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مقایسه ترکیبات شیمیایی ،خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم
علوفهای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز
2

*عبداله کاویان ،1کاظم یوسفی کالریکالیی ،2کریم نوبری

1مربی پژوهشی ،عضو هیاتعلمی بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران2 ،استادیار ،عضو هیاتعلمی بخش تحقیقات علوم دامی  ،مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
تاریخ دریافت98/03/12 :؛ تاریخ پذیرش98/09/19 :

چکیده

1

سابقه و هدف :کاشت گیاهان علوفه ای با توان تولید و کیفیت باال و سازگار با شرایط آب و هوایی ایران به دلیل کمبوود علوفوه
در ایران مورد توجه زیادی قرار گرفتهاست .امروزه عالوه بر ارقام بومی متداول ،کشت ارقام هیبرید پر محصول سورگوم در ایران
رو به افزایش است .سورگوم نه تنها از عملکرد باالئی برخوردار است بلکه با شرایط اقلیمی اکثر مناطق ایران به خصوص مناطق
خشک و معتدل سازگاری خوبی دارد .سورگوم از مهم ترین گیاهان علوفه ای مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست که بوه علوت
سازگاری با شرایط گرم و تا حدی شوری خاک و باال بودن بازده مصرف آب میتواند تولید خوبی داشته باشد .ایون گیواه قوادر
است که آب را بهتر دیگر علوفها جذب کند .هدف از این تحقیق تعیین میزان عملکرد ،ترکیبات شویمیایی  ،خوواص سویلویی
ونیزتخمین انرژی متابولیسمی ،قابلیت هضم ماده آلی  ،قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک و اسویدهای چورب فورار بوه روش
تولید گاز ارقام سورگوم علوفه ای بود.

مواد و روشها :این آزمایش به منظور تعیین میزان عملکرد ،ترکیبات شیمیایی ،خوواصسویلویی ،تخموین انورژیمتابولیسومی و
اسیدهای چورب فورار ،قابلیوت هضوم موادهآلوی ،قابلیوت هضوم موادهآلوی در مواده خشوک ارقوام سوورگوم علوفوهای شوامل:
 ICRISAT632×R165 ،ICRISAT623×R165 ،ICRISAT625×R165 ،ICRISAT520×R166و feed speed

(اسپیدفید) به روش تولیدگاز در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تکرار انجام شدهاست .ارقام سورگوم خوردشوده در قععوات 2
سانتیمتری در سعلهای  10کیلویی فشرده و ذخیرهگردید .بعد از  45روز ماده خشک ،پروتئینخام ،چربیخام ،الیواف نوامحلول
در شویندهاسیدی و خاکسترخام ،قندهایمحلول و ازت آمونیاکی مواد سیلویی اندازهگیری شد.
یافتهها :بیشترین عملکرد ماده خشک و پروتئینخام ( کیلوگرم در هکتار) مربوط بوه سوورگوم رقوم  ICRISAT520 ×R166و
کمترین عملکرد مربوط به سورگوم اسپیدفید بود .نتایج نشانداد که هیبریدهای سیلوشده در ایون آزموایش از نظور درمود مواده
خشک ،مادهآلی ،پروتئین خام ،چربیخام ،خاکسترخام ،الیافنامحلول در شویندهاسیدی ،قندهایمحلول و ازتآمونیاکی اخوتالف
معنیداری باهم دارند .رقم  ICRISAT625×165دارای بیشترین مقدار گازتجمعی ،انرژی متابولیسمی ،قنودمحلوول ،اسویدهای
چرب فرار و چربیخام بود .اموا رقومهوای  ICRISAT520 ×R166و  ICRISAT632×R165دارای مقوادیر کمتوری بودنود.
*نویسنده مسئولabdolah_kavian@yahoo.com :
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اختالف بین ارقام سورگوم از نظر تخمین میزان قابلیت هضم مادهآلیو قابلیتهضم مادهآلی در مادهخشک با استفاده از میزان گاز
تولیدی معنیدار نبود.

نتیجهگیری :بر اساس نتایج این تحقیق ،رقم  ICRISAT520×R166از نقعه نظر تولید ماده خشک ( 18487کیلوگرم در هکتار)
وتولید پروتئین ( 1400کیلوگرم در هکتار) قابل تومیه برای کشت در استان گلستان میباشد  ،اما رقم ICRISAT625 ×R165

بهدلیل مقدار انرژی قابلمتابولیسم و مادهآلی قابل هضم بیشتر نسبت به بقیه ارقام ارجحیت دارد.
واژههای كلیدی :آزمون گاز ،ارزش غذایی ،خصومیات تخمیر ،سورگوم علوفهای،

مقدمه

گووزارشنمووود( .)21در آزمووایش دیگوور مووادهخشووک،
3

کاشت گیاهان علوفهای با توان تولید و کیفیت باال

پووروتئینخووام و فیبرنووامحلول در شووویندهاسوویدی

و سازگار با شرایط آبوهوایی ایران بوه دلیول کمبوود

سورگوم علوفوهای بوه هنگوام سویلوکردن بوه ترتیوب

علوفه در ایران مورد توجه زیادی قورارگرفتوه اسوت.

 10/6 ،22/2و  40/7درمووود گوووزارشگردیووود(.)11

امروزه عالوه بور ارقوام بوومی متوداول ،کشوت ارقوام

فضووایلی و همکوواران ( ،)2006میووزان موواده خشووک،

هیبرید پر محصول سورگوم در ایوران رو بوه افوزایش

پووروتئینخووام ،فیبرخووامنووامحلول در شووویندهخنثووی و

است .سورگوم نه تنهوا از عملکورد بواالئی برخووردار

فیبرنامحلول در شویندهاسیدی را به ترتیوب ،7/9 ، 24

است بلکه بوا شورایط اقلیموی اکثور منواطق ایوران بوه

 61و  34درمد و  pHرا در سوورگومعلوفوهای سویلو

خصوص مناطق خشوک و معتودل سوازگاری خووبی

شده برابر  3/78گزارش نموود ( .)12در یوک تحقیوق

دارد .سورگوم با نام علمی "سوورگوم بوی کوالر" 1بوه

ضوومن بررسووی ترکیبووات شوویمیایی  12رقووم هیبریوود

علت دارا بودن ویژگیهایی از جمله روز کوتواهبوودن،

سورگوم سیلوشده ،میانگین  pHبرابور  ،3/81میوانگین

نحوه فعالیت روزنهای و سیستم ریشهای قوادر اسوت

درمد ازتآمونیاکی برابور  3/54درمود از ازتکول و

که آب را بهتر جذب کند .این گیاه از مهمترین گیاهان

میانگین مادهخشک ،پروتئینخام ،فیبرخام نامحلول در

علوفهای مناطقخشک و نیمه خشک دنیاسوت کوه بوه

شویندهخنثی و فیبرنامحلول در شویندهاسیدی قبول از

علت سازگاری با شرایط گرم و تا حدی شوری خواک

سیلوکردن به ترتیوب  67/93 ،10/65 ،32/01و 35/07

و بواالبوودن بوازده مصورف آب مویتوانود در عور

درمد گزارششد (.)24

جغرافیایی  40درجه شمالی تا  40درجه جنووبی کوره

بر اساس تحقیق خلیلیمحلوه وهمکواران (،)1386

زمین تولید خوبی داشته باشد(.)2

اثوور رقووم بوور میووزان پووروتئینخووام در سووورگومهووای

ماهانتووا ( ،)2005در سوویلوی دورقووم سووورگوم

هیبریوودی معنوویدارموویباشوود بووهطوووریکووه رقووم

هیبریدی ،میزان  ،pHرا در نمونه اول و دوم بهترتیوب

هیبریداسپیدفید با  11/87درمود و رقوم شووگریز بوا

4/2 ،3/8؛ و میزان فیبر نامحلول در شووینده خنثوی 2و

 10/24درمد کمترین میزان پروتئینخام را دارا بودند

پروتئینخوام در نمونوه اول را بوه ترتیوب  65و 5/24

( .)17وارد و همکاران ( ،)2000آزمایشی را به منظور

درمد و در نمونه دوم بهترتیب  55/3و  7/43درمود

تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضوم سویالژ تهیوه
شده ازعلوفه ی سورگوم علوفوهای ،ارزنمرواریودی و

]1. Sorghum bicolor [L.
2. Neutral Detergent Fiber

3. Acid Detergent Fiber
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ذرت مناطق گرمسیری انجام دادند و نتیجه گرفتند کوه

تفاوت محیط شکمبه حیوانوات موورد اسوتفاده ،نتوایج

 pHسیالژ سورگوم ،ارزن مرواریدی وذرت بهترتیوب

مربوط به روش کیسههای نایلونی مویتوانود تغییورات

برابر  4/50، 4/09و 3/96بود  .در ایون تحقیوق چنوین

باالیی داشته باشد .در روش آزمون گاز ،تولیود بواالی

گووزارششوود کووه ارزن مرواریوودی مرغوبیووت کمتووری

گاز نشاندهنده باالبودن انرژی قابلمتابولیسم ،نیتروژن

جهت تهیهی سویالژ دارد ولوی سوورگوم علوفوهای و

قابل تخمیر (قابول تجزیوه در شوکمبه) و دیگور موواد

ذرت مناطق گرمسیری بهطور ویوژه مویتوانود جهوت

مغذی موردنیاز برای فعالیتهای میکروارگانیسمهوای

سیلوکردن کشتگردند(.)48

شکمبهای است (.)45

بین و همکاران ( ،)2002در آزمایشوی  97هیبریود

هوودف از ایوون تحقیووق تعیووین میووزان عملکوورد،

سووورگوم علوفووهای را بووا ذرت علوفووهای در مرحلووه

ترکیباتشیمیایی ،خواصسیلویی ونیوزتخمین انورژی-

دانهخمیری مورد مقایسه قراردادنود .میوانگین موادهی-

متابولیسمی ،قابلیت هضم مادهآلی ،قابلیت هضم ماده-

خشک ،پروتئینخام ،فیبورخوام نوامحلول در شووینده-

آلی در ماده خشک و اسیدهایچورب فورار بوه روش

خنثی ،مواد حامل از شوویندههوای اسویدی ،مجموو

تولیووودگووواز ارقوووام سوووورگوم علوفوووهای شوووامل:

مواد مغذّی قابلهضم ،لیگنین و قابلیت هضم حقیقی-

×R166

×R165 ،ICRISAT520

،ICRISAT625

آزمایشگاهی سورگوم علوفهای بهترتیب برابور ،7 ،35

×R165

×R165 ،ICRISAT623

ICRISAT632

 3/1 ،67 ،26 ،46/9و 77/7درمد بوود .میوزان تولیود

واسپیدفید بود.

علوفه ی تر در سورگوم در مقایسوه بواذرت بیشوتر و
برابوور 53/62توون در هکتووار بوووده اسووت ( .)7معالع وه

مواد و روشها
آزمایش در دو مرحله انجامشد :در مرحلوهاول 11

دیگوری کوه توسوط کولوومبینی و همکواران ()2010
انجامشد نشان داده شد که پتانسیل تجزیهپذیری مواده-

رقم سورگوم علوفهای شامل،ICRISAT625×R165 :

خشک به روش کیسوههوای نوایلونی در سویالژ ذرت

،CRISAT632×R165

،ICRISAT520×R161

بیشتر از سیالژ سورگوم میباشد ( ،)11اموا در تحقیوق

،ICRISAT489×R165

،CRISAT707×R166

وارد و همکاران ( ،)2000بین قابلیتهضم سیالژذرت

،ICRISAT73×R161

،ICRISAT101×R161

و سورگوم تفاوتی مشاهده نشد ،همچنین سیالژ هر دو

،ICRISAT623×R165

،ICRISAT520×R166

علوفه به خوبی حفظ شده و  pHآنهوا بوهترتیوب برابور

 ICRISAT493×R161و  Speed feedدر شووورایط

 3/9و  4/09بووده اسووت ( .)49بور اسوواس گوزارش

مزرعه ای یکسان و در تواریخ  15اردیبهشوت کشوت

میرون ( 2005و ،)2006قابلیت سویلوشودن سوورگوم

گردید.
بذر هر یک از ارقام بهطور جداگانه در چهار خوط

تحت تأثیر ژنتیک ،مرحلهرشدو میزان آبیاری میباشود

به طول  6متر و فامله بوتههای روی خعوط حدود 5

( 29و .)30
روشهای مختلفی برای تعیین ارزش غذایی موواد

سانتیمتر و فامله خعوط از یکدیگر  60سانتیمتر در

خوراکی مورد پذیرش قرار گرفته است که میتوان بوه

نظر گرفتهشد .علوفهی هر رقم  80روز بعد ازکشت و

روش کیسههای نایلونی و روش تولیدگاز اشاره نمود.

در مرحلووهی دانووه خمیووری برداشووت گردیوود .علوفووه

اگر چه روش کیسههای نوایلونی معیوار مناسوبتوری

برداشتشده از  11رقم آزمایشوی پوا از چواپرکردن،

برای تعیین قابلیت هضم فراهم میکنود اموا بوه دلیول

نمونهبرداری شده و در آزمایشگاه مقدار مادهخشک و
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پروتئینخام نمونههوا تعیوینگردیود .در ایون مرحلوه،

در این روش ،علوفه سیلوشده بر اسواس نموره ،0-20

واریتههای مذکور بر اساس مقدار عملکرد ماده خشک

 81-100، 61-80 ، 41-60 ،21-40و بووواالتر از 100

و پروتئینخام تولیدشده در هر هکتوار ،از کمتورین توا

بهترتیب در کالس کیفی :بود ،متوسوط ،نسوبتاً خووب،

بیشترین ،مرتبشده و واریتههایی کوه دارای بیشوترین

خوب ،خیلی خوب و ممتاز ارزیابی گردید.

عملکرد مادهخشک و پروتئینخام در هر هکتار بودند،

آزمون گاز :برای انجام آزمونگواز از شویرابه گواو نور

انتخابشدند.

فیستولهدار در مزرعهتحقیقاتی موسسهعلومدامیکشوور

در مرحلهدوم علوفه ارقوام انتخواب شوده شوامل:
،ICRISAT625

 Binder 87532استفادهگردید .گاز تولیدی حامول از

 ICRISAT632 ×R165 ،ICRISAT623 ×R165و

 200میلیگرم مادهخشک از نمونه خوراکی و شویرابه،

 speed feedپا از برداشت بهطور مجزا در  5تکورار

بزاقمصونوعی (بوافر) در سورنگهوای شیشوهای 100

در سعلهای استوانهای پالستیکی (قعر  30سانتیمتور،

میلیلیتری با سرعت چورخش یوک دور در دقیقوه در

عمق  40سانتیمتر و ظرفیوت حودود  6/5کیلووگورم)

دمای  39درجه سانتیگراد ،تولید و در زمانهوای 2 ،0

کامالً فشرده و سیلوشدند .پوا از گذشوت  45روز از

 96 ، 72 ، 48 ، 24 ، 12 ، 8 ، 6 ، 4 ،سوواعت قرائووت

زمان سیلوکردن ،درب سیلوها باز شوده و مقودار یوک

گردید.

کیلوگرم از علوفههای سیلوشده نمونهگیری و پوا از

برآورد انرژی قابلمتابولیسم از روش وولیمدگماز:

اندازهگیری  ،pHدر دموای  -20درجوه سوانتیگراد بوه

انرژی قابلسوختوساز به روش تولیدگاز از رابعوهی

منظور تعیین ترکیباتشیمیایی و قابلیتهضم مادهآلوی

ذیل برآورد شد( 27 ،22و :)35

×R166

×R165 ،ICRISAT520

و نیز از دستگاه نیمهاتوماتیک تولیدگواز مودل

NWT-

و ماده آلی در مادهخشک ،تخمین انرژیمتابولیسمی و

ME=2/2+0/136GP+0/057CP

میزان اسیدهایچورب زنجیورکوتواه بوه روش آزموون

 =MEانرژی قابلمتابولیسوم (مگواژول بور کیلووگرم)،

تولیدگاز نگهداری گردید .مقدار مادهخشک ،خاکستر-

 =CPپروتئینخام (گرم در کیلوگرم مادهخشک)=GP ،

خام ،چربیخام ،پروتئینخام ،قندهایمحلوول درآب و

تولیدگاز (میلیلیتر به ازای  200میلیگرم موادهخشوک

نیتروژنآمونیاکی ارقام سیلو شده بوه روش پیشونهادی

در  24ساعت تخمیرپایه)

انجمن بینالمللی شویمیدانوان کشواورزی )1990( 1و

بممرآورد مقممدار اسممیدهای ممر زنجیممركوومماه 3از

مقوودار فیبرنووامحلول در شووویندهاسوویدی از روش ون-

روش وولیممدگمماز :مقوودار اسوویدهای چوورب زنجیوور-

سوست ( )1994تعیین شد ( 3و  pH .)47علوفههوای

کوتاه از رابعه زیر برآورد شد ( 27 ،22و :)35

سیلوشوده بوا اسوتفاده از  pHمتور ،بوه روش هواتوری

=0/0222Gas+0/00425

( )1994تعیووین شوود ( .)15بووهمنظووور ارزیووابی کیفووی

 =Gasتولیدگواز (میلوی لیتور بوه ازای  200میلویگورم

(SCFA )mmol

سیالژ ،نمره فلیگ ،2با استفاده از فرمول زیور محاسوبه

مووادهخشووک در  24سوواعت تخمیوورپایووه)=SCFA ،

گردید(:)19

اسیدهای چربکوتاه زنجیر (میلیمول)

( =220+)2×%DM-15(-)40×pHنمره فلیک

برآورد قابلیتهض مادهآلي و ممادهآلمي در مماده-
خشك :قابلیت هضوم موادهآلوی و موادهآلوی در مواده

1. Association of Official Analytical Chemists
2. Flieg Point

)3. SCFA (Short Chain Fatty Acids
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خشک از روش تولید گاز از رابعههوای ذیول بورآورد

= Yijمقدار مشاهده در هور موفت= µ ،میوانگین هور

شدهاست ( 27 ،22و :)35

مفت در جمعیت کل =Ti ،اثر تیمار =eij ،اثر خعای-

OMD =14/88+ 0/889 GP+ 0/45 CP+ 0/0651 Ash

آزمایش ثبت و پردازش دادههوا توسوط برناموه

Excel

)0/889 GP+ 0/45 CP+ 0/0651 Ash

( )2007و تجزیهوتحلیلآماری و مقایسه میانگینها بوه

DOMD=OM(16/88+

روشتووکی ،توسوط نورمافوزار  (2004) SASرویوه
 ANOVAانجامشد(.)42

 =OMDقابلیتهضوم موادهآلوی (درمود)=DOMD ،
قابلیووتهضووم مووادهآلووی (درموود) =GP ،تولیوودگوواز
(میلیلیتر به ازای  200میلویگورم موادهخشوک در 24

نتایج و بحث

سوواعت تخمیوورپایووه) =CP ،پووروتئینخووام (گوورم در

عملکرد یازده رق سورگوم علوفهای قبل از سیلوشدن:

کیلوووگرم مووادهخشووک) =Ash ،خاکسووتر (گوورم در

در جدول ( )1عملکرد  11رقم سورگوم برای موادهخشوک

کیلوگرم مادهخشک) =OM ،مادهآلی (گرم در کیلوگرم

(کیلوگرم در هکتار)و پوروتئینخوام (کیلووگرم در هکتوار)

مادهخشک)

نشان دادهشد .از بین این  11رقم 5 ،رقوم آن کوه بیشوترین

روشآماری و وجزیهووحلیل دادههما :ایون طورح در

عملکوورد را از نظوور مووادهخشووک (کیلوووگرم در هکتووار) و

قالب طرح کامالً تصادفی برای تعیین ترکیباتشیمیایی

پروتئینخام (کیلوگرم در هکتار) دارا بودنود ،انتخواب و در

خوراکها (با  11تیمار و  5تکرار) و تولیودگواز (بوا 5

جدول ( )2نشان دادهشد .این ارقوام براسواس بیشوترین توا

تیمار و 3تکرار) و با استفاده از مدلآماری زیر به اجرا

کمتوورین عملکوورد شووامل ارقووام،ICRISAT520 ×R166 :
×R165

درآمد.

×R165 ،ICRISAT625

،ICRISAT623

 ICRISAT632 ×R165و  Speed feedمیباشد.

Yij=µ+Ti+eij

جدول  -1عملکرد مادهخشك و پرووئینخام  11رق هیبرید سورگوم علوفهای
Table 1. Yield of Dry Matter and Crude Protein in 11 Sorghum Forage Cultivars

عملکرد ماده خشک ( Kgدر هکتار)

عملکرد پروتئین خام ( Kgدر هکتار)

)DM performance(kg/ha

)CP Performance(kg/ha

ICRISAT625 ×R165

13515b

979.8b

Speed Feed

10429ab

cd

830.1

ab

cd

832.7

رقم)(Variety

ICRISAT632 ×R165
ICRISAT520×R161
ICRISAT489×R165
ICRISAT707×R166
ICRISAT73×R161

11103

9950cd
bc

765.4cd
cd

11078

637.2

11021

759.4cd

d

cd

737.2

cd

673.4

8750

ICRISAT101×R161

cd

ICRISAT623 ×R165

11859bc

867.9bc

ICRISAT520 ×R166

18487a

1400.5a

ICRISAT493×R161

7990d

10092

cd

459.9

حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد ()P>0.05
Means in the same column different superscripts differ (P<0.05).
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جدول  :2ارقام هیبرید سورگوم علوفهای با بیشترین عملکرد مادهخشك و پرووئینخام
Table 2. Sorghum Forage Cultivars with Maximum Yield on Dry Mater and Crude Protein
عملکرد ماده خشک ( Kgدر هکتار)
رقم

عملکرد پروتئین خام ( Kgدر هکتار)

)(Variety
ICRISAT520 ×R166

)DM performance(kg/ha
18487a

)CP Performance(kg/ha
1400.5a

ICRISAT625 ×R165

13515b

979.8b

ICRISAT623 ×R165

bc

bc

ICRISAT632 ×R165

11103bc

832.7cd

bc

cd

Speed feed

11859
10429

867.9
830.1

حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد ()P>0.05
abcd

Means in the same column different superscripts differ (P<0.05).

در بوووین پووونجرقوووم انتخوووابشوووده ،رقوووم

این اختالفات ایناست که عواملی از قبیل ژنوتیوگیاه

 ICRISAT520×R166با تولید  18487کیلوگرم ماده-

( )13و شوورایط محیعووی( )43بوور سوواختمانفیزیکووی،

خشک و  1400کیلوگرم پروتئینخام در هکتار و رقوم

میزانفیبر و مهمتر از همه میزان پوروتئینعلوفوه توأثیر

اسپیدفید با تولید  10429کیلوگرم موادهخشوک و 830

موویگووذارد .بوور اسوواس گووزارش خلیلووی محلووه و

کیلوگرم پروتئینخام در هکتار ،به ترتیوب بیشوترین و

همکوواران( ،)1386اثوور رقووم بوور میووزان پووروتئینخووام
هیبریوودهای مختلوو

کمترین عملکرد را دارا بودند.

سووورگوم معنوویدار موویباشوود

میرلوحی و همکاران ( ،)1379در بررسی بهترین-

بهطوریکه میزان پروتئین خام در رقم اسوپیدفید بیشوتر

زمانبرداشت سه هیبرید سورگوم شوامل :شووگرگریز،

از ارقام دیگر بودهاست ( .)17نتایج تجزیهواریوانا و
مقایسه میانگین ترکیباتشیمیایی (مواده خشوک ،مواده

اسپیدفید و سوپردان نتیجهگرفت که بیشترین عملکورد

آلی ،پروتئینخوام ،چربویخوام ،خاکسوترخوام ،الیواف

مادهخشک ( 30تن در هکتار) در هیبریود شووگرگریز

نامحلول در شویندهاسیدی ،قندهایمحلوول برحسوب

بدستآمد ( .)28دلیل اختالف عملکرد مادهخشک در
ارقام مختلو

درمد و ازتآمونیاکی برحسب درمود از ازتکول و

مویتوانود ژنوتیوو و شورایط متفواوت

 )pHپنج واریته سورگوم علوفهای سیلوشده در جدول

کشت ارقوام سوورگوم باشود ( .)36همچنوین عوامول

( )3نشان داده شده است.

مختلفی همچون نو خاک ،حاملخیزیخواک ،شورایط

نتایج نشانداد که هیبریدهوای سویلوشوده در ایون

آبوهوایی و تراکمکشت و دیگر عواملمحیعوی موی-

آزمایش از نظر درمد مادهخشک ،مادهآلوی ،پوروتئین-

تواند دلیل تفاوت ترکیبات شیمیایی موادخوراکیمشابه
در مناطق مختل

خووام ،چربوویخووام ،خاکسووترخووام ،الیووافنووامحلول در

شود( .)20عالوهبر این ،شش عامل-

شووویندهاسوویدی ،قنوودهایمحلووول و ازتآمونیوواکی

زیستی دیگر شامل رقم ،مرحلهرشد ،میوزانرسویدگی،

اختالف معنیداری با هم دارند .عملکرد پوروتئینخوام

برداشوووتگیووواه و حامووولخیزیخووواک و عوامووول-

نیز در تیمارهوای موورد آزموایش (ارقوام سویلوشوده)،

محیعی(رطوبت ،دما و نور) بور ترکیبوات شویمیایی و

اختالف معنیدار نشان داد بهطوری که کمترین مقودار

کیفیت علوفه تأثیر میگذارند (.)10

مربوط به رقم  ICRISAT625×R165با  6/78درمود

مقووادیر پووروتئینخووام در ارقووام مووورد معالعووه در

و بیشوووووترین مقووووودار مربووووووط بوووووه رقوووووم

تحقیق حاضر بوه مقوادیر گوزارششوده توسوط دیگور

 ICRISAT632×R165با  7/64درمد بوده است.

محققان نزدیک ،دور و یا مساوی آنها میباشد .دلیول-
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جدول  -3مقایسه میانگین وركیباتشیمیایي و pHپنج رق سورگوم علوفهای سیلوشده (در مادهخشك)
Table 3. Comparison of chemical composition and pH of five variety of sorghum silages

ترکیبشیمیایی
Chemical Composition
مادهخشک)(DM%

ICRISAT
520×R166
b

مادهآلی)(OM%

ICRISAT
625 ×R165

21.89

b

22.54

93.22a

b

92.70

پروتئینخام)(CP%

ab

چربیخام)(EE%

bc

خاکسترخام)(Ash%

c

b

7.43

a

2.33

b

22.83

b

23.38

b

92.13

b

92.39

a

ab

c

2.83

b

6.77

6.78

ICRISAT
632×R165

7.64

2.01

a

7.30

ICRISAT
623×R165

7.86

b

a

25.94

b

92.57

b

7.39

7.15

bc

2.51

ab

Speed Feed

b

7.60

2.13

7.43

فیبر نامحلول در شویندهاسیدی)(ADF%

42.48c

44.46b

43.56b

44.52b

45.78a

قندهایمحلول)(WSC%

1.12bc

1.31a

1.02c

1.19bc

1.07bc

ازتآمونیاکی)(NH3-N%

9.56b

8.94bc

6.94c

7.79bc

16.44a

pH
نمره فیلیگ)(Flieg Point

4.11bc

bc

b

bc

bc

bc

84.38

4.09

b

86.48

4.21

82.26

bc

a

4.13

86.56

a

4.56

74.48

Qualitative class

Very Good

Very Good

Very Good

Very Good

Good

کالس کیفی سیالژ

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

حروف غیرمشابه در هر ردی

نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد

(.)P>0.05
abc

Means in the same row different superscripts differ (P<0.05).

تفاوت در نسبت برگ به سواقه در ارقوام مختلو

شویندهاسیدی را برای این ارقام  35/07درمد گزارش

میتواند دلیل تنو در میزان پوروتئین در ایون تحقیوق

نمودند کوه کمتور از مقودار فیبرنوامحلول در شووینده

باشوود .دامنووه میووزان پووروتئین خووام ارقووام سووورگوم

اسیدی در ارقام مورد معالعه در تحقیق حاضر میباشد

سیلوشده در تحقیق حاضر نزدیک به مقوادیر گوزارش

( .)24این تفاوت میتواند بهدلیل توأخیر و یوا تعجیول

شده توسط مولینا وهمکاران( ،)2003سوزا و همکاران

در زموان برداشوت علوفوه باشود .آتویا و همکواران

( )2003و پیمنتال و همکاران( )1998میباشد(44 ،31

( ،)2012محمووود و همکووواران ( )2002و سوووارا و

و .)37میانگین پروتئینخام سه رقم هیبریود سوورگوم

همکوواران ( )2019گووزارش نمودنوود کووه تووأخیر در

توسط لوئیا و همکواران( )2012برابور  7/68درمود

برداشت گیاهان علوفهای میتواند باعث افزایش گردد

گزارش گردید( .)20تفاوت میانگین فیبر نوامحلول در

( 32 ،6و .)41

شوینده اسیدی ،در تیمارهای مورد آزموایش معنویدار

میووانگین قنوودهای محلووول در تیمارهووای مووورد

موویباشوود .بیشووترین مقوودار مربوووط بووه تیمووار پوونجم

آزمووایش دارای تفوواوتهووای

معنوویداری بووودهاسووت.

(اسپیدفید) با مقودار 45/78درمود و کمتورین مقودار

بیشترین مقدار مربوط بوه تیموار

رقوم ICRISAT625

متعلق به رقم  ICRISAT632×R165بوا مقودار 43/56

×R165با مقدار 1/31درمد و کمترین مقودار متعلوق

درمد میباشود .نتوایج متفواوتی در خصووص میوزان

به رقم  ICRISAT632×R165بوا مقودار  1/02درمود

سوورگوم

میباشد .بر طبوق گوزارش اشوبل و همکواران()1990

توسط محققان منتشر شده است .مواریلی و همکواران

حووداقل میووزان قنوودهای محلووول در علوفووه بوورای

سورگوم را مورد معالعوه

سیلوشدن معلوب  5درمد مویباشود ( .)5لوذا میوزان

فیبرنامحلول در شویندهاسیدی ارقام مختل
( )2016دوازده رقم مختل

قوووورارداده و میووووانگین میووووزان فیبرنووووامحلول در
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مقوووادیر بووورای تیمارهوووای اول توووا پووونجم (ارقوووام

قندهای محلول موجود در ارقام سوورگوم ،در تحقیوق

،ICRISAT520×R166

حاضر کمتر از میزان مجاز میباشد.

،ICRISAT625×R165

بین تیمار های انوا سوورگوم سویلوشوده ،از نظور

 ICRISAT632 ×R165 ،ICRISAT623 ×R165و

میووانگین ازتآمونیوواکی برحسووب درموود ازتکوول،

 )speed feedبووهترتیووب،4/13 ،4/21 ،4/09 ،4/11 :

تفاوتهای معنیداری مشواهده شود .بیشوترین مقودار

 4/56موویباشووند .بیشووترین مقوودار مربوووط بووه رقووم

مربوط به تیمارپنجم (اسپیدفید) ،با مقدار 16/44درمد

(اسپیدفید) ،با مقدار  4/56و کمترین مقدار متعلوق بوه

ICRISAT632×R165

رقم  ،ICRISAT625 ×R165به مقدار  4/09مویباشود

 ،به مقدار 6/94درمد میباشود .بواالبودن میوزان ازت

کووه بووا گووزارش ماهانتووا 2005 ،و فضووایلی ()2006

آمونیاکی در رقم اسپیدفید سیلوشده ،باعوث بواالرفوتن

معابقت دارد(12و .)21پایین بودن  pHدر علوفهسویلو

معنیدار  )4/56 ( pHنسبت به ارقام دیگور نیوز شوده

شده میتواند به دلیل وجود مقادیر زیاد قنود در سواقه

است که با وجود پایینبودن میزانقنود رقوم اسوپیدفید

باشد که تخمیر معلوب را به دنبال دارد ( .)9کواهش

سیلوشده منعقی به نظر میرسد .به بیوان دیگور پوایین

سریع  pHدر طول سویلوکردن مویتوانود موانع رشود

بودن میزان قندمحلول در رقم اسپیدفید باعوث گردیود

میکروارگانیسم های نامعلوب گوردد ( .)30میوزان

تا دراثر تخمیرات نامعلوب pH ،افزایش و در نهایوت

در سیالژ علوفهها باید در سعح  3/7تا  4تثبیت گوردد

تخمیر کلستریدیومی افزایش یابد.

( .)20چنین شورایعی بوه واسوعه اثور متقابول غلظوت

و کمترین مقدار متعلق به رقم

pH

همچنووووین رقووووم  ،ICRISAT632×R165دارای

کربوهیدراتها و الکتات وابسته به شرایط بویهووازی

کمترین میزان ازتآمونیاکی (6/94درمد) بوده اسوت.

داخل سیلو بوجود مویآیود ( 33 ،14و  .)46بور طبوق

این نشاندهنده پایین بودن عمل پروتئوولیز ،در فراینود

گزارش مک دونالد ( ،)1991مقدار  pHبرابور بوا ،4/2

سیلوکردن ،در این رقم میباشد و به همین دلیل میزان

برای جلوگیری از رشد باکتریهوای نوامعلوب ،کوافی

پروتئینخام ( 7/64درمد) آن نیز بیشتر از بقیوه ارقوام

نیست ( ،)25لذا بر این اسواس و بوا توجوه بوه نتوایج

میباشد ( .)37ازتآمونیواکی سویالژ ،بهتورین معورف

تحقیق حاضر سیلوی رقم اسپیدفید احتماالً پایداری و

برای ارزیابی کیفی تخمیور در سویالژ مویباشود .ازت

ماندگاری الزم را ندارد .اگرچه نباید خعای آزمایش و

آمونیاکی زیاد ،نشاندهنده تخمیرکلسوتریدیومی اسوت

دیگر شرایط ناخواسته در انجام آزمایش را بدون تأثیر

که باعث تولید اسیدبوتیریک به مقودار زیواد ،افوزایش

دانست.

 pHوکاهش کیفی سیالژ میشود ( .)30در علوفهسیلو

بررسی کوالس کیفوی سویالژها ،بور اسواس نموره

شده خوب ،میزان ازتآمونیاکی باید کمتور  10درمود

فیلیگ ،نشان داد که همهی ارقام به جزء رقم اسپیدفید

ازتکوول باشوود(21،34و .)38میووزان ازتآمونیوواکی در

در کالس کیفی خیلی خوب قرار دارند .هموانعور کوه

چنین سعحی بیوانگر ایون واقعیوت اسوت کوه  pHتوا

در جدول 2نشان داده شد ،با کاهش یافتن  ، pHنموره

سوعحی کواهش یافتوه اسووت کوه باعوث عودم تکثیوور

فلیگ و کیفیت سیالژ افزایش یافتوهاسوت .نتوایج ایون

میکروارگانیسم های نامعلوبی (پروتئولیتیک) شده ،کوه

آزمایش با گزارش مان ( )2003معابقت دارد(.)23

از پروتئین استفاده میکنند (.)43

میزان وولیدگاز پنج رق سورگوم علوفهایسیلوشده:

مقادیر میوانگین pHدر تیمارهوای مووردآزموایش،

میزان گازتولیدی پنج رقم علوفهسیلوشده در زمانهوای

تفاوت های معنیداری را بین تیمارها نشانداد که ایون

 96 ،72 ،48 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2سوووواعت پووووا از
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انکوباسیون در جدول( )4نشواندادهشود .از  2سواعت

در بووین ارقووام متفوواوت سووورگوم مشوواهده نگردیوود

پووا از انکوباسوویون ،تفوواوت معنوویداری میووزان گوواز

( ،)p<0/001امووا از سوواعت  4بووه بعوود در بووین آنهووا

تولیدی (میلیلیتر) به ازای  200میلیگرم ماده خشوک

تفاوتهای معنیداری مشاهده گردید (.)p>0/001

جدول :4میانگین گاز وولیدی (میليلیتر) پنج رق سورگوم علوفهای سیلو شده
Table 4. Cumulative gas produced at different times of incubation for five variety of sorghum silages

زمان انکوباسیون

2

6

4

12

8

48

24

96

72

Time of Incubation
ICRISAT520 ×R166

3.66a

9.00a

12.49a

15.16ab

23.32b

38.82b

52.49b

57.49b

60.10b

ICRISAT625 ×R165

3.34a

8.83ab

12.66a

16.33a

25.99a

40.99a

54.99b

60.49a

62.99a

ICRISAT623 ×R165

3.33a

c

b

b

b

b

38.49

bc

51.83

b

57.82

a

ICRISAT632 ×R165

a

ab

b

38.82

bc

51.16

b

57.32

speed feed

3.49

3.48a

7.80
8.50

8.31bc

a

11.31

12.35

11.83ab

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد

14.66

ab

23.49

ab

15.50

15.00ab

24.66

23.32b

37.16b

50.33c

56.47b

61.65

b

59.94

60.16b

(.)P>0.05

Means in the same column different superscripts differ (P<0.05).
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میزان گازتجمعی وابسته به ترکیوبشویمیایی

فراسنجه های بدستآمده ،بورآورد معوادالتی از تولیود

ماده غذایی میباشد بدینترتیب عوواملی ماننود رقوم،

گاز میباشند .این معادالت کینیتیک شکمبه و شورایط

زمانبرداشت ،بلوغ گیاه و روش فرآوری (سیلوکوردن)

کلی دستگاه گوارش را در نظر نمیگیرنود .بوه هموین

که برترکیب شیمیایی علوفه تأثیرگذار هسوتند نیوز بور

دلیل خالی از خعا نخواهند بود(.)1

میزان تولید گوازتجمعوی اثور مویگذارنود ( 22و .)31

وخمین اسیدهای ر

اموووالً ارتبوواط نزدیکووی بووین تولیوود گوواز و تخمیوور

گاز :اسیدهایچربفرار محصوالت تخمیور میکروبوی

شکمبهای وجود دارد ،همچنین همبستگی زیادی بوین

شکمبه بوده و نشاندهنده عرضه انرژی قابل متابولیسم

تولیدگاز در شرایط آزمایشگاهی همراه با مایع شکمبه

بوورای حیوووان هسووتند ( 39و  .)40در تحقیووق حاضوور

و قابلیت هضم ظاهری در شرایط مزرعوه وجوود دارد

میزان اسیدهایچرب کوتاهزنجیر حامل از میزان گواز

(.)22

تولیدی در ساعت  24تیمارهوا بوهترتیوب،0/9 ،0/85 :
میووزان گووازتجمعوویتولیوودی در تخمیوور رقووم

كوواهزنجیر با روش وولیمد

 0/85 ،0/85و  0/82بوده است.

 ICRISAT625×R165بووه واسووعه بوواالبووودن میووزان

در بین ارقام سورگوم علوفوهای سویلو شوده تنهوا

قندهای محلول آن ( 1/31درمد) ،بیشتر از بقیه رقمها

هیبریوود  0/9( ICRISAT625 ×R165میلوویمووول)

بودهاست .هرچقدر میزان قندهایمحلوول در خووراک

تفاوت معنیداری با دیگر ارقام داشتهاسوت و از بقیوه

بیشتر باشد تولید گاز بیشتر میباشود ( .)8زیواد بوودن

بیشتر بودهاست( .)p>0/05نتایج بدستآمده از تحقیق

تولید گاز بیانگر زیاد بوودن انورژی قابولمتابولیسوم و

حاضر با این واقعیت که باالبودن قابلیت تخمیور موواد

نیتروژن قابلتخمیرو نیز سایر موادمغذی برای فعالیوت

مصرفی توسط میکروارگانیسومهوا در شوکمبه باعوث

میکروارگانیسمها میباشد .همچنین حجم گاز تولیدی

تولید بیشتر اسیدهایچرب کوتاهزنجیر و گاز میشوود

موونعکاکننوودهی تخمیوور موووادخوووراکی بوورای تولیوود

(کووارابولوت و همکوواران  )2007معابقووتدارد (.)16

اسیدهایچرب و برآوردی از قابلیتهضمظاهری باشد

همچنین افزایش تولید اسیدهایچرب با توجه به بواال

( 8و  .)16نکتووه اساسووی در اینجووا ایووناسووت کووه

بودن میزان قنودمحلوول رقوم
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ICRISAT625 ×R165

نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان ( ،)7شماره (1398 )4

( 1/31درموود) نسووبت بووه بقیووه رقوومهووا قابوولتوجیووه

تفوواوت در میووزان کربوهیوودراتهووای قابوولتخمیوور و

موویباشوود .بوور اسوواس گووزارش سوواالم ( )2010تولیوود

نیتروژن قابلدسترس آنها میباشد ( ،)18هرچه میوزان

اسیدهای چرب فرار رابعه مستقیم بوا میوزان قنودهای

موادقندیمحلول در هیبریدهای سورگوم بیشوتر باشود
قابلیتهضم آن نیز افزایش مییابد ( . )40میوزان قنود

محلول دارد ( 40و .)49
رابعووه خعووی بووین میووزان اسوویدهایچوورب فوورار

محلول در هیبرید  ICRISAT625 ×R165برابور 1/31

1

درمد و بهطوورمعنیداری بیشوتر از بقیوه ارقوام بووده

( )SCFAو تولیوود گوواز توسووط سوواالم ( ) 2005نیووز

است لذا باال بودن قابلیت هضم این رقم نسبت به بقیه

گزارششد( .)40رابعه منفی بین میزان اسیدهایچرب

ارقام منعقی به نظر میرسد.

فرار و مقدار  pHوجود دارد ( .)1همسو با این نتایج ،

نکته مهم در باره ارقام سورگوم در این تحقیق ایون

هیبریوود  ICRISAT625 ×R165بووا تولیوود بیشووترین

است که میزان قندمحلول و پروتئینخام در ارقوام سویلو

اسیدچربفرار دارای  pHکمتری بودهاست .اخوتالف

شده کم میباشد و لذا کیفیت علوفه نیوز پوایین خواهود

بین میزان گازتولیدی تیموارهوای مووردنظور بوه دلیول

بود ،اما به لحاظ مقایسهای ،بعضی ارقام بر ارقوام دیگور

تفاوت در تولید میوزان اسویدهایچورب فورار اسوت.

ارجحیت دارند .عملآوری علوفوه از قبیول سویلوکردن

همبستگی بواالی بوین گواز تولیودشوده از سوبسوترا و

باعث افزایش حاللیوت لیگنوین یوا کواهش پیونود بوین

اسیدچرب کوتواهزنجیور تولیودشوده توسوط محققوان

لیگنین و دیگر اجزای دیواره سلولی میشود و به تبعآن

گزارش شده است.

افزایش انرژیم تابولیسومی مویشوود ( .)36در تحقیوق

وخمین انرژی قابل متابولیس از روش وسمت گماز:
میزان انرژی قابل متابولیسم در ارقوام

ICRISAT520

،ICRISAT625 ×R165 ،×R166

ICRISAT632

حاضوور قابلیووتتخمیوور رقووم ×R165 ICRISAT625

بهدلیل باالبودن میزان قنودهایمحلوول و پوروتئینخوام،
بیشتر از بقیه ارقام بوده و احتماالً اثر فوق (کاهش پیوند

 ICRISAT623 ×R165 ،×R165و اسپیدفید بهترتیب؛

بین لیگنین و دیگر اجزای دیواره سلولی) باعث افزایش

 7/66 ،7/91 ،7/88 ،8/17 ،7/91 ،10/12برآورد شوده

انرژیمتابولیسمی این رقم شده است.

است .در بوین ارقوام سوورگوم علوفوهای سویلو شوده
انرژی قابل متابولیسم هیبریود

وخمین قابلیتهض مادهآلمي از روش وسمتگماز:

ICRISAT625 ×R165

قابلیت هضم ماده آلی قسومتی از مواده آلوی خووراک

( 8/17مگوواژول) تفوواوت معنوویداری بووا دیگوور ارقووام

است که در دستگاه گوارش هضوم مویشوود .قابلیوت

داشتهاست و از بقیه بیشتر بودهاست (.)P>0/05
میزان پروتئینخام هیبرید

هضووم مووادهآلووی حاموول از میووزان گوواز تولیوودی

ICRISAT625 ×R165

،ICRISAT625 ×R165 ،ICRISAT520 ×R166

( 7/64درمد) بهطور معنیداری بیشوتر از بقیوه ارقوام

 ICRISAT623 ×R165 ،ICRISAT632 ×R165و

بوده ،به همین دلیول میوزان انورژیقابولمتابولیسوم آن

اسپیدفید بوهترتیوب؛ ،52/26 ،51/99 ،54/18 ،52/22

بیشتر از بقیه ارقام بودهاست .چنین نتیجهگیری با ایون

 55/43ودر مووورد قابلیووت هضووم موواده آلووی در موواده

واقعیت که میزان انرژیقابلمتابولیسم پیشبینیشودهی

خشک حامل از میزان گاز تولیدی تیمارها بهترتیوب؛

کمتر ،در ماده خووراکی ،بوه دلیول پوایینبوودن میوزان

 51/23 ،48/19 ،47/85 ,50/28 ،48/64موووویباشوووود

پووروتئین آنهاسووت ،معابقووت دارد .تفوواوت در انوورژی

(جدول  .)5فاکتورهای مختلفی از جمله میزان لیگنین،

قابلمتابولیسم خوراکهای مختلو  ،مونعکاکننودهی

میزان قندهای محلول و پروتئینخام بر قابلیت مادهآلی
تأثیر میگذارد (.)26

1. Short-chain fatty acids
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جدول  :5مقایسه میانگین اسیدهای ر

كوواه زنجیر (میليمول) ،انرژی قابلمتابولیس (مگاژول بركیلوگرم) و قابلیت

هض (درصد)  5رق سورگوم علوفهای سیلوشده
Table 5. Comparison of volatile fatty acids(mmol), Metabolismable Enegy (MJ/Kg) and Digestibility
(%DM) of five variety of sorghum silages
تیمار()Treatment
فراسنجه()Parameter

ICRISAT
520
×R166

ICRISAT
625
×R165

ICRISAT
632
×R165

ICRISAT
623
×R165

Speed Feed

SCFA

اسیدهای چرب فرارکوتاه زنجیر

b

0/85

a

0/9

0/85 b

b

0/85

b

0/82

(میلیلیتر به ازای  200میلیگرم ماده خشک)
ME

انرژی متابولیسمی (مگاژول بر کیلوگرم)
)%DM(OMD
قابلیت هضم ماده آلی
)%DM(DOMD
قابلیت هضم مادهآلی در ماده خشک
حروف غیر مشابه در هر ردی

7/91 b

8/17 a

7/88 b

7/91 b

7/66 b

52/22 a

54/18 a

51/99 a

52/26 a

55/43a

48/64 a

50/28 a

47/85 a

48/19 a

51/23 a

نشان دهنده اختالف معنیدار میباشد (.)P>0.05
Means in the same row different superscripts differ (P<0.05).
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 :SCFAاسیدهایچرب کوتاهزنجیر : ME ،انرژی قابلمتابولیسم :OMD ،قابلیتهضم مادهآلی =DOMD ،قابلیتهضم مادهآلی در مادهخشک

نشخوارکنندگان را تأمین نمایند.

محققان پیشنهاد کردند که نشوخوارکنندگان بورای
حفظ وزن بدن خود نیاز بوه مصورف علوفوههوایی بوا

نتیجهگیريکلی

قابلیتهضم بیشتر از  55درمد دارند و برای نیول بوه

بر اساس نتایج بدستآموده رقوم

افووزایش وزن بوودن نیازمنوود مصوورف علوفووههووایی بووا

ICRISAT625

 ×R165به دلیل مقدار انرژی قابلمتابولیسم و مادهآلی

قابلیتهضم بیشوتر از  60درمود هسوتند( .)4لوذا بوا

قابلهضم نسبت به بقیه ارقوام ارجحیوت دارد .اموا از

توجه به میزان قابلیوتهضوم ارقوام سوورگوم در ایون

نقعووهنظوور عملکوورد در هکتووار رقووم

آزمایش میتوان نتیجه گرفت مصورف ایون ارقوام بوه

ICRISAT520

 ×R166نسوووبت بوووه بقیوووه ارقوووام ارجحیوووت دارد.
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Abstract*
Background and objectives: Planting of fodder plants with high production potential and high
quality and adapted to Iran's climate conditions due to lack of forage in Iran has been
considered. Today, in addition to common indigenous cultivars, sorghum hybrids cultivate
growing in Iran is increasing. Not only does sorghum have a high yield, but it is well adapted to
climatic conditions in most parts of Iran, especially in dry and temperate regions. This plant is
able to absorb water better than other grasses. This plant is one of the most important forage
forests in arid and semi-arid regions of the world. It can be productive due to adaptation to
warm conditions and to a certain extent soil salinity and high water use efficiency. The purpose
of this study was to determine the amount of yield, chemical composition, silage properties and
energy metabolism, digestibility of organic matter, digestibility of organic matter in dry matter
and volatile fatty acids by the method of gas production of forage sorghum cultivars.
Materials and methods: In order to investigate the fermentation quality and nutritive value of
five variety of sorghum silages, different sorghum cultivars Viz: ICRISAT623×R165,
ICRISAT632×R165, ICRISAT625×165, ICRISAT520×166 and Speed feed were compared in
completely randomized design with five replicates. For this purpose sorghum cultivars was
obtained at dent stage, chopped with an average particle length of 2 cm and were preserved in
10 kg plastic boxes. Silos were kept at room temperature and opened at 45 days for
determination of pH, DM, CP, EE, ADF, Ash , WSC and NH3-N. The Gas productions were
used for determination of digestion and fermentation of samples.
Results: Maximum dry matter by 1400.5 Kg per hectare and metabolism energy by 131627
Mcal per hectare obtained in ICRISAT520×R166, whereas cultivars Speed Feed provided
Minimum. The highest gas production , metabolisable energy, water-soluble carbohydrate
(WSC), Volatile fatty acids and Ether Extract was observed in ICRISAT625×165, whereas,
ICRISAT520×R166 and ICRISAT632×R165 had the lowest. Results indicated that there were
significant differences between different cultures in percentage of DM, OM, CP, EE, Ash, ADF,
WSC and NH3-N. The ICRISAT165×165 has the highest amount of cumulative gas,
metabolizable energy, soluble sugar, volatile fatty acids and crude fat. However,
ICRISAT520×R166 and ICRISAT632×R165 had lower values. There was no significant
difference between cultivars in estimating of organic matter digestibility (OMD) and digestible
organic matter in dry matter (DOMDM) using the amount of gas production.
Conclusion: Based on the results of this study, ICRISAT520×R166 for dry matter production
(18487 kg ha-1) and protein production (1400 kg ha-1) is recommended for cultivation in
Golestan province. But in terms of yield per hectare, ICRISAT625×165 varieties is
recommended for the rest of the cultivars.
Keywords: Gas production test, Fermentation characteristics, Nutritional value, Sorghum,
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