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 غذایی ارقام مختلف سورگوم  مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات تخمیر و ارزش

 ای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز علوفه
 

 2کریم نوبری، 2کاظم یوسفی کالریکالیی  ،1عبداله کاویان*
و منابع طبیعی استان گلستان،  علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تحقیقات بخش علمی تامربی پژوهشی، عضو هی1

علوم دامی ، مرکز تحقیقات و  تحقیقات بخش علمی تاعضو هیاستادیار، 2، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران سازمان

 حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایرانت تان گلستان، سازمانآموزش کشاورزی و منابع طبیعی اس

 19/09/98 ؛ تاریخ پذیرش:12/03/98 تاریخ دریافت:

  1چکیده

 علوفوه  کمبوود  دلیل به ایران هوایی و آب شرایط با سازگار و باال  کیفیت و تولید توان با ای علوفه گیاهان کاشت :هدف و سابقه

 ایران در سورگوم محصول پر هیبرید ارقام کشت متداول، بومی ارقام بر عالوه امروزه. است گرفته قرار ادیزی توجه مورد ایران در

 مناطق خصوص به ایران مناطق اکثر اقلیمی شرایط با بلکه است برخوردار باالئی عملکرد از تنها نه سورگوم. است افزایش به رو

 علوت  بوه  که دنیاست خشک نیمه و خشک مناطق ای علوفه گیاهان ترین مهم سورگوم از. دارد خوبی سازگاری معتدل و خشک

قوادر    اهیو گ نیو ا. باشد داشته خوبی تولید تواند می آب مصرف بازده بودن باال و خاک شوری حدی تا و گرم شرایط با سازگاری

 سویلویی   خوواص  ، شویمیایی  ترکیبات عملکرد، میزان تعیین تحقیق این از هدف. جذب کند ها علوف گریاست که آب را بهتر د

 روش بوه  فورار  چورب  اسویدهای  و خشک ماده در آلی ماده هضم قابلیت ، آلی ماده هضم قابلیت متابولیسمی، انرژی ونیزتخمین

 .بود ای علوفه سورگوم ارقام گاز تولید

 

متابولیسومی و   خموین انورژی  سویلویی، ت  تعیین میزان عملکرد، ترکیبات شیمیایی، خوواص  این آزمایش به منظور ها: مواد و روش

ای شوامل:  ارقوام سوورگوم علوفوه    آلوی در مواده خشوک   قابلیوت هضوم مواده   ، آلوی قابلیوت هضوم مواده   فورار،     اسیدهای چورب 

ICRISAT520×R166 ،ICRISAT625×R165 ،ICRISAT623×R165 ،ICRISAT632×R165  وspeed feed 

 2شوده در قععوات    خورد  ارقام سورگوم است.انجام شده با پنج تکرار فیطرح کامالً تصاددر قالب گاز  )اسپیدفید( به روش تولید

خام، الیواف نوامحلول    خام، چربی روز ماده خشک، پروتئین 45گردید. بعد از  کیلویی فشرده و ذخیره 10های  متری در سعل سانتی

 ری شد.گیاندازه محلول و ازت آمونیاکی مواد سیلویی خام، قندهای اسیدی و خاکستر در شوینده

 

 و ICRISAT520 ×R166 رقوم  سوورگوم  بوه  مربوطدر هکتار( کیلوگرم )  خامنیپروتئ ماده خشک و عملکرد نیشتریب :ها یافته

شده در ایون آزموایش از نظور درمود مواده      ی سیلوها داد که هیبرید نتایج نشان بود. اسپیدفید سورگوم به مربوط عملکرد نیکمتر

اخوتالف   آمونیاکی ازتمحلول و  ، قندهایاسیدی نامحلول در شوینده الیافخام،  خام، خاکستر چربیآلی، پروتئین خام، خشک، ماده

محلوول، اسویدهای    تجمعی، انرژی متابولیسمی، قنود  دارای بیشترین  مقدار گاز ICRISAT625×165رقم  هم دارند. داری بامعنی

دارای مقوادیر کمتوری بودنود.     ICRISAT632×R165 و ICRISAT520 ×R166هوای  رقوم    خام بود. اموا  چرب فرار و چربی

                                                           
 abdolah_kavian@yahoo.com نویسنده مسئول: *
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از میزان گاز  با استفاده خشک آلی در مادهماده  هضم قابلیتو  آلی قابلیت هضم مادهتخمین میزان  از نظربین ارقام سورگوم  اختالف

 .نبود دارتولیدی معنی
 

کیلوگرم در هکتار(  18487تولید ماده خشک ) از نقعه نظر ICRISAT520×R166بر اساس نتایج این تحقیق، رقم  گیری: نتیجه

 ICRISAT625 ×R165باشد ، اما رقم کیلوگرم در هکتار( قابل تومیه برای کشت در استان گلستان می 1400وتولید پروتئین )

 .آلی قابل هضم بیشتر نسبت به بقیه ارقام ارجحیت داردمتابولیسم و  ماده دلیل مقدار انرژی قابل به
 

 ،ای سورگوم علوفه ،خصومیات تخمیر ارزش غذایی، ،گاز آزمون :لیدیهای ك واژه

 

 مقدمه

باال  ای با توان تولید و کیفیتکاشت گیاهان علوفه

هوایی ایران بوه دلیول کمبوود     و و سازگار با شرایط آب

 اسوت.  گرفتوه  علوفه در ایران مورد توجه زیادی قورار 

م امروزه عالوه بور ارقوام بوومی متوداول، کشوت ارقوا      

سورگوم در ایوران رو بوه افوزایش     هیبرید پر محصول

است. سورگوم نه تنهوا از عملکورد بواالئی برخووردار     

است بلکه بوا شورایط اقلیموی اکثور منواطق ایوران بوه        

خصوص مناطق خشوک و معتودل سوازگاری خووبی     

"سوورگوم بوی کوالر   "علمی  نام با سورگومدارد. 
بوه   1

بوودن،   کوتواه  هایی از جمله روزعلت دارا بودن ویژگی

 اسوت ای  قوادر  ای و سیستم ریشهنحوه فعالیت روزنه

 گیاهان ترین مهم ازاین گیاه  کند.که آب را بهتر جذب 

 بوه  کوه  دنیاسوت  خشک نیمه و خشک مناطق ای علوفه

 خواک  شوریی حد تا و گرم شرایط با سازگاری علت

 عور   در توانود آب موی  مصورف  بوازده  بوودن  بواال  و

 کوره  جنووبی  درجه 40 تا شمالی درجه 40 جغرافیایی

 (.2)باشد داشته خوبی تولید زمین

رقووم سووورگوم   دودر سوویلوی  ،(2005) ماهانتووا  

ترتیوب   ، را در نمونه اول و دوم بهpHهیبریدی، میزان 

و  2فیبر نامحلول در شووینده خنثوی   میزان ؛ و2/4، 8/3

 24/5و  65خوام در نمونوه اول را بوه ترتیوب      پروتئین

درمود   43/7و  3/55ترتیب  نمونه دوم بهدرمد و در 

                                                           

1. Sorghum bicolor [L.]    

2. Neutral Detergent Fiber 

خشووک،  . در آزمووایش دیگوور موواده(21)نمووود گووزارش

  3اسوویدی فیبرنووامحلول در شوووینده خووام و  پووروتئین

ای بوه هنگوام سویلوکردن بوه ترتیوب      سورگوم علوفوه 

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

میووزان موواده خشووک،  ،(2006) و همکوواران فضووایلی

و  خنثووی شوووینده  در  نووامحلول فیبرخووام، خووام پووروتئین

، 9/7،  24را به ترتیوب   اسیدی فیبرنامحلول در شوینده

 ای سویلو  علوفوه  را در سوورگوم  pH درمد و 34و  61

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

رقووم هیبریوود  12ضوومن بررسووی ترکیبووات شوویمیایی 

میوانگین   ،81/3برابور   pHمیانگین  ،شده سورگوم سیلو

کول و  درمود از ازت  54/3آمونیاکی برابور   درمد ازت

فیبرخام نامحلول در خام،  پروتئین،  خشک میانگین ماده

قبول از    اسیدی فیبرنامحلول در شویندهو  خنثی شوینده

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

 .  (24) شد درمد گزارش

 ،(1386) رانهمکوا  و محلوه خلیلیبر اساس تحقیق 

هووای  خووام در سووورگوم پووروتئیناثوور رقووم بوور میووزان 

کووه رقووم   طوووری باشوود بووه دارمووی هیبریوودی معنووی 

درمود و رقوم شووگریز بوا       87/11اسپیدفید با  هیبرید

 خام را دارا بودند پروتئیندرمد کمترین میزان  24/10

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

هضوم سویالژ تهیوه     میایی و قابلیت تعیین ترکیبات شی

مرواریودی و   ، ارزنای علوفوه سورگوم  ی شده ازعلوفه

                                                           

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

pH ترتیوب   ژ سورگوم، ارزن مرواریدی وذرت بهسیال

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

ی کووه ارزن مرواریوودی مرغوبیووت کمتوور شوود گووزارش

و  ای علوفوه سویالژ دارد ولوی سوورگوم     ی جهت تهیه

جهوت   توانود  طور ویوژه موی   ذرت مناطق گرمسیری به

 .(48)گردند کردن کشت سیلو

هیبریود   97آزمایشوی  ر د ،(2002و همکاران ) بین

در مرحلووه  ای علوفووهرا بووا ذرت  ای علوفووهسووورگوم 

-ی میوانگین مواده   دادنود. مورد مقایسه قرارخمیری  دانه

- شووینده  خوام نوامحلول در  فیبور خام، پروتئینخشک، 

اسویدی، مجموو     هوای  خنثی، مواد حامل از شووینده 

-حقیقی هضم هضم، لیگنین و قابلیتمغذّی قابل  مواد

، 7، 35ترتیب برابور   به ایعلوفه سورگومآزمایشگاهی 

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

ایسوه بواذرت بیشوتر و    مق درسورگوم  ی تر در علوفه

 همعالعوو .(7) بوووده اسووتهکتووار ر توون د 62/53برابوور

 (2010و همکواران )  کولوومبینی دیگوری کوه توسوط    

-مواده  پذیری تجزیه پتانسیل که شد  هداد نشان شدانجام

 ذرت سویالژ  در نوایلونی  هوای  کیسوه  روش خشک به

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

 هضم سیالژذرتقابلیت بین (،2000) کارانهم و وارد

دو  هر همچنین سیالژ ،نشد مشاهده تفاوتی سورگوم و

 برابور  ترتیوب  بوه  آنهوا pH  و شده حفظ خوبی بهعلوفه 

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

شودن سوورگوم   قابلیت سویلو  ،(2006و 2005) میرون

 باشود اری میمیزان آبی ورشدتحت تأثیر ژنتیک، مرحله

 . (30 و 29)

 غذایی موواد  های مختلفی برای تعیین ارزشروش

توان بوه  است که می گرفته خوراکی مورد پذیرش قرار

گاز اشاره نمود. های نایلونی و روش تولید روش کیسه

توری  های نوایلونی معیوار مناسوب   چه روش کیسه اگر

کنود اموا بوه دلیول     هضم فراهم می  برای تعیین قابلیت

اسوتفاده، نتوایج    شکمبه حیوانوات موورد   فاوت محیطت

 توانود تغییورات  نایلونی موی   هایمربوط به روش کیسه

االی بو  گاز، تولیود  آزموندر روش  باشد. باالیی داشته

متابولیسم، نیتروژن دهنده باالبودن انرژی قابلگاز نشان

 در شوکمبه( و دیگور موواد    تجزیوه  قابول ) تخمیر قابل

هوای  های میکروارگانیسم نیاز برای فعالیتمغذی مورد

 (.45) ای استشکمبه

تعیووین میووزان عملکوورد،   هوودف از ایوون تحقیووق 

-سیلویی ونیوزتخمین انورژی  شیمیایی، خواصترکیبات

-هضم ماده قابلیت، آلیهضم ماده  قابلیتمتابولیسمی، 

فورار بوه روش    چورب و اسیدهای خشک آلی در ماده

ای شوووامل:  علوفوووه ومگووواز ارقوووام سوووورگ تولیووود

ICRISAT520 ×R166 ،ICRISAT625 ×R165 ،

ICRISAT623 ×R165 ،ICRISAT632 ×R165 

 بود. اسپیدفید و

 

 ها مواد و روش

 11اول در مرحلوه  شد:آزمایش در دو مرحله انجام

، ICRISAT625×R165  : ای شاملرقم سورگوم علوفه

CRISAT632×R165 ،ICRISAT520×R161 ،

 ICRISAT489×R165 ،CRISAT707×R166 ،

ICRISAT73×R161 ،ICRISAT101×R161 ،

ICRISAT623×R165 ،ICRISAT520×R166  ،

ICRISAT493×R161   وSpeed feed  در شووورایط

اردیبهشوت کشوت    15مزرعه ای یکسان و در تواریخ  

 گردید. 

در چهار خوط  طور جداگانه بذر هر یک از ارقام به

 5ی خعوط حدود های رومتر و فامله بوته 6به طول 

متر در سانتی 60امله خعوط از یکدیگر و فر متسانتی

روز بعد ازکشت و  80ی هر رقم شد. علوفهنظر گرفته

علوفووه . خمیووری برداشووت گردیوود  ی دانووهدر مرحلووه

رقم آزمایشوی پوا از چواپرکردن،     11 از شدهبرداشت

خشک و برداری شده و در آزمایشگاه مقدار مادهنمونه
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 ،در ایون مرحلوه   گردیود.  هوا تعیوین  خام نمونهپروتئین

خشک   ر عملکرد مادههای مذکور بر اساس مقداواریته

کمتورین توا   از  ،شده در هر هکتوار خام تولیدپروتئینو 

هایی کوه دارای بیشوترین   شده و واریتهمرتب ،بیشترین

 ،بودند خام در هر هکتارو پروتئین خشکعملکرد ماده

  شدند.انتخاب

شوامل:  شوده   ارقوام انتخواب   علوفهدوم حلهمر در

ICRISAT520 ×R166 ،ICRISAT625 ×R165 ،

ICRISAT623 ×R165  ،ICRISAT632 ×R165   و

speed feed   تکورار  5در  طور مجزابهپا از برداشت 

متور،  سانتی 30ای پالستیکی )قعر استوانههای در سعل

گورم(  کیلوو  5/6متر و ظرفیوت حودود   سانتی 40عمق 

از روز  45شدند. پوا از گذشوت   سیلوکامالً فشرده و 

یوک   کردن، درب سیلوها باز شوده و مقودار  زمان سیلو

گیری و پوا از  شده نمونههای سیلواز علوفهکیلوگرم 

بوه  درجوه سوانتیگراد    -20دموای  در ، pHگیری اندازه

آلوی  هضم مادهقابلیتو  شیمیاییتمنظور تعیین ترکیبا

متابولیسمی و تخمین انرژی ،خشکدهآلی در ما  و ماده

موون  زآ بوه روش  کوتواه چورب زنجیور  هایاسید میزان

-خشک، خاکسترمادهگردید. مقدار نگهداری گاز تولید

آب و در محلوول هایقند، خامخام، پروتئینچربی خام،

پیشونهادی   شده بوه روش  آمونیاکی ارقام سیلونیتروژن

و ( 1990) 1یدانوان کشواورز  المللی شویمی انجمن بین

-وناز روش  اسوویدیفیبرنووامحلول در شووویندهمقوودار 

 هوای علوفه pH .(47 و 3) تعیین شد (1994) سوست

توری هوا  بوه روش  ،متور  pHبوا اسوتفاده از   شوده  سیلو

منظووور ارزیووابی کیفووی  بووه. (15) تعیووین شوود( 1994)

، با استفاده از فرمول زیور محاسوبه   2فلیگ نمرهسیالژ، 

 :(19د)یگرد

(pH×40)-(15-%DM×2+)220نمره فلیک = 

                                                           

1. Association of Official Analytical Chemists 

2. Flieg Point 

، 0-20شده بر اسواس نموره   در این روش، علوفه سیلو

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

ترتیب در کالس کیفی: بود، متوسوط، نسوبتاً خووب،      به

 د.گردیخوب، خیلی خوب و ممتاز ارزیابی 

از شویرابه گواو نور     گواز برای انجام آزمون: آزمون گاز

کشوور  دامیعلومتحقیقاتی موسسهدار در مزرعهلهفیستو

 -NWTگواز مودل   اتوماتیک تولیداز دستگاه نیمه و نیز

Binder 87532  گردید. گاز تولیدی حامول از  استفاده

خشک از نمونه خوراکی و شویرابه،   گرم مادهمیلی 200

 100ای  هوای شیشوه   )بوافر( در سورنگ   مصونوعی بزاق

دور در دقیقوه در   یوک رخش لیتری با سرعت چو میلی

 2، 0هوای   گراد، تولید و در زماندرجه سانتی 39دمای 

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

 گردید.  

: گماز متابولیسم  از روش وولیمد  برآورد انرژی قابل

 ی گاز از رابعوه ساز به روش تولیدوسوختانرژی قابل

 (:35و  27، 22)ذیل برآورد شد

CP057/0+GP136/0+2/2=ME 

MEمتابولیسوم )مگواژول بور کیلووگرم(    = انرژی قابل ،

CPخشک(خام )گرم در کیلوگرم ماده= پروتئین ،GP =

خشوک  گرم مواده  میلی 200لیتر به ازای  گاز )میلیتولید

 پایه(ساعت تخمیر 24در 

از  3كوومماهزنجیممربممرآورد مقممدار اسممیدهای  ممر 

-ی چوورب زنجیوورمقوودار اسوویدها: گممازروش وولیممد

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

00425/0+Gas0222/0( =mmol) SCFA 

Gasگورم   میلوی  200لیتور بوه ازای    گواز )میلوی  = تولید

= SCFA، پایووه(سوواعت تخمیوور  24خشووک در  موواده

 مول()میلی زنجیر  کوتاهاسیدهای چرب

-آلمي در مماده  آلي و مماده هض  مادهبرآورد قابلیت

 آلوی در مواده  آلوی و مواده  هضوم مواده   قابلیت: شكخ

                                                           

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

 (:35و  27، 22) استشده

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

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

+88/16OM(=DOMD 

OMDدرمود(  آلوی هضوم مواده  = قابلیت( ،DOMD =

گوواز = تولیوودGP، درموود() آلوویهضووم مووادهقابلیووت

 24خشوک در  گورم مواده   میلوی  200لیتر به ازای  )میلی

خووام )گوورم در = پووروتئینCP، پایووه(سوواعت تخمیوور

در  = خاکسووتر )گوورم Ash، خشووک(کیلوووگرم موواده 

آلی )گرم در کیلوگرم = مادهOM، خشک(کیلوگرم ماده

 خشک(ماده

ر یون طورح د  ا: هما  وحلیل دادهوآماری و وجزیهروش

شیمیایی ترکیباتفی برای تعیین دقالب طرح کامالً تصا

 5گواز )بوا   تکرار( و تولیود  5تیمار و  11ها )با  خوراک

آماری زیر به اجرا و با استفاده از مدل تکرار( 3تیمار و

 آمد.  در
Yij=µ+Ti+eij 

Yij =  مقدار مشاهده در هور موفت، µ =   میوانگین هور

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

 Excelهوا توسوط برناموه     ثبت و پردازش داده آزمایش

ها بوه   آماری و مقایسه میانگینتحلیلو( و تجزیه2007)

رویوه    )SAS 2004 (افوزار   توسوط نورم   ،تووکی روش

ANOVA (42)شدانجام. 

 

 نتایج و بحث

 شدن:قبل از سیلو ایرق  سورگوم علوفه عملکرد یازده

 خشوک مواده  یبرا سورگوم رقم 11 عملکرد( 1) جدول در

)کیلووگرم در هکتوار(    خوام نیپوروتئ  ودر هکتار( )کیلوگرم

رقوم آن کوه بیشوترین     5رقم،  11از بین این  .شدنشان داده

 و هکتووار( در کیلوووگرم) خشووکمووادهرا از نظوور  عملکوورد

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

این ارقوام براسواس بیشوترین توا      د.ش( نشان داده2جدول )

، ICRISAT520 ×R166کمتوورین عملکوورد شووامل ارقووام: 

ICRISAT625 ×R165 ،ICRISAT623 ×R165 ،

ICRISAT632 ×R165  وSpeed feed باشد.می 
 ایرق  هیبرید سورگوم علوفه 11 خامپرووئینخشك و عملکرد ماده -1دول ج

Table 1. Yield of  Dry Matter and Crude Protein in 11 Sorghum Forage Cultivars 

 (در هکتار Kg) عملکرد ماده خشک (Variety)رقم
DM performance(kg/ha) 

 در هکتار( Kg) خام پروتئینعملکرد 

CP Performance(kg/ha) 

ICRISAT625 ×R165 13515b 979.8b 
Speed Feed 10429ab 830.1cd 

ICRISAT632 ×R165 11103ab 832.7cd 
ICRISAT520×R161 9950cd 765.4cd 

ICRISAT489×R165 11078bc 637.2cd 
ICRISAT707×R166 11021 759.4cd 

ICRISAT73×R161 8750d 737.2cd 
ICRISAT101×R161 10092cd 673.4cd 
ICRISAT623 ×R165 11859bc 867.9bc 
ICRISAT520 ×R166 18487a 1400.5a 
ICRISAT493×R161 7990d 459.9cd 

 (P<0.05باشد )دار میدهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ستون نشان
abc Means in the same column different superscripts differ (P<0.05). 
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 خامپرووئینخشك و با بیشترین عملکرد ماده ایارقام  هیبرید سورگوم علوفه: 2دول ج
Table 2. Sorghum Forage Cultivars with Maximum Yield on Dry Mater and Crude Protein 

 رقم

(Variety) 
 (در هکتار Kg) عملکرد ماده خشک

DM performance(kg/ha) 
 در هکتار( Kg) خام پروتئینعملکرد 

CP Performance(kg/ha) 

ICRISAT520 ×R166 18487a 1400.5a 

ICRISAT625 ×R165 13515b 979.8b 

ICRISAT623 ×R165 11859bc 867.9bc 

ICRISAT632 ×R165 11103bc 832.7cd 

Speed feed 10429bc 830.1cd 

 (P<0.05باشد )دار میدهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ستون نشان
abcdMeans in the same column different superscripts differ (P<0.05). 

 

رقوووم شوووده، رقوووم انتخووواب در بوووین پووونج 

ICRISAT520×R166  کیلوگرم ماده 18487با تولید-

خام در هکتار و رقوم  پروتئینکیلوگرم  1400خشک و 

 830 خشوک و کیلوگرم مواده  10429با تولید  اسپیدفید

به ترتیوب بیشوترین و    ،خام در هکتارپروتئینکیلوگرم 

 کمترین عملکرد را دارا بودند.

-در بررسی  بهترین ،(1379و همکاران ) میرلوحی

رداشت سه هیبرید سورگوم شوامل: شووگرگریز،   بزمان

گرفت که بیشترین عملکورد  اسپیدفید و سوپردان نتیجه

تن در هکتار( در هیبریود شووگرگریز    30خشک )ماده

خشک در . دلیل اختالف عملکرد ماده(28) آمدبدست

توانود ژنوتیوو و شورایط متفواوت     ارقام مختلو  موی  

عوامول  همچنوین  . (36) کشت ارقوام سوورگوم باشود   

خواک، شورایط   خاک، حاملخیزیمختلفی همچون نو 

-محیعوی موی  دیگر عوامل کشت وهوایی و تراکموآب

مشابه خوراکیشیمیایی مواد  تواند دلیل تفاوت ترکیبات

-شش عامل ،بر اینعالوه (.20در مناطق مختل  شود)

رسویدگی،  رشد، میوزان شامل رقم، مرحله دیگرزیستی 

-خووواک و عوامووولیزیگیووواه و حامووولخبرداشوووت

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

 (.10) گذارند کیفیت علوفه تأثیر می

معالعووه در  خووام در ارقووام موووردپووروتئینمقووادیر 

شوده توسوط دیگور    حاضر بوه مقوادیر گوزارش    تحقیق

-باشد. دلیول و یا مساوی آنها می نزدیک، دور انمحقق

 گیاهقبیل ژنوتیو واملی ازاست که عاین اختالفات این

فیزیکووی، بوور سوواختمان (43محیعووی) و شوورایط (13)

علوفوه توأثیر   پوروتئین تر از همه میزان فیبر و مهممیزان

و  محلووه خلیلوویبوور اسوواس گووزارش   .گووذاردمووی

خووام پووروتئین(، اثوور رقووم بوور میووزان 1386همکوواران)

باشوود دار موویهیبریوودهای مختلوو  سووورگوم معنووی 

خام در رقم اسوپیدفید بیشوتر     پروتئینمیزان طوریکه  به

واریوانا و  نتایج تجزیه .(17) است از ارقام دیگر بوده

  شیمیایی )مواده خشوک، مواده   مقایسه میانگین ترکیبات

  خوام، الیواف  خوام، خاکسوتر  خوام، چربوی  آلی، پروتئین

محلوول برحسوب   اسیدی، قندهاینامحلول در شوینده

و  کول درمود از ازت  آمونیاکی برحسبدرمد و ازت

pHول شده در جدای سیلو( پنج واریته سورگوم علوفه

 .است شده نشان داده (3)

شوده در ایون   هوای سویلو  داد که هیبریدنتایج نشان

-آلوی، پوروتئین  خشک، مادهاز نظر درمد ماده آزمایش

نووامحلول در الیووافخووام، خووام، خاکسووترخووام، چربووی

 آمونیوواکیازتمحلووول و ، قنوودهایاسوویدیشوووینده

 خوام پوروتئین  عملکرد. داری با هم دارنداختالف معنی

 شوده(، )ارقوام سویلو   در تیمارهوای موورد آزموایش    نیز

کمترین مقودار   طوری کهنشان داد بهدار معنی اختالف

درمود   78/6با   ICRISAT625×R165رقممربوط به 

 رقووووومبیشوووووترین مقووووودار مربووووووط بوووووه    و

ICRISAT632×R165    است. مد بودهدر 64/7با 
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 خشك(شده )در مادهای سیلوپنج رق  سورگوم علوفهpH  و شیمیایيمقایسه میانگین وركیبات -3جدول 

Table 3. Comparison of chemical composition and pH of five variety of sorghum silages 

 شیمیاییترکیب
Chemical Composition 

ICRISAT 

520×R166 
ICRISAT 

625 ×R165 
ICRISAT 
632×R165 

ICRISAT 
623×R165 Speed Feed 

 21.89b (%DM)خشکماده
22.54b 

22.83b 
23.38b 

25.94a 

 93.22a (%OM)آلیماده
92.70b 

92.13b 
92.39b 

92.57b 

 7.43ab (%CP)خامپروتئین
6.78b 

7.64a 
7.39ab 

7.15b 

 2.33bc (%EE)خامچربی
2.83a 

2.01c 
2.51b 

2.13bc 

 6.77c (%Ash)خامخاکستر
7.30b 

7.86a 
7.60ab 

7.43b 

 42.48c (%ADF)یاسیدمحلول در شویندهنا فیبر
44.46b 

43.56b 
44.52b 

45.78a 

 1.12bc (%WSC)محلولقندهای
1.31a 

1.02c 
1.19bc 

1.07bc 

 9.56b (%NH3-N)آمونیاکیازت
8.94bc 

6.94c 
7.79bc 

16.44a 

pH 4.11bc 
4.09bc 

4.21b 
4.13bc 

4.56a 

 84.38bc (Flieg Point) نمره فیلیگ
86.48bc 

82.26b 
86.56bc 

74.48a 

Qualitative class 
 کالس کیفی سیالژ

Very Good 

 خیلی خوب
Very Good 
 خیلی خوب

Very Good 
 خیلی خوب

Very Good 
 خیلی خوب

Good 
 خوب

 .(P<0.05) باشد دار میدهنده اختالف معنینشان ردی مشابه در هر رغی حروف
abcMeans in the same row different superscripts differ (P<0.05). 

 

تفاوت در نسبت برگ به سواقه در ارقوام مختلو     

در ایون تحقیوق    پوروتئین تواند دلیل تنو  در میزان می

خووام ارقووام سووورگوم   پووروتئیندامنووه میووزان باشوود. 

 سیلوشده در تحقیق حاضر نزدیک به مقوادیر گوزارش  

 و همکاران سوزا ،(2003وهمکاران) ولینامشده توسط 

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

خام سه رقم هیبریود سوورگوم   پروتئینمیانگین  .(37و

درمود   68/7برابور   (2012)و همکواران  لوئیاتوسط 

نوامحلول در   فیبرمیانگین تفاوت  .(20)گزارش گردید

 دارمعنوی  زموایش در تیمارهای مورد آ ،اسیدی شوینده

 پوونجمبیشووترین مقوودار مربوووط بووه تیمووار  باشوود.مووی

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

 56/43بوا مقودار     ICRISAT632×R165رقممتعلق به 

نتوایج متفواوتی در خصووص میوزان      باشود. درمد می

ارقام مختل  سوورگوم   اسیدیفیبرنامحلول در شوینده

 و همکواران   مواریلی است.   هتوسط محققان منتشر شد

( دوازده رقم مختل  سورگوم را مورد معالعوه  2016)

فیبرنووووامحلول در داده و میووووانگین میووووزان قوووورار

درمد گزارش  07/35را برای این ارقام    اسیدی شوینده

 فیبرنوامحلول در شووینده   نمودند کوه کمتور از مقودار   

 دباشدر ارقام مورد معالعه در تحقیق حاضر می اسیدی

دلیل توأخیر و یوا تعجیول     تواند به. این تفاوت می(24)

 آتویا و همکواران    در زموان برداشوت علوفوه باشود.    

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

( گووزارش نمودنوود کووه تووأخیر در   2019) همکوواران

 دتواند باعث افزایش گردای میبرداشت گیاهان علوفه

 (.41و  32، 6)

در تیمارهووای مووورد   لقنوودهای محلووو  میووانگین

 .اسووتبووودهی دارمعنوویهووای  تفوواوتدارای آزمووایش 

 ICRISAT625 رقوم بیشترین مقدار مربوط بوه تیموار   

×R165  درمد و کمترین مقودار متعلوق   31/1با مقدار

درمود   02/1بوا مقودار     ICRISAT632×R165رقمبه 

( 1990) و همکواران  اشوبل بر طبوق گوزارش   باشد. می

محلووول در علوفووه بوورای   حووداقل میووزان قنوودهای   

. لوذا میوزان   (5)  باشود موی درمد  5سیلوشدن معلوب 
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در تحقیوق   ،قندهای محلول موجود در ارقام سوورگوم 

 . باشدمیحاضر کمتر از میزان مجاز 

از نظور   ،شوده ی انوا  سوورگوم سویلو  ها بین تیمار

 ،کوولدرموود ازتآمونیوواکی برحسووب  میووانگین ازت

بیشوترین مقودار    شود.  مشواهده داری  های معنیتفاوت

درمد 44/16با مقدار  ،)اسپیدفید( پنجممربوط به تیمار

 ICRISAT632×R165 رقمو کمترین مقدار متعلق به 

 بواالبودن میوزان ازت   .باشود میدرمد 94/6مقدار  به ،

رفوتن  باعوث بواال  ، آمونیاکی در رقم اسپیدفید سیلوشده

 هنسبت به ارقام دیگور نیوز شود    pH  (56/4)دار معنی

قنود رقوم اسوپیدفید    بودن میزاناست که با وجود پایین

 به بیوان دیگور پوایین    .رسدمیشده منعقی به نظر سیلو

محلول در رقم اسپیدفید باعوث گردیود   بودن میزان قند

افزایش و در نهایوت   pH تا دراثر تخمیرات نامعلوب،

   کلستریدیومی افزایش یابد. تخمیر 

دارای  ،ICRISAT632×R165همچنووووین رقووووم 

. اسوت  بوده (درمد94/6) آمونیاکیمیزان ازت کمترین

در فراینود   ،دهنده پایین بودن عمل پروتئوولیز این نشان

باشد و به همین دلیل میزان در این رقم می ،کردنسیلو

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

 بهتورین معورف   ،آمونیواکی سویالژ  ازت .(37)  باشدمی

 . ازتباشود  موی برای ارزیابی کیفی تخمیور در سویالژ   

کلسوتریدیومی اسوت   دهنده تخمیرآمونیاکی زیاد، نشان

، افوزایش  بوتیریک به مقودار زیواد  که باعث تولید اسید

pH  سیلودر علوفه .(30) شودمیوکاهش کیفی سیالژ 

درمود   10آمونیاکی باید کمتور  خوب، میزان ازت شده

آمونیوواکی در میووزان ازت (.38و21،34)کوول باشوودازت

توا   pHاسوت کوه    واقعیوت  بیوانگر ایون   چنین سعحی

باعوث عودم تکثیوور    اسووت کوه  یافتوه  سوعحی کواهش  

کوه   ،شده ی نامعلوبی )پروتئولیتیک(ها میکروارگانیسم

  (.43) کنندمیاستفاده  پروتئیناز 

 ،آزموایش در تیمارهوای موورد   pHمقادیر میوانگین 

که ایون   دادها نشانبین تیمار را داریمعنیی ها تفاوت

 اول توووا پووونجم )ارقوووام تیمارهوووایمقوووادیر بووورای 

ICRISAT520×R166 ،ICRISAT625×R165 ،

ICRISAT623 ×R165، ICRISAT632 ×R165  و

speed feed )13/4، 21/4، 09/4، 11/4 :ترتیووب بووه ،

 رقوومبیشووترین مقوودار مربوووط بووه   .باشووندمووی 56/4

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

 باشود موی  09/4مقدار  به ، ICRISAT625 ×R165رقم

 (2006) فضووایلی و 2005 ،ماهانتوواکووه بووا گووزارش  

 سویلو در علوفه pH. پایین بودن (21و12)معابقت دارد

تواند به دلیل وجود مقادیر زیاد قنود در سواقه   شده می

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

توانود موانع رشود    در طول سویلوکردن موی   pHسریع 

 pHمیوزان   (.30) ی نامعلوب گوردد ها میکروارگانیسم

 تثبیت گوردد  4تا  7/3 در سعح باید ها در سیالژ علوفه

چنین شورایعی بوه واسوعه اثور متقابول غلظوت        (.20)

هووازی  ها و الکتات وابسته به شرایط بوی  کربوهیدرات

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

 ،2/4برابور بوا    pHمقدار  ،(1991) مک دونالدگزارش 

کوافی   ،هوای نوامعلوب   برای جلوگیری از رشد باکتری

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

تحقیق حاضر سیلوی رقم اسپیدفید احتماالً پایداری و 

و ماندگاری الزم را ندارد. اگرچه نباید خعای آزمایش 

دیگر شرایط ناخواسته در انجام آزمایش را بدون تأثیر 

 دانست.  

بور اسواس نموره     ،بررسی کوالس کیفوی سویالژها   

فید رقم اسپید ءی ارقام به جزنشان داد که همه ،فیلیگ

در کالس کیفی خیلی خوب قرار دارند. هموانعور کوه   

نموره  ،  pHشد، با کاهش یافتن  نشان داده 2در جدول

اسوت. نتوایج ایون    سیالژ افزایش یافتوه و کیفیت  فلیگ

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

: شدهسیلوایگاز پنج رق  سورگوم علوفهمیزان وولید

در زمانهوای   شدهسیلوعلوفهتولیدی پنج رقم میزان گاز

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

 میووزان گوواز داریمعنوویتفوواوت  ،پووا از انکوباسوویون

خشوک   گرم مادهمیلی 200لیتر( به ازای )میلی تولیدی

 در بووین ارقووام متفوواوت سووورگوم مشوواهده نگردیوود  

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

 (.  p<001/0) داری مشاهده گردیدهای معنیتفاوت
 

 شده سیلو ایپنج رق  سورگوم علوفه (لیتر)میلي وولیدی زمیانگین گا :4جدول

Table 4. Cumulative gas produced at different times of incubation for five variety of sorghum silages 

 انکوباسیونزمان 
Time of Incubation 

2 4 6 8 12 24 48 72 96 

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 7.80c 11.31b 14.66b 23.49b 38.49b 51.83bc 57.82b 61.65a 

ICRISAT632 ×R165 3.49a 8.50ab 12.35a 15.50ab 24.66ab 38.82b 51.16bc 57.32b 59.94b 

speed feed 3.48a 8.31bc 11.83ab 15.00ab 23.32b 37.16b 50.33c 56.47b 60.16b 

 .(P<0.05) باشددار میدهنده اختالف معنیدر هر ستون نشان مشابهحروف غیر
abc Means in the same column different superscripts differ (P<0.05). 

 

شویمیایی  تجمعی وابسته به ترکیوب میزان گاز           

ترتیب عوواملی ماننود رقوم،    باشد بدینغذایی می ماده

کوردن(  )سیلو گیاه و روش فرآوری لوغبرداشت، بزمان

گذار هسوتند نیوز بور    شیمیایی علوفه تأثیر ترکیبکه بر

 (.31 و 22) گذارنود موی  تجمعوی اثور  میزان تولید گواز 

گوواز و تخمیوور  اموووالً ارتبوواط نزدیکووی بووین تولیوود 

همچنین همبستگی زیادی بوین   ،ای وجود دارد شکمبه

ه با مایع شکمبه گاز در شرایط آزمایشگاهی همراتولید

 دارد و قابلیت هضم ظاهری در شرایط مزرعوه وجوود  

(22.) 

رقووم تولیوودی در تخمیوور تجمعوویمیووزان گوواز          

ICRISAT625×R165 بووودن میووزان واسووعه بووااله بوو

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

محلوول در خووراک   . هرچقدر میزان قندهایاستبوده

بوودن   زیواد  .(8) باشود گاز بیشتر می بیشتر باشد تولید

متابولیسوم و  انورژی قابول   بوودن  زیاد تولید گاز بیانگر

لیوت  امغذی برای فعتخمیرو نیز سایر موادنیتروژن قابل

باشد. همچنین حجم گاز تولیدی ها میمیکروارگانیسم

تولیوود خوووراکی بوورای ی تخمیوور موووادکننوودهموونعکا

 ظاهری باشدهضمچرب و برآوردی از قابلیتاسیدهای

اسووت کووه  نکتووه اساسووی در اینجووا ایوون   (.16و  8)

بورآورد معوادالتی از تولیود     آمده،ی بدستها فراسنجه

باشند. این معادالت کینیتیک شکمبه و شورایط  گاز می

گیرنود. بوه هموین    کلی دستگاه گوارش را در نظر نمی

   (.1)اهند بوددلیل خالی از خعا نخو

 وولیمد  روش بازنجیر  ر  كوواه هایوخمین اسید

فرار محصوالت تخمیور میکروبوی   چرباسیدهای: گاز

متابولیسم  قابل دهنده عرضه انرژیشکمبه بوده و نشان

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

 زنجیر حامل از میزان گواز  چرب کوتاهمیزان اسیدهای

، 9/0، 85/0 :ترتیوب  هوا بوه  تیمار 24ساعت تولیدی در 

   .است بوده 82/0و  85/0، 85/0

شوده تنهوا    سویلو  ایدر بین ارقام سورگوم علوفوه 

مووول( میلووی 9/0) ICRISAT625 ×R165 هیبریوود 

اسوت و از بقیوه   داری با دیگر ارقام داشتهتفاوت معنی

آمده از تحقیق نتایج بدست (.p<05/0)استبیشتر بوده

 ر با این واقعیت که باالبودن قابلیت تخمیور موواد  حاض

هوا در شوکمبه باعوث    مصرفی توسط میکروارگانیسوم 

 شوود زنجیر و گاز میچرب کوتاهتولید بیشتر اسیدهای

 .(16) داردمعابقووت (2007و همکوواران  کووارابولوت)

 چرب با توجه به بواال همچنین افزایش تولید اسیدهای

 ICRISAT625 ×R165رقوم   محلوول قنود میزان  بودن
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توجیووه قابوولهووا درموود( نسووبت بووه بقیووه رقووم 31/1)

( تولیوود 2010) سوواالمباشوود. بوور اسوواس گووزارش  مووی

اسیدهای چرب فرار رابعه مستقیم بوا میوزان قنودهای    

 .(49 و 40) محلول دارد

 1فوورار چووربخعووی بووین میووزان اسوویدهای رابعووه

(SCFA)   ( نیووز  2005)سوواالم و تولیوود گوواز توسووط

چرب اسیدهایرابعه منفی بین میزان . (40)دشگزارش

(. همسو با این نتایج ، 1) وجود دارد pHو مقدار فرار 

بووا تولیوود بیشووترین   ICRISAT625 ×R165هیبریوود 

اخوتالف  است. کمتری بوده  pHفرار دارای اسیدچرب

نظور بوه دلیول    هوای موورد  تولیدی تیموار بین میزان گاز

اسوت.  رب فورار  چو اسویدهای تفاوت در تولید میوزان  

شوده از سوبسوترا و   همبستگی بواالی بوین گواز تولیود    

توسوط محققوان   شوده  زنجیور تولیود   چرب کوتواه اسید

   است. گزارش شده

: زگما  متابولیس  از روش وسمت  قابل وخمین انرژی

 ICRISAT520 ارقوام  در متابولیسم قابل انرژی میزان

×R166 ،ICRISAT625 ×R165 ،ICRISAT632 

×R165 ،ICRISAT623 ×R165 ترتیب؛  به و اسپیدفید

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

 شوده  سویلو  ایاست. در بوین ارقوام سوورگوم علوفوه    

 ICRISAT625 ×R165متابولیسم هیبریود   انرژی قابل

داری بووا دیگوور ارقووام مگوواژول( تفوواوت معنووی 17/8)

 (.  P<05/0) است است و از بقیه بیشتر بودهداشته

 ICRISAT625 ×R165هیبرید خام پروتئینمیزان       

داری بیشوتر از بقیوه ارقوام    طور معنی درمد( به 64/7)

آن  متابولیسوم قابول انورژی میوزان  همین دلیول    به ،بوده

گیری با ایون  است. چنین نتیجهبیشتر از بقیه ارقام بوده

 یشوده بینیمتابولیسم پیشقابلمیزان انرژیواقعیت که 

بوودن میوزان   بوه دلیول پوایین    ،در ماده خووراکی  ،کمتر

تفوواوت در انوورژی معابقووت دارد. پووروتئین آنهاسووت، 

 یکننوده مونعکا  ،های مختلو  متابولیسم خوراکقابل

                                                           

1. Short-chain fatty acids 

تخمیوور و هووای قابوولتفوواوت در میووزان کربوهیوودرات

هرچه میوزان   ،(18) باشددسترس آنها مینیتروژن قابل

یبریدهای سورگوم بیشوتر باشود   محلول در هقندیمواد

 ( . میوزان قنود  40) یابدمی هضم آن نیز افزایشقابلیت

 31/1برابور   ICRISAT625 ×R165 محلول در هیبرید

 داری بیشوتر از بقیوه ارقوام بووده     طوورمعنی  درمد و به

هضم این رقم نسبت به بقیه  است لذا باال بودن قابلیت

 رسد.ارقام منعقی به نظر می

 در باره ارقام سورگوم در این تحقیق ایون  نکته مهم

 خام در ارقوام سویلو  پروتئینمحلول و است که میزان قند

 باشد و لذا کیفیت علوفه نیوز پوایین خواهود   شده کم می

بعضی ارقام بر ارقوام دیگور    ،ایبود، اما به لحاظ مقایسه

آوری علوفوه از قبیول سویلوکردن    ارجحیت دارند. عمل

یوت لیگنوین یوا کواهش پیونود بوین       باعث افزایش حالل

آن شود و به تبعمی سلولی  لیگنین و دیگر اجزای دیواره

(. در تحقیوق  36) شوود تابولیسومی موی   مافزایش انرژی

 ICRISAT625 ×R165تخمیوور رقووم  حاضوور قابلیووت 

خوام،  پوروتئین محلوول و  دلیل باالبودن میزان قنودهای  به

)کاهش پیوند  ر فوقبیشتر از بقیه ارقام بوده و احتماالً اث

بین لیگنین و دیگر اجزای دیواره سلولی( باعث افزایش 

 است. متابولیسمی این رقم شدهانرژی

: گماز از روش وسمت  آلمي ماده هض وخمین قابلیت

آلوی خووراک    آلی قسومتی از مواده   هضم ماده قابلیت

 قابلیوت . شوود است که در دستگاه گوارش هضوم موی  

یووزان گوواز تولیوودی   آلووی حاموول از م هضووم موواده 

ICRISAT520 ×R166 ،ICRISAT625 ×R165  ،

ICRISAT632 ×R165  ،ICRISAT623 ×R165  و

، 26/52، 99/51، 18/54، 22/52ترتیوب؛    بوه اسپیدفید 

 آلووی در موواده هضووم موواده ودر مووورد قابلیووت 43/55

 ترتیوب؛  ها بهخشک حامل از میزان گاز تولیدی تیمار

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

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

آلی خام بر قابلیت مادهپروتئینمحلول و   هایمیزان قند

 (.26) گذاردتأثیر می
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  كیلوگرم( و قابلیت)مگاژول بر متابولیس انرژی قابل مول(،زنجیر )میلي  ر  كوواه هایمقایسه میانگین اسید :5جدول 

 شدهای سیلورق  سورگوم علوفه 5)درصد(  هض 

Table 5. Comparison of volatile fatty acids(mmol), Metabolismable Enegy (MJ/Kg) and Digestibility 

(%DM) of five variety of sorghum silages 
 (Treatmentتیمار)

 (Parameterفراسنجه)

ICRISAT

520 
×R166 

ICRISAT

625 
×R165 

ICRISAT

632 
×R165 

ICRISAT

623 
×R165 

Speed Feed 

 

SCFA 
 اسیدهای چرب فرارکوتاه زنجیر

 (گرم ماده خشک میلی 200لیتر به ازای  میلی)

b 85/0 a 9/0 b 85/0 b85/0 b 82/0 

ME 
 )مگاژول بر کیلوگرم( انرژی متابولیسمی

b 91/7 a 17/8 b 88/7 b 91/7 b 66/7 

OMD(%DM) 

 آلی هضم ماده قابلیت
a 22/52 a 18/54 a 99/51 a 26/52 a43/55 

DOMD(%DM) 

 آلی در ماده خشکقابلیت هضم ماده
a 64/48 a 28/50 a 85/47 a 19/48 a 23/51 

 .(P<0.05) باشد دار مینشان دهنده اختالف معنی ردی حروف غیر مشابه در هر 
abc Means in the same row different superscripts differ (P<0.05). 

SCFAزنجیر، چرب کوتاهیها یدس: اME متابولیسم، : انرژی قابلOMDآلیهضم ماده: قابلیت،  DOMDخشکآلی در مادههضم ماده= قابلیت 

 

محققان پیشنهاد کردند که نشوخوارکنندگان بورای   

هوایی بوا   حفظ وزن بدن خود نیاز بوه مصورف علوفوه   

برای نیول بوه    درمد دارند و 55هضم بیشتر از قابلیت

هووایی بووا افووزایش وزن بوودن نیازمنوود مصوورف علوفووه

(. لوذا بوا   4درمود هسوتند)   60هضم بیشوتر از  قابلیت

هضوم ارقوام سوورگوم در ایون     توجه به میزان قابلیوت 

توان نتیجه گرفت مصورف ایون ارقوام بوه     آزمایش می

 د  وووداری و تولیوووای نگهووود نیازهووتوانتنهایی نمی

 مین نمایند. أرا تنشخوارکنندگان 

 

 کلی گیرينتیجه

 ICRISAT625آموده رقوم   بر اساس نتایج بدست

×R165 آلی متابولیسم و  مادهبه دلیل مقدار انرژی قابل

هضم نسبت به بقیه ارقوام ارجحیوت دارد.  اموا از    قابل

 ICRISAT520نظوور عملکوورد در هکتووار رقووم نقعووه

×R166  .نسوووبت 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. 
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