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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر مرحله رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ماده خشک
علوفه سورگوم انجام گرفت .بدین جهت پس از کشت سورگوم ،در طی مراحل رشد(رویشی ،گلدهی و بذردهی) برداشت
صورت گرفت .از علوفههای چاپر شده در طی مرحله گلدهی جهت سیلو کردن استفاده گردید .بعد از باز کردن درب
سیلوها از بخشهای مختلف نمونهبرداری به عمل آمد .نمونهها (علوفه تازه و سیلو شده) پس از خشک شدن با الک 1
میلیمتری آسیاب شد .میزان تجزیهپذیری ماده خشک علوفه تازه و سیلو شده سورگوم به روش کیسههای نایلونی
انجام پذیرفت .نتایج نشان داد که ماده خشک ،دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز با پیشرفت رشد روند
صعودی داشت .مقدار پروتئین خام ،چربی خام و تانن کل با رشد گیاه به طور معنیداری کاهش یافت ( .)P>5/50درصد
خاکستر طی مراحل رشد نوسان داشت بطوری که مقدار آن در مرحله گلدهی کمترین و طی مرحله رویشی بیشترین
مقدار بود .نتایج حاصل از قابلیت هضم ماده خشک طی مراحل مختلف رشد نشان داد بخش با تجزیه سریع ،نرخ ثابت
تجزیه پذیری و تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک با افزایش مرحله رشد به طور معنیداری کاهش یافت ( .)P>5/50نتایج
نشان داد که مقدار پروتئین خام علوفه سورگوم با سیلو کردن به طور معنیداری افزایش یافت ( .)P>5/50مقدار تانن کل
سیالژ کاهش معنیداری ( )P>5/50نسبت به علوفه تازه سورگوم نشان داد .همچنین نتایج نشان داد که بین فراسنجههای
تجزیه پذیری علوفه تازه و سیلو شده تفاوت معنیداری وجود نداشت.
واژگان کلیدي :تجزیهپذیری ،سیالژ سورگوم ،کیسههای نایلونی ،مرحله رشد

مقدمه

علوفه ذرت را هزینه تولید پایینتر ،مقاومت به خشکی

مزایای علوفه سورگوم 1برای سیلو کردن نسبت به

بیشتر ،توانایی بیشتر برای بهبود از خشکی ،پتانسیل
تولید باال در شرایط خشکی ،مقدار پروتئینخام باالتر

1. Sorghum bicolor [L.] Moench

بیان میکنند (وایت و همکاران .)1991ترکیبات سورگوم
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برداشت شده در شش مرحله رشد از ابتدای گلدهی تا

شرایط حیوانی) سیالژهای ذرت و سورگوم تفاوتی

پایان مرحله خمیری شدن دانه مورد بررسی قرار

وجود نداشت .مک کالگ و همکاران ( )1931بیان کردند

گرفت ،ماده خشک آن از  232به  353گرم در کیلوگرم

که در بهترین شرایط ،قابلیت هضم سورگوم  35 ،تا 30

ماده خشک افزایش یافت (بلک و همکاران  .)1935در

درصد سیالژ ذرت میباشد .با افزایش سن گیاه

مطالعات مشخص شد که با افزایش رشد و پیشرفت

سورگوم ،قابلیت هضم ماده خشک کاهش مییابد .این

بلوغ در ذرت مقدار پروتئین خام تمایل به کاهش ،و

محققین نتیجه گرفتند که برداشت سورگم برای سیالژ

ماده خشک و نشاسته تمایل به افزاش دارد (جانسون و

باید هنگامی صورت گیرد که ،سنبله بیرون آمده و

همکاران  .)2551یکی از خصوصیات گیاه سورگوم

گلدهی شروع شده باشد و هنگامی که دانهها به مرحله

توانایی در تولید پلیفنلهای ناهمگن بنام« تانن » است

شیری شدن میرسند ،باید برداشت تمام شده باشد.

که بیشتر در پوشش دانه متراکم بوده و معموالً با رنگ

برداشت علوفه زمانی که بیش از حد مرطوب یا خیلی

دانه مرتبط است (گالتیری و راپسینی .)1995ولی بعنوان

خشک باشند باعث آسیب رسانیدن به سیالژ (اتالف

یک عامل ضدتغذیهای برای حیوانات ،بخصوص تک

پساب و اتالف تنفس) میشود (بارنت  .)1901سورگوم

معدهایها محسوب میگردد به نحوی که باعث کاهش

برداشت شده در مرحله گلدهی ،سیالژ مطلوبی دارد که

قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین و اسیدهای آمینه

پتانسیل گنجاندن به عنوان علوفه پایه در جیره گاوهای

میشود (داگلس  .)1995همچنین از فعالیت آنزیمهای

شیرده را دارد (نیکولس و همکاران  .)1993با توجه به

هضمی نیز ممانعت میکند (گریفدس  .)1931روشهای

اینکه برآیند عملکرد در کیفیت گیاهان علوفهای هدف

مختلفی برای خنثی نمودن اثرات تانن موجود در

اصلی سیستم های تولید علوفه و دام میباشد لذا یافتن

خوراک دام وجود دارد که یکی از این روشها سیلو

ارقام و یا واریتههایی که از عملکرد ماده خشک و

کردن علوفه است (بن سالم و همکاران  .)2550از بین

کیفیت نسبی مطلوبی برخوردارند همراه با بهترین زمان

عوامل محیطی مرحله بلوغ گیاه بیشترین تأثیر را بر

برداشت میتواند متخصصین را در دستیابی به

قابلیت هضم گیاهان علوفهای دارد (باکستن .)1991

باالترین عملکرد ماده خشک قابل هضم هدایت نماید.

گزارشات متعدد حاکی از آن است که بین عملکرد ماده

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر مرحلهی رشد و

خشک ،نسبت برگ به ساقه و ارزش غذایی یک رابطه

فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم

منفی برقرار است (ویلمن و رضوانی مقدم  1993و

ماده خشک علوفه سورگوم بود.

ویلمن و همکاران  .)1991سیالژ یک منبع علوفه محبوب
برای نشخوارکنندگان است .روش مناسب سیلو کردن،
از جمله از لحاظ مرحله بلوغ هنگام سیلو به شدت می
تواند ارزش غذایی علوفه را تحت تأثیر قرار دهد.

(کامنز .)1995براساس اندازهگیریهای آزمایشگاهی
ارزش غذایی سیالژ سورگوم تقریباً میتواند نزدیک به
سیالژ ذرت باشد (دی براور و همکاران .)1991
اسنایمن و ژوبرت ( )1991گزارش کردند که غلظت
دیواره سلولی در سیالژ بیشتر از علوفه است .در
مطالعه ورد و همکاران ( )2551بین قابلیت هضم (در

مواد و روشها
سوووورگوم در اواسوووط اردیبهشوووت مووواه سوووا 1391
کشت شود و نمونوهبورداری طوی مراحول مختلوف رشود
(رویشووی ،گلوودهی و بووذردهی) انجووام گرفووت و توسووط
دسووتگاه چوواپر بووه قطعووات کوووچکتر خوورد شوود .از
علوفههوای چواپر شوده در مرحلوه گلودهی جهوت سویلو
کووردن (بووه موودت  31روز) بووا اسووتفاده از سوویلوهای
آزمایشوی (سوطلهووای کوچوک پالسووتیکی بوا رفیووت 1
کیلوووگرم موواده خشووک) اسووتفاده گردیوود .چهووارتکرار
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برای هور تیموار اسوتفاده شود .بعود از بواز کوردن درب

دادهها با نرمافزار آماری  )2552( SASنسخه  9/1مورد

سیلوها از بخوشهوای مختلوف نمونوهبورداری بوه عمول

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .مقایسه میانگینها با

آموود .نمونووههووا (علوفووه تووازه و سوویلو شووده) پووس از

استفاده از آزمون توکی کرامر انجام شد .برای به دست

خشووک کووردن بووه موودت یووک هفتووه در هوووای آزاد بووه

آوردن ضریب همبستگی بین داده های ترکیب شیمیایی

دور از نور خورشوید بوا آسویاب چکشوی ،آسویاب شود

( پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر ،دیواره سلولی و

و سوو س بوووا الوووک  1میلیمتوووری بوووه انووودازه یکسوووان

دیواره سلولی بدون همی سلولز ،تانن کل و متراکم) و

درآمدنوود .ترکیبووات شوویمیایی (موواده خشووک ،خاکسووتر،

خصوصیات هضمی از جمله بخش سریع تجزیه ،کند

پووروتئین خووام ،چربووی خووام )،بووا اسوووتفاده از روش

تجزیه و ثابت نرخ تجزیه از نرم افزار )2552( SAS

 )1995( AOACتعیووین شوود .مقوودار دیووواره سوولولی،

نسخه 9/1که در باال ذکر شد ،استفاده گردید.

دیوووواره سووولولی بووودون همووویسووولولز بوووا روش ون
سوسووت ( )1991تووانن کوول و متووراکم بووا روش ماکووار
( )2555تعیین گردید.
آزمایش قابلیت هضم به روش کیسههای نایلونی در
دوگاو فیستوله شده انجام شد .بدین جهت مقدار  1گرم
نمونه در کیسهها یی از جنس نایلون با ابعاد 10×15و
قطر منافذ  10میکرون ( 3تکرار) ریخته شد و درب آنها
به وسیله نخ محکم بسته شد .کیسهها در ساعت  3صبح
در زمانهای  92 ،13 ،21 ،11 ،3 ،1 ،2و  91ساعت در
شکمبه انکوباسیون گردید .به منطور انکوباسیون در
زمان صفر کیسهها فقط با آب خالی شستشو داده شد.
بعد از انکوباسیون کیسههای حاوی نمونه کامالً با آب
سرد شستشو داده شد .س س به مدت  13ساعت در
آون با دمای  15درجه سانتیگراد خشک و پس از
توزین مقدار ناپدید شده ماده خشک تعیین نمونهها
گردید .ضرایب تجزیه پذیری ماده خشک با استفاده از
مد

ارسکوف و مک دونالد (( )P=a+b(1-e-ctتعیین

گردید .در این مد  Pمیزان تجزیهپذیری در زمان a ،t
بخش با تجزیه سریع b ،بخش با پتانسیل تجزیه وc

ثابت نرخ تجزیه بود .برای برآورد پارامترهای معادله از
نرمافزار  SASنسخه  )2552( 9/1استفاده شد .به
منظور تعیین تجزیه پذیری مؤثر شکمبهای ( )ERDبا در
نظر گرفتن سرعتهای عبور از شکمبه برابر با  1 ،1و 3
درصد از معادله ]) ERD= a+[bc/(c+kاستفاده شد.
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت و

نتایج و بحث
ترکیبات شیمیایی علوفه سورگوم
ترکیبات شیمیایی علوفه سورگوم طی سه مرحله رشد
در جدو  1نشان داده شده است .میزان ماده خشک
گیاه سورگوم با پیشرفت مرحله رشد افزایش یافت.
بطوری که تفاوت معنیداری( )P<5/50بین ماده خشک
مرحله بذردهی با مرحله گلدهی و رویشی وجود داشت.
طبق مطالعه ادواردس و همکاران (  )1913میزان ماده
خشک با پیشرفت رشد جو از حدود  195گرم در
کیلوگرم به  135گرم در کیلوگرم افزایش یافت .کمترین
میزان خاکستر در مرحله گلدهی و بیشترین آن
درمرحله رویشی مشاهده شد .میزان خاکستر با افزایس
مرحله رشد گیاه نوسان داشت به گونهای که از مرحله
رویشی به گلدهی میزان آن بطور معنیداری کاهش و
از مرحله گلدهی به مرحله بذردهی بطور معنیداری
افزایش یافت ( .)P<5/50افزایش میزان خاکستر مرحله
بذردهی نسبت به مرحله گلدهی ممکن است به دلیل
تشکیل بذر در مرحله بذردهی باشد .فروزمند و همکارن
( )2550ا هار داشتند با پیشرفت بلوغ تعداد برگهای
قسمتهای پایینی گیاه کاسته میشود و چون برگها
محل تجمع خاکستر است ،لذا با پیشرفت بلوغ درصد
خاکستر مؤثر گیاه ذرت کاهش مییابد .با افزایش
مرحله بلوغ اثر معنیداری بر درصد پروتئین گیاه
مشاهده شد ،بطوری که با طوالنی شدن دوره رشد و
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بلندتر شدن ارتفاع گیاه ،میزان پروتئینخام گیاه کاهش

داری( )P<5/50بین میزان دیواره سلولی مرحله رویشی

یافت ( .)P<5/50متناسب با رشد گیاه ،قسمتهای فیبری

با مرحله گلدهی و بذردهی مشاهده شد .بعضی تحقیقات

گیاه افزایش یافته و دیواره به طرف سلولزی شدن پیش

نشان دادند مقدار الیاف نامحلو در شوینده خنثی و

رفته و درصد مواد مغذی بویژه پروتئین خام کاهش

اسیدی با پیشرفت مرحله بلوغ گیاه ذرت کاهش یافت و

مییابد (مهرداد و همکاران  .)2551بررسیها نشان داد

بیشترین میزان مقدار الیاف نامحلو در شوینده خنثی

مقدار پروتئین با پیشرفت مرحلهی بلوغ گیاه ذرت

در مرحله شیری شدن دانه ذرت مشاهده شد (فروزمند

کاهش یافت (ولکر  .)2559ترکیبات سورگوم برداشت

و همکاران  2550و ولکر و همکاران  .)2559تاثیر

شده در شش مرحله رشد از ابتدای گلدهی تا پایان

مرحله بلوغ هنگام برداشت بر مقدار فیبر در علوفه فصل

مرحله خمیری شدن دانه مورد بررسی قرار گرفت .

گرم بستگی به نوع علوفه دارد .مرحله بلوغ هنگام

میزان پروتئین خام از  31به  09گرم در کیلوگرم ماده

برداشت اثر خطی بر مقدار دیواره سلولی ،دیواره

خشک کاهش یافت (بلک و همکاران  .)1935درصد

سلولی بدون همیسلولز و لیگنین گراسها دارد (دونکر

پروتئین خام با بلوغ گیاه کاهش مییابد ،کاهش پروتئین

 .)1939کیفیت علوفه در مراحل بلوغ نسبت به مراحل

خام احتماالً به دلیل کاهش درصد برگ و افزایش

قبل از بلوغ پایینتر است .با افزایش سن علوفه عالوه

درصد ساقه و جداره سلولی در طی زمان میباشد (رید

براینکه نسبت برگها به ساقه کاهش مییابد دیواره

و تدال  1939و هدجی نیاتو و همکاران  ،)1991زیرا برگ-

سلولی ساقه و لیگنینی شدن آن افزایش مییابد بنابراین

ها مهمترین منبع پروتئینی در اندامهای رویشی

کیفیت علوفه با افزایش سن کاهش مییابد (مارینس و

محسوب میشوند .کاهش قابل توجهی در مقدار

همکاران  .)2553با افزایش مرحله رشد میزان دیواره

پروتئینخام سورگوم با بلوغ توسط اسنایمن و ژوبرت

سلولی بدون همیسلولز کاهش یافت ولی تفاوت معنی-

(  )1991گزارش شد .نتایج همچنین نشان داد که با

داری بین میزان دیواره سلولی بدون همیسلولز در

افزایش مرحله رشد مقدار چربی خام گیاه سورگوم

مراحل رشد گیاه مشاهده نشد .طبق مطالعات مشخص

کاهش یافت بصورتی که مرحله رویشی بطور معنی-

شد که با افزایش رشد و پیشرفت بلوغ در گیاهان

داری ( )P <5/50چربی خام بیشتری نسبت به مرحله

علوفهای دیواره سلولی (سلولز ،همیسلولز و لیگنین)،

گلدهی و بذردهی داشت .با توجه به اینکه گیاه بعد از

دیواره سلولی بدون همیسلولز (سلولز و لیگنین) تمایل

شروع مرحله زایشی سعی در پر کردن دانه و ذخیره

به افزایش دارند (جانسون و همکاران  .)2551بولسن و

بیشتر مواد غذایی در دانههای خود میکند و از طرفی

همکاران ( )1991گزارش کردهاند که تعداد برگ در هر

مولکو های چربی توانایی ذخیره انرژی بیشتری دارند،

گیاه و نسبت برگ به ساقه با تأخیر در برداشت از بلوغ

میتوان نتیجه گرفت گیاه ذرت با افزایش درصد چربی

فیزیولوژیک تا مرحله رسیدگی کامل ذرت کاهش می-

ترکیبات سادهتر نظیر

یابد .همچنین ،غلظت دیواره سلولی ،دیواره سلولی بدون

کربوهیدارت ،سعی در ذخیره منطقیتر انرژی میکند

همیسلولز ،لیگنین و ماده خشک ،پروتئین و کل

(وکوویچ و همکاران  .)2550نتایج مشابهی توسط سایر

کربوهیدراتهای غیرساختمانی قابل هضم گیاه ذرت

محققین در زمینهی افزایش چربی در بعضی گراسهای

برداشت شده در مرحله رسیدگی کامل نسبت به مرحله

مرتعی بر اثر تأخیر در برداشت گزارش شده

بلوغ فیزیولوژیک کاهش مییابد .شیریمردان و

است(مکهن و اس نسر .)1999میزان دیواره سلولی با

همکاران ( )1332گزارش کردند که درصد پروتئین خام

افزایش سن گیاه افزایش یافت ،بگونهای که تفاوت معنی-

اس رس با پیشرفت مرحله رشد کاهش و درصد دیواره

و کاهش مقدار سایر

اثر مرحله رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم
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سلولی آن افزایش یافت .مقدار تانن کل با پیشرفت بلوغ

بیشترین مقدار تانن متراکم طی مرحله گلدهی مشاهده

گیاه کاهش یافت بطوری که تفاوت معنیداری بین

شد اما بین مراحل مختلف رشد تفاوت معنیداری وجود

مرحله رویشی با مرحله گلدهی و بذردهی مشاهده شد

نداشت .بارینی و همکاران( )2553گزارش کردند که در

( .)P>5/50با توسعه برگها مقدار تانن کل افزایش می-

گیاه اس رس با افزایش رشد درصد تاننهای متراکم

یابد و پس از آن کاهش مییابد و زمانی که برگها زرد

افزایش مییابد.

میشوند به حداقل میرسد (لیز و ساتیل .)1990
جدول  -1میانگین ترکیبات شیمیایی علوفه سورگوم در مراحل مختلف رشد(درصد)
مرحله رویشی

مرحله گلدهی

مرحله بذردهی

SEM

P

ماده خشک

23/25b

21/21b

23/31a

5/15

5/553

خاکستر

11/33a

11/99c

13/13b

5/29

5/5551

پروتینخام

3/11a

1/11b

1/0c

5/51

5/5551

چربیخام

2/53a

1/35b

1/53b

5/10

5/552

15/92b

10/09a

11/59a

5/39

5/553

ترکیبات شیمیایی  /مراحل رشد

دیوارهسلولی
دیوارهسلولی
بدون همیسلولز

39/21

39/93

12/11

1/21

تاننکل

1/01a

5/12b

5/21b

5/5559 5/122

تاننمتراکم

5/52

5/53

5/52

5/190

5/551

5/223

اثر مرحله رشد بر قابلیت هضم ماده خشک علوفه

نتایج سالمون و همکاران ( )2512که گزارش کردند با

سورگوم

پیشرفت بلوغ گیاه قابلیت هضم کاهش مییابد مطابقت

فراسنجههای تجزیه پذیری و تجزیه پذیری مؤثر ماده

داشت .همچنین محققین نشان دادند با افزایش سن گیاه

خشک علوفه سورگوم در مراحل مختلف رشد در جدو

قابلیت هضم مادهی خشک کاهش مییابد (کاگسو و

 2ارائه شده است .میانگین بخش سریعتجزیه ماده

کمسترا  .)1991در گزارشات دیگر مشخص شد که با

خشک علوفه سورگوم با افزایش مرحله رشد کاهش

افزایش فیبر خام ،دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون

یافت ،بطوری که اختالف معنیداری بین مرحله رویشی

همیسلولز اثر معنیداری در کاهش قابلیت هضم پس

با مرحله گلدهی و بذردهی مشاهده گردید(.)P<5/50

ماندههای محصوالت غالت دارد (اون .)1991

بیشترین مقدار بخش کند تجزیه در مرحله رویشی و

همبستگی بین ترکیبات شیمیایی و فراسنجههاي

کمترین آن در مرحله بذردهی وجود داشت .همچنین

تجزیهپذیري ماده خشک

نرخ ثابت تجزیه با رشد علوفه سورگوم کاهش نشان

همبستگی بین ترکیبات شیمیایی با فراسنجههای تجزیه

داد ،به گونهای که تفاوت معنیداری بین مرحله رویشی

پذیری ماده خشک علوفه سورگوم در جدو  3ارائه

و گلدهی با مرحله بذردهی دیده شد( .)P <5/50میزان

شده است .همان طور که مشاهد میگردد همبستگی

تجزیهپذیری مؤثر طی ساعات نرخ عبور با پیشرفت

مثبتی بین چربی خام با فراسنجههای تجزیهپذیری ماده

رشد به طور معنیداری ( )P<5/50کاهش یافت که با

خشک علوفه سورگوم مشاهده گردید .همبستگی بین
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همیسلولز

همبستگی مثبتی وجود داشت که با نتایج کمالک و

دیوارهسلولی

فراسنجههای تجزیهپذیری ماده خشک منفی بود.

همکاران ( )2551مطابقت داشت .افزایش درصد پروتئین

ابدولرازک و همکاران ( )2555و کمالک و همکاران

خام اثر معنیداری در افزایش قابلیت هضم دارد (گنزالز

( 2551و  )2550گزارش نمودند بین فیبر نامحلو در

و رویز  .)1995در تحقیق حاضر بین بخش با تجزیه-

شوینده خنثی و اسیدی با ناپدید شدن شکمبهای ماده

سریع و نرخ تجزیهپذیری با تانن متراکم همبستگی منفی

خشک و فراسنجههای تجزیه پذیری شکمبهای همبستگی

وجود داشت که با نتایج کمالک و همکاران ()2551

منفی وجود داشت که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.

مطابقت داشت.

بین پروتئین خام و

بدون

فراسنجههای تجزیهپذیری

جدول -2فراسنجههاي تجزیهپذیري ماده خشک علوفه سورگوم طی مراحل مختلف رشد
تجزیهپذیری مؤثر در نرخ عبور
(درصد در ساعت)

فراسنجه*
b

c

1

1

3

رویشی

5/2059a

5/0191

5/5291a

5/1321a

5/1351a

5/3999a

گلدهی

5/2351b

5/0112

5/5211a

5/139b

5/333b

5/3093b

بذردهی

5/229b

5/1991

5/5252b

5/3913c

5/303c

5/3233c

SEM

5/552

5/513

5/551

5/552

5/552

5/552

P

5/553

5/513

5/551

5/5551

5/5551

5/5551

مرحله رشد

a

 a*-بخش با تجزیهسریع

 cنرخ تجزیهپذیری

 bبخش با تجزیهکند

جدول -3همبستگی بین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم علوفه سورگوم طی مراحل رشد
ترکیبات شیمیایی

بخش سریع تجزیه

بخش کند تجزیه

ثابت نرخ تجزیه

پروتئین

چربی

خام

خام

5/92

خاکستر

دیواره

دیوارهسلولی بدون همیسلولز

سلولی

تانن
کل

تانن متراکم

5/93

5/33

-5/99

-5/10

5/99

-5/01

(*)5/12( )5/21

()5/3

()5/52

()5/01

()5/11

()5/11

5/11

-5/03

-5/99

5/93

5/39

()5/33

()5/92( )5/19

()5/1

()5/53

()5/19

()5/90

5/99

5/99

5/11

-5/92

-5/91

5/93

-5/19

()5/52

()5/21( )5/09( )5/11

()5/29

()5/12

()5/33

5/32

5/9

*اعداد داخل پرانتز سطح معنیداری میباشد.

اثر سیلو بر ترکیبات شیمیایی

نداشت .مشابه نتایج آزمایش حاضر ،محققین بیان

ترکیبات شیمیایی علوفه تازه و سیلو شده سورگوم در

کردند که میزان ماده خشک پوست پسته تازه با نوع

جدو  1نشان داه شده است .میزان ماده خشک علوفه

سیلوشده آن تفاوت معنیداری نداشت(باقری پور و

تازه سورگوم با سیالژ سورگوم تفاوت معنی داری

همکاران  .)2553همچنین کمترین میزان خاکستر علوفه

اثر مرحله رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم
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سورگوم در علوفه تازه آن مشاهده گردید ولی تفاوت

نبود .درصد کمتر الیاف نامحلو در شویندههای خنثی

معنیداری با سیالژ آن نشان نداد .نتایج این آزمایش با

و اسیدی در علوفه تازه نسبت به علوفه سیلو شده به

نتایج مختارپور و همکاران ( )1391که گزارش کردند

دلیل تخمیر کربوهیدراتهای محلو

سیالژ میباشد

سیلو کردن تأثیری بر درصد خاکستر پسته نداشت

(هندرسون  .)1993طی یک مطالعه عمل سیلو کردن

مطابقت داشت .مقدار پروتئینخام علوفه سورگوم با

تأثیر معنیداری بر مقدار دیواره سلولی بدون همی-

سیلو کردن به طور معنیداری افزایش یافت (.)P>5/50

سلولز تفاله گوجه فرنگی داشت بطوری که سیالژ تفاله

بیان شده است که ممکن است در برخی مواقع درصد

گوجه فرنگی دیوارهسلولی بدون همیسلولز بیشتری

پروتئینخام سیالژ بیش از ماده اولیه باشد که علت آن

نسبت به تفاله خشک آن داشت (صفری و همکاران

مربوط به تجزیه و کم شدن کربوهیدراتهای محلو

 .)1339مختاپور و همکاران ( )1391در مطالعهای که

است .برخی معتقدند که علت این امر مربوط به ریزش

انجام دادند مقدار دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون

برگهای یونجه در طی فرآیند خشک کردن و بستهبندی

همیسلولز پسته پس از سیلو کردن تفاوت معنیداری

کردن میباشد (اژدری فرد  ،)1393بنابراین افزایش

نداشت .مقدار تانن کل کاهش یافت بطوری که مقدار

پروتئینخام سیالژ ممکن است ناشی از این عامل باشد.

تانن کل سیالژ کاهش معنیداری نسبت به علوفه تازه

کمتر بودن پروتئینخام و خاکستر در سیالژ به دلیل

سورگوم نشان داد( .)P>5/50مولکو

کاهش رفیت بافری میتواند به عنوان یک مزیت در

وجود تعداد زیاد گروههای قطبی ،در حال های قطبی

تهیه سیالژ محسوب میشود (میرون و همکاران،

مثل آب حل میشود .بنابراین ممکن است مقداری از

 ،)2550ولی کمتر بودن پروتئینخام در علوفه تازه

تانن ،در طو فرآیند سیلوسازی در آب حل شده و از

سورگوم شیرین از نظر کیفیت مواد مغذی یک نقصان

سیالژ خارج شده باشد (مک الد  .)1991مقدار تانن -

است .باقری پور و همکاران (  )2553گزارش کردند که

متراکم با سیلو کردن علوفه سورگوم به طور معنی-

مقدار پروتئین پسته با سیلو کردن تحت تأثیر معنیدار

داری تحت تأثیر قرار نگرفت .محققین گزارش کردند که

قرار نگرفت .گزارشهای متعدد نشان دادهاند که سیلو

تاننهای متراکم و تاننهای قابل هیدرولیز پس از  35و

کردن علوفه ذرت باعث افزایش غلظت فیبر و پروتئین-

 15روز سیلو کردن بطور معنیداری کاهش یافت .غیر

خام میشود (هانت و همکاران  1992و مک آلن و

فعا کردن تاننها در شرایط سیلو ممکن است به دلیل

فی س  .)1999کمترین میزان چربی خام در علوفه تازه

پلیمریزاسیون آنها و تبدیل به پلیمرهای داخلی بزرگتر

سورگوم مشاهده گردید ولی با سیلو کردن تحت تأثیر

و یا اکسیداسیون تاننها باشد (باقری پور و همکاران

معنی داری قرار نگرفت .محققین بیان کردند که مقدار

 .)2553چون پلیمرهای بزرگتر دارای وزن مولکولی

چربی خام تفاله گوجه فرنگی به صورت خشک و سیلو

بیشتر هستند ،تمایل آنها برای باند شدن با مواد مغذی

تفاوت معنیداری نداشت (صفری و همکاران  .)1339از

کاهش پیدا کرده و یا غیر فعا شوند (پاترا و سکسینا

تجزیه کربوهیدراتهای محلو  ،اسیدهای آلی به وجود

 .)2511کل ترکیبات فنولی و تانن متراکم در محصوالت

میآیند که در زمان اندازهگیری چربی در اتر حل شده و

فرعی پسته با سیلو کردن (بدون افزودنی) تغییر نکرد،

جزو چربی حساب میشوند و در نتیجه میزان چربی

اما کل تانن به مقدار19/9درصدکاهش یافت(مختارپورو

سیالژ بیشتر برآورد میشود .میزان دیواره سلولی و

همکاران .)1391با سیلو کردن محصو

فرعی پسته

دیواره سلولی بدون همیسلولز علوفه سورگوم با سیلو

ترکیبات فنلی و تانن آن به ترتیب به میزان  25و 05

کردن مقدار آن کاهش یافت که البته تفاوت معنیدار

درصد نسبت به محصو آفتاب خشک آن کاهش یافت

تانن به دلیل
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سیلو کردن مشاهده نمودند (ماکار و سینگ .)1993

(وهمانی و همکاران  .)2551همچنین محققین کاهشی
معنیداری را در میزان تانن برگهای نوعی بلوط بعد از

جدول -4اثر سیلو بر ترکیبات شیمیایی علوفه سورگوم(درصد)
علوفه تازه

علوفه سیلوشده

SEM

سطح معنیداری

مادهخشک

21/21

23/92

5/12

5/91

خاکستر

11/99

12/13

5/93

5/91

پروتئین

1/11b

1/95a

5/53

5/551

چربیخام

1/35

2/31

5/39

5/11

دیوارهسلولی

10/09

13/19

1/15

5/31

ترکیبات شیمیایی

دیوارهسلولی
بدونهمیسلولز

39/93

31/51

5/93

5/50

تاننکل

5/12a

5/13b

5/59

5/52

تاننمتراکم

5/53

5/51

5/550

5/11

اثر سیلو بر قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم:

تفاله انگور به مدت  10روز باعث شد که تجزیه پذیری

فراسنجههای تجزیهپذیری و تجزیهپذیری ماده خشک

شکمبهای ماده خشک و فراسنجههای آن (بخشهای با

علوفه تازه و سیلو شده سورگوم در جدو  0ارائه شده

تجزیه سریع  ،کند تجزیه ،ثابت نرخ تجزیه و تجزیه

است .همان طور که مشاهده میگردد بیشترین مقدار

پذیری مؤثر) کاهش یابد .در تحقیق دیگری که توسط

بخش سریع تجزیه و نرخ ثابت تجزیه در علوفه تازه

فروق امیری ( )1999و فروق امیری و فاضلی ()2550

مشاهده شد ولی مقدار بخش کندتجزیه سیالژ باالتر

صورت پذیرفت ،سیلو کردن تفاله پسته باعث شد که

بود .میانگین تجزیهپذیری مؤثر ساعات نرخ عبور

تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک آن در مقایسه با

مختلف در علوفه تازه بیشتر از سیالژ مشاهده شد که

شکل خشک افزایش یابد و نتیجه گرفتند که تانن زدایی

البته این تفاوتها معنیدار نبود .در پژوهشی که توسط

در طی فرآیند سیلو نمودن احتماالً دلیل اصلی این

پیرمحمدی و همکاران ( )2559انجام شد ،سیلو کردن

افزایش تجزیهپذیری بوده است.

جدول  -5فراسنجههاي تجزیهپذیري ماده خشک علوفه تازه و سیلو شده سورگوم
تجزیهپذیری مؤثر در نرخ

فراسنجه*
b

c

1

1

3

علوفه تازه

5/2351

5/1012

5/5211

5/139

5/333

5/3093

سیالژ

5/2239

5/029

5/5239

5/1191

5/3921

5/3113

SEM

5/559

5/539

5/553

5/550

5/551

5/551

P

5/911

5/913

5/931

5/51

5/113

5/209

نوع علوفه

a

* aبخش با تجزیهسریع

عبور (درصد در ساعت)

 bبخش با تجزیهکند  cنرخ تجزیهپذیری
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Abstract
This experiment were conducted to study the effect of growth stage and silage process on chemical
composion and dry matter digestibility. Therefore, the cultivation of sorghum growth stages (vegetative,
bloom and seeding) was harvested. The chopped forage in bloom stage was used for ensiled. After opening
the door of silo, sampling were taken from different parts. Samples (fresh and Silage) after drying, were
grinded with 1 mm sieve size. Degradability of DM for fresh and silage sorghum was performed by nylon
bags technique. The results showed that the DM, NDF and ADF increased with age increasing. Protein
crude, crude fat and total tannins significantly reduced with growth progress (P<0.05). The ash concentration
was lower in flowering stage and higher in vegetative stage. Fraction “a” and “c” and effective degradability
decreased as growth progress. Crude protein content of sorghum forage significantly increased compared to
silage (P<0.05). Tannin concentration in silage decreased significantly (P<0.05) compared to sorghum
forage. The results showed that degradability parameters of the fresh and silage forage were not significantly
different.
Keywords: Degradation, Growth stage, Nylon bags, Sorghum silage

