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دومواولچینعلوفهازسورگومسیالژپذیريتجزیهوايتغذیهارزشبررسی

2باشتنیمسلمو1عینیبهناز

چکیده
علوفه . آزمایشی انجام شدپذیري سیالژ سورگوم تجزیههاي فراسنجهترکیب شیمیایی و ربچین اثر بررسی به منظور

روز 80لیتري و به مدت 5/2هايکردن درون سطلسیلو. مورد استفاده قرارگرفتکردنسورگوم چین اول و دوم براي سیلو
سیالژ pHمیزان ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدي، نیتروژن آمونیاکی و .یافتانجام 
و بیشتر در چین دومشوینده خنثی و اسیدي و فیبر نامحلول درسیالژمیزان ماده خشک نتایج نشان داد،.گیري شداندازه

و نیتروژن 01/0P<.(pH(داري کمتر بودطور معنیخاکستر سیالژ در چین دوم به. )>01/0P(بودپروتئین خام در این سیالژ کمتر 
،خشکماده)aضریب (بخش سریع تجزیه). >01/0P(بیشتر بود سیالژ چین اول در و کربوهیدرات محلول در آب آمونیاکی 

براي پروتئین ) bضریب (بخش کند تجزیه . )>01/0P(دیده شدداري بیشتر در سیالژ چین اول به طور معنیNDFپروتئین خام و 
).>05/0P(داري باالتر از چین اول بوددر چین دوم به طور معنیبین تیمارها اختالفی نداشت ولی براي ماده خشک NDFخام و 

.دارا بودرا نسبت به سیالژ حاصل از علوفه چین دوم بیشتري غذاییسیالژ چین اول از ارزش که نشان دادنتایج این تحقیق 

سیالژ، سورگوم، چین، ترکیب شیمیایی : کلیديهايهواژ

مقدمه
ازیکـی Sorghum bicolor [L.] Moench)(سـورگوم 

جهـان خشـک نیمـه وخشـک منـاطق مهمايعلوفهگیاهان
سیالژيخشک،سبز،علوفهتامینبرايکهشودمیمحسوب

).26(شـود مـی استفادهآنازداممستقیمچرايبرايحتیو
رانـدمان بـاالي  جملـه ازخصوصـیاتی بـودن دارابـا ورگومس

عملکـرد سـریع، بسـیار رشدزیاد،زنیپنجهقدرتآب،مصرف
استبرخوردارزیادياهمیتازخوبنسبتاغذاییارزشوباال

با است که خوراك دام رگوم یک اگرچه پذیرش سیالژ سو. )3(
هایی از قبیل باالتر بودن میـزان فیبـر نـامحلول در    محدودیت

شوینده خنثی و اسیدي نسبت به سیالژ ذرت برخوردار است و 
ــاهش    ــر ممکــن اســت ســبب ک ــواي فیب ــودن محت ــاالتر ب ب

بـا ایـن   ). 27(نتیجه کاهش تولید شیر شودپذیري و درتجزیه
یالژ گــزارش کردنــد کــه ســ) 19(جــود بولســن و همکــاران و

کـه در  سیالژ جایگزین ذرت در گاوهـایی توان، سورگوم را می
گذشـته عمومـاً  در.بـه کـاربرد  میانـه دوره شـیردهی هسـتند   

مسـاعد  ذرتکشتبرايکهشدمیکشتمناطقیدرسورگوم
دــیهیبرايعلوفههايومــسورگپیدایشباامروزهلیکننبود،

در،شـوند یــمشناختههمايعلوفهومــنام سورگه بهـــک
تولیـد ذرتبـا برابـر مسـاعد محصـولی  وآلایـده شـرایط 

شاید،استعامل محدودکنندهرطوبتکهجاییدروکند،می
گیاهـان تولیددر.باشدداشتهذرتبهنسبتبیشتريمحصول

ازنیـز علوفـه تکیفیـ خشک،مادهبرعملکردعالوهاي،علوفه
ازتـابعی علوفـه هـر کیفیـت . اسـت اي برخوردارویژهاهمیت

ــی  ــل ژنتیک ــلوعوام ــیعوام ــت محیط ــی).18(اس ازیک
دردامـی محصـوالت وپـروتئین تولیـد مشکالتترینعمده
.هاسـت دامتغذیـه بـراي خاصشرایطدرعلوفهکمبودکشور
کـه استیدهگردباعثررمکهايسالیخشکایران،دراخیراً

سـایر بـه بیشتريتوجهدامدهندگانپرورشهموهم زارعین
بـه توجهباراعلوفهاینوکنندپیداسورگوماز جملههاعلوفه
کنندمصرفشدهسیلوصورتبهکشور،درمحدودرشدفصل

کشـاورزي تـرویج وتحقیقاتکه مرکزجامعیگزارشدر.)9(
سـیالژهاي پـذیري گـوارش نمیانگیاست،دادهارائهتگزاس

درمشـابه طـور بـه .بـود ذرتسـیالژ درصـد 2/94سـورگوم 
روشخشـک بـه  مادهپذیريتجزیهپتانسیلدیگريمطالعات

بـود سورگومسیالژازبیشترذرتسیالژدرنایلونیهايکیسه
گزارش کرد که اثر چین بر صفات زراعـی و  ) 12(مجیدي .)4(

اي کـه در چـین   است بـه گونـه  دارمورفولوژیک اسپرس معنی
ــت،    ــاع را داش ــرین ارتف ــین دوم کمت ــترین و در چ ــوم بیش س
همچنین اسپرس چـین سـوم بیشـترین و چـین دوم کمتـرین      

رضـایی و  . درصد ماده خشک را در منطقه مورد مطالعه داشـت 
سـیالژ اسـپرس   دریافتند که میزان ماده خشک ) 19(همکاران 

هاي بعدي تغییر ه در چینکحالیدر. در چین دوم افزایش یافت
در چین دوم کمتر بود، پروتئین خام داري نکرد، همچنینمعنی

وفـانورث . قـرار نگرفـت  دارتحت تاثیر معنیدر چین سوم اما 
پـروتئین میـزان دومچـین درکـه مشاهده کردند)6(راگستن 

هـدف از  .بـود اولچـین ازکمترفیبر خاممیزانوبیشترخام
ی اثر چـین بـر ترکیـب شـیمیایی و برخـی      این پژوهش بررس

توجـه با.پذیري سیالژ سورگوم بودخصوصیات کیفی و تجزیه
بـودن سـازگار واز ایـران وسیعیهايقسمتبودنخشکبه

درخصـوص انـدکی تحقیقـات خشـکی شـرایط بـه گیـاه این
هـدف از ایـن   .اسـت گرفتـه انجـام آنزراعـی بـه هايجنبه

و ارزش غـذایی سـورگوم در   ترکیب شـیمیایی تحقیق بررسی 
.بودهاي اول و دومچین

)behnaz_eyni@yahoo.com: ولونویسنده مس(کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند، -1
دانشگاه بیرجنددانشیار-2

29/2/94:تاریخ پذیرش20/5/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هاروشمواد و
در ابتداي مرداد در دو مرحله چین اول اي سورگوم علوفه

رشد مجدد گیاه در اواخر شهریور (و چین دوم 1391سال 
و پسچاپر بریده شدند به وسیلهها علوفه. برداشت شد) 1391

عملیات تهیه سیالژ دام،قیقاتتحایستگاهبهعلوفهانتقالاز
انجاملیتري5/2پالستیکی هايسطلدرعملاین.انجام شد

سیالژ سورگوم -1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از.گرفت
و به ازاي تیمار 2(سیالژ سورگوم از چین دوم- 2از چین اول 

سطحها،سطلپرشدنازبعد.)تکرار4تیمار هر
هالسطدربو سپسشدپوشیدهیکستپالاز طریق هاآن

ازدوروخشکخنک،یاتاقدرهاسطلخاتمهدر.شدندبسته
.شدبازروز80ازبعدسیلوهادرب .شدندنگهداريآفتاب نور
آغازهاآنازبردارينمونهعملسیلوهابدرکردنبازازبعد

.گردید
سورگومسیالژشیمیاییترکیباتتعیین

از جمله ماده خشک، پـروتئین  هاشیمیایی خوراكترکیبات 
محاسـبه  ) AOAC)2توصیه شـده  روشازخام و چربی خام

ون الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی و اسـیدي بـا روش     . شد
هـا  چربی خام نمونـه . گیري شداندازه) 28(و همکارانستوس
گیـري  دستگاه سوکسله اتوماتیک و با حالل هگـزان انـدازه  با

ها با استفاده از دسـتگاه کجلـدال   قدار پروتئین خام نمونهم. شد
هــا از کــوره بــراي تعیــین خاکســتر نمونــه.گیــري شــدانــدازه

غلظـت  گـراد اسـتفاده و  درجه سـانتی 550الکتریکی با دماي 
ــتگاه    ــک دس ــا کم ــیم ب ــدیم و پتاس ــعله س ــنج ش ــور س اين

)Flame Photometer (بــــراي . گیــــري شــــدانــــدازه
ــ  ــت فســـ ــین غلظـــ ــهتعیـــ ــا از روش فر در نمونـــ هـــ

و دســـتگاه اســـپکتوفتومتر ) Colorimetric(ســـنجیرنـــگ
)Spectophotometer, secomam, France (   و طـول مـوج

هـا طبـق   علوفـه آمونیـاکی نیتروژن. نانومتر استفاده شد430
کردنبازازو پستعیین گردید) 11(و همکاران یرالیستروش 
.شـد گیـري اندازههاسطلازکدامهرسیالژpHسیلوها درب

گرمی تهیه شد و به هر 50هاي بدین منظور از هر سیلو نمونه
وسـیله سـپس بـه   .لیتر آب مقطر اضـافه شـد  میلی450نمونه 

pH.کن خرد و با استفاده از پارچه متقال صاف گردیـد مخلوط
متــر دیجیتــال pHاز طریــقبالفاصــله عصــاره حاصــل  

)Metrohm Herisou, Model 140, Sweden( تعیــین و
قابل هضم، مصرف ماده خشک، ماده خشـک  .گردیدیادداشت

پیشنهادي هاي قابل هضم و ارزش نسبی خوراك طبق فرمول
.محاسبه شد) 21(رودر و همکاران

:کل مواد مغذي قابل هضم
})29/1 - ×ADF% + (35/101{

}NDF× 120{: مصرف ماده خشک
}ADF)× 779/0(–9/88{:ماده خشک قابل هضم

:ارزش نسبی خوراك
}775/0× ماده خشک قابل هضم × مصرف ماده خشک {

سورگومسیالژهاينمونهپذیريتجزیهتعیین
ازمطالعه،موردسیالژهايپذیريتجزیهتعیینبراي

ازیلونیناهايکیسه.شداستفادهنایلونیهايتکنیک کیسه
ازقبل.بودندمترسانتی15×10ابعادباپلی استرالیافجنس

وشدهخشکآوندرهاکیسهانکوباسیون،زمانهرانجام
پذیري تجزیهآزمایشانجامبه منظور.ددنشمیسپس توزین

اي هلشتاین مجهز به فیستوالي شکمبهگاودو راساز 
2آسیاب در اندازه با استفاده ازهانمونهابتدا. استفاده شد

مادهبراساسگرم4سیالژ،نمونههراز. شدندآسیابمترمیلی
هرايبر.شدریختهنایلونیهايکیسهو داخلبرداشتهخشک

.شدگرفتهنظردرکیسه4زمان انکوباسیونهردرتیمار
، 16، 8، 4، 2، 0هايزماندرهانمونهايشکمبهانکوباسیون

زمانهرپایانازسپ.گردیدنجامااعت س96و72، 48، 24
شدندشوو شستوشکمبه خارجازاهانکوباسیون،کیسه

سپس، که آب زالل و شفاف خارج شودطوريبه
آونداخلدرساعت48مدتبهشدهشوو شستهايکیسه

از تفاضل مقدار نمونه قبل و . شددادهقراردرجه70دمايبا
.د شدن محاسبه به عمل آمدانکوباسیون ناپدیبعد از

درخامپروتئینوي خشکمادهپذیريتجزیهضرایب
معادلۀ[P=a+b(1-e-ct)]ازاستفادهبابررسیموردهاينمونه

اجزايرحش.شدتعیین)17(دونالد و مکاورسکوف پیشنهادي
:استزیرصورتهبآن
P =پذیري تجزیهپتانسیل
a =تجزیه   سریعبخش
b =تجزیهکندبخش
c= تجزیهنرخثابت
t =انکوباسیونزمان

معادلۀازاستفادهباهانمونهمؤثرپذیريتجزیه
ED=a+{(b×c)/(c+k)}خروجینرخگرفتننظردرباو

. شدمحاسبه) AFRC)1طبق پیشنهاد 08/0، 05/0، 02/0
معادلهایناجزاي. انجام شدSASافزار نرممحاسبات آماري با

:ازتندعبار
ED =مؤثرپذیريتجزیه

k = عبورنرخثابت
a =تجزیه   سریعبخش
b =تجزیهکندبخش
c=تجزیهثابت نرخ

براي بررسی کیفیت سیالژ از شاخص کیفی سیالژ طبق 
و استفاده شد) 30(فرمول پیشنهادي زهرا ساریسیک و کلیک 

) 30-20(بین ه، چنانچه عددعدد نهایی به دست آمدبرمبناي
) 90- 70(خوب و ) 70- 50(متوسط، ) 50-30(کیفیت، بی

.خیلی خوب نامیده شد
ماده خشک ×Flieg point([ =]220) +2(شاخص کیفیت[

]) pH×40(-)15- سیالژ
آماريتجزیه

افزار نرازآزمایشیتیمارهايهايمیانگینمقایسهمنظوربه
استفادهGLMه رویاستودنتtآزمونو 9.1نسخه SASآماري 

NLINرویه از طریق پذیريتجزیههاي همچنین داده.شد
Yij= μ+ T + eij

Yij:مشاهدههرمقدار
μ :کلمیانگین
T :تیماراثر

eij :آزمایشی خطاي
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بحثونتایج
شـدن  پیش از سـیلو سورگوم ترکیب شیمیایی 1در جدول 

دهـد  نتایج نشـان مـی  . نشان داده شده استو سیالژ سورگوم 
افـزایش یافتـه   داريبـه طـور معنـی   ماده خشک در چین دوم 

افـزایش میـزان   توانـد مـی ، علت احتمالی آن )>05/0P(است
هـاي  ایـن نتـایج بـا یافتـه    . )29(باشـد ساقه گیاه در این چین 

هـا  کـه آن طـوري ، بـه ردداخـوانی  هـم ) 13(و تقیانیمحرري 
چین دوم یونجه ماده خشـک بیشـتري از چـین    گزارش کردند 

در چـین دوم  خام خاکستر خام، پروتئین خام و چربی .اول دارد
اهش میزان خاکسـتر در  ک. )>05/0P(داري یافتکاهش معنی

گزارش شـد  نیز )7(همکاران هاجیپنایوتو وچین دوم از سوي
رشد گیاه و مصرف مواد معـدنی از  شفزایابه دلیل که احتماالً

کاهش میـزان خاکسـتر   ) 29(ویر و همکاران.باشدگیاه میراه
درصـد در چـین دوم گـزارش    9درصد به 11خام یونجه را از 

بـه طـور   در علوفـه ذرت  پتاسیم و سدیم در چـین دوم  . کردند
داري کمتر از چین اول بودند، که علت احتمـالی کـاهش   معنی

کلمبینـی و  . )22(باشـد اهش این دو عنصر میخاکستر گیاه ک
در سـورگوم  کاهش پروتئین خام در چـین دوم را ) 5(همکاران 

فیبـر نـامحلول   . گزارش کردنددر اثر کاهش درصد برگ گیاه،
در شوینده اسیدي و خنثی در سـیالژ حاصـل از چـین دوم بـه     

عملکرداختالفاین.)>01/0P(داري افزایش یافتطور معنی
محیطیمساعدترشرایطوپنجهتعدادافزایشدلیلبهالًاحتما

درخنـک هـاي شبوشدیدنورباهمراهدماي کافیجملهاز
اسـنیمن و  هـاي یافتـه این نتایج بـا  .)9(استبودهدومچین

.ی داشتخوانهم) 25(جوبرت 
سورگومسیالژشیمیاییترکیببراثر چین

میـزان  . ده اسـت نشان داده شـ 1طور که در جدول همان
مـاده  . چربی خام تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قـرار نگرفـت  

سـیالژ کـه در طوريبه،خشک تحت تاثیر اثر چین قرار گرفت
کـه احتمـاالً  )>01/0P(چین دوم ماده خشک افـزایش یافـت  

دلیل افزایش تعداد پنجه و شرایط مساعدتر محیطی از جمله به
هاي خنک در چـین دوم  شبهمراه با نور شدید ودماي کافی 

و )>01/0P(فیبر نامحلول در شـوینده اسـیدي   . )10(باشد می
طـور  بـه چـین دوم درژفیبر نامحلول در شوینده خنثـی سـیال  

ــی ــت معنــ ــزایش یافــ ــن  )>05/0P(داري افــ ــه ایــ کــ
به دنبال افزایش محتـواي  رشد گیاهطی چین دوم و باها سازه

هـاي این نتـایج بـا یافتـه   د یابنافزایش میدیواره سلولی گیاه
خاکسـتر در برداشـت   .وانی داشتخهم)25(اسنیمن و جوبرت 
هـاي  یافتـه کـه ایـن نتـایج بـا     )>01/0P(دوم کاهش یافـت 
دریافتنـد  هـا آنکه طوريه، بمشابه بود)25(اسنیمن و جوبرت 

بـه  12ازسـورگوم با افزایش تعداد چین میزان خاکستر سیالژ 
چـین  در سـیالژ  میزان پروتئین خـام   .کاهش یافتدرصد 9

احتمـاالً خامپروتئینکاهش)>01/0P(پیدا کردکاهش دوم
جـداره وسـاقه صـد درو افـزایش بـرگ درصدکاهشدلیلبه

منبـع تـرین مهـم هـا بـرگ زیـرا .باشدچین دوم میدرسلولی
و با توجـه بـه   شوندمیمحسوبرویشیهاياندامدرپروتئینی

در چین اول در مرحلـه رویشـی و در چـین دوم در    که گیاه این
کل . )7(یابد باشد، لذا درصد برگ کاهش میمرحله زایشی می

، مصرف ماده خشک، ماده خشک قابل پذیرگوارشمواد مغذي
نشـان داده شـده   2هضم و ارزش نسـبی خـوراك در جـدول    

در سـیالژ چـین اول   سـازه  نشان داد که این چهار ، نتایجستا
به علت بیشتر بـودن  . )>01/0P(سیالژ چین دوم بودازبیشتر

نــوعی کــه ن دوم، ارزش نســبی خـوراك فیبـر در ســیالژ چـی  
، در ایـن سـیالژ کمتـر    شودمحسوب میشاخص کیفی علوفه

خـوانی  هـم )13(و تقیـانی محرري هاي این نتایج با یافته.بود
داشت و آنان دریافتند سـیالژ یونجـه چـین دوم ارزش نسـبی     

کـل مـواد مغـذي قابـل هضـم،      . ي از چـین اول داشـت  کمتر
مصرف ماده خشک، ماده خشک قابل هضـم نیـز بـا افـزایش     

).24(یافتکاهش NDFو ADFمیزان 

ترکیب شیمیایی گیاه و سیالژ سورگوم حاصل از چین اول و دوم پیش از سیلو کردن بر حسب درصد ماده خشک-1جدول
Table 1. Chemical composition of sorghum forage and silage of first and second cut before ensiling in terms of dry

matter content
گیاه چین مواد مغذي

اول
گیاه چین 

دوم
اشتباه معیار 

میانگین
سیالژ چین 

اول
سیالژ چین 

دوم
اشتباه معیار 

میانگین
سطح 

داريمعنی
سطح 

داريمعنی
b24/16a27/25171/0b35/16a42/25342/001/002/0ماده خشک

a88/14b79/11411/0a94/14b3/13281/006/001/0خاکستر
a09/2b31/1182/036/259/128/01/002/0چربی

a44/8b35/6032/0a54/8b8/6092/001/001/0پروتئین خام
b72/60a88/63571/0b67/64a68/70425/104/001/0خنثیفیبر نامحلول در شوینده

a11/37b04/35571/0b10/40a09/44484/001/006/0فیبر نامحلول در شوینده اسیدي
a012/0b005/0000/0a011/0b007/0000/001/001/0پتاسیم
013/0011/0000/0017/0013/0000/006/01/0فسفر
a38/0b25/0007/022/024/0003/066/001/0سدیم

.دار بین تیمارها استدهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
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حاصل از چین اول و دوم برر حسب درصد ماده خشکسیالژ سورگومغذاییارزش - 2جدول 
Table 2. Nutritional value of sorghum silage from first and second cut in terms of dry matter content

داريسطح معنیاشتباه معیار میانگینسیالژ چین دومسیالژ چین اول
a57/49b42/44621/001/0کل مواد مغذي قابل هضم

a85/1b69/1042/005/0مصرف ماده خشک
a62/57b55/54375/001/0ماده خشک قابل هضم

a06/83b77/71915/101/0ارزش نسبی خوراك
.دار بین تیمارها استدهنده اختالف معنیغیرمشابه در هر ردیف نشانحروف 

pH  ،کربوهیــدرات محلــول در آب کــه از ، نیتـروژن آمونیــاکی
گیـري شـدند و   اندازهاست،هاي کیفی سیالژ سورگومشاخص

اثـر تیمارهـاي   . اسـت نشـان داده شـده  3نتایج آن در جـدول  
pHري که کمتـرین  به طونشان داد،دار معنیpHآزمایش بر

علـت احتمـالی را   .)>01/0P(مربوط به سیالژ چـین دوم بـود   
نسبت افزایش تخمیر در سیالژ حاصل از چین دوم توان بهمی

هـاي محلـول   داد، بدین صورت کـه بـا مصـرف کربوهیـدرات    
سیالژ و تبدیل شدن بـه اسـیدالکتیک، میـزان آن در سـیالژ     

احتمـاال اسـیدالکتیک تولیـدي از ایـن مسـیر      . یابدکاهش می
همچنین کمترین نیتروژن . سیالژ شده استpHسبب کاهش 

به احتماال. )>01/0P(بود سیالژ چین دوم آمونیاکی مربوط به 
آن کــاهش در پــیدر ایــن ســیالژ و pHعلــت کمتــر بــودن 

باشد که سبب بهتـر شـدن سـطح پـروتئین خـام      پروتئولیز می
و کمتـــــر شـــــدن نیتـــــروژن آمونیـــــاکی ســـــیالژها 

تواند کم بـودن  ، همچنین علت احتمالی دیگر میشودسیلو می
این). 25(میزان ازت در علوفه برداشت شده از چین دوم باشد

که دریافتنـد در  )10(هاي کننینگتون و همکاران نتایج با یافته
ذرت نیتروژن آمونیاکی کمتر از چین دوم بـود چین اول سیالژ 

میزان کربوهیدرات محلول  سیالژ، درتیمـار  .نداشتخوانی¬هم
احتمـاال  . )>01/0P(حاصل از چین اول بیشتر از چین دوم بود

ه سلولی سیالژ حاصل از چـین  به دلیل کمتر بودن میزان دیوار
ترشـدن بخـش فیبـري سـهم     باشد، زیرا به دنبال کـم اول می

ــی  ــزایش مـ ــول افـ ــش محلـ ــدبخـ ــا  . یابـ ــایج بـ ــن نتـ ایـ
طـوري کـه   مطابقـت داشـت، بـه   ) 14(هاي مور و چرنی یافته

دریافتند با افزایش تعـداد چـین میـزان کربوهیـدرات محلـول      
ژ تحت تـاثیر  شاخص کیفی سیال. سیالژ سورگوم کاهش یافت

سیالژهاي حاصـل از  . دار تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتمعنی
.هر دو چین سورگوم، ازکیفیت خوبی برخوردار بودند

حاصل از چین اول و دوم سورگوم خصوصیات کیفی سیالژ –3جدول
Table 3. qualitative characteristics of sorghum silage from first and second cut

سطح معنی دارياشتباه معیار میانگینسیالژچین دومسیالژ چین اولامترپار
pH

a47/4b04/411/003/0
a44/14b13/759/00001/0)میلی گرم بر دسی لیتر(نیتروژن آمونیاکی

a12/18b36/1457/00098/0)گرم بر کیلوگرم(کربوهیدرات محلول
86/7241/76831/463/0شاخص کیفیت

خیلی خوبخیلی خوبکیفیت
.دار بین تیمارها استدهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان

4پـذیري سـیالژ سـورگوم در جـدول     نتایج ضرائب تجزیه
در سـیالژ چـین اول بیشـتر از   aضریب . نشان داده شده است

، علت احتمالی آن بیشتر بودن بخش >P)01/0(چین دوم بود
باشد که میمانده در سیالژ چین اول بوهیدرات محلول باقیکر

اي و بخـش سـریع تجزیـه    سبب افزایش ناپدید شدن شکمبه
ي مـاده خشـک   هرچه بخـش سـریع تجزیـه   . )15(شده است

سیالژ بیشتر باشد، سرعت تجزیه شدن بیشتر و ماندگاري غذا 
و سرعت عبور خوراك زیـاد شـده و در   متردر شکمبه حیوان ک

نیـز در  bضـریب  . )8(جه مصرف خوراك افزایش می یابدنتی
جایی که دیواره از آن. بوداولچین بیشتر ازدومسیالژ چین 

ــلولی  ــرار   درسـ ــک قـ ــاده خشـ ــه مـ ــد تجزیـ ــش کنـ بخـ
گیرد، لذا علت احتمالی ایـن افـزایش بیشـتر بـودن دیـواره      می

هـاي  یافتـه ایـن نتـایج بـا   . سلولی در سیالژ چـین دوم اسـت  
، بدین صـورت کـه   مطابقت داشت)8(پور و همکاران هدایتی 

سـورگوم ها دریافتند میزان بخش کند تجزیه در چـین دوم آن
داري هاي بعدي تغییر معنـی بیشتر از چین اول بود، اما در چین

در این آزمـایش  . را در میزان بخش کندتجزیه مشاهده نکردند
ز چـین  بیشـتر ا اولثابت نرخ تجزیه در سیالژ حاصل از چـین  

ســیالژ چــین اول پــذیري مــوثر تجزیــه. )>05/0P(بــوددوم
تـوان  علت احتمالی را می. نبوددار معنیافزایش یافت که البته

بستگی منفی بین میزان فیبر نامحلول در شوینده خنثـی  به هم
پذیري موثر نسبت داد، بدین صورت که با کاهش این و تجزیه

لبتـه ایـن افـزایش    پـذیري افـزایش یافـت کـه ا    بخش تجزیه
. دار نبودمعنی

حاصل از چین اول و دومپذیري ماده خشک سیالژ سورگومضرائب تجزیه- 4جدول
Table 4. Dry matter degredability Coefficients of sorghum silage from first and second cut

پذیري موثرتجزیه پذیري ماده خشکضرایب تجزیه تیمارها
08/0 05/0 02/0 c3 b2 a1

33/0 38/0 49/0 04/0 b 43/0 b 24/0 a سیالژ چین اول
29/0 34/0 44/0 01/0 a 58/0 a 14/0 b سیالژ چین دوم 
01/0 01/0 013/0 006/0 03/0 007/0 اشتباه معیار میانگین
11/0 18/0 34/0 03/0 04/0 00/0 داريسطح معنی

دار بین تیمارها استاختالف معنیدهندهحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
پذیريتجزیهنرخثابت: 3کند،پذیريتجزیهبابخش: 2تجزیه،سریعبخش: 1
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بخـش  اسـت، شـده نشـان داده 5طور که درجدول همان
در ســـیالژ چـــین اول بـــه طـــور    ) a(ســـریع تجزیـــه 

، )>01/0P(داري بیشتر از سیالژ حاصل از چین دوم بـود معنی
ست به علت بیشتر بـودن نیتـروژن آمونیـاکی سـیالژ     ممکن ا

جزیه باالسـت و در شـکمبه سـریع از    باشد که داراي سرعت ت
شود که سبب بـاال رفـتن بخـش    ها تجزیه میمیکروبطریق

در سـیالژ  aکمتر بـودن بخـش  . )20(سریع تجزیه شده است
بیشتر بـودن دیـواره سـلولی و بانـد     دلیلاحتماال به دومچین 

تئین با این بخـش باشـد کـه سـبب کـاهش بخـش       شدن پرو
نیز تحـت  cو bبخش . )14(شودمیخام پذیر پروتئین تجزیه

تجزیـه پـذیري مـوثر سـیالژ سـورگوم      .قرار نگرفـت اثر چین
هـاي عبـور   چین اول از سیالژ چین دوم در همه نرخحاصل از 
توان به بیشـتر  را میپذیري موثر باالتر بودن تجزیه.باالتر بود

پذیري موثر سـیالژ  بودن بخش سریع تجزیه و افزایش تجزیه
. هاي عبور نسبت داددر تمام نرخ

حاصل از چین اول و دومپذیري پروتئین سیالژ سورگومتجزیههاي فراسنجه-5جدول
Table 5. Protein degredability Coefficients of sorghum silage from first and second cut

ضرایب تجزیه پذیري پروتئینپذیري موثرتجزیه 
08/0 05/0 02/0 c3 b2 a1 تیمارها
33/0 a 36/0 a 41/0 a 03/0 25/0 27/0 a سیالژ چین اول
25/0 b 28/0 b 34/0 b 04/0 27/0 17/0 b سیالژ چین دوم
005/0 01/0 01/0 01/0 009/0 005/0 اشتباه معیار میانگین
00/0 02/0 03/0 51/0 27/0 00/0 سطح معنی داري

دار بین تیمارها است دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
پذیريتجزیهنرخثابت: 3کند،پذیريتجزیهبابخش: 2تجزیه،سریعبخش: 1

نشــان 6ول سـیالژ در جــد NDFپـذیري نتـایج تجزیــه 
در سیالژ حاصل از چین اول بیشـتر  aضریب .استشدهداده

تـوان چنـین   را مـی علت احتمالی. >P)01/0(از چین دوم بود
کربوهیـدرات محلـول   سیالژ چین اول حاوي تفسیر نمود که،

پذیري باالیی در شـکمبه  که تجزیهجایی و از آناست باالیی 
مخصوصـا  ي شـکمبه هـا بـاکتري به سـرعت از طریـق  ،دارد

دیـواره  تجزیـه افـزایش  و سبب شودمیمصرف هاسلوالیتیک
ایـن  ).16(مـی شـود  در سـاعات اولیـه هضـم    سلولی سـیالژ  

دلیـل  به دست آمـد ضریب در سیالژ حاصل از چین دوم کمتر 
احتمالی آن به بیشتر بودن فیبر نامحلول درشـوینده اسـیدي و   

هـا در شـکمبه   بمیکـرو گردد کـه از طریـــق  بـــرمیخنثی 
ه شده و سبب کاهش میزان بخـش سـریع تجزیـه    تر تجزیکم

و ثابت نرخ تجزیه تحـت تـاثیر اثـر    bبخش ).15(استشده
.چین قرار نگرفت

نتایج و بحث
به طور کلی با مقایسه سـیالژ حاصـل از چـین اول و دوم    

اي ســیالژ  تــوان نتیجــه گرفــت کــه، ارزش تغذیــه    مــی
ــین اول ب  ــل از چ ــی حاص ــین دوم م ــتر از چ ــرا  یش ــد، زی باش

چنـین  1هـم .پروتئین خام بیشـتر و ارزش نسـبی بیشـتري دارد   
خـوراکی کمتـري از   و داراي خـوش ترفیبريسیالژ چین دوم 

اي مـاده خشـک   پـذیري شـکمبه  تجزیـه .سیالژ چین اول بود
توانـد سـبب   سیالژ حاصل از چین اول بیشتر بود و این امر می

افزایش در پی آن باعثك در شکمبه و کاهش ماندگاري خورا
. مصرف خوراك در دام شود

حاصل از چین اول و دومسیالژ سورگومNDFپذیري ضرائب تجزیه-6جدول
Table 6. NDF degredability Coefficients of sorghum silage from first and second cut

تجزیه پذیري موثر NDFپذیري یهضرایب تجز تیمارها
08/0 05/0 02/0 c3 b2 a1

42/0 44/0 48/0 03/0 35/0 32/0 a سیالژ چین اول
33/0 35/0 38/0 03/0 34/0 23/0 b سیالژ چین دوم
22/0 02/0 02/0 007/0 007/0 01/0 اشتباه معیار میانگین
04/0 02/0 03/0 51/0 27/0 00/0 داريسطح معنی

دار بین تیمارها استدهنده اختالف معنیهر ردیف نشانحروف غیرمشابه در
پذیريتجزیهنرخثابت: 3کند،پذیريتجزیهبابخش: 2تجزیه،سریعبخش: 1
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Survey of Nutritive Value and Degradability of Sorghum Silage from
First and Second Cutting of Forage

Behnaz Eyni1 and Moslem Bashtani2

Abstract
In order to investigate effect of cutting on chemical composition and degradability

parameters of sorghum silage an experiment was don. Sorghum forage was used from first and
second cutting for ensiling. Ensiling was done in plastic buckets (2.5 kg weight) for 80 days.
The result showed that dry matter, neutral and acid detergent fiber in silage of second cutting
was higher (P<0/01) and crude protein was lower. Ash in silage of first cut was higher (P<0/01).
The ash of silage from second cutting was significantly lower (P<0/01). pH, N-NH3 and water
soluble carbohydate in silage of first cut was higher (P<0/01). Rapidly degradable fraction of
dry matter, crude protein and NDF in silage of first cut was higher (P<0/01). Based on the
results of this study silage of first cut have a higher nutritional value in contrast with silage of
second cut.
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