شد )مصنوعی

داخـل  دره گـرم از نمونـه آسـیاب شـدمیلـی 200مقـدار . صورت گرفـت) 1988(منک واستینگاس 

                                                
1- Croud protein (CP) 
2- Crude fiber (CF) 
3- Ash 
4- Neutral detergent fiber (NDF) 
5- Acid detergent fiber (ADF) 
6- Acid detergent lignin (ADL) 
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لیتـر از میلـی 30قرار داده شد و سپس مقـدار لیتر میلی 100با حجم مخصوص آزمون گاز هاي سرنگ
بـا ها در گرمخانـه سرنگتزریق گردید. حاوي نمونه سرنگ هر داخل بهشیرابه شکمبه و بافر مخلوط 

زدن شـیرابه شـکمبه  بهـم داده شـدند. قرارمجهز به دستگاه گردان بود که  گرادسانتیدرجه  39دماي 
، 4، 2 هايساعتگاز تولیدي در  حجمقرائت توسط دستگاه گردان دو بار در هر دقیقه صورت گرفت. 

برازش اطالعات تولید گاز با استفاده سیون انجام شد. س از شروع انکوباپ 96و  72، 48، 24، 12 ،8 ،6
یوسـف  ) و1997لومل و بکـر (تصحیح شده توسط ب و )1979ارسکف و مکدونالد (معادله نمایی از 

(چـن،  1نیـوي افـزاررمنـبـا اسـتفاده از تولید گاز هاي فراسنجهتعیین گردید.  )2008( الهی و روزبهان
در  .، تعیـین گردیـدباشدمی bمیر بخش خنرخ ت cمقدار تخمیر بخش نامحلول و  b که در آن) 1995
همـین دلیـل اي منحنی نقطه صفر اسـت بـهشود و ابتدگیري نمیاندازه 2گاز مقدار افت شستشو آزمون

  حذف گردد.  aکه در تکنیک گاز مقدار ) 1997(بلومل و بکر، پیشنهاد شده است 
P = b(1 - e-ct) 

منک و با استفاده از معادالت  4و انرژي قابل متابولیسم 3ماده آلی پذیريگوارش هايفراسنجه
- ساعت انکوباسیون به 24لیتر پس از میلی تولیدي بر حسبز احجم گ Gکه در آن ) 1988( استینگاس

برآورد باشد، میدرصد بر حسب پروتئین خام و خاکستر  و گرم ماده خشک نمونهمیلی 200ازاي 
   گردید.

OMD= 88/14 + 8893/0 G+ 0448/0 CP+ 0651/0 Ash 

ME=2/20+0/1357G+0/0057CP+0/0002589CP2 
  آماري تجزیه

ارقام در داخل اطالعات آزمون گاز و شناسی ریختزاء اج ،ترکیبات شیمیاییهاي مقایسه میانگین
هاي مربوط به دادهآماري  تجزیهانجام گرفت.  Tآزمون با استفاده از دو الین) دو رقم و (ها و الین

تیمار  4ها با الینماده آلی و انرژي قابل متابولیسم کاه ارقام و  پذیريگوارش ،تولید گازهاي فراسنجه
ها ارقام و الین در کاههمچنین ترکیبات شیمیایی برگ، ساقه و گره و و سه تکرار ن) (دو رقم و دو الی

انجام  و سه تکرار(برگ، ساقه و گره) تیمار سه با در قالب طرح کامالً تصادفی هر یک طور جداگانه به

                                                
1- Neway 
2- Washing Loss 
3- Organic matter digestibility (OMD) 
4- Metabolizable energy (ME) 
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 براساس هاو مقایسه میانگین) 2002( 5/11نسخه  SPSS رافزابا استفاده از نرم تجزیه آماري .گرفت
  درصد انجام شد. 5دانکن و در سطح آزمون 

  :کامالً تصادفی مدل آماري طرح
ij+εiT+μ= ij y  

ijy = مقدار هر مشاهده  
μها= میانگین کل داده  

iT(رقم/الین) = اثر تیمار  
ijε اثر خطاي آزمایش =  
  

  نتایج و بحث 
طبـق . آمده اسـت 1ر جدول دهاي مورد مطالعه گندم شناسی کاهتفکیک ریختالعات مربوط بهاط

در نسبت ساقه به برگ  اختالفها ترین عامل مؤثر بر تنوع در ارزش غذایی کاهمهمگزارشات موجود، 
بـاینتول و (خصـوص سـاقه و بـرگ اسـت بـه ،هاي مختلـف کـاهارزش غذایی بخشتفاوت در و یا 

داشـت م پیشـتاز اخـتالف بـا رقـدر نسبت برگ، ساقه و گـره رقم شیراز کاه گندم  ).1991همکاران، 
)05/0P< قم شیراز بیشتر ولی نسبت ساقه در این رقم کمتـر از رقـم پیشـتاز ر). نسبت برگ و گره در

در نسبت برگ و ساقه اختالفی نداشتند ولی نسبت گره در الیـن  C-79-15و  M-79-7بود. دو الین 
M-79-7  05/0(بود بیشترP< .() 6واریته از  51شناسی یخت)، اجزاء ر1991فالچوسکی و همکاران 

 میـزاندرصـد و  0/46-0/58برگ در گندم را در بـازه  میزانغله مختلف را مورد مطالعه قرار دادند و 
برگ، ساقه و گـره  میزان) در گزارش خود 1992و همکاران ( د. اُلدرصد گزارش کردند 0/44ساقه را 

با گزارش فالچوسکی اطالعات این تحقیق درصد ذکر کردند.  7-8و  56، 47ترتیب در کاه گندم را به
فقط در درصد گره مطابقت ) 1992(و همکاران  ددارد ولی با گزارش اُلهمخوانی ) 1991(و همکاران 

داري بـا هـم دارنـد یـن از نظـر تولیـد کـاه اخـتالف معنـیشود که دو رقـم و دو المشاهده میدارد. 
)05/0P<.( گندم پایه کوتاه یا  نسبت کاه به کل گیاه تحت تاثیر عوامل) متعددي است که شامل ژنتیک

رقـم  6در یک تحقیق که کـاه باشد. پایه بلند) شرایط رشد گیاه (مقدار و نوع کود) و مقدار آبیاري می
دسـت آمـد بـهدرصـد  40-45 سبت بـراي گنـدممورد مطالعه قرار گرفت این نگندم و شش رقم جو 

  این تحقیق مطابقت دارد. ) که با اطالعات 1984کرنان و همکاران، (
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پذیري دلیل خصوصیات فیزیکی و ترکیبات شیمیایی، از خوش خوراکی و گوارشها، بهبرگ
)، 1988). طبق گزارش شاند و همکاران (1994هستند (اوون،  بیشتري نسبت به ساقه و گره برخوردار

ایی بیشتري باشد، انتخاب بر ترین راه براي انتخاب ارقامی از گندم که کاه آنها داراي ارزش غذساده
) کاه ارقام مختلف گندم داراي 1984اساس درصد برگ بیشتر است. طبق گزارش کرنان و همکاران (

ارزش غذایی متفاوت بودند و عالوه بر رقم، استفاده از سطوح باالي کود حاوي نیتروژن موجب 
امی که کود بیشتري دریافت ارق افزایش نسبت برگ و کاهش نسبت ساقه در کاه گندم گردید و کاه

ها در شرایط کرده بودند از ارزش غذایی باالتري برخوردار بودند. در تحقیق حاضر، ارقام و الین
هاي مورد مطالعه وجود نداشت. نکته دیگر، یکسانی کشت شده بودند و اختالفی از این نظر بین نمونه

) 1991یزه است. فالچوسکی و همکاران (هاي بهاره و پایاختالف در اجزاء ریخت شناسی بین گندم
که براي درصد برگ در کاه گندم بهاره را بیشتر از برگ در کاه گندم پاییزه گزارش کردند در حالی

  ساقه این موضوع بر عکس بود.
  

  .مورد مطالعهگندم هاي کاه ارقام و الینشناسی ریختتفکیک  -1جدول 
کاه به نسبت     (درصد)کاه شناسی نسبت اجزاء ریخت

  برگ ساقه گره  ها/الینارقام  (درصد) بوته
6/74b 56/78a 36/49b  43/57b* پیشتاز  

  شیراز 8/10a 48/78b 43/12a  46/95a  ارقام
422/0  858/0  974/0   29/1   خطاي استاندارد 

9/02a 84/56  13/34   43/87a M-79-7 
7/62b 68/56  هاالین  70/35   40/83b C-79-15 

220/0  787/1  949/1   74/0  خطاي استاندارد 
  )>05/0Pباشند (دار میها، در هر ستون، اعداد با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیبراي ارقام و الین*
  

 ارائه 2ل ودر جد مطالعههاي مورد کاهشناسی ریختاجزاء تفکیک براي بهتایج ترکیبات شیمیایی ن
الیاف  ،پروتئین خامغیر از ر کلیه ترکیبات شیمیایی بهز از نظکاه دو رقم پیشتاز و شیراشده است. 

داشتند دار با هم اختالف معنی لیگنین نامحلول در شوینده اسیدي و نامحلول در شوینده خنثی
)05/0P< .(دار داشتنداختالف معنی خاکستر برگ دو رقم تنها از نظر مقدارکه حالی در )05/0P<.( 

در گزارش  ).>05/0P(نشان داد دار ساقه دو رقم با هم اختالف معنیدر نیز  پروتئین خاممیزان 
شناسی راي پروتئین خام براي اجزاء ریختمقادیر ارائه شده ب) 1991آنتوجیووانی و سارجنتینی (
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دست آمده در این تحقیق بود. این اختالف به احتمال زیاد همقادیر باز (برگ، ساقه و گره) بیشتر 
   ).1984کرنان و همکاران، ( باشدنوع رقم و شرایط کشت گیاهان می دردلیل تفاوت به

  

 گندم مورد مطالعه هاي و الین ترکیبات شیمیایی کاه و اجزاي تفکیک شده آن در ارقام -2 جدول

 ترکیبات شیمیایی (درصد)
 

ریخت جزء  
  Ash ADL ADF NDF CF CP شناسی

14/97b 33/4  67/38  80/69  73/34  21/2 شتازپی   
 ارقام

 برگ

17/83a 73/3  13/38  87/65  67/32  88/2  شیراز 
757/0  650/0  684/1  177/2  215/1  423/0 دخطاي استاندار   

17/67a* 40/4  00/40  33/68  73/33  52/2  M-79-7 
هاالین  16/20b 80/4  27/38  80/66  00/34  52/2  C-79-15 

504/0  231/0  282/1  926/0  904/0  663/0 دتاندارخطاي اس   
77/6  7/00b 93/54  60/83  40/51  1/26b پیشتاز 

 ارقام

 ساقه

90/6  8/20a 27/54  93/83  73/49  1/83a شیراز 
211/0  432/0  680/0  615/0  778/0  141/0 دخطاي استاندار   
80/6  67/7  47/53  13/83  73/49  1/04b M-79-7 

هاالین  90/7  67/7  13/54  87/81  13/49  1/37a C-79-15 
577/0  106/1  903/1  320/1  828/1  104/0 دخطاي استاندار   
93/9  27/12  93/45  73/78  41/47a 78/1  پیشتاز 

 ارقام

 گره

83/10  07/11  60/44  20/77  40/33b 35/2  شیراز 
350/0  124/1  819/0  715/0  377/0  257/0 دخطاي استاندار   

9/07b 60/10  60/45  60/78  43/41  76/1  M-79-7 
هاالین  10/73a 33/9  53/44  20/77  27/40  00/2  C-79-15 

325/0  667/0  786/0  966/0  559/0  099/0 دخطاي استاندار   
10/12b 32/6  09/48  78/00a 44/33a 66/1  پیشتاز 

 ارقام

 کل گیاه

11/94a 51/6  53/46  75/60b 41/60b 60/2  شیراز 
392/0  213/0  632/0  670/0  560/0  380/0 ددارخطاي استان   
72/10  81/6  14/48  66/77  48/43  61/1  M-79-7 

هاالین  08/11  78/6  74/47  14/75  05/43  83/1  C-79-15 
462/0  597/0  371/1  048/1  012/1  235/0 دخطاي استاندار   

  )>05/0P( باشنددار میها، اعداد با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیدر هر ستون، براي ارقام و الین
CP  ،پروتئین خامCF ،الیاف خامNDF  ، الیاف نامحلول در شوینده خنثیADF  ، الیاف نامحلول در شوینده اسیديADL  لیگنین نامحلول

  خاکستر Ashدر شوینده اسیدي ، 
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ارائه  هاالینارقام و در کاه ترکیبات شیمیایی برگ، ساقه و گره نتایج مربوط به مقایسه  3در جدول 
الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف  مقادیردر برگ شود ور که مشاهده میطاست. همانشده 

داري در طور معنیهب نامحلول در شوینده اسیدي، فیبر خام و لیگنین نامحلول در شوینده اسیدي
هایی از توان انتظار داشت که ارقام و الیناین ترتیب میبه). >05/0P(است  کمترمقایسه با ساقه و گره 

شاند و همکاران، ( باشندمیبرخوردار باالتري نیز  پذیريگوارش ازندم که داراي برگ بیشتري باشند گ
1988( .  

  
    مورد مطالعهگندم هاي و الینارقام  ترکیبات شیمیایی برگ، ساقه و گره در کاهمیانگین مقایسه  -3جدول 

ریخت اجزاء  ترکیبات شیمیایی (درصد)
 شناسی

هاارقام/الین  
Ash ADL ADF NDF CF CP** 

16/40a  4/03c  38/40c 67/83c 33/70c 2/55a برگ 
 ساقه 6/83c 7/60b 54/60a  83/77a 50/57a 1/54b ارقام

10/38b 11/67a  45/27b  77/97b 40/90b 2/07ab گره 

632/0  598/0  783/0  161/1  758/0  268/0   خطاي استاندارد 
16/93a  4/60c  39/13c 67/57c 33/87c 2/52a برگ 

هاالین  7/35c 7/67b 53/80a  82/50a 49/43a 1/21c ساقه 

9/90b 9/97a  45/07b  77/90b 40/85b 1/88b گره 

545/0  537/0  968/0  818/0  810/0  259/0   خطاي استاندارد 
  )P >05/0باشند (میدار در هر ستون، اعداد با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیها، براي ارقام و الین*

 **CP  ،پروتئین خامCF ،الیاف خام NDF  ، الیاف نامحلول در شوینده خنثیADF  ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
ADL  ،لیگنین نامحلول در شوینده اسیديAsh خاکستر  

  
آزمایشگاهی نشان داد که در هر جزء در شرایط گاز تولیدي حاصل از تخمیر نتایج مربوط به مقدار 

مختلف تخمیر  هايساعت، دو رقم و دو الین مورد مطالعه اختالفی از نظر تولید گاز در شناسیریخت
 مؤیدکه  داري بیشتر از گره و ساقه بودطور معنیهبمقدار گاز تولید شده از برگ  .)4نداشتند (جدول 

) و 1994وون (امطابق با گزارش  که )>05/0P(گر است بیشتر برگ نسبت به دو جزء دی پذیريگوارش
ساعت پس از شروع  24گاز تولید شده از گره در مقایسه با ساقه تا ) بود. 1986رامانزین و همکاران (

شود که گره مشاهده می 2در جدول ولی از آن پس روند نزولی را نشان داد. ) >05/0P(بود تخمیر بیشتر 
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 لیگنین نامحلول در شوینده اسیدي کمتر اما حاوي الیاف نامحلول در شوینده خنثی در مقایسه با ساقه داراي
 احتماالًساعت از شروع تخمیر،  24علت روند نزولی تولید گاز در گره بعد از است.  )>05/0P(بیشتر 

. )1990(آیاما و همکاران،  استهاي دیواره سلولی لیگنین در هضم کربوهیدرات کنندگیمحدوداثر  علتبه
ساعت تخمیر، گاز بیشتري نسبت به الین  48پس از  M-79-7شود که گره در الین همچنین مشاهده می

C-79-15 حال این اختالف در تولید گاز موجب برتري الین تولید کرد. با اینM-79-7 نسبت به الین  
C-79-15 که گره این علت است به احتماالً کهشد زیرا تفاوتی در تولید گاز در کاه دو الین مشاهده نشد ن

   درصد). 62/7دهد (درصد کمی از کل کاه را تشکیل می
  

 هايارقام و الینریخت شناسی ) تولید شده از تخمیر اجزاء گرم نمونهمیلی 200ازاي  به لیترگاز (میلی - 4جدول 
  .مورد مطالعه گندم

هاي تخمیرساعت  نام ارقام و 
هاالین   

اجزاء 
ریخت 
 شناسی

  ارقام
 2 4 6 8 12 24 48 72 96  ها/الین

49/62  51/60  28/53  33/38  79/20  90/11  45/7  54/4  76/2  پیشتاز 
 برگ

 ارقام

42/60  78/57  37/52  74/38  04/21  24/11  95/6  21/4  44/2  شیراز 
718/2  70/2  630/2  021/3  318/2  18/1  664/0  328/0  329/0  خطاي استاندارد 
16/52  52/48  38/42  54/25  22/10  73/5  24/4  83/2  99/1  پیشتاز 

47/52 ساقه  70/48  78/42  95/25  62/9  51/5  03/4  80/2  30/2  شیراز 
787/0  844/0  073/1  976/0  579/0  170/0  168/0  241/0  166/0  خطاي استاندارد 
35/42  05/40  06/37  52/28  85/17  54/10  56/6  15/4  82/2  پیشتاز 

80/44 گره  00/43  69/39  37/30  26/18  49/10  36/6  64/3  31/2  شیراز 
171/1  17/1  123/1  110/1  120/1  07/1  569/0  215/0  229/0  خطاي استاندارد 
40/60  27/58  08/53  26/39  33/21  95/11  37/7  49/4  74/2  M-79-7 

 برگ

هاالین  

10/61  82/58  97/53  67/40  88/22  05/13  25/8  05/5  89/2  C-79-15 
227/1  02/1  329/0  719/0  720/0  504/0  565/0  477/0  361/0  خطاي استاندارد 
41/55  27/52  61/46  24/29  56/12  90/6  91/4  66/3  83/2  M-79-7 

46/53 ساقه  35/50  74/44  85/27  63/11  68/6  37/4  80/2  15/2  C-79-15 
115/2  04/2  847/1  435/1  878/0  442/0  373/0  361/0  237/0  خطاي استاندارد 

46/68a 44/21a 39/89a* 03/29  36/16  88/9  728/6  65/4  16/3  M-79-7 

41/83b 39/69b 36/35b 46/27 گره  92/16  42/10  417/6  17/4  00/3  C-79-15 

670/0  693/0  647/0  693/0  536/0  549/0  440/0  468/0  524/0  خطاي استاندارد 
  )P >05/0باشند (دار میغیر مشابه داراي اختالف معنی ، اعداد با حروفریخت شناسیدر هر ستون براي هر جزء  *
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که کاه رقم شیراز نسبت به رقم پیشتاز داراي الیاف نامحلول در شوینده خنثی کمتر (جدول رغم اینعلی
). 5) بود ولی از نظر تولید گاز بین دو رقم اختالفی مشاهده نشد (جدول 1) و برگ بیشتر (جدول 2

همین دلیل شناسی کاه گندم اطالعاتی وجود نداشت و بها تولید گاز از اجزاء ریختمتاسفانه در ارتباط ب
  امکان مقایسه اطالعات این تحقیق با دیگر تحقیقات میسر نبود.  

  
 .هاي گندمارقام و الین کاهگرم نمونه) تولید شده از تخمیر میلی 200ازاي لیتر بهگاز (میلی -5جدول 

هاي تخمیرساعت ام و نام ارق   
هاالین  

 ارقام/
 2 4 6 8 12 24 48 72 96  هاالین

43/55  52/52  21/46  64/30  78/14  41/8  62/5  57/3  34/2  پیشتاز 
27/55 ارقام  15/52  65/46  80/31  24/15  39/8  49/5  47/3  36/2  شیراز 

327/1  332/1  130/1  231/1  998/0  352/0  211/0  171/0  097/0 داستاندارخطاي   
34/56  26/53  25/48  66/32  91/15  90/8  92/5  05/4  2/84a* M-79-7 

هاالین  27/55  53/52  37/47  39/32  06/16  25/9  92/5  71/3  2/48b C-79-15 

354/1  259/1  124/1  096/1  686/0  276/0  248/0  235/0  093/0 داستاندارخطاي   
  ) P>05/0باشند (دار میي اختالف معنیها، اعداد با حروف غیر مشابه دارادر هر ستون براي ارقام و الین *
  

 وجود نداشت  cو  bهايهاي تحت مطالعه اختالفی از نظر فراسنجهارقام و یا الین بین کاه
فیبر خام و الیاف نامحلول در شوینده  شیراز در مقدارپیشتاز و بین کاه ارقام هر چند که  .)6(جدول 

اثر این اختالف لی و درصد بود 1/3و  4/6 حدود  تیبتربه کهداري وجود داشت اختالف معنی اسیدي
 . کاه ارقام مشاهده نشدپذیري هاي تخمیرفراسنجهدر 

داري بیشتر از رقم طور معنیدرصد) به 12/43شیراز ( در این تحقیق اگرچه نسبت برگ در رقم
پذیري رشهاي گواداري در تولید گاز و فراسنجهدرصد) بود ولی اختالف معنی 49/36پیشتاز (

هاي غالف و تیغه برگ در ارقام مختلف نسبت )1988تحقیق کپر (طبق آزمایشگاهی مشاهده نشد. 
تولرا . برگ کمتر استتیغه ذیري غالف برگ از پدر کاه گندم و جو گوارشمتفاوت است و همچنین 

داري بیشتر نیطور معپذیري تیغه برگ بهگزارش کردند که در کاه ذرت تجزیهنیز ) 1999(همکاران و 
و نسبت اجزاء برگ (تیغه و غالف برگ) در این تحقیق پذیري غالف برگ بود. از تجزیه

نسبت غالف برگ و از جهت شیراز و پیشتاز . ممکن است دو رقم گیري نشداندازهپذیري آن وارشگ
 ات بیشتريکه اثبات این فرضیه نیاز به تحقیقپذیري این دو جزء متفاوت باشند برگ و گوارشتیغه 
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 ،(جاکوب و همکاران عالوه بر عامل ژنتیکیهاي مختلف در مقایسه ارزش غذایی ارقام و الیندارد. 
دهند. باید توجه داشت که استفاده از ارزش غذایی را تحت تاثیر قرار مینیز ل محیطی عوام، )2011

 گردداسی میشنریختدر نسبت و ارزش غذایی اجزاء مقادیر متفاوت نیتروژن در خاك موجب تغییر 
باید هر هاي گندم و جو مقایسه ارزش غذایی ارقام و الین هنگامبهبنابراین  ) 1984(کرنان و همکاران، 
  . قرار گیرد توجهمورد هاي متفاوت) گیاه ط محیطی رشد (شرایط داشت و اقلیمدو عامل رقم و شرای
نشـان  ارقـام د گاز حاصل از تخمیر کاهاطالعات مربوط به ترکیبات شیمیایی و تولیدر این تحقیق 

دو الیـن مطالعـه شـده نیـز از نظـر  .شـتندا ياي بـر دیگـریک از دو رقم برتـري ویـژههیچ داد که
ارقـام و بـین نیز نشان داد کـه  6جدول  .اختالفی با هم نداشتندشناسی ریختتخمیرپذیري و تفکیک 

داري نیز اختالف معنی هضم و انرژي قابل متابولیسمماده آلی قابل  هاي مورد مطالعه از نظر مقدارالین
ها عملکرد آنها از نظر گردد که مالك انتخاب بین ارقام و الین. در این حالت پیشنهاد میوجود نداشت

 ،از بین دو رقم و دو الین مطالعه شـده 1این ترتیب با توجه به جدول تولید کاه در نظر گرفته شود. به
  گردند. میعنوان رقم و الین برتر انتخاب به M-79-7رقم شیراز و الین 

  
   ي گندمهاارقام و الین کاه متابولیسمقابل ماده آلی و انرژي  پذیريگوارش، میرپذیريخهاي تفراسنجه -6 جدول

انرژي قابل متابولیسم 
)MJ/kg( 

پذیري ماده گوارش
 (درصد) آلی

پذیري هاي تخمیرفراسنجه  
الین/رقمنام    

c2 b1 

37/6  86/42  15/3  23/63  پیشتاز 
 ارقام

53/6  05/44  35/3  60/62  شیراز 
64/6  69/44  38/3  66/63  M-79-7 هاالین  
61/6  49/44  49/3  31/62  C-79-15 
113/0  741/0  124/0  133/1   خطاي استاندارد 

  )P<05/0( یستندندار ها در هر ستون، اعداد با حروف مشابه داراي اختالف معنیبراي ارقام و الین
1b =2 ؛مقدار تخمیر بخش نامحلولc = نرخ تخمیر بخشb  
 

 گیري نتیجه
دو رقم و دو الین مطالعه  با توجه به اطالعات مربوط به ترکیبات شیمیایی و انرژي متابولیسمی کاه

  از و الیـنعنوان برتـر معرفـی نمـود. از آنجـا کـه رقـم شـیرتوان یک رقم و یک الین را بهشده نمی
  M-79-7 گردند. برتر معرفی میرقم و الین عنوان از نظر تولید کاه بر رقم و الین دیگر برتري داشتند به  
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Abstract 

The aim of this research was to compare the nutritive value of straw from two 
varieties (Shiraz and Pishtaz) and two lines (C-79-15 and M-79-7) of wheat in 
order to select the superior variety and line. The heads were removed from the 
bushes of wheat and samples of straw were analyzed for botanical fractions (leaf, 
stem and node) and chemical composition. Fermentability of the samples was 
determined with gas test method. The results showed that variety of Shiraz 
contained less stem and more leaf and nodes compared to Pishtaz. No difference 
was observed between the two lines in percentage of leaf and stem but percentage 
of node in line of M-79-7 was higher than that of C-99-15 (9.02 vs. 7.62). Shiraz 
variety contained less Neutral Detergent Fiber and Crude Fiber as compared to 
Pishtaz (78.00 and 44.33 vs. 75.60 and 41.60 percent respectively). Results of gas 
production showed that the two varieties and their botanical fractions were not 
different in total gas production. Similar results were observed for the two lines 
except for 48, 72 and 96 hours of incubation. Results showed that chemical 
composition and fermentability of straw from the two varieties and two lines were 
similar and therefore no difference was observed in nutritive value between the two 
varieties and lines. Since ratio of straw to total plant in variety of Shiraz and line of 
M-79-7 was higher compared to another variety and line, they were chosen as 
superior.  
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