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 چکیده

 خشک ماده هضم قابلیت و شیمیایی ترکیب بر  کردن سیلو فرآیند و رشد مرحله اثراین آزمایش به منظور بررسی 

در طی مراحل رشد)رویشی، گلدهی و بذردهی( برداشت سورگوم،  . بدین جهت پس از کشتانجام گرفت رگومسو علوفه

 درب کردن باز از بعد. گردید استفاده  کردن سیلو جهت گلدهی مرحله طی در شده چاپر هایعلوفه از صورت گرفت.

 1 الک با شدن خشک از پس( شده سیلو و تازه علوفه) هانمونه. آمد عمل به بردارینمونه مختلف هایبخش از سیلوها

 نایلونی هایکیسه روش به سورگوم ماده خشک علوفه تازه و سیلو شده پذیریتجزیه میزان. شد آسیاب متریمیلی

روند  پیشرفت رشدسلولی بدون همی سلولز با  سلولی و دیواره که ماده خشک، دیوارهنشان داد نتایج  پذیرفت. انجام

. درصد (P<50/5) داری کاهش یافتکل با رشد گیاه به طور معنی خام و تانن خام، چربیت. مقدار پروتئین صعودی داش

مقدار آن در مرحله گلدهی کمترین و طی مرحله رویشی بیشترین  طوری کهکستر طی مراحل رشد نوسان داشت بخا

،  نرخ ثابت سریعتجزیه بخش با  نشان داد  مقدار بود. نتایج حاصل از قابلیت هضم ماده خشک طی مراحل مختلف رشد

نتایج  . (P<50/5) کاهش یافت داریمعنیپذیری مؤثر ماده خشک با افزایش مرحله رشد به طور  پذیری و تجزیه تجزیه

 لک تانن مقدار .(P<50/5) یافت افزایش داریمعنی طور به کردن سیلو با سورگوم علوفه خام پروتئین نشان داد که مقدار

های فراسنجه بیننتایج نشان داد که  همچنین. داد نشان سورگوم تازه علوفه به نسبت (P<50/5) داریمعنی کاهش سیالژ

 .داری وجود نداشتتفاوت معنی شده سیلو پذیری علوفه تازه و تجزیه
 

 مرحله رشدهای نایلونی، ، کیسهسورگوم ،  سیالژپذیریتجزیه کلیدي: واژگان

 

 

 مقدمه

 به نسبت کردن سیلو برای 1سورگوم علوفه ایمزای

                                                           
1. Sorghum bicolor [L.] Moench 

 خشکی به مقاومت تر،پایین تولید هزینه را ذرت علوفه

 پتانسیل خشکی، از بهبود برای بیشتر توانایی بیشتر،

 باالتر خامپروتئین مقدار خشکی، شرایط در باال تولید

 سورگوم ترکیبات .(1991و همکارانوایت ) کنندمی بیان
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تا  یگلده یمرحله رشد از ابتدا در شش برداشت شده

مورد بررسی قرار شدن دانه  یریان مرحله خمیپا

لوگرم یگرم در ک 353به  232 ماده خشک آن از گرفت،

 در. (1935و همکاران بلک ) ش یافتیماده خشک افزا

 پیشرفت و رشد افزایش با که شد مشخص مطالعات

 و، کاهش به تمایل خام پروتئین مقدار  ذرت در بلوغ

و جانسون ) دارد افزاش به تمایل نشاسته و خشک ماده

یکی از خصوصیات گیاه سورگوم  (.2551همکاران 

است « تانن » های ناهمگن بنامفنلتوانایی در تولید پلی

که بیشتر در پوشش دانه متراکم بوده و معموالً با رنگ 

(. ولی بعنوان 1995راپسینی وگالتیری دانه مرتبط است )

ای برای حیوانات، بخصوص تک تغذیهیک عامل ضد

گردد به نحوی که باعث کاهش ایها محسوب میمعده

قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین و اسیدهای آمینه 

های . همچنین از فعالیت آنزیم(1995 داگلسشود )می

های . روش(1931 گریفدسکند )هضمی نیز ممانعت می

در مختلفی برای خنثی نمودن اثرات تانن موجود 

ها سیلو خوراک دام وجود دارد که یکی از این روش

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

 بر را تأثیر بیشترین گیاه بلوغ مرحله محیطی عوامل

 .(1991 باکستن)دارد  ایعلوفه گیاهان قابلیت هضم

 ماده عملکرد بین که است آن از حاکی گزارشات متعدد

 رابطه یک غذایی ارزش و ساقه هب برگ نسبت  خشک،

و  1993 رضوانی مقدم وویلمن ) است برقرار منفی

سیالژ یک منبع علوفه محبوب . (1991و همکاران ویلمن 

برای نشخوارکنندگان است. روش مناسب سیلو کردن، 

از جمله  از لحاظ  مرحله بلوغ هنگام سیلو به شدت می 

 .ر دهدثیر قراأتواند ارزش غذایی علوفه را تحت ت

 آزمایشگاهی هایگیریاندازه براساس (.1995کامنز)

 به نزدیک تواندمی تقریباً سورگوم سیالژ غذایی ارزش

 (.1991و همکاران دی براور ) باشد ذرت سیالژ

ت کردند که غلظگزارش  (1991)  ژوبرت واسنایمن 

 در در سیالژ بیشتر از علوفه است. سلولی دیواره

 )در هضم قابلیت بین (2551ن )و همکارا ورد مطالعه 

 تفاوتی  سورگوم و ذرت سیالژهای حیوانی( شرایط

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

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

باشد. با افزایش سن گیاه درصد سیالژ ذرت می

 یابد. اینسورگوم، قابلیت هضم ماده خشک کاهش می

محققین نتیجه گرفتند که برداشت سورگم برای سیالژ 

باید هنگامی صورت گیرد که، سنبله بیرون آمده و 

ها به مرحله گلدهی شروع شده باشد و هنگامی که دانه

 .رسند، باید برداشت تمام شده باشدشیری شدن می

 خیلی یا مرطوب حد از بیش که زمانی علوفه برداشت

 اتالف) سیالژ به سانیدنر  آسیب باعث  باشند خشک

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

برداشت شده در مرحله گلدهی، سیالژ مطلوبی دارد که  

پتانسیل گنجاندن به عنوان علوفه پایه در جیره گاوهای 

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

 هدف ایعلوفه گیاهان کیفیت در عملکرد برآیند اینکه

 یافتن لذا باشدمی دام و علوفه تولید های سیستم اصلی

 و خشک ماده عملکرد از که هاییواریته یا و ارقام

 زمان بهترین با همراه برخوردارند مطلوبی نسبی کیفیت

 به دستیابی در را متخصصین تواندمی برداشت

 .نماید هدایت هضم قابل خشک ماده عملکرد باالترین

 و رشد یمرحله انجام این آزمایش بررسی اثرهدف از 

 هضم قابلیت و شیمیایی ترکیب بر  کردن سیلو فرآیند

 .سورگوم بود علوفه خشک ماده
 

 هامواد و روش

 1391مووواه سوووا   اردیبهشوووت اواسوووط سوووورگوم در

رشود   بورداری طوی مراحول مختلوف    شود و نمونوه   کشت

و توسووط  گرفووت انجووام( بووذردهی و گلوودهی رویشووی،)

از  .اه چوواپر بووه قطعووات کوووچکتر خوورد شوود     دسووتگ

گلودهی جهوت سویلو     مرحلوه  هوای چواپر شوده در   علوفه

روز( بووا اسووتفاده از سوویلوهای    31کووردن )بووه موودت   

 1هووای کوچوک پالسووتیکی بوا  رفیووت   سوطل ) آزمایشوی 

چهووارتکرار ( اسووتفاده گردیوود.  گرم موواده خشووک کیلووو
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بعود از بواز کوردن درب    برای هور تیموار اسوتفاده شود.     

بورداری بوه عمول    هوای مختلوف نمونوه   ها از بخوش سیلو

 از پووس)علوفووه تووازه و سوویلو شووده(    هووانمونووهآموود. 

بووه  هوووای آزاد بووه موودت یووک هفتووه در  کووردن خشووک

 شود  آسویاب  چکشوی،  آسویاب  بوا  دور از نور خورشوید 

 یکسوووان انووودازه بوووه میلیمتوووری 1 الوووک بوووا سووو س و

 خاکسووتر، خشووک، )موواده ترکیبووات شوویمیایی. درآمدنوود

 روش از اسوووتفاده بووا  خووام،(  چربووی  خووام،  نپووروتئی 

AOAC (1995 )سوولولی، دیوووارهمقوودار . شوود تعیووین 

ون روش بوووا سووولولز هموووی بووودون سووولولیدیوووواره 

 ماکووار بووا روش کوول و متووراکم تووانن( 1991)سوسووت 

 ( تعیین گردید.2555)

در  نایلونی هایکیسه روش به هضم قابلیت آزمایش

 گرم 1 مقدار جهت دینب.  شد انجامشده گاو فیستوله دو

و 10×15یی از جنس نایلون با ابعاد  هاکیسه در نمونه

 آنها درب و شد ریخته( تکرار 3) میکرون 10قطر منافذ 

 صبح 3 ساعت در هاکیسه. شد بسته محکم نخ وسیله به

 در ساعت 91 و 92 ،13 ،21 ،11 ،3 ،1 ،2 هایزمان در

 در سیونانکوبا منطور به. گردید انکوباسیون شکمبه

. شد داده شستشو خالی آب با فقط هاکیسه صفر زمان

 آب با کامالً نمونه حاوی هایکیسه انکوباسیون از بعد

 در ساعت 13 مدت به س س. شد داده شستشو سرد

 از پس و خشک گرادسانتی درجه 15 دمای با آون

 هانمونه تعیین خشک ماده شده ناپدید مقدار توزین

 از استفاده با خشک ماده پذیری تجزیه ضرایب. گردید

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

 t، a زمان در پذیریتجزیه میزان P مد  این در. گردید

 cو تجزیه پتانسیل با بخش b سریع، تجزیه با بخش

 از معادله پارامترهای برآورد برای. بود تجزیه نرخ ثابت

 به. شد تفادهاس (2552) 1/9 نسخه SAS افزارنرم

 در با( ERD) ایشکمبه مؤثر پذیری تجزیه تعیین منظور

 3 و 1 ،1 با برابر شکمبه از عبور هایسرعت گرفتن نظر

 .شد استفاده ERD= a+[bc/(c+k)] معادله از درصد

 و گرفت انجام تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش

 ردمو 1/9سخه نSAS (2552 ) آماری افزارنرم با هاداده

 با هامیانگین مقایسه. گرفت قرار آماری تحلیل و تجزیه

برای به دست  .شد انجام کرامر توکی آزمون از استفاده

آوردن ضریب همبستگی بین داده های ترکیب شیمیایی 

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

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

هضمی از جمله بخش سریع تجزیه، کند خصوصیات 

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

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

 نتایج و بحث

 علوفه سورگوم ترکیبات شیمیایی

 دترکیبات شیمیایی علوفه سورگوم طی سه مرحله رش

میزان ماده خشک  نشان داده شده است. 1در جدو  

پیشرفت مرحله رشد افزایش یافت. اه سورگوم با گی

 خشک ماده بین (>50/5Pداری)طوری که تفاوت معنیب

 داشت. وجود رویشی و گلدهی مرحله با بذردهی مرحله

 ماده میزان (1913و همکاران )  ادواردس طبق مطالعه

 در مگر 195 حدود از جو پیشرفت رشد با خشک

کمترین  یافت. زایشاف کیلوگرم در گرم 135 به کیلوگرم

میزان خاکستر در مرحله گلدهی و بیشترین آن 

درمرحله رویشی مشاهده شد. میزان خاکستر با افزایس 

رحله ای که از ممرحله رشد گیاه نوسان داشت به گونه

داری کاهش و طور معنیرویشی به گلدهی میزان آن ب

داری طور معنیمرحله گلدهی به مرحله بذردهی ب از

 مرحله خاکستر میزان (. افزایش>50/5Pافت )افزایش ی

 دلیل به است ممکن گلدهی مرحله به نسبت بذردهی

و همکارن  فروزمند .بذردهی باشد مرحله در بذر تشکیل

 هایبرگ تعداد بلوغ پیشرفت با داشتند ا هار (2550)

 هابرگ چون و شودمی کاسته گیاه پایینی هایقسمت

 درصد بلوغ پیشرفت با لذا، است خاکستر تجمع محل

 افزایش با .یابدمی کاهش ذرت گیاه مؤثر خاکستر

 گیاه پروتئین درصد بر داریمعنی اثر بلوغ مرحله

 و رشد دوره شدن طوالنی با که طوریب، شد مشاهده
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 کاهش گیاه خامپروتئین میزان، گیاه ارتفاع شدن بلندتر

 فیبری هایقسمت، گیاه رشد با متناسب .(>50/5P) یافت

 پیش شدن سلولزی طرف به دیواره و یافته افزایش گیاه

 کاهش خام پروتئین بویژه مغذی مواد درصد و رفته

 داد نشان هابررسی .(2551و همکاران مهرداد ) یابدمی

 ذرت گیاه بلوغ یمرحله پیشرفت با نیئپروت مقدار

برداشت  سورگوم ترکیبات. (2559 ولکر) یافت کاهش

ان یتا پا یگلده یاز ابتدا در شش مرحله رشد شده

 مورد بررسی قرار گرفت .شدن دانه  یریمرحله خم

لوگرم ماده یگرم در ک 09به  31ن خام از یزان پروتئیم

 درصد. (1935 همکاران بلک و) خشک کاهش یافت

پروتئین کاهش ،یابدمی کاهش گیاه بلوغ خام با پروتئین

 یشو افزا برگ درصد کاهش دلیل به  احتماالً خام

رید ) باشدمی زمان طی در سلولی جداره و ساقه درصد

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

 رویشی هایاندام در پروتئینی مهمترین منبع ها

کاهش قابل توجهی در مقدار  .شوندمی محسوب

 اسنایمن و ژوبرتسورگوم با بلوغ توسط  خامپروتئین

با  ج همچنین نشان داد کهنتای گزارش شد. (1991) 

خام گیاه سورگوم  افزایش مرحله رشد مقدار چربی

-معنی بطور رویشی صورتی که مرحلهکاهش یافت ب

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

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

 ذخیره و دانه کردن پر در سعی زایشی مرحله شروع

 طرفی از و کندمی خود هایدانه در غذایی مواد شتربی

، دارند بیشتری انرژی ذخیره چربی توانایی هایمولکو 

 چربی درصد افزایش با ذرت گیاه گرفت نتیجه توانمی

 نظیر ترساده ترکیبات سایر مقدار کاهش و

 کندمی انرژی ترمنطقی ذخیره در سعی، کربوهیدارت

 سایر توسط مشابهی نتایج. (2550و همکاران وکوویچ )

 هایگراس بعضی در چربی افزایش یزمینه در محققین

 شده گزارش برداشت در تأخیر اثر بر مرتعی

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

-ای که تفاوت معنیگونهافزایش سن گیاه افزایش یافت، ب

ی سلولی مرحله رویش دیواره بین میزان (>50/5P)داری

عضی تحقیقات با مرحله گلدهی و بذردهی مشاهده شد. ب

الیاف نامحلو  در شوینده خنثی و  مقدار ندداد نشان

 و یافت بلوغ گیاه ذرت کاهش مرحله پیشرفت بااسیدی 

الیاف نامحلو  در شوینده خنثی  مقدار میزان بیشترین

فروزمند )شد  مشاهده دانه ذرت شدن شیری مرحله در

تاثیر   (.2559و همکاران  ولکرو  2550و همکاران 

مرحله بلوغ هنگام برداشت بر مقدار فیبر در علوفه فصل 

گرم بستگی به نوع علوفه دارد. مرحله بلوغ هنگام 

 دیواره، سلولی دیوارهبرداشت اثر خطی بر مقدار 

 دونکر)ها دارد و لیگنین گراس سلولزسلولی بدون همی

 مراحل به نسبت وغبل مراحل در علوفه کیفیت (.1939

 عالوه علوفه سن افزایش با. است ترپایین بلوغ از قبل

 دیواره یابدکاهش می ساقه به هابرگ نسبت براینکه

 بنابراین یابدمی افزایش آن شدن لیگنینی و ساقه سلولی

و مارینس ) یابدمی کاهش سن افزایش با علوفه کیفیت

 دیواره با افزایش مرحله رشد میزان(. 2553همکاران 

-تفاوت معنیسلولز کاهش یافت ولی سلولی بدون همی

سلولز در سلولی بدون همی دیواره داری بین میزان

 مشخص مطالعات مراحل رشد گیاه مشاهده نشد. طبق

گیاهان  در بلوغ پیشرفت و رشد افزایش با که شد

(، لیگنین و سلولزهمی، سلولز) سلولی دیواره ایعلوفه

 تمایل( لیگنین و سلولز) سلولزهمی دونب سلولی دیواره

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

 هر در برگ تعداد که اندکرده گزارش (1991همکاران )

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

-می کاهش ذرت کامل رسیدگی تا مرحله فیزیولوژیک

 بدون سلولی دیواره، سلولی دیواره غلظت ،همچنین. یابد

کل  و پروتئین، خشک ماده و لیگنین، سلولزهمی

ذرت  گیاه هضم قابل غیرساختمانی هایکربوهیدرات

 به مرحله نسبت کامل رسیدگی مرحله در شده برداشت

مردان و شیری .یابدمی کاهش فیزیولوژیک بلوغ

( گزارش کردند که درصد پروتئین خام 1332) همکاران

 س رس با پیشرفت مرحله رشد کاهش و درصد دیوارها
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ا پیشرفت بلوغ مقدار تانن کل ب .یافتسلولی آن افزایش 

داری بین طوری که تفاوت معنیگیاه کاهش یافت ب

بذردهی مشاهده شد  مرحله رویشی با مرحله گلدهی و

(50/5>Pبا .) می افزایش کل تانن مقدار هابرگ توسعه-

 زرد هابرگ که زمانی و یابدمی و پس از آن کاهش یابد

 (.1990 ساتیلو  لیزرسد )می حداقل به شوندمی

بیشترین مقدار تانن متراکم طی مرحله گلدهی مشاهده 

داری وجود رشد تفاوت معنی شد اما بین مراحل مختلف

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

 متراکم یهاتانن درصد رشد افزایش با اس رس گیاه

 .یابدمی افزایش

 

 (درصد)رشد مختلف مراحل در سورگوم علوفه شیمیایی ترکیبات میانگین -1 جدول

 SEM P بذردهی مرحله گلدهی مرحله رویشی مرحله مراحل رشد   / ترکیبات شیمیایی

 b25/23 b21/21 a31/23 15/5 553/5 ماده خشک
 a33/11 c99/11 b13/13 29/5 5551/5 خاکستر

 a11/3 b11/1 c0/1 51/5 5551/5 خاموتینپر

 a53/2 b35/1 b53/1 10/5 552/5 خامچربی
 b92/15 a09/10 a59/11 39/5 553/5 سلولیدیواره
 سلولی دیواره

 سلولزبدون همی
 

21/39 

 

93/39 

 

11/12 

 

21/1 

 

223/5 

 a01/1 b12/5 b21/5 122/5 5559/5 کلتانن
 190/5 551/5 52/5 53/5 52/5 متراکمتانن

 

اثر مرحله رشد بر قابلیت هضم ماده خشک علوفه 

 سورگوم

پذیری مؤثر ماده  پذیری و تجزیه های تجزیهفراسنجه

خشک علوفه سورگوم در مراحل مختلف رشد در جدو  

تجزیه ماده میانگین بخش سریع ارائه شده است. 2

افزایش مرحله رشد کاهش  خشک علوفه سورگوم با

 مرحله رویشیداری بین معنی که اختالف یطوریافت، ب

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

تجزیه در مرحله رویشی و  بیشترین مقدار بخش کند

کمترین آن در مرحله بذردهی وجود داشت. همچنین 

نرخ ثابت تجزیه با رشد علوفه سورگوم کاهش نشان 

مرحله رویشی  داری بینای که تفاوت معنیداد، به گونه

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

پذیری مؤثر طی ساعات نرخ عبور با پیشرفت تجزیه

یافت که با کاهش  (>50/5P) داریرشد به طور معنی

با  ندگزارش کردکه ( 2512و همکاران )سالمون   نتایج

مطابقت  یابدپیشرفت بلوغ گیاه قابلیت هضم کاهش می

 گیاه سن افزایش با دادند نشان محققینمچنین ه .داشت

 وکاگسو  ) یابدمی کاهش خشک یماده هضم قابلیت

در گزارشات دیگر مشخص شد که با  (.1991کمسترا 

 بدون سلولیدیواره  و  دیواره سلولی خام، فیبر افزایش

هضم پس  قابلیت کاهش در داریمعنی اثر سلولزهمی

 (.1991اون )د های محصوالت غالت  دارمانده

 هايهمبستگی بین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه

 خشک ماده پذیريتجزیه

های تجزیه همبستگی بین ترکیبات شیمیایی با فراسنجه

ارائه  3پذیری ماده خشک علوفه سورگوم در جدو  

گردد همبستگی شده است. همان طور که مشاهد می

ذیری ماده پهای تجزیهخام با فراسنجه مثبتی بین چربی

خشک علوفه سورگوم مشاهده گردید. همبستگی بین 
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سلولز سلولی بدون همیسلولی و دیوارهدیواره

پذیری ماده خشک منفی بود. های تجزیهفراسنجه

همکاران  کمالک و ( و2555همکاران ) ابدولرازک و

 در نامحلو  فیبر بین نمودند گزارش (2550و  2551)

 ماده ایشدن شکمبه پدیدنا با اسیدی و خنثی شوینده

 همبستگی ایشکمبه پذیری تجزیه هایفراسنجه و خشک

. داشت که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت وجود منفی

 پذیریتجزیه هایفراسنجه خام و  بین پروتئین

 کمالک و نتایج با که داشت وجود مثبتی همبستگی

درصد پروتئین  افزایش. داشت مطابقت( 2551) همکاران

افزایش قابلیت هضم دارد )گنزالز  در داریمعنی اثر خام

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

 منفی همبستگی تانن متراکم با پذیریتجزیه سریع و نرخ

( 2551) همکاران کمالک و نتایج با که داشت وجود

 داشت. مطابقت

 

 سورگوم طی مراحل مختلف رشد پذیري ماده خشک علوفههاي تجزیهفراسنجه -2جدول

   

 

 مرحله رشد

 

 
a 

 
 *فراسنجه

b 

 

 
c 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 
 a2059/5 0191/5 a5291/5 a1321/5 a1351/5 a3999/5 رویشی

 b2351/5 0112/5 a5211/5 b139/5 b333/5 b3093/5 گلدهی
 b229/5 1991/5 b5252/5 c3913/5 c303/5 c3233/5 بذردهی

SEM 552/5 513/5 551/5 552/5 552/5 552/5 
P 553/5 513/5 551/5 5551/5 5551/5 5551/5 

a*- سریع               بخش با تجزیهb کند          بخش با تجزیهc پذیرینرخ تجزیه 

 

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

 

 
 

 

 پروتئین

 خام

 

 

 چربی

 خام

 

 

 سترخاک

 

 

 دیواره

 سلولی

 

 

 سلولزسلولی بدون همیدیواره

 

 

 تانن

 کل

 

 

 

 تانن متراکم

 92/5 بخش سریع تجزیه

(*21/5) 

93/5 

(12/5) 

33/5 

(3/5) 

99/5- 

(52/5) 

10/5- 

(01/5) 

99/5 

(11/5) 

01/5- 

(11/5) 
 32/5 بخش کند تجزیه

(33/5) 

9/5 

(19/5) 

11/5 

(92/5) 

03/5- 

(1/5) 

99/5- 

(53/5) 

93/5 

(19/5) 

39/5 

(90/5) 
 99/5 ثابت نرخ تجزیه

(52/5) 

99/5 

(11/5) 

11/5 

(09/5) 

92/5- 

(21/5) 

91/5- 

(29/5) 

93/5 

(12/5) 

19/5- 

(33/5) 

 باشد.داری می*اعداد داخل پرانتز سطح معنی

 اثر سیلو بر ترکیبات شیمیایی

وم در گترکیبات شیمیایی علوفه تازه و سیلو شده سور

میزان ماده خشک علوفه . شان داه شده استن 1جدو  

تازه سورگوم با سیالژ سورگوم تفاوت معنی داری 

محققین بیان مشابه نتایج آزمایش حاضر،  نداشت.

نوع  باتازه  پوست پستهکردند که میزان ماده خشک 

و باقری پور داری نداشت)تفاوت معنی آن سیلوشده

تر علوفه کمترین میزان خاکس همچنین (.2553همکاران 

بور مؤثر در نرخ ع پذيریتجزيه

 )درصد در ساعت(

مؤثر در نرخ عبور     پذیریتجزیه

 )درصد در ساعت(

 ترکیبات شیمیایی
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سورگوم در علوفه تازه آن مشاهده گردید ولی تفاوت 

داری با سیالژ آن نشان نداد. نتایج این آزمایش با معنی

 که گزارش کردند (1391نتایج مختارپور و همکاران )

نداشت  پسته خاکستر درصد بر تأثیری کردن سیلو

خام علوفه سورگوم با مقدار پروتئین .مطابقت داشت

. (P<50/5) یافت افزایشداری به طور معنیسیلو کردن 

 درصد مواقع برخی در است ممکن که است شده بیان

 آن علت که باشد اولیه ماده از بیش سیالژ خامپروتئین

 محلو  هایکربوهیدرات شدن کم و تجزیه به مربوط

 ریزش به مربوط امر این علت که معتقدند برخی. است

 بندیبسته و کردن خشک فرآیند طی رد یونجه هایبرگ

راین افزایش ببنا ،(1393 فرد اژدری) باشدمی کردن

. خام سیالژ ممکن است ناشی از این عامل باشدپروتئین

 دلیل به سیالژ در خاکستر و خامپروتئین بودن کمتر

 در مزیت یک عنوان به تواندمی بافری  رفیت کاهش

و همکاران، میرون ) شودمی محسوب سیالژ تهیه

 تازه علوفه در خامپروتئین بودن کمتر ولی ،(2550

 نقصان یک مغذی مواد کیفیت نظر از شیرین سورگوم

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

دار ن تحت تأثیر معنیمقدار پروتئین پسته با سیلو کرد

 سیلو  که اندداده نشان متعدد های. گزارشقرار نگرفت

-پروتئین و فیبر غلظت افزایش ثباع ذرت علوفه کردن

 و مک آلن و 1992و همکاران  هانت) شودمی  خام

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

با سیلو کردن تحت تأثیر  ولی گردید سورگوم مشاهده

محققین بیان کردند که مقدار معنی داری قرار نگرفت. 

و سیلو  خام تفاله گوجه فرنگی به صورت خشک چربی

 از (.1339)صفری و همکاران  داری نداشتتفاوت معنی

 وجود به آلی اسیدهای، محلو  هایکربوهیدرات تجزیه

 و شده حل اتر در چربی گیریاندازه زمان در که آیندمی

 چربی میزان نتیجه در و شوندمی حساب چربی جزو

سلولی و  میزان دیواره .شودمی برآورد  بیشتر سیالژ

با سیلو سلولز علوفه سورگوم دیواره سلولی بدون همی

دار مقدار آن کاهش یافت که البته تفاوت معنیکردن 

 خنثی هایشوینده در نامحلو  الیاف کمتر درصدنبود. 

 به شده سیلو علوفه به نسبت تازه علوفه در اسیدی و

 باشدمی سیالژ محلو  هایکربوهیدرات تخمیر دلیل

طی یک مطالعه عمل سیلو کردن (.  1993 هندرسون)

-همی بدون سلولی مقدار دیواره داری برتأثیر معنی

طوری که سیالژ تفاله فرنگی داشت بسلولز تفاله گوجه 

سلولز بیشتری همی بدون سلولیگوجه فرنگی دیواره

 همکاران و صفری) نسبت به تفاله خشک آن داشت

ای که مطالعه( در 1391مختاپور و همکاران ) (.1339

سلولی بدون  سلولی و دیواره انجام دادند مقدار دیواره

داری معنی تفاوتسلولز پسته پس از سیلو کردن همی

 مقدار که طوریب یافت کاهش کل تانن مقدار نداشت.

 تازه علوفه به نسبت داریمعنی کاهش سیالژ کل تانن

 دلیل به تانن مولکو  (.P<50/5)داد نشان سورگوم

 قطبی هایحال  در، قطبی هایگروه زیاد تعداد ودوج

 از مقداری است ممکن بنابراین. شودمی حل آب مثل

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

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

-معنی طور به سورگوم علوفه کردن سیلو با متراکم

 که کردند گزارش محققین .نگرفت قرار تأثیر تحت داری

 و 35 از پس هیدرولیز قابل هایتانن و متراکم هایتانن

 غیر. یافت کاهش داریمعنی طورب کردن سیلو روز 15

 دلیل به است ممکن سیلو شرایط در هاتانن کردن فعا 

 بزرگتر داخلی پلیمرهای به تبدیل و آنها پلیمریزاسیون

و همکاران  ری پورباق) باشد هاتانن اکسیداسیون یا و

 مولکولی وزن دارای بزرگتر پلیمرهای چون (.2553

 مغذی مواد با شدن باند برای آنها تمایل، هستند بیشتر

 سکسینا وپاترا ) شوند فعا  غیر یا و کرده پیدا کاهش

 محصوالت در متراکم تانن و فنولی ترکیبات کل (.2511

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

یافت)مختارپورو  درصدکاهش9/19قدارم به تانن کل اما

پسته  فرعی محصو  کردن سیلو با. (1391همکاران

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

 یافت کاهش آن خشک آفتاب محصو  به نسبت درصد
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 کاهشی همچنین محققین (.2551و همکاران وهمانی )

 از بعد بلوط نوعی هایبرگ تانن میزان در را داریمعنی

 (.1993 سینگو  ماکار) نمودند مشاهده کردن سیلو

 

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

 داریسطح معنی SEM علوفه سیلوشده علوفه تازه ترکیبات شیمیایی

 91/5 12/5 92/23 21/21 خشکماده
 91/5 93/5 13/12 99/11 خاکستر

 b11/1 a95/1 53/5 551/5 وتئینپر

 11/5 39/5 31/2 35/1 خامچربی
 31/5 15/1 19/13 09/10 سلولیدیواره
 سلولیدیواره

 سلولزهمیبدون
 

93/39 

 

51/31 

 

93/5 

 

50/5 
 a12/5 b13/5 59/5 52/5 کلتانن
 11/5 550/5 51/5 53/5 متراکمتانن

 

 :سورگوماثر سیلو بر قابلیت هضم ماده خشک علوفه 

پذیری ماده خشک پذیری و تجزیههای تجزیهفراسنجه

ارائه شده  0ه و سیلو شده سورگوم در جدو  زعلوفه تا

گردد بیشترین مقدار است. همان طور که مشاهده می

بخش سریع تجزیه و نرخ ثابت تجزیه در علوفه تازه 

مشاهده شد ولی مقدار بخش کندتجزیه سیالژ باالتر 

پذیری مؤثر ساعات نرخ عبور جزیهبود. میانگین ت

یالژ مشاهده شد که سمختلف در علوفه تازه بیشتر از 

 توسط که پژوهشی در دار نبود.ها معنیالبته این تفاوت

 کردن سیلو شد، انجام( 2559) همکاران وپیرمحمدی 

 پذیری تجزیه که شد باعث روز 10 مدت به انگور تفاله

با  هایبخش) آن یهافراسنجه و خشک ماده ایشکمبه

 تجزیه و تجزیه نرخ ثابت تجزیه، کند ، سریعتجزیه 

 توسط که دیگری تحقیق در. یابد کاهش( مؤثر پذیری

( 2550) فاضلی و امیری قفرو و( 1999) امیری قفرو

 که شد باعث پسته تفاله کردن سیلو پذیرفت، صورت

 با مقایسه در آن خشک ماده ایشکمبه پذیریتجزیه

 زدایی تانن که گرفتند نتیجه و یابد فزایشا خشک شکل

 این اصلی دلیل احتماالً نمودن سیلو فرآیند طی در

 .است بوده پذیریتجزیه افزایش
 

 پذیري ماده خشک علوفه تازه و سیلو شده سورگومهاي تجزیهفراسنجه -5جدول 

   

 

 نوع علوفه

 

 
a 

 
 *فراسنجه

b 

 

 
c 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 
 3093/5 333/5 139/5 5211/5 1012/5 2351/5 علوفه تازه

 3113/5 3921/5 1191/5 5239/5 029/5 2239/5 سیالژ

SEM 559/5 539/5 553/5 550/5 551/5 551/5 
P 911/5 913/5 931/5 51/5 113/5 209/5 

a* سریع               بخش با تجزیهb کند   بخش با تجزیهc پذیرینرخ تجزیه 

مؤثر در نرخ  پذیریتجزیه

 عبور )درصد در ساعت(
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 گیرينتیجه

با افزایش اصل از این آزمایش نشان داد که نتایج ح

رشد از ارزش کیفی و مقدار قابلیت هضم ماده خشک 

کاهش می یابد و این در شرایطی بود که تفاوت زیادی 

بین قابلیت هضم ماده خشک علوفه تازه و سیلو شده 

 کردن سیلو فرآیندسورگوم مشاهده نشد همچنین 

 کاهش جهت در مهم عامل یک عنوان به تواندمی علوفه

 .باشد مؤثر ایعلوفه  گیاهان در تانن مقدار

 

 مورد استفاده منابع

 بر خشک یونجه با ها آن از برخی مقایسه و یونجه سیالژ بر مختلف های افزودنی بیوشیمیایی اثر بررسی  .1393، آ فرد اژدری

 .مشهد فردوسی هدانشگا. ارشد کارشناسی نامه پایان. هلشتاین شیری گاوهای تولیدی عملکرد

 چنار یکه منطقه در مرتعی گیاهان از گونه شش غذایی تعیین ارزش .1332، ع چمنی و م مصداقی ،ا ف بلداجی، ع ح مردی شیر

 .113- 131 ص:ص ،او  شماره ،دهم سا ، طبیعی منابع و کشاورزی علوم مجله( .  استان گلستان) ت ه مراوه

 سیلو یا و خشک تفاله حاوی های جیره از استفاده تأثیر .1339 ع، طهماسبی و ع اصریانن ج، کوهسار بیات ر، زاده ولی ر، صفری

 ص:ص ،1 شماره ،2 جلد ایران، دامی علوم پژوهشهای هلشتاین. نشریه شیرده گاوهای تولیدی های ویژگی فرنگی بر گوجه شده

91-99. 

 گلیکو  اتیلن پلی با شده آوری عمل پسته فرعی محصوالت یالژس تاثیر .1391 ،طهماسبی ع ر و زاده ولی ،ع  ناصریان ،ا مختارپور

 دامی علوم پژوهشهای هلشتاین. نشریه شیری گاوهای عملکرد و تنی برون شرایط در گاز تولید فنولی و ترکیبات بر اوره و

 .00-12 ص:ص، 1 شماره، 1 ایران. جلد

 صنعتی دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان .شده سیلو و خشک پسته پوست هضم قابلیت و غذایی ارزش. 1390 ن، امیری غفرو

 اصفهان، ایران.

 کرج، دام، تغذیه سمینار سومین پسته. فرعی محصوالت سیلو کردن مختلف های روش مطالعه. 1331 ن و فضلی ه، امیری غفرو
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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. 
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