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مقايسه ارزش غذايي و خصوصيات تخمير شکمبهاي سيالژ تاج خروس سبز
(آمارانتوس هيپوکوندرياسوس) با سيالژ ذرت
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1دانشيار2،دانش آموخته کارشناسیارشد تغذیه دام و5استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران
3استادیار و 4استاد موسسه تحقيقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت95/10/13 :؛ تاریخ پذیرش96/04/17 :
چکيده1

سابقه و هدف :امروزه کشت گياهان علوفهای مقاوم و سازگار به شرایط خشک و کم آب در ایران از اهميت خاص ی برخ وردار
است .بر این اساس ،اخيراً گياه تاج خروس بهعنوان یک گياه زراعی از خارج از کشور وارد الگوی زراعی شده است .از آنجا که
تحقيقات بسيار اندکی در مورد امکان استفاده از این گياه بهعنوان خوراک دام انجام گرفت ه اس ت ،ل ذا ه د

از مهالا ه ا ر

بررسی امکان سيلو کردن این گياه و مقایسه آن با سيالژ ذرت بود.
مواد و روشها :علوفه تاج خروس سبز و ذرت پس از برداشت به قهاات  3-5سانتیمتری خرد شدند .به منظور تهيه سيالژ ،هر
دو علوفه بهطور جداگانه در داخل لولههای پلیاتيلن بهطول  75و قهر  16سانتیمتر (در  4تکرار) سيلو ش دند .پ س از گذش ت
زمانهای صفر 40 ،و  60روز پس از سيلو کردن ،درب سيلوها باز شد و از آنها نمونهبرداری صورت گرف ت .ترکي ب ش يميایی،
 ،pHخصوصيات شيميایی (کربوهيدراتهای محلول در آب ،نيتروژن آمونياکی و غلظت اسيدهای چ رب ف رار) ،قابلي ت هض م
(بهروش برونتنی) و کينتيک تخمير شکمبهای (بهروش آزمون توليد گاز) هر دو سيالژ در زمانهای صفر 40 ،و  60روز پ س از
سيلو کردن تايين شدند.
يافتهها :نتایج نشان داد که درصد ماده خشک و پروتئين خام علوفه تاج خروس در تمام زمانها بهطور مانیداری بيشتر از علوفه
ذرت بود ( .)P<0/05تفاوت درصد ترکيبات شيميایی (ماده خشک ،ماده آلی ،خاکستر خام ،پروتئين خام ،دیواره سلولی و دیواره
سلولی فاقد همی سلولز) در هر دو علوفه در زمان صفر با سایر زمانها ( 40و  60روز) نيز مانیدار بود ( .)P<0/05مقدار  pHو
نيتروژن آموني اکی در علوف ه ت اج خ روس در ه ر  3زم ان نمون هب رداری بيش تر از علوف ه ذرت ب ود ( .)P<0/05ام ا درص د
کربوهيدراتهای محلول در آب در علوفه تاج خروس کمتر از علوفه ذرت بود ( .)P<0/05همچن ين ،س يلو ک ردن (اث ر زم ان)
باعث کاهش مانیدار  pHو کربوهيدراته ای محل ول در آب در ه ر دو علوف ه در فاص له زم ان ب ين ص فر ت ا  40روز ش د
( .)P<0/05غلظت اسيد استيک ،اسيد پروپيونيک و کل اسيدهای چرب فرار در هر دو زمان  40و  60روز پس از سيلو کردن ،در
علوفه تاج خروس بهطور مانیداری بيشتر از علوفه ذرت بود ( .)P<0/05نتایج مربوط به تايين قابليت هضم نشان داد که درصد
قابليت هضم ماده خشک ،درصد قابليت هضم ماده آلی و محتوای ماده آلی قابل هضم در روز صفر در هر دو نوع علوفه یکس ان
بودند .اما درصد قابليت هضم ماده خشک در علوفه تاج خروس در روزهای  40و  60پس از سيلو کردن ،نسبت به علوف ه ذرت
*مسئول مکاتبهh_aliarabi@yahoo.com :
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افزایش مانیداری نشان داد ( .)P<0/05بر اساس نتایج آزمون توليد گاز ،داکثر ظرفيت توليد گاز ( )bو سرعت توليد گ از ()c
در هر سه زمان نمونهبرداری در علوفه تاج خروس بهطور مانیداری با علوفه ذرت تفاوت داش ت ( .)P<0/05همچن ين ،س يلو
کردن (اثر زمان) ،باعث کاهش مانیدار پارامترهای فوق شد.
نتيجهگيري :بهطورکلی ،با توجه به سهح مناسب پروتئين خام ،اجزای دیواره سلولی و نيز قابليت هضم علوفه تاج خروس و
خصوصيات سيلویی آن از قبيل  ،pHميزان کربوهيدراتهای محلول در آب ،این علوفه میتواند بهعنوان یک سيالژ با کيفيت در
تغذیه دام مورد استفاده قرار گيرد.
واژههاي کليدي :ترکيب شيميایی ،قابليت هضم ،کينتيک تخمير شکمبهای ،علوفه تاج خروس
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مقدمه
علوفه جزء اصلی غذای دامهای علفخوار را تشکيل میدهد و مصر

آن در تغذیه نشخوارکنندگان دارای اهميت

زیادی است .با توجه به اینکه بخش عمدهای از ارا ی کشور ما در منهقه خشک و کم باران واقع شده است ،لذا
کشت گياهانی که دارای سازشپذیری خوبی با شرایط کم آبی و تنش خشکسالی ایران بوده و هم دارای ارزش غذایی
نسبتاً خوبی هستند از اولویتهای این بخش میباشد .گياه تاج خروس (آمارانتوس )1در اصل جزو علفهای هرز
محسوب میشود .امروزه تاداد مادودی از ارقام آن بهصورت زراعی کشت میشوند ( .)21در طی دهه اخير ،کشت
تاج خروس در سهح وسيای از مناطق جهان مانند چين ،آسيای جنوب شرقی ،آفریقا و امریکا رایج شده است .در
ایران کشت اوليه آن در سال  1382در اهواز و پس از آن در کرج انجام شد .این گياه بهصورت یکساله ،تابستانه و با
ارتفاع زیاد (بين  180-240سانتیمتر) که سازگاری بسيار زیادی به مناطق گرمسير با روزهای آفتابی بلند دارد (.)2
یکی از این ارقام ،تاج خروس سبز (آمارانتوس هيپوکوندریاسوس )2میباشد که اخيراً بهمنظور کشت علوفه و نيز توليد
دارای استاداد خوبی از نظر تحمل

سيالژ از خارج از کشور وارد الگوی زراعی ایران شده است ( .)2زیرا از یک طر

شرایط نامناسب مانند خاک فقير ،محدوده تحمل دمایی زیاد ،مقاومت به خشکی و تشاشع و نياز آبی اندک بوده و از
طر

دیگر دارای سرعت رشد باال میباشد ( .)12از دیگر خصوصيات این گياه توليد بيش از  70تن علوفه تازه در

هکتار میباشد ( .)23گزارش شده است که علوفه تاج خروس دارای محتوی پروتئين باال ،سلولز پایين و قابليت هضم
مناسبی است که سبب شده است تا این گياه ،پس از تحقيقات بيشتر ،یک جایگزین مناسب برای علوفههای مرسوم
مانند یونجه و سيالژ ذرت مهرح شود ( .)11همچنين ارزش غذایی تاج خروس همتراز با علوفه غالت و سایر
محصوالت علوفهای است و از نظر پارامترهای کيفی ،در ردیف علوفه با کيفيت خوب تا عالی قرار دارد و میتوان آنرا
بهعنوان سيالژ مصر

نمود ( .)20بر این اساس ،درصد ماده خشک ،ماده آلی ،پروتئين خام و دیواره سلولی در تاج

خروس سبز بهترتيب  14/1 ،86/7 ،21/1و  43/1درصد گزارش شده است ( .)12اطالعات اندکی در خصوص ارزش
غذایی و قابليت هضم سيالژ تاج خروس وجود دارد .با این وجود ،گزارش شده است که استفاده از سيالژ تاج
خروس بهجای سيالژ ذرت تا  30درصد ماده خشک جيره برههای پرواری و نيز تا  21درصد ماده خشک جيره
گاوهای شيری اثر منفی بر عملکرد و سالمتی دام نداشت ( .)12امروزه تأمين مواد خوراکی ارزان قيمت یکی از
اولویتهای صنات دامپروری کشور ما میباشد .یکی از راهکارهای عملی برای رفع این مشکل ،شناسایی پتانسيلهای
موجود از قبيل توليد مواد خوراکی سازگار با شرایط اقليمی ایران است .از آنجا که گياه تاج خروس جدیداً به الگوی
زراعی ایران وارد شده و تحقيقات اندکی بر روی آن انجام گرفته است ،لذا هد

از مهالاه ا ر بررسی ارزش

غذایی ،خصوصيات تخمير شکمبهای و امکان سيلو کردن و مقایسه آن با سيالژ ذرت بود.
مواد و روشها
علوفه تاج خروس سبز  115روز پس از کاشت به همراه علوفه ذرت از مزرعه آزمایشی موسسه تحقيقات علوم دام ی
کشور واقع در شهرستان کرج برداشت و توسط دستگاه چاپر به قهاات  3تا  5سانتیمتری خرد شدند .از قسمته ای
مختلف هر دو نوع علوفه خرد شده که شامل مخلوط ساقه و برگ آن بود نمونهبرداری ش د (جما اً  24نمون ه) و ه ر

1- Amaranthus
2- Amaranthus hypochondriacus
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کدام از این نمونهها که شامل  12نمونه برای علوفه تاج خروس و  12نمونه نيز ب رای علوف ه ذرت بودن د ،ب هعن وان
تيمارهای آزمایشی به هر کدام از زمانهای صفر (روز سيلو کردن) 40 ،و  60روز پس از سيلو کردن و برای هر ک دام
از علوفههای فوق اختصاص یافت ( 4تکرار برای هر زمان) .قسمتی از نمونههای روز ص فر ه ر دو علوف ه در آون ب ا
دمای  60درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک شده و به منظور انجام آزمایشات بادی نگهداری شدند ،قسمت
دیگری نيز بالفاصله برای تايين  pHمورد استفاده قرار گرفت .برای سيلو کردن هر دو نوع علوفه (نمون هه ای روز 40
و  ،)60تاداد  16عدد لوله پلیاتيلن به طول  75و قهر  16سانتیمتر تهيه و هر ک دام از تکراره ا در داخ ل ی ک لول ه
ریخته شد .همزمان با پر کردن لولهها ،محتویات داخل آنها بهخوبی فشرده شده و در پایان ،دو طر

لوله کامالً مسدود

شد و در یک محل سرپوشيده نگهداری گردید .باد از سپری شدن  40و  60روز پس از سيلو کردن ،درب سيلوها ب از
شد .ابتدا  pHسيالژها تايين و بخشی از آنها بهمنظور آزمایشات بادی مجدداً در آون خشک شدند .بخ ش دیگ ری از
سيالژها نيز برای تايين نيتروژن آمونياکی و اسيدهای چرب فرار در دمای  -20درجه سانتیگراد منجمد شدند.
درصد ماده خشک و ترکيب شيميائی (ماده آلی ،خاکس تر خ ام و پ روتئين خ ام) طب ق روش  )1990( AOACو
دیواره سلولی مهابق با روش ونسوست و همکاران ( )1991و دیواره سلولی فاقد همیسولز نيز به روش ون سوس ت
( )1994تايين شدند ( 25 ،1و  .)26برای اندازهگيری  pHسيالژها ،در دود  50گرم نمونه تازه با  125ميل یليت ر آب
مقهر مخلوط شده و بهمدت یک ساعت ب هخ وبی ب هه م زده ش د و  pHآن ب ا اس تفاده از  pHمت ر رومي زی (م دل
 ،Weilheimآلمان) قرائت شد ( .)8مقدار کربوهيدراتهای محلول در آب با استفاده از دس تگاه اس پکتروفتومتر (م دل
 ،Varian Cary 100 concاستراليا) با روش فيتفول ( )2002و مقدار نيتروژن آمونياکی نيز بهروش استاکبری و اسکایف
( )1991تايين شدند ( 8و  .)22اسيدهای چرب فرار موجود در سيالژها بهوس يله دس تگاه گ از کروم اتوگرافی (م دل
 ،Agilent technology 6890Nآمریکا) و با استفاده از ستون  30 DB-FFAPمتری کاپيالری با قهر داخلی  0/32ميلی-
متر تايين شد .بررسی روند تخمير شکمبه با استفاده از آزمون توليد گ از و مه ابق دس تورالامل منک ی و اس تينگاس
( )1988انجام شد ( .)15برای این منظور ،بخشی از نمونههای خشک شده با استفاده از آسياب روميزی مجهز به ال ک
 1ميلیمتری آسياب شدند و مقدار  200ميلیگرم از نمونه خشک شده (در  3تکرار) به داخل هر ی ک از س رن ه ای
شيشهای ریخته شد و مقدار  30ميلیليتر مایع شکمبه بافری شده نيز به هر کدام از سرن ها ا افه گردید .مایع شکمبه
از  3رأس گوسفند نر مهربان مجهز به فيستوال تهيه گردید .این گوسفندان مهابق پيشنهاد  )1985( NRCاز خوراک ب ر
پایه علوفه (یونجه و سيالژ ذرت) تغذیه میشدند و روزانه  250گرم کنس انتره و  10گ رم مکم ل ما دنی و ویت امينی
دریافت میکردند ( .)17سرن ها پس از آماده شدن (بههمراه  3عدد سرن

بالنک) به داخل مام بنم اری ب ا دم ای

 39درجه سانتیگراد منتقل شدند و جم گاز توليد شده (بر سب ميلیليتر) در ساعات صفر72 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 ،
و  96ساعت پس از انکوباسيون ثبت شد .دادههای اصل از توليد گاز تجمای بر اساس ماادل ه بلوم ل و اورس کو
( )1993مهابق رابهه  1برازش شد (:)5
) )Y  b (1 - e-c(t -L

رابهه : 1
در رابهه  Y ،1جم گاز توليد شده در زمان ( tميلیليتر) t ،زمان انکوباسيون (ساعت)،

b

داکثر ظرفي ت تولي د

گاز (ميلیليتر) c ،سرعت توليد گاز (ميلیليتر بر ساعت) L ،فاز تأخير (ساعت) و  eعدد نپر بود.
قابليت هضم آزمایشگاهی بهصورت برونتنی و دو مر لهای با استفاده از روش تلی و تری ( )1963انجام پذیرفت
( .)24برای این منظور از شيرابه شکمبه  3رأس گوسفند نر مهربان مجهز به فيستوالی شکمبهای استفاده شد .دادههای
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اصل از آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و بهصورت اندازههای تکرار شده در زمان بررسی شدند (تيمارها به-
عنوان فاکتور اصلی و زمان بهعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند).
مدل آماری استفاده شده بهصورت  Yijk = µ + Ai + Eαik + Bj + ABij + Ebijkبود که در آن  Yijkمش اهده مرب وط
به تيمار  iو زمان اندازهگيری  jدر تکرار  µ ،kميانگين مشاهدات Ai ،اثر تيمار  Eαik ،iاش تباه اص لی در وا د اص لی
مربوط به سهح iام فاکتور  Aدر تکرار kام Bj ،اثر زمان اندازهگيری  ABij ،jبر ه م ک نش س هح iام ف اکتور اص لی و
سهح jام فاکتور فرعی و  Ebijkاشتباه فرعی بودند .تجزیه و تحليل دادهها با نرماف زار  SASوی رایش  9/1انج ام ش د.
دادههای مربوط به اسيدهای چرب فرار سيالژها با آزمون کراسکال -واليس نرمال شدند .مقایسه ميانگينها ب ا اس تفاده
از آزمون چند دامنهای دانکن و سهح خهای  0/05انجام پذیرفت.
نتايج و بحث
ترکيب شيميايي :نتایج مربوط به ترکيب شيميایی علوفه تاج خروس و ذرت در جدول  1نشان داده شده است .درصد
ماده خشک ،ماده آلی ،پروتئين خام ،دیواره سلولی و دیواره سلولی فاقد همی سلولز در علوف ه ت اج خ روس س بز در
تمام زمانهای نمونهبرداری ،تفاوت مانیداری با علوفه ذرت نشان داد ( ،P<0/05جدول  .)1در این رابهه ،درصد ماده
خشک و پروتئين خام علوفه تاج خروس بهطور مانیداری بيش تر از علوف ه ذرت ب ود ( .)P<0/05همچن ين ،ترکي ب
شيميایی علوفهها در زمان صفر تفاوت مانیداری با سایر زمانها (زمان های  40و  60روز) داشت ( .)P<0/05در ای ن
رابهه ،با افزایش مدت زمان سيلو کردن درصد ماده خشک در هر دو علوفه روند افزایشی یافت .اما درصد م اده آل ی،
پروتئين خام ،دیواره سلولی و دیواره سلولی فاقد همی سلولز روند کاهشی نشان دادند ( .)P<0/05ر ایی و همک اران
( )2009درصد ماده خشک علوفه تاج خروس در زمان قبل و باد از سيلو ک ردن را ب ه ترتي ب  21/6و  21/9درص د
گزارش کردند که با نتایج پژوهش ا ر تا دودی مهابقت دارد ( .)19الزم بهذکر است که مشابه نتایج گزارش شده
توسط ر ایی و همکاران ( ،)2009در مهالاه ا ر نيز درصد ماده خشک هر دو علوف ه در روز ص فر کمت ر از

د

مامول و استاندارد ( )DM> %25بود ( .)14زیرا در ال ا ر در ایران ،کشت ذرت و تاج خروس بهصورت کش ت
دوم و در تابستان انجام میشود ،لذا برداشت این گياهان در پائيز زمانی صورت میگيرد که گرما و تابش آفت اب ب رای
بلوغ گياه کافی نيست .در چنين شرایهی ،درصد ماده خشک علوفه برداشت شده کمتر از

د اس تاندارد خواه د ب ود

( .)18کریمی رهجردی و همکاران ( )2015گزارش کردند قبل از سيلو کردن علوفه تاج خروس درصد م اده خش ک،
ماده آلی ،پروتئين خام و دیواره سلولی آن بهترتيب  14/1 ،86/7 ،21/1و  43/1درصد و در علوفه ذرت نيز ب هترتي ب
 13/0 ،87/0 ،21/2و  41/1درصد بود که با نتایج تحقيق ا ر همخوانی داشت ( .)12همچنين این محققين گ زارش
کردند که پس از سيلو کردن و گذشت  5ماه ،درصد ترکيبات فوق در سيالژ تاج خروس بهترتي ب 12/8 ،86/0 ،23/0
و  41/9درصد و در سيالژ ذرت نيز  6/98 ،93/72 ،22/0و  52/8درصد بود ( .)12مشابه نتایج ما ،در پ ژوهش ایش ان
نيز سيلو کردن باعث افزایش درصد ماده خشک و کاهش درصد ماده آلی ،پروتئين خ ام و دی واره س لولی در ه ر دو
علوفه شد .افزایش درصد  DMمیتواند ناشی از خروج پس آب از سيالژها در طول زمان سيلو کردن باشد .همچن ين،
تخمير و مصر

کربوهيدراتهای محلول در آب ،شکسته شدن بخشی از م اکرومولکوله ا در

ين تخمي ر (مانن د

پروتئوليز پروتئينها و شکسته شدن اجزای دیواره سلولی) از یک سو و خروج بخشی از مواد مغ ذی محل ول آن ب ه-
همراه پسآب نيز از سوی دیگر باعث شد که درصد ماده آلی پس از سيلو کردن کاهش یابد (.)14
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جدول  :1ترکيب شيميايي سيالژ تاج خروس و ذرت در زمانهاي مختلف سيلو کردن (بر حسب درصد ماده خشک)
)Table 1. Chemical composition of amaranth and corn silages at different ensiling times (based on DM %
پروتئين خام دیواره سلولی دیواره سلولی فاقد همی سلولز
ماده آلی
ماده خشک
نوع علوفه
زمان نمونهبرداری
Sampling time
روز صفر
Day 0

Forage type
علوفه تاج خروس

20.55 a

86.63 b

13.30 a

39.28 b

26.07 b

93.94 a
0.119
<0.0001

7.31 b
0.335
<0.0001

65.27 a
0.284
<0.0001

36.55 a
0.424
<0.0001

Amaranth forage
علوفه ذرت
b
18.66
Corn forage
0.142
SEM
<0.0001
P-value

روز 40

سیالژ تاج خروس

Day 40

Amaranth silage
سیالژ ذرت
Corn silage
SEM
P-value

روز 60

سیالژ تاج خروس

Day 60

Amaranth silage
سیالژ ذرت
Corn silage
SEM
P-value

اثر زمان

روز صفر

Ensiling time

زمان × تيمار

DM

OM

CP

NDF

ADF

a

21.27

19.41 b
0.101
<0.0001
a

21.46

19.54 b
0.191
<0.0001
b

19.62

b

85.62

92.61 a
0.103
<0.0001
b

85.57

92.54 a
0.202
<0.0001
a

90.29

a

12.14

6.34 b
0.349
<0.0001
a

12.65

6.19 b
0.131
<0.0001
a

10.30

b

37.67

64.35 a
0.294
<0.0001
b

36.95

61.82 a
0.294
<0.0001
a

52.44

b

24.80

35.47 a
0.384
<0.0001
b

24.20

34.62 a
0.250
<0.0001
a

31.31

Day 0
روز 40
Day 40

20.34 a

89.11 b

9.24 b

51.01 b

30.14 b

روز 60
Day 60
SEM
P-value

20.50 a
0.110
<0.0001

89.06 b
0.097
<0.0001

9.43 b
0.172
<0.0001

49.39 c
0.211
<0.0001

29.41 c
0.229
<0.0001

P-value

0.9537

0.1747

0.1714

0.0014

0.8473

Treat × Time
رو متفاوت در هر ستون و هر بخش بيانگر تفاوت مانیدار در سهح خهای  5درصد میباشد.
 :SEMخهای استاندارد بين ميانگينها.
Means with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05).
SEM: Standard error of mean

کاهش درصد  CPدر طول زمان سيلو کردن ،ا تماالً بهدليل فرآیند پروتئوليز (تجزیه پروتئينها) صورت گرفته
است .با تجزیه پروتئينها ،بخشهای محلول آن ممکن است به همراه پسآب سيلو از آن خارج شده و در نهایت
مقدار پروتئين خام در سيلو کاهش یابد ( .)10بر این اساس ،گزارش شده است زمانی که علوفه سيلو میگردد ،تحت
تأثير فرآیند پروتئوليز ،مقدار نيتروژن پروتئينی که در علوفه تازه بيش از  25تا  90درصد نيتروژن کل را تشکيل میداد،
پس از تخمير در طول سيلو شدن به کمتر از  10تا  25درصد از نيتروژن کل کاهش مییابد ( .)10اما بر خال
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فوق ،در گزارش ر ایی و همکاران ( )2009درصد  CPدر علوفه تاج خروس سبز 11/6 ،درصد بود و سيلو کردن
باعث افزایش آن به  13/1درصد شد ( .)19اینطور به نظر میرسد که ناپدید شدن بخشی از مواد آلی محلول مانند
کربوهيدرات های محلول در آب در طی فرآیند سيلو کردن ،باعث بر هم خوردن نسبت وزنی سایر بخشهای مواد
مغذی باقيمانده از جمله  CPشده باشد و بدین ترتيب درصد  CPافزایش یابد.
درصد پایينتر اجزای دیواره سلولی ( ADFو  )NDFدر علوفه تاج خ روس در مقایس ه ب ا علوف ه ذرت در تم ام
زمانهای سيلو کردن ،نشاندهنده مناسب بودن این علوفه بهعنوان خ وراک نش خوارکنندگان م یباش د .زی را اف زایش
درصد اجزای دیواره سلولی سبب کاهش مصر

خوراک و انرژی در دسترس يوان م یش ود ( .)12ک اهش درص د

 NDFو  ADFطی سيلو کردن میتواند بهدليل هيدروليز اجزای دیواره سلولی طی فرآیند تخمير باشد .اما ميزان تجزی ه
همیسلولز در مقایسه با سلولز بيشتر بوده است .از دالیل تجزیه همیسلولز میتوان به فااليت آنزیمهای هم یس لوالز
موجود در علوفه ،همیسلوالز باکتریایی و هيدروليز توسط اسيدهای آلی توليد شده ط ی فرآین د تخمي ر اش اره نم ود
( .)14الزم به ذکر است که وجود اگزاالت و تيترات در برخی از ارقام تاج خروس سبب شده است که اثرات مفي د آن
در تغذیه دام کاهش یابد ( .)12اما ر ایی و همکاران ( )2009گزارش کردند که غلظ ت اگ زاالت و نيت رات در ت اج
خروس سبز کمتر از د مسموميتزا برای نشخوارکنندگان است ( .)19در گزارش اسلوگ و همکاران ( )2001درصد
 NDFدر ارقام مختلف تاج خروس بين  38تا  45درصد بود ( .)20ر ایی و همکاران ( )2009نيز درص د  NDFت اج
خروس سبز را  44/6درصد گزارش کردند که بيشتر از مقدار به دست آمده در تحقي ق ا ر م یباش د .عل ت ای ن
تفاوت ا تماالً مربوط به شرایط محيهی ،سن گياه و غيره میباشد (.)19
خصوصيات فيزيکي و شيميايي سيالژها :نتایج مربوط به خصوصيات فيزیکی و شيميایی علوفههای ت اج خ روس و
ذرت در جدول  2ارایه گردیده است .بين هر دو نوع علوفه از نظر مقدار  ،pHدرصد کربوهيدراتهای محل ول در آب
و نيتروژن آمونياکی در هر  3زمان نمونهبرداری تفاوت مانیداری مشاهده شد و در این رابه ه ،مق دار  pHو نيت روژن
آمونياکی در علوفه تاج خروس باالتر از علوفه ذرت بود .اما درصد کربوهيدراتهای محل ول در آب در علوف ه ت اج
خروس پایينتر از علوفه ذرت بود ( .)P<0/05سيلو ک ردن علوف هه ا (اث ر زم ان) ني ز باع ث ک اهش مان یدار  pHو
کربوهيدراتهای محلول در آب در فاصله زمانی بين روز صفر تا  40شد .در مهالاه کریم ی رهج ردی و همک اران
( )2015درصد کربوهيدراتهای محلول در آب در علوفه ذرت و تاج خروس به ترتي ب  11/2و  5/89درص د م اده
خشک بود که تا دودی با نتایج ما تفاوت داشت ( .)12بيان شده اس ت ک ه ترکي ب ش يميایی و ارزش غ ذایی ی ک
سيالژ بستگی به عوامل متاددی دارد .برخی از این عوامل بيولوژیکی و برخ ی دیگ ر تکنيک ی هس تند .ب هط ور کل ی
فاکتورهایی که در این زمينه نقش دارند ،شامل واریته گياه ،مر له بلوغ ،محتوای ماده خشک در موقع برداشت ،طول و
اندازه قهاات خرد شده ،نحوه سيلو کردن ،شرایط آب و هوایی و نوع افزودنی بهک ار رفت ه در س يلو م یباش د (.)13
کریمی رهجردی و همکاران ( )2015باد از  5ماه سيلو کردن ،مقدار  pHسيالژهای تاج خروس و ذرت را ب هترتي ب
 4/2و  3/82و مقدار نيتروژن آمونياکی آنها را نيز بهترتيب  4/20و  3/52درصد از کل نيت روژن گ زارش کردن د (.)12
مهابق جدول  ،2مقدار  pHدر روز  60در مقایسه با روز  40اندکی افزایش نشان داد .اما ای ن اف زایش مان یدار نب ود.
یکی از دالیل افزایش  pHدر روز  60پس از سيلو کردن را میتوان مرب وط ب ه اف زایش مي زان نيت روژن آموني اکی آن
دانست ،هر چند که این افزایش قابل مال ظه نيست .زیرا آمونياک به دليل خاصيت قليایی ،میتواند باعث اف زایش

pH

سيالژ گردد .مقدار  pHمهلوب برای یک سيالژ در محدوده  3/8-4/2میباشد ( .)8در تحقيق ا ر ،مقدار  pHسيالژ
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ذرت در زمانهای  40و  60روز پس از سيلو کردن در د مهلوب بود (بهترتيب  3/59و  .)3/61اما مقدار  pHس يالژ
تاج خروس در هر دو زمان فوق باالتر از مقدار گزارش شده توسط کریمی رهج ردی و همک اران ( )2015ب ود .ای ن
تفاوت ا تماالً بهدليل تفاوت در رقم گياه ،مر له رشد ،نحوه برداشت و سيلو کردن میتوان د باش د .مق دار  pHی ک
سيالژ بهشدت تحت تأثير درصد  DMو کربوهيدراتهای محلول در آب آن قرار دارد .در مهالاه ما ،مقدار  pHباالتر
در سيالژ تاج خروس بهدليل نوع گياه ،مر له رشد آن ،درصد باالتر  DMو درصد پایين تر کربوهيدراته ای محل ول
در آب آن و نيز اثر متقابل بين سایر ترکيبات شيميایی موجود در آن در قبل از سيلو کردن میباشد (.)12
جدول  :2خصوصيات فيزيکي و شيميايي سيالژ تاج خروس و ذرت در زمانهاي مختلف سيلو کردن
Table 2. Physical and chemical characteristics of amaranth and corn silages at different ensiling times
نوع علوفه
زمان نمونهبرداری
NH3-N
WSC
pH
Forage type
Sampling time
علوفه تاج خروس
1.60 a
3.73 b
5.38 a
Amaranth forage
روز صفر
علوفه ذرت
Day 0
0.33 b
20.02 a
5.70 b
Corn forage
0.057
1.766
0.037
SEM
<0.0001
<0.0001
0.0002
P-value
سیالژ تاج خروس
1.67 a
1.35 b
4.40 a
Amaranth silage
روز 40
سیالژ ذرت
b
a
b
Day 40
0.33
3.52
3.59
Corn silage
0.063
0.176
0.089
SEM
<0.0001
<0.0001
<0.0001
P-value
سیالژ تاج خروس
1.72 a
0.53 b
4.54 a
Amaranth silage
روز 60
سیالژ ذرت
Day 60

اثر زمان
Ensiling time

زمان × تيمار

Corn silage
SEM
P-value
روز صفر
Day 0
روز 40
Day 40
روز 60
Day 60
SEM
P-value
P-value

3.61 b
0.058
<0.0001

0.87 a
0.043
0.0002

0.40 b
0.077
<0.0001

5.54 a

11.88 a

0.96

4.00 b

2.44 b

1.00

b

c

4.07
0.046
<0.0001
<0.0001

0.70
0.618
<0.0001
<0.0001

1.06
0.047
0.1227
0.7755

Treat × Time
 :WSCکربوهيدراتهای محلول در آب (بر سب درصد ماده خشک) :NH3-N ،نيتروژن آمونياکی (بر سب درصدی از کل ماده خشک).

رو متفاوت در هر ستون و هر بخش بيانگر تفاوت مانیدار در سهح خهای  5درصد میباشد.
 : SEMخهای استاندارد بين ميانگينها.
WSC: water soluble carbohydrate (% DM), NH3-N: ammonia-N (% total N).
Means with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05).
SEM: Standard error of mean
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پایين بودن درصد کربوهيدراتهای محلول در آب در علوفه تاج خروس باعث شد که کيفي ت س يالژ آن نس بت
به سيالژ ذرت پایينتر باشد .زیرا باال بودن مقدار کربوهيدراتهای محلول در آب  ،شانس توليد یک سيالژ مرغ وب
را افزایش میدهد ( .)13از نظر تئوری مقدار کربوهيدراتهای محلول در آب برای یک تخمير مناسب در

دود 7-6

درصد ماده خشک توصيه میشود ( .)3سهح کربوهيدراتهای محلول در آب تحت تاثير عواملی مانن د گون ه ،رق م،
تغييرات آب و هوا ،مصر

کودهای شيميایی و مر له برداشت علوفه ق رار دارد و غلظ ت آن ب ا اف زایش س ن گي اه

کاهش مییابد ( .)13بخش کربوهيدراتهای محلول در آب علوفه در طی سيلو کردن توسط ميکروارگانيزمها ،بهویژه
باکتریهای توليد کنندة اسيد الکتيک مورد استفاده قرار میگيرند .با توليد اسيد الکتي ک pH ،س يالژ ب ه

د مناس ب

کاهش مییابد .باد از تخمير مقدار اندکی کربوهيدراتهای محلول در آب باقی میماند که ماموال مقدار آن کمت ر از
 2درصد مادة خشک است و غالبا عالوه بر گلوکز و فروکتوز اوی پنتوزها نيز میباشد ک ه ای ن ترکيب ات از فاالي ت
آنزیمی و هيدروليز اسيدی همیسلولزها آزاد میشود ( .)14گزارش شده است که اگر ميزان نيتروژن آمونياکی کمت ر از
 5درصد نيتروژن کل باشد ،کيفيت تخمير عالی بوده و سيالژ ایدهآل خواهد بود (.)6
در تحقيق ا ر ،درصد نيتروژن آمونياکی در هر دو علوفه مورد مهالاه کمتر از مقدار فوق بود .اما درصد آن در
تاج خروس در هر  3زمان نمونهبرداری باالتر از سيالژ ذرت بود .این و ايت ممکن است بهخاطر باال بودن درصد
 CPدر علوفه تاج خروس و نيز  pHسيالژ تاج خروس در مقایسه با سيالژ ذرت باشد ( .)12سرعت کاهش  pHعامل
مهمی در تايين ميزان تجزیه پروتئين است .اگر کاهش  pHبه آهستگی انجام گيرد ،پروتئين بيشتری تجزیه خواهد شد.
وجود مقادیر پایين کربوهيدراتهای محلول در آب  ،باال بودن پروتئينها و ظرفيت بافری ،منجر به کاهش آهسته

pH

در سيالژ میگردد که نتيجه آن مقاومت بيشتر ميکروارگانيزمهای نامهلوب و پایداری آنها در سيالژ شده و لذا
دآميناسيون اسيدهای آمينه افزایش خواهد یافت .این پدیده باعث افزایش غلظت نيتروژن آمونياکی میگردد (.)14
غلظت اسيدهاي چرب فرار :نتایج مربوط به غلظت اسيدهای چرب فرار موجود در علوفه تاج خروس و ذرت در
جدول  3ارائه شده است .غلظت اسيد استيک ،اسيد پروپيونيک و کل اسيدهای چرب فرار در هر دو دوره نمونه-
برداری (روزهای  40و  )60در علوفه تاج خروس به طور مانیداری بيشتر از علوفه ذرت بود ( .)P<0/05اما در رابهه
با اثر زمان نمونهبرداری ،فقط غلظت اسيد پروپيونيک تحت تأثير اثر زمان قرار گرفت و با افزایش زمان سيلو کردن،
مقدار آن کاهش مانیدار نشان داد ( .)P<0/05مشابه نتایج ما ،در مهالاه کریمی رهجردی و همکاران ( )2015پس از
گذشت  5ماه از زمان سيلو کردن ،غلظت اسيد استيک ،اسيد پروپيونيک و اسيد بوتيریک در سيالژ تاج خروس
بهترتيب  0/078 ،1/20و  0/047درصد ماده خشک بود (.)12
سيالژهای الکتيکی اوی مقادیر اندکی اسيد استيک بوده و ممکن است مقادیر ن اچيزی از اس يدهای بوتيری ک و
پروپيونيک نيز در آنها وجود داشته باشد ( .)13افزایش غلظت اسيدهای چ رب ف رار در س يالژ

اکی از ب روز ی ک

تخمير نامناسب یا تخمير ثانویه اسيد الکتيک به اسيد بوتيریک و تجزیه اسيدهای آمينه به آمونياک و توليد اسيد استيک
از اسکلت کربنی آنها و نيز اسکلت کربنی کربوهيدراتهای شکسته شده است .سيالژهای الکتيکی مهلوبتر هس تند،
زیرا قدرت اسيدیته اسيد الکتيک در مقایسه با سایر اسيدهای ف رار تولي د ش ده در س يلو بيش تر اس ت .تح ت چن ين
شرایهی ،اتال

ماده خشک و انرژی سيلو نيز به داقل میرس د ( .)14ب ر اس اس گ زارش م کدونال د و همک اران

( )1991افزایش مقدار آمونياک در سيالژ نشاندهنده تخمير کلستریدیومی میباشد ( .)14زیرا این باکتریه ا اس يدهای
آمينه را به آمونياک و سایر ترکيبات تخمير میکنند .این مسيرها سبب اتال
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گروه دیگر باکتریهای بیهوازی ،انتروباکترها هستند که ماموالً در  pHباالتر از  5فااليت م یکنن د .ای ن ب اکتریه ا،
قندها را عمدتاً به اسيد استيک تخمير میکنند .از آنجا که اسيد استيک در مقایسه با اسيد الکتيک ،اسيد ايفتری م ی-
باشد ،لذا به دليل عدم تثبيت  pHدر سيلو ،این باکتریها فاال شده و سبب اتال

ماده خشک و انرژی در س يلو م ی-

شوند .الزم به ذکر است که در شرایهی که تخمير سيلو از نوع الکتيکی باشد ،فااليت اینها کاهش مییاب د و اف زایش
توليد اسيد الکتيک سبب ممانات از فااليت این باکتریها میشود (.)14
جدول  :3غلظت اسيدهاي چرب فرار در سيالژهاي تاج خروس و ذرت (برحسب درصد ماده خشک)
)Table 3. Volatile fatty acids concentration in amaranth and corn silage (based on DM %
کل اسيدهای چرب فرار
اسيد بوتيریک
اسيد پروپيونيک
اسيد استيک
نوع علوفه
زمان نمونهبرداری
Sampling time
روز 40

Forage type
سیالژ تاج خروس

Acetic acid

Propionic acid

Butyric acid

Total VFA

Day 40

Amaranth silage
سیالژ ذرت
Corn silage
SEM
P-value

1.084 a

0.048 a

0.026 a

1.157 a

0.590 b
0.074
0.0006

0.000 b
0.003
<0.0001

0.000 b
0.058
<0.0001

0.590 b
0.075
<0.0001

روز 60

سیالژ تاج خروس

Day 60

Amaranth silage
سیالژ ذرت
Corn silage
SEM
P-value

اثر زمان

روز 40

Ensiling time

زمان × تيمار

1.029 a

0.036 a

0.0007

1.072 a

0.527 b
0.032
<0.0001

0.001 b
0.005
<0.0001

0.013
0.006
0.3683

0.541 b
0.034
<0.0001

Day 40
روز 60
Day 60
SEM
P-value

0.837

0.024 a

0.013

0.874

0.778
0.044
0.2068

0.018 b
0.001
0.0028

0.010
0.003
0.4076

0.806
0.044
0.1609

P-value

0.9350

0.0021

0.0006

0.6945

Treat × Time
رو متفاوت در هر ستون و هر بخش بيانگر تفاوت مانیدار در سهح خهای  5درصد میباشد.
 : SEMخهای استاندارد بين ميانگينها.
Means with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05).
SEM: Standard error of mean

قابليت هضم برونتني :نتایج مربوط به تايين قابليت هضم که از طریق روش برون تنی ب هدس ت آم ده اس ت ،در
جدول  4ارایه شده است .بر اساس جدول فوق ،درصد قابليت هضم ماده خشک به جز در زمانهای  40و  ،60درصد
قابليت هضم ماده آلی و محتوای ماده آلی قابل هضم در هر دو علوفه ت اج خ روس و ذرت در ه يک ی ک از  3زم ان
نمونهبرداری تفاوت مانیداری با هم نشان ندادند .اما با سيلو کردن علوفهها (اثر زمان) ،درصد قابليت هضم ماده آل ی
و محتوای ماده آلی قابل هضم تفاوت مانیداری نشان دادند (.)P<0/05
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کاهش قابليت هضم پس از سيلو کردن ممکن است به کاهش ميزان کربوهيدراتهای محلول آن مربوط باشد .زیرا
این بخش بهعنوان یک منبع تأمين کننده انرژی برای ميکروارگانيسمها در س يالژ محس وب م یگ ردد ( .)25همچن ين
خروج مواد مغذی از طریق خروج شيرابه و ذ

مواد سهل الهضم در طول زمان تخمير میتوان د منج ر ب ه ک اهش

قابليت هضم ماده خشک گردد .قابليت هضم ماده خشک علوفه تاجخروس در ارقام مختلف از  59تا  72درصد متغي ر
گزارش ش ده اس ت .همچن ين ،قابلي ت هض م آن تح ت ت اثير گون ه و رق م گي اه ق رار م یگي رد ( .)20در تحقي ق
اسویراسکيس( )2003درصد قابليت هضم دو رقم تاجخروس به ترتيب  60و  63/5درصد بود ( .)23در مهالاه کریمی
رهجردی و همکاران ( )2015نيز درصد قابليت هضم ماده خشک و ماده آلی بهروش درونتنی در سيالژ تاج خ روس
بهترتيب  68/0و  72/0درصد و در سيالژ ذرت  66/5و  70/1درصد بود ( .)12ر ایی و همکاران ( )2009نيز درص د
قابليت هضم ماده خشک تاج خروس قبل و باد از سيلو کردن را به ترتيب  71/2و  70/3درصد گزارش کردند ک ه ب ا
نتایج این تحقيق مهابقت دارد ( .)18در این رابهه ،گزارش شده است که کاهش قابليت هضم یک علوفه باد از س يلو
کردن (در مقایسه با زمان قبل از سيلو کردن آن) میتواند به دليل کاهش مقدار کربوهيدراته ای محل ول در آب آن و
تخليه سوبستراهای قابل تخمير آن در طول زمان سيلو کردن باشد (.)19
جدول  :4قابليت هضم برونتني سيالژ تاج خروس و ذرت در زمانهاي مختلف سيلو کردن (درصد)
)Table 4. In vitro digestibility of amaranth and corn silages at different ensiling times (Percentage
قابليت هضم ماده خشک قابليت هضم ماده آلی محتوای ماده آلی قابل هضم
نوع علوفه
زمان نمونهبرداری
Sampling time

Forage type

روز صفر

علوفه تاج خروس

Day 0

Amaranth forage

DMD
71.30

OMD
68.78

DOMD
59.58

علوفه ذرت
Corn forage
SEM
P-value

68.15
1.787
0.1284

67.32
1.814
0.4507

63.24
1.593
0.0615

روز 40

سیالژ تاج خروس

Day 40

Amaranth silage

69.95 a

66.67

57.08

Corn silage
SEM
P-value

66.10 b
1.222
0.0198

63.55
1.346
0.0596

58.74
1.199
0.2167

روز 60

سیالژ تاج خروس

Day 60

Amaranth silage

69.65 a

65.66

56.19

Corn silage
SEM
P-value

65.60 b
0.946
0.0052

63.44
1.149
0.1016

58.71
1.080
0.0583

اثر زمان

روز صفر

Ensiling time

Day 0

69.72

68.05 a

61.41 a

Day 40

68.02

65.11 b

57.91 b

Day 60
SEM
P-value

67.62
1.000
0.1148

64.55 b
1.084
0.0113

57.45 b
0.972
0.0016

P-value

0.8951

0.7502

0.5973

سیالژ ذرت

سیالژ ذرت

روز 40
روز 60

زمان × تيمار
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Treat × Time
 : DMDقابل هضم ماده خشک : OMD ،قابليت هضم ماده آلی :DOMD ،محتوای ماده آلی قابل هضم
رو متفاوت در هر ستون و هر بخش بيانگر تفاوت مانیدار در سهح خهای  5درصد میباشد.
 : SEMخهای استاندارد بين ميانگينها.
DMD: Dry matter digestibility, OMD: organic matter digestibility, DOMD: organic matter in dry matter digestibility
WSC: water soluble carbohydrate (% DM), NH3-N: ammonia-N (% total N).
Means with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05).
SEM: Standard error of mean

آزمون توليد گاز :نتایج مربوط به فراسنجههای تخمير شکمبه در آزمون توليد گاز در جدول  5ارایه شده است .مهابق
جدول فوق ،داکثر ظرفيت توليد گاز ( )bدر علوفه تاج خروس در هر سه دوره نمونهبرداری به طور مانیداری کمتر
از علوفه ذرت بود ( .)P<0/05اما سرعت توليد گاز ( )cو زمان تأخير ( )Lدر علوفه تاج خروس بيشتر از علوفه ذرت
شد (هر چند که مقدار  Lدر هر دو علوفه در روز  60تفاوت مانیداری نشان نداد) .اثر زمان نيز بر روی پارامترهای
فوق مانیدار شد و با افزایش زمان سيلو کردن ،این پارامترها در هر دو علوفه تغيير مانیداری نشان دادند (.)P<0/05
در فاز تأخير ،جمايت ميکروبی شکمبه تکثير مییابد و بر روی ذرات خوراک کلنی تشکيل میشود .این فرآیند
برای هضم ترکيبات نامحلول خوراک روری است .این فاکتور عمدتاً تحت تأثير محتوای دیواره سلولی غير قابل
هضم و نيز ميزان ترکيبات د مغذی علوفه میباشد ( .)7همانهور که قبال اشاره شد ،علوفه تاج خروس بهدليل دارا
بودن اگزاالت ،میتواند اثر منفی بر فااليت ميکروبی شکمبه داشته باشد .لذا ،زمان تأخير آن در مقایسه با علوفه ذرت
در زمانهای صفر و  40افزایش مانیداری نشان داد .اما در زمان  60سيلو کردن ،ا تماالً بخشی از این ماده د
تغذیهای در ين سيلو کردن تخریب شد و سبب گردید که زمان تأخير آن تفاوت مانیداری با علوفه ذرت نشان
ندهد .کاهش جم توليد گاز و سرعت توليد گاز ( )cو نيز افزایش زمان تأخير ( )Lبا افزایش زمان سيلو کردن
میتواند بهدليل کاهش ميزان کربوهيدراتهای محلول در سيلو مربوط باشد .زیرا این ترکيبات ،منبع تأمين کننده انرژی
برای ميکروارگانيسمهای شکمبه محسوب میشوند ( .)25توليد گاز ناشی از تخمير کربوهيدراتها به استات،
پروپيونات و بوتيرات است ( .)15همچنين ،تفاوت در محتوای ترکيب شيميایی خوراکها مثل نشاسته،
کربوهيدراتهای غير ساختمانی ،ماده آلی ،پروتئين خام ،دیواره سلولی ،دیواره سلولی فاقد همی سلولز و محتوای
کربوهيدراتهای محلول میتواند منجر به تفاوت در ميزان توليد گاز شود ( .)9بر خال

نتایج تلی و تری (جدول )4

که قابليت هضم هر دو علوفه در هر  3دوره زمان سيلو کردن عمدتاً تفاوت چندانی نداشتند ،اما مهابق نتایج جدول ،5
جم گاز توليد شده در سيالژ تاج خروس در هر  3دوره نمونهبرداری به طور مانیداری کمتر از سيالژ ذرت بود.
ممکن است تفاوت فرآیند توليد گاز در آزمون توليد گاز (هضم ميکروبی و شکمبهای) با روند هضم در آزمایش تلی
و تری (هضم ميکروبی  +هضم اسيدی و آنزیمی) در این خصوص اثر گذار باشد .کاهش توليد گاز در علوفه تاج -
خروس در مقایسه با علوفه ذرت ا تماالً مربوط به پایين بودن درصد ماده آلی و کربوهيدراتهای محلول در آب در
علوفه تاج خروس میباشد .زیرا اینها بهعنوان منبع انرژی و سوبسترای ياتی برای رشد ميکروارگانيسمهای شکمبه
هستند  .لذا با کاهش منبع انرژی ،فااليت متابوليکی آنها در شکمبه کاهش یافته و به تبع آن قابليت هضم نيز کاهش
مییابد (.)25
الزم به ذکر است که آزمون توليد گاز فقط صرفا هضم ميکروبی است .اما آزمایش تلی و تری هضم ميکروبی توأم
با هضم اسيدی است .از آنجا که هضم اسيدی میتواند اجزای خوراک را بهطور متفاوتتری در مقایسه با هضم
ميکروبی هضم کند ،لذا نسبت به آزمون توليد گاز نتایج متفاوتی میتواند داشته باشد .همچنين ،علیرغم اینکه در
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علوفه ذرت مواد بازدارنده وجود ندارد ،اما علوفه تاج خروس اوی اگزاالت و نيترات است ( .)12اگزاالت میتوانند
از طریق کاهش فااليت ميکروبی در شکمبه در فرآیند توليد گاز اخالل ایجاد کنند ( .)4اما در روش تلی و تری (در
مر له هضم اسيدی) ،این ترکيبات ممکن است اثرگذار نباشند.
جدول  :5فراسنجههاي تخمير شکمبهاي بهدست آمده از آزمون توليد گاز (به ازاي  200ميليگرم ماده خشک)
زمان نمونهبرداری
Sampling time

)Table 5. Ruminal fermentation kinetics obtained by gas test technique (for 200 mg DM
نوع علوفه
b

L

c

Forage type

علوفه تاج خروس
Amaranth forage

روز صفر

علوفه ذرت

Day 0

Corn forage
SEM
P-value

56.85 b

0.127 a

0.173 a

a

0.077 b

b

74.86
0.973
<0.0001

0.002
<0.0001

0.000
0.031
<0.0001

سیالژ تاج خروس
Amaranth silage

روز 40

سیالژ ذرت

Day 40

b

51.18

a

0.109

a

0.436

Corn silage
SEM
P-value

73.69 a
1.212
<0.0001

0.046 b
0.002
<0.0001

0.177 b
0.048
0.0017

Amaranth silage

50.93 b

0.107 a

0.342

a

b

سیالژ تاج خروس
روز 60

سیالژ ذرت

Day 60

Corn silage
SEM
P-value

72.75
0.993
<0.0001

0.042
0.001
<0.0001

0.276
0.036
0.1204

روز صفر
Day 0

a

65.86

a

0.102

b

0.087

روز 40

اثر زمان

Day 40

62.44 b

0.078 b

0.306 a

Ensiling time

روز 60
Day 60
SEM
P-value

61.84 b
0.671
<0.0001

0.075 b
0.001
<0.0001

0.309 a
0.029
<0.0001

P-value

0.0087

0.0006

0.0142

زمان × تيمار

Treat × Time
 :bداکثر ظرفيت توليد گاز (ميلیليتر بر  200ميلی گرم ماده خشک) :c ،سرعت توليد گاز (ميلیليتر بر ساعت) : L،فاز تأخير (ساعت).
رو

متفاوت در هر ستون و هر بخش بيانگر تفاوت مانیدار در سهح خهای  5درصد میباشد.

 : SEMخهای استاندارد بين ميانگينها.
b: asymptotic gas volume (ml/200mg DM), c: rate parameter (ml.h-1). L: lag time (h).
Means with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05).
SEM: Standard error of mean

نتيجهگيري كلی
باال بودن درصد پروتئين خام و پایين بودن درصد دیواره سلولی و دیواره سلولی فاقد همی سلولز در علوفه تاج
خروس در مقایسه با علوفه ذرت ،نشانه کيفيت مناسب آن میباشد .درصد قابليت هضم ماده خشک ،ماده آلی و ماده
آلی قابل هضم در ماده خشک در علوفه تاج خروس نسبتاً باال بود .همچنين ،درصد قابليت هضم هر دو گياه با سيلو
کردن کاهش یافت .بر اساس نتایج مربوط به ترکيب شيميایی و خصوصيات سيالژ تاج خروس ،این گياه میتواند به-
صورت سيلو شده در تغذیه دام مورد استفاده قرار گيرد.
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Abstract1
Background and objectives: Today, the cultivation of forage crops that are resistant and
adaptable to dry conditions and droughts is important in Iran. Therefore, recently amaranth as a
crop imported from abroad has entered to crop pattern of country. Since, very little research has
been conducted on the possibility of using this crop as an animal feed, so, the aim of this study
was to investigate the possibility of its ensiling and comparing with corn silage.
Materials and methods: Green amaranth and corn forages were chopped into 5-3 cm pieces
after harvesting. In order to produce silages, both forages separately were ensiled within
polyethylene pipes with a 75 cm length and a 16 cm diameter (four replicates). Silos were
opened and sampled at zero, 40 and 60 days after ensiling. Chemical composition, pH, chemical
characteristics (water soluble carbohydrates, ammonia nitrogen and volatile fatty acid
concentrations), digestibility (in vitro) and ruminal fermentation kinetics (gas production test) of
both silages were determined at zero, 40 and 60 days.
Results: Results showed that DM and CP of amaranth forage at all sampling times were
significantly higher than those of corn forage (P<0.05). Differences of all chemical
compositions (DM, OM, ash, CP, NDF and ADF) in both forages for day zero were significant
compared with other sampling times (days 40 and 60, P<0.05). pH and NH3-N in amaranth
silage at the three sampling times were higher than those of corn silage (P<0.05). But water
soluble carbohydrate (WSC) of amaranth was lower than corn silage (P<0.05). Also, ensiling
(time effect) decreased pH and WSC in both forages from day zero to day 40, significantly
(P<0.05). Concentrations of acetic and propionic acids and total volatile fatty acid of amaranth
silage at both 40 and 60 days after ensiling were significantly higher than corn silage (P<0.05).
Obtained results of digestibility showed that dry matter digestibility (DMD), organic matter
digestibility and organic matter in dry matter digestibility at day zero were similar for both
forages. However, DMD of amaranth at 40 and 60 days after ensiling was significantly higher
than corn silage (P<0.05). Based on results of gas production test, asymptotic gas volume (b)
and rate of gas production (c) at all the three sampling times in amaranth were significantly
lower than its counterpart (P<0.05). Also, ensiling (time effect) decreased significantly the
above mentioned parameters.
Conclusion: Overall, according to the appropriate level of crude protein, cell wall components and
digestibility of amaranth and its silage characteristics, such as pH and amount of the water soluble
carbohydrates, this forage can be used as a fine silage in animal nutrition.
Keywords: Chemical composition, Digestibility, Ruminal fermentation kinetics, Amaranth forage.
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