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  چکیده

مقـدار مـاده آلـی و پـروتئین جـو      . گلرنگ و پنبه بود  هاي موتانت ي جو رقم رودشت و الینهدف این مطالعه بررسی ترکیب شیمیایی و تخمیرپذیر
تفاوتی در ترکیـب شـیمیایی و تخمیرپـذیري ارقـام     . نرخ تولید گاز در موتانت جو رودشت از رقم والفجر بیشتر بود. رودشت در مقایسه با والفجر کمتر بود
پنبه با ارقام والـد   هاي موتانت گلرنگ و و الین در الگوي پروتئینی رقم جو رودشت تغییري. ها وجود نداشتآن هاي گلرنگ زرقان و پنبه ورامین با موتانت

رسد که جـو والفجـر در مقایسـه بـا رقـم       با توجه به مقدار بیشتر پروتئین خام و همچنین نرخ کمتر تخمیرپذیري به نظر می. ها مشاهده نشدهر یک از آن
  .باشدبه خصوص نشخوارکنندگان   ر تغذیه دامرودشت انتخاب مناسبی د

  
 .گلرنگ زرقان ، جو رودشت،گاز دیتولترکیب شیمیایی، ، تخم پنبه ورامین :کلیدي هاي واژه

 
   2  مقدمه

) بر اساس جو(تا انتهاي برنامه چهارم توسعه سالیانه کمبود غالت 
هزار  795و  807هاي پروتئینی به منظور تغذیه دام به ترتیب  و کنجاله
 1187بـه طـور متوسـط     1393در نه ماهه نخست سال ). 22(تن بود 

پروتئینی به کشور وارد شـد   هاي هزار تن کنجاله 1865هزار تن جو و 
که این آمار نشان دهنده وابستگی باالي کشور بـه ایـن دسـته از    ). 4(

از طرف دیگر با توجه بـه وضـعیت منـابع    . باشد محصوالت زراعی می
هـاي اخیـر از طریـق افـزایش سـطح زیـر کشـت         سالآبی کشور در 

واردات ایـن محصـوالت نیـز    . توان ایـن کمبـود را جبـران نمـود     نمی
مشکالتی همانند خروج ارز از کشور، کاهش نیـروي فعـال در بخـش    
کشاورزي، نوسانات باالي قیمتی و عرضه ناپایدار این اقالم را در پـی  

منابع آبی، کاهش کیفیـت   هاي اخیر با توجه به کم شدن در سال. دارد
اي را  منابع آب و خاك تولید محصوالت زراعی کاهش قابـل مالحظـه  

کارهـاي پیشـنهادي در ایـن     بنـابراین یکـی از راه  . در پی داشته است
هاي محیطی بـا پایـداري و    خصوص ایجاد ارقام متحمل به انواع تنش

                                                             
اي،  پژوهشـکده کشـاورزي هسـته    کارشـناس ارشـد   و اسـتادیار  ترتیب به -2و  1
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  . یا عملکرد باالتر در واحد سطح است
موفق به ایجـاد   3حاوي ژن بران میدریب  تمحققان با ایجاد موتان

اند که لیگنین کمتري در مقایسه بـا رقـم اولیـه     ارقامی از سورگم شده
تواند منجر بـه افـزایش هضـم گیـاه      و کاهش لیگنین می) 17(داشت 

تحقیقات نشان داده که تغذیه گیاه ذرت، سورگم و علف سـودان  . شود
نها به گاوهاي شیري باعث حاوي این ژن در مقایسه با گیاهان شاهد آ

تحقیقـات انـدکی در خصـوص    ). 14(افزایش مصرف و تولید شیر شد 
. هاي مختلـف زراعـی در کشـور انجـام شـده اسـت       ارزش غذایی رقم

ترکیبـات شـیمیایی، انـرژي خـام و مقـدار      ) 24(فر و همکاران  یعقوب
رقـم مختلـف جـو بـدون      10گلوکـان را در  -اي بتا ترکیب ضد تغذیه

داري در برخـی   نتایج نشان داد که تفاوت معنی. ررسی کردندپوشینه ب
از ترکیبات شیمیایی بین ارقام مختلف وجود دارد و در نتیجه برخـی از  

همچنین مطالعـاتی بـر ارزش   . این ارقام براي تغذیه طیور پیشنهاد شد
هاي مختلف گندم انجـام شـد    غذایی و تخمیرپذیري کاه ارقام و الین

هایی در مقدار الیاف و مـاده آلـی بـین کـاه ارقـام       تاگرچه تفاو). 25(
قربانی و . ها مشابه بود شیراز و پیشتاز مشاهده شد اما تخمیرپذیري آن

اي  هاي اندکی در قابلیـت تخمیـر شـکمبه    نیز تفاوت) 6(حاج حسینی 
  . شود، گزارش کردند می هاي مختلف جو که در کشور کشت  واریته
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ویـژه در پژوهشـگاه    ر کشور و بـه هاي زیادي د خوشبختانه تالش
اي به منظور به نژادي ارقام مختلف زراعی در برابر  علوم و فنون هسته

در ایـن  . شرایط نامساعد اقلیمی صورت گرفته و یا در حال انجام است
نوع تحقیقات از پرتـو تـابی گامـا بـه منظـور ایجـاد تنـوع ژنتیکـی و         

الح نباتـات بـراي   هـاي سـنتی اصـ    راهکاري مفید در کنار سایر روش
ها و یا ارقام جدید بر اسـاس صـفت هـدف اسـتفاده شـده       ایجاد الین

بخشی از این تحقیقات منجر به معرفـی جـو رقـم رودشـت بـه      . است
هاي موتانت گلرنگ، پنبه و دیگر  عنوان رقم متحمل به شوري و الین

هاي موتانـت   همگام با ایجاد ارقام و الین. هاي زراعی شده است گونه
. هـا در دسـت نیسـت    عات جامعی در خصـوص ارزش غـذایی آن  اطال

ــذیري   هــدف مطالعــه حاضــر بررســی ترکیبــات شــیمیایی و تخمیرپ
  . هاي موتانت گلرنگ و پنبه بود و الین) رقم رودشت(آزمایشگاهی جو 

  
  ها مواد و روش

  هاي جو، گلرنگ و پنبه دانه تهیه و آماده سازي نمونه
اي گلرنگ و پنبه که با اسـتفاده  ه بذرهاي جو رقم رودشت و الین

از تکنیک موتاسیون با پرتوتابی گاما و انتخاب حاصل شده بودنـد بـه   
، گلرنگ )کشت پاییزه(ها به ترتیب جو رقم والفجر  همراه ارقام والد آن

بـه عنـوان   ) کشت بهاره(و پنبه رقم ورامین ) کشت پاییزه(رقم زرقان 
ژوهشــکده کشــاورزي در مزرعــه تحقیقــاتی پ 1392شــاهد در ســال 

دز بهینه بـراي ایجـاد جهـش در جـو والفجـر،      . اي کشت شدند هسته
. گـري بـود   350و  150، 200گلرنگ زرقان و پنبه ورامین به ترتیـب  

فسـفر و پتـاس قبـل از    گرم در هکتار  کیلو 100 براي کشت جو مقدار
در ابتـداي فصـل رشـد بـه      نیتروژن در هکتارکیلوگرم  150و  کاشت

براي کشت پنبه از کـود پاشـی اوره و فسـفات بـه     . شدند خاك اضافه
بـراي  . کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت استفاده شد 150و  100مقدار 

 100سـازي زمـین بـه مقـدار      کشت گلرنگ کودپاشـی قبـل از آمـاده   
کیلــوگرم در  50کیلـوگرم در هکتـار و    60کیلـوگرم در هکتـار اوره و   

  . رفتن انجام شد هکتار سرك از اوره در مرحله ساقه
آوري شد و پـس از   بذر جمع رپس از برداشت مقدار مورد نیاز از ه

 2و  1داراي الک بـه قطـر   ) Retsch GmbH(خشک شدن با آسیاب 
  .متر آسیاب و در یخچال نگهداري شدند میلی

  
  گیري ترکیبات شیمیایی   اندازه

ی در هـا در کـوره الکتریکـ    به منظور تعیین میزان ماده آلی، نمونه
گرفت و پـس از  ساعت قرار  6و به مدت گراد  سانتیدرجه  550دماي 

ها بـا   میزان پروتئین خام نمونه. )1( خنک شدن در دسیکاتور وزن شد
هـا بـا کاتـالیزور و اسـید      پس از هضـم نمونـه   کلدال روشاستفاده از 

چربی خام با استفاده ). 1(گیري شد  سولفوریک در دستگاه هضم اندازه
الیـاف نـامحلول در    میـزان . شدانجام  هگزان باگیري  عصارهاز روش 

) ADF(و الیاف نـامحلول در شـوینده اسـیدي    ) NDF(شوینده خنثی 
  .گیري شد اندازه )23(بر اساس روش ون سوست و همکاران  ها نمونه

 
  آزمایش تولید گاز

 100اي  هـاي شیشـه   ها در سـرنگ  گرم از نمونه میلی 200مقادیر 
خته شد و با محیط کشت حاوي بافر و نمک بـه میـزان   لیتري ری میلی

گراد به مـدت   درجه سانتی 39لیتر در حمام آب گرم در دماي  میلی 30
براي تهیه محـیط کشـت از مـایع    ). 13(ساعت انکوباسیون شدند  96

مایع شکمبه از . ال استفاده شد شکمبه صاف شده با پارچه متقال چهار
شـدند،   در حـد نگهـداري تغذیـه مـی    رأس گوسفند نر نژاد شال که  3

رفـرنس بـراي   (هفته متوالی تکرار شـد   3آزمون تولید گاز . گرفته شد
  ). روش تولید گاز

متابولیسـم  قابـل  و انرژي ) 1معادله ، DOM(ماده آلی قابل هضم 
)ME ، و ) 13(بر اساس روش پیشنهادي منک و استینگاس ) 2معادله

بر اساس معادلـه  ) 3معادله ، VFA(مقدار اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر 
  :به صورت زیر تخمین زده شد) 5(ارائه شده گتچو و همکاران 

DOM (%DM) = 24.91 + 0.72222GP +  0.0815 CP    )1 (  
ME (Mj/KgDM) = 2.2 + 0.136 GP + 0.0057CP + 
0.00029CP2                                                                                          (2) 
VFA (mmol/200 mg DM) = 0.0222 GP - 0.00425      (3)  

  
  SDS-PAGEژل 

بـا  ) 18(استخراج پروتئین بذرها توسط روش رانجان و همکـاران  
طور خالصـه  ه ب. اسید کلریدریک انجام شد-استفاده از محلول تریس

رم از هـر  گ 5/0ابتدا بذرها بصورت خیلی نرم آسیاب شدند و سپس به 
 مـوالر،   05/0اسید کلریدریک -تریس(لیتر بافر استخراج  میلی 5بذر 
pH 8  2درصـد،   3/30درصـد، اوره   02/0؛ سدیم دودسیل سـولفات-

اضافه شد و به مدت یک شبانه روز در دمـاي  ) درصد 1مرکاپتو اتانول 
 10بـه مـدت    13000گراد قرار گرفت و سپس در دور  درجه سانتی 40

 100الیه شفاف فوقانی حاوي پروتئین بـود کـه   . یفوژ شددقیقه سانتر
 65اسـید کلریـدریک   -تـریس [میکرولیتر بافر  100میکرولیتر از آن با 

؛ سـدیم  )حجمـی /حجمـی (درصـد   10؛ گلیسرول pH 8/6موالر،  میلی
درصـد   5مرکاپتو اتانول -2؛ )حجمی/وزنی(درصد  2دودسیل سولفات 

ترکیـب  )] حجمـی /وزنی(صد در 2/0؛ آبی برومو فنل )حجمی/حجمی(
دقیقه قبل از لود شـدن نمونـه بـر روي ژل و انجـام      5شد و به مدت 

میکرولیتـر از پـروتئین درون    20الکتروفورز جوشانده شد و در نهایـت  
درصـد و ژل پـایینی    4غلظت ژل بـاالیی  . هاي ژل ریخته شد چاهک

 25تـریس  و بافر  120براي انجام الکتروفورز از ولتاژ . درصد بود 5/12
 1/0موالر و سدیم دو دسـیل سـولفات    میلی 192موالر، گلیسین  میلی

به منظور رنگ آمیـزي از  . استفاده شد pH 3/8، )حجمی/وزنی(درصد 
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-5(آب -اسید اسـتیک -در متانول R-250محلول رنگ آبی کوماسی 
اسـید  -استفاده شد و براي رنگ بري از متـانول ) حجمی/، حجمی1-4

  ).12(استفاده شد ) حجمی/جمی، ح8-1-1(آب -استیک
  

  آنالیز آماري
در قالب طرح کامالً تصادفی براي هر ها  هر گروه از دانه هاي داده

 GLMو رویـه  ) 20( 9نسـخه   SAS افزار طور جداگانه در نرم ه دانه ب
ها بـا آزمـون دانکـن و در سـطح احتمـال       مقایسه میانگین. تجزیه شد

، 24، 12، 8، 6، 4، 2هـاي   ر زمـان مقدار گاز تولیدي د. انجام شد 01/0
گیري شده و با استفاده از نـرم افـزار آمـاري     ساعت اندازه 96، 72، 48

SAS  و مدل ) 20( 9نسخهP = b (1 – e –ct)   ضرایب مدل محاسـبه
هاي مختلف از  براي مقایسه ضرایب و میزان گاز تولیدي در زمان. شد

  .داستفاده شبه صورت زیر طرح بلوك کامل تصادفی 
میانگین کل  j ،μو بلوك  i مشاهده در تیمار Yij: که در مدل فوق

 eij و  j )  هفته آزمون تولید گاز(بلوك  i  ،Biاثر تیمار  Tiمشاهدات، 
 .باشد می خطاي تصادفی

  
  نتایج و بحث 

هـاي تخـم پنبـه و     ترکیبات شیمیایی رقم جـو رودشـت و الیـن   
نشـان داده شـده    1ول گلرنگ در مقایسه با گروه شاهد خـود در جـد  

 55/9و  78/96به ترتیب (مقدار ماده آلی و پروتئین جو رودشت . است
و  32/97بـه ترتیـب   (در مقایسـه بـا جـو والفجـر     ) درصد ماده خشک

عاتی در خصوص ترکیب شـیمیایی  اطال. بود) >01/0P(کمتر ) 95/10
. جو رودشت، پنبه ورامین و گلرنگ زرقان توسط نگارندگان یافت نشد

بـراي رقـم جـو روددشـت و والفجـر در       ADFقادیر پروتئین خام و م
). 6(مطالعه حاضر در محدوده گزارش شـده بـراي ارقـام داخلـی بـود      

مقدار پروتئین خام و الیاف نامحلول در شـوینده  ) 6(قربانی و همکاران 
 00/9-70/11اسیدي ارقام مختلف جو داخلی را به ترتیب در محدوده 

  . ماده خشک گزارش کردنددرصد  90/5-60/10و 
داري در ترکیبــات  هــاي پنبــه و گلرنــگ تفــاوت معنــی در الیــن

متأسفانه ترکیب شیمیایی . شیمیایی در مقایسه با گروه شاهد دیده نشد
دانه کامل تخم پنبه ورامین و دیگر ارقام داخلی توسط نگارنـده یافـت   

مقدار ) 15(با وجود این با توجه به گزارش موسسه تحقیقات ملی . نشد
سلولز و دیواره سـلولی   ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی فاقد همی

درصد ماده خشک گـزارش   30/50و  10/40، 50/23، 8/95به ترتیب 
در مطالعه حاضر پنبه ورامـین و موتانـت آن داراي مقـادیر    . شده است

 NDFو +) 23/11( ADFو مقادیر بیشتر ) -96/7(کمتر پروتئین خام 
  .نسبت به ارقام خارجی بودند+) 37/6(

  1)درصد ماده خشک(هاي موتانت در مقایسه با والد خود  ترکیب شیمیایی رقم و الین - 1جدول 
Table 1- Chemical composition of cultivar and lines in comparison with their parents (% of DM)1 

الین/رقم  
Cultivar/Line 

  ماده آلی
)OM(  

  خام پروتئین
)CP(  

  دیواره سلولی 
)NDF(  

  سلولز دیواره سلولی فاقد همی
)ADF(  

 جو والفجر 
Valfajr Barley 

97.32a 10.95a  25.76  7.80  

 جو رودشت
Roddasht Barley 

96.78b 9.55b  24.33  7.25  

ها انحراف استاندارد میانگین  
SEM 

0.11  0.12  1.20  0.69  

 تخم پنبه ورامین
Varamin cottonseed 

96.34  15.54  56.67  51.33  

 الین تخم پنبه
Cottonseed line 

96.27  16.59  57.67  53.00  

ها انحراف استاندارد میانگین  
SEM 

0.13  0.36  3.15  2.95  

 گلرنگ زرقان
Zarghan safflower 

97.38  16.48  50.33  39.33  

 الین گلرنگ 
Safflower line 

97.66  17.76  50.50  40.25  

ها میانگینانحراف استاندارد   
SEM 0.08  0.26  1.36  3.81  

  ).P<0.05(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

    Yij= μ + Tj +Bi+ eij                                        )4(  
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مقدار پروتئین خام گلرنـگ رقـم زرقـان و الیـن موتانـت آن بـه       

درصد ماده خشک بود که در محدوده گزارش  76/17و  47/16ترتیب 
درصد ماده 50/13-46/25(هاي کشت شده در ایران  شده براي واریته

همچنـین مقـدار مـاده آلـی دانـه گلرنـگ در       ). 8(قرار داشت ) خشک
و  38/97مطالعه حاضر در رقم زرقان و الیـن موتانـت آن بـه ترتیـب     

-10/99(گزارش شـده  درصد ماده خشک بود که در محدوده  66/97
و  NDFهیچ گزارشی از مقدار . در منابع بود) درصد ماده خشک 9/96

ADF 8(بـا وجـود ایـن در گزارشـی     . دانه گلرنگ داخلی یافت نشد (
 شـوند  که در ایران کشت می گلرنگارقام مختلف مقدار فیبر خام دانه 

  .درصد ماده خشک گزارش شد 36/42-01/33

هاي تخم پنبه  و رقم روددشت و الینمقدار گاز تولیدي تجمعی ج
نشان داده  2هاي اولیه خود در جدول  و گلرنگ در مقایسه با گروه رقم

 47/22در برابـر   28/25(ساعت  8مقدار تولید گاز در زمان . شده است
در جـو  ) لیتـر  میلـی  85/32در برابـر   75/36(سـاعت   12و ) لیتـر  میلی

با این حال در . بود) >01/0P(روددشت در مقایسه با جو والفجر بیشتر 
تفاوتی بـین مقـادیر تجمعـی گـاز     ) ساعت 96(پایان زمان انکوباسیون 

هـاي موتانـت پنبـه و گلرنـگ تفـاوت       در الین. تولیدي مشاهده نشد
هاي مختلف در مقایسـه بـا    داري در مقدار گاز تولیدي در ساعت معنی
  .هاي شاهد هر کدام مشاهده نشد رقم

  
  1)لیتر میلی(هاي موتانت در مقایسه با والد خود در ساعات مختلف انکوباسیون  لید گاز رقم و الینمقدار تو - 2جدول 

Table 2- Gas production of cultivar and mutant line in comparison with their parents in different time of 
incubation (ml)1 

الین/رقم  
Cultivar/Line 

  ساعات انکوباسیون 
Incubation Hours 

2  4 6 8  12  24  48  72  96  
 جو والفجر 
Valfajr Barley 

5.63 10.53  16.25  22.47b  32.85b  52.59  65.93  71.54  73.85  

 جو رودشت
Roddasht Barley 

5.69  10.79  17.54  25.28a  36.75a 54.14  65.35  69.98  71.77  

ها انحراف استاندارد میانگین  
SEM 

0.29  0.39  0.49  0.66  0.62 0.97  1.00  0.93  0.88  

 تخم پنبه ورامین
Varamin cottonseed 

6.13 10.03  12.82  14.26  15.20  17.25  19.65  20.83  21.47  

 الین تخم پنبه
Cottonseed line 

5.84  9.39  12.35  13.79  15.02  17.37  19.68  20.65  21.12  

ها انحراف استاندارد میانگین  
SEM 

0.17  0.31  0.42  0.50  0.59  0.42  0.41  0.44  0.52  

 گلرنگ زرقان
Zarghan safflower 

3.46 6.40  8.65  10.00  11.35  14.87  16.54  16.58  16.61  

 الین گلرنگ 
Safflower line 

3.34  6.07  8.42  9.89  11.18  14.79  16.87  17.07  17.28  

ها انحراف استاندارد میانگین  
SEM 0.12  0.15  0.13  0.14  0.18  0.41  0.40  0.39  0.46  

  ).P<0.05(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
هاي تولید گاز، ماده آلی قابل هضم، انرژي متابولیسمی و  فراسنجه

هـاي موتانـت پنبـه     یـن اسید چرب کوتاه زنجیر رقم جو رودشـت و ال 
جـو  ) c(نـرخ تولیـد گـاز    . نشان داده شده اسـت  3وگلرنگ در جدول 

 056/0(از جـو رقـم روددشـت    ) لیتـر در سـاعت   میلی 046/0(والفجر 
رقـم   9مطالعـه بـر روي   . بـود ) >01/0P(کمتـر  ) لیتر در سـاعت  میلی

داخلی جو و یک رقـم وارداتـی را بـا یکـدیگر نشـان داد کـه تفـاوت        
بـر  ) 2(اي  در مطالعه). 6(ها وجود ندارد آنپذیري  ري بین تجزیهدا معنی

روي هشت رقم خارجی جو مشخص شد که تفاوت زیادي بین تخمیر 
در ایـن  . هـا وجـود داشـت    آزمایشگاهی، مقدار و نرخ گـاز تولیـدي آن  

  .دار بود آزمایش اثر رقم جو بر تخمیر آزمایشگاهی معنی
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  1هاي موتانت در مقایسه با والد خود اسیدهاي چرب فرار و انرژي متابولیسیمی رقم و الین ماده آلی قابل هضم، ،هاي تولید گاز فراسنجه –3جدول 
Table 3- Gas production parameters, digestible organic matter, volatile fatty acids and metabolisable energy of 

cultivar and mutants lines incomarison with their parents1 

  الین/رقم
Cultivar/Line  

  هاي تولید گاز  فراسنجه
Gas production 

parameters  
   )درصد( ماده آلی قابل هضم

Digestible organic 
matter (%) 

 لمگاژو( انرژي متابولیسمی
  )کیلوگرم ماده خشک بر

Metabolisable 
Energy 

(MJ/kg DM) 

 مول میلی( اسیدهاي چرب فرار
  )گرم ماده خشک میلی 200 بر

Volatile fatty acid 
)mmol/200 mg DM(  b (ml)  C (ml/h)  

  جو والفجر 
Valfajr Barley 

74.64  0.046b  63.78  9.43  1.59  

  جو رودشت
Roddasht Barley 

71.85  0.054a 64.79  9.63  1.64  

  ها انحراف استاندارد میانگین
SEM 

1.06  <0.01  0.70  0.13  0.02  

  نبه ورامینتخم پ
Varamin cottonseed 

19.69  0.160  38.63  4.70  0.47  

  الین تخم پنبه
Cottonseed 

19.79  0.0149  38.80  4.73  0.47  

  ها انحراف استاندارد میانگین
SEM 

0.46  0.01  0.36  0.07  0.01  

  گلرنگ زرقان
Zarghan safflower 

16.43  0.115  36.99  4.39  0.36  

  الین گلرنگ 
Safflower line 

16.91 0.104  37.04  4.40  0.38  

  ها انحراف استاندارد میانگین
SEM  0.44  <0.01  0.29  0.06  0.01  

  ).P<0.05(باشند  دار می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).  

  
. صوصیات تخمیري ارقام گلرنگ و پنبـه یافـت نشـد   اي از خ داده

رقم داخلی جو و  9اي  تجزیه پذیري شکمبه) 6(قربانی و حاج حسینی 
گیـري کردنـد کـه     یک رقم وارداتی را با هم مقایسه نمودند و نتیجـه 

هـا وجـود نـدارد و     پذیري آن داري بین خصوصیات تجزیه تفاوت معنی
اي  با وجـود ایـن در مطالعـه   . دژنتیک در این خصوص تأثیر اندکی دار

رقم خارجی جو نشان داده شد که تفاوت زیـادي   8با مطالعه ) 2(دیگر 
هـا وجـود    بین تخمیر آزمایشگاهی، مقدار و نرخ گاز تولیدي این واریته

  .دار بود در این آزمایش اثر رقم جو بر تخمیر آزمایشگاهی معنی. دارد
خصوصیات تخمیري کاه نشان داد که تفاوت بین ) 25( اي مطالعه

در ایـن  . گندم ارقام شیراز و پیشتاز و دو الین منتخب وجـود نداشـت  
انکوباسیون بین مقادیر گاز تولیدي دو الیـن کـاه    2مطالعه در ساعت 

هـاي تخمیرپـذیري،    گندم تفاوت وجود داشت و تفاوتی بین فراسـنجه 
  . ماده آلی قابل هضم و انرژي متابولیسمی مشاهده نشد

پـذیري کنـدتر    هاي جو با تجزیه که واریته) 7(پیشنهاد شده است 
اي باالتري داشته باشند، زیرا با نـرخ تجزیـه    ممکن است ارزش تغذیه

در . تواند مشکالتی همانند اسـیدوز متـابولیکی ایجـاد نمایـد     باالتر می
رسد که جو والفجر با توجه بـه نـرخ کمتـر تخمیـر و      نتیجه به نظر می

تر ماده آلی و پروتئین خام در مقایسه با جو روددشت ارزش مقادیر باال
ماده آلی قابل هضم، انرژي متابولیسمی و . غذایی باالتري داشته باشد

داري را نشـان   مقدار اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر تولیدي تفاوت معنی
  .نداد

نشـان داده   1هاي مورد آزمایش در شـکل   پروتئینی دانه الگوهاي
ها از استاندار پروتئینـی بـا وزن    بررسی وزنی پروتئینبراي . شده است

هـاي   در رقم جو روددشـت و الیـن  . کیلودالتون استفاده شد 245-11
ها با شاهد هر کـدام از  تفاوتی بین الگوهاي پروتئینی آن پنبه و گلرنگ

هـاي   بیشـترین بخـش  . ها در این محـدوده وزنـی مشـاهده نشـد     دانه
بـه ترتیـب از آلبـومین، گلــوتلین،    ) بـدون پوســته (پروتئینـی در پنبـه   

درصـد از کـل    14/10و  09/22، 16/26، 6/41(گلوبولین و پروالمین 
وجود باندهاي پروتئینی در محدوده ). 19(تشکیل شده است ) پروتئین

و  3(کیلو دالتون در پنبه در مطالعه حاضر با دیگر گزارشـات   52و  48
بـا مطالعـه بـر    ) 11( با وجود این برخی محققـین . مطابقت داشت) 19

هاي پروتئینی کنجاله تخم پنبه موفق به نشـان دادن ایـن    روي بخش
پپتیـد در   پلی 4این محققین تنها موفق به استخراج . ها نشدند پروتئین

کیلو دالتون شدند که بسیار کمتر در مقایسه  36/78تا  84/15محدوده 
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هـاي   هبررسـی لکـ  . با مطالعه حاضر و مشاهدات محققان دیگر اسـت 
پروتئینی در مطالعه حاضر با این چهار پروتئین در محدوده وزنی ذکـر  

  .شده مطابقت دارد
رقـم مختلـف جـو زیـر کشـت در       55الگوي پروتئینی پروالمین 

رقم داراي الگـوي   24و مشخص شد )  10(ایالت متحده بررسی شد  
در مطالعـه حاضـر نیـز تفـاوتی بـین الگـوي       . پروتئینی مشـابه بودنـد  

) 9(اي  در مطالعـه . ئینی رقم روددشت و جو شاهد مشـاهده نشـد  پروت
هـاي مختلـف جـو بررسـی و      اي هوردئین ژنوتیپ هاي ذخیره پروتئین

 در ایـن مطالعـه وزن  . ها مختلف مشاهده شـد  هایی بین ژنوتیپ تفاوت
کیلو دالتون قرار داشـت   8-117هاي مورد بررسی در محدوده  پروتئین

  . کند ر این نتایج را تأیید مینتایج مطالعه حاض که) 9(
تفاوت الگوي پروتئینی بین دو گونه مختلف گلرنگ ) 16(گزارشی 

کیلودالتـون نشـان    30کیلودالتون و حدود  43تا  36در محدوده وزنی 
هاي مختلفی کـه در   همچنین پروتئین خام دانه نیز بین ژنوتیپ. دادند

این تفاوت انـدکی   با وجود. یک منطقه کاشته شده بودند، متفاوت بود
ایـن  ). 21(هاي مختلف گلرنگ نشان داده شده اسـت   در ژرم پالست

هـاي یکسـان در مقایسـه بـا      محققین این تفاوت را به استفاده از گونه
در مطالعه حاضر نیز با توجه بـه ایـن کـه    . مطالعات قبلی نسبت دادند

هاي مورد مطالعه به یک گونه تعلـق داشـتند عـدم تفـاوت در      گلرنگ
  .وهاي پروتئینی مورد انتظار بودالگ

 
هاي موتانت در مقایسه  الگوي الکتروفورزي پروتئین دانه در رقم و الین - 1شکل 

جو -4جو روددشت، -3پنبه موتانت، -2پنبه ورامین، -1استاندارد، -M. با والد خود
  .گلرنگ زرقان-6گلرنگ موتانت، - 5والفجر، 

Figure 1- Protein electrophoresis of seed protein of 
cultivar and mutant line in comparison with their 
parents. M- Standard, 1- Varamin cottonseed, 2- 
Cottonseed line, 3-Roddasht barley, 4-Valfajr barley, 5-
Safflower line, 6-Zarghan safflower. 

  
  گیري نتیجه

و پروتئین خام جـو رودشـت   بر اساس این مطالعه مقدار ماده آلی 
با توجه به نرخ تخمیر بیشـتر جـو رودشـت در    . کمتر از جو والفجر بود

مقایسه با رقم والفجر، تغذیه مقـادیر زیـاد آن در نشـخوارکنندگان بـه     
 .دلیل مشکالت متابولیکی همانند اسیدوز باید با احتیاط صورت گیرد
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Introduction By the end of the fourth development plan, annual grain shortages and protein meal for animal 

feed were 807 and 795 thousand tones, respectively. In the first nine months of 2014, an average of 1187 and 
1865 thousand tons of protein meals were imported to the country. In recent years, due to the lack of water, 
salinity of water and soils, crop production has shown a significant decline. So, one of the suggestions in this 
regards is creation of new varieties with properties of higher production and resistant to environmental stresses. 
Fortunately, a lot of efforts in the country and especially in Nuclear Science and Technology Research Institute 
have been down for introducing different varieties of crop which is resistant against environmental stress. In 
most of these studies gamma ray has been used as a mutagenesis to create the lines and new varieties. Part of this 
research has led to introduce of the barley cultivar, Roddasht, and some lines of safflower, cottonseed and other 
crop species. Unfortunately, nutritional and digestive value of seed of these new cultivar and lines are not known 
for animals in line with their introduction. The aim of this study was to test the chemical composition, 
fermentation characteristic, digestible organic matter, metabolisable energy, VFA production and protein 
properties of barley (variety Roddasht) and mutant lines of safflower and cottonseed. 

Materials and Methods Cultivar of barley (Roddasht) and mutant lines of cottonseed and safflower were 
grown at research field of Nuclear Agriculture Research School. These cultivar and mutant lines were achieved 
via mutation breeding process of their parent's cultivare (i.e. Valfajr (Barley), Varamin (Cotton) and Zarghan 
(Safflower), respectively). A 1 kg sample (seed) of each was used in this study. All samples were ground through 
2 mm screen (Retsch Cutting Mill, Retschmule, Germany) and used for subsequent analyses. The samples were 
analyzed in duplicate for crude protein (CP; kjeltel auto 1300, Foss, Denmark), and organic matter (OM). 
Neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber were determined. Gas production (GP) test was 
performed. Approximately 200 mg of dry matter (DM) of each treatment was placed in 100 ml syringes (four 
replicates) and 30 ml of incubation medium was then added to them. Gas production (GP) test was performed for 
three consecutive weeks. Rumen fluid was collected from the three cannulated sheep and squeezed through four 
layers of cheese cloth. Gas production was measured at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 h and a set of appropriate 
blanks was included. Gas produced from each treatment was calculated by subtracting the produced gas form gas 
produced in a control blank. Metabolisable energy, digestible organic matter and volatile fatty acids were 
estimated via available equations. Protein of seeds was extracted using Tris-HCl method. Extracted proteins 
were run on SDS-Pages and the protein lanes were stained with coomassie blue dye. 

Results and Discussion No significant differences were observed in chemical composition of mutant lines of 
cottonseed and safflower compared to their parental lines. Barley cultivar, Roddasht, had a lower (P<0.01) OM 
and CP compared to Valfajr. There were no significant differences of NDF and ADF between barley cultivars. 
Roddasht cultivar had a higher (P<0.01) volume of produced gas at 8 and 12 h of incubation in comparison with 
Valfajr. Valfajr barley had a lower (P<0.01) rate of fermentation than Roddasht. There were no significant 
differences of produced gas volume and rate between safflower and cottonseed cultivars compared to their 
mutants. There were no differences of digestible organic matter, volatile fatty acids and metabolisable energy of 
cultivar and mutants lines in comparison with their parents. Study of seed proteins by SDS-Page of barley, 
cottonseed and safflower didn’t show any differences between parents and their mutants. 

  Conclusion Among studied cultivars and lines of barley, cottonseed and safflower the mutant of Roddasht 
had a lower OM and CP compared to Valfajr. The rapid rate of fermentation of Roddasht cultivar could 
contributes to some nutritional and health problems such as acidosis in ruminants. It can be concluded that barley 
cultivar, Valfajr, with higher content of crude protein and lower rate of fermentation might be recommended in 
ruminant feeding. No significant differences were observed in chemical composition and fermentation properties 
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of mutant lines of cottonseed and safflower compared to their parental lines. 
 
Keywords: Chemical Composition, Gas production, Roddasht Barley, Varamin Cottonseed, Zarghan 

Safflower. 
 


