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تأثیر افزودن اوره ،مالس و سود بر ترکیب شیمیایی ،تجزیهپذیری و خصوصیات
تولید گاز گیاه کامل نی)(Pragmates austrialis
1

رضا وليزاده-*1مهدی محمودی ابيانه -2امين صالحي
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چکیده
در این مطالعه ترکیب شیمیایی ،مقدار تولید گاا تجزیاهپاییر شاممهها گیاا کاما نای ( )Pragmates australisعما آ ر شاد ااا
افز دنیها مختلف اررسی شد .تیمارها آ مایشی شام  )1 :گیا کام نی تا سیلو شد اد ن افز دنی (شاهد) )2 ،عم آ ر شاد ااا  %4ساود)3 ،
عم آ ر شد اا  %4ا ر  )4 ،عم آ ر شد اا  %11مالس )5 ،عم آ ر شد اا  %4ا ر  %11 +ماالس  )6عما آ ر شاد ااا  %4ا ر %11 +
مالس  %4 +سود اود .در کلیه تیمارها گیا کام نی خرد شد اا مواد مختلف مخلوط ساس در رار آنتای ااکتریاا (ااا نااج تجاار TETRA
 )LOCKاه مدت  61ر سیلو شد .درصد  ADF NDFدر تیمار حا ا ر ااالترین در تیمار عم آ ر شد اا سود کمتارین مقادار ااود (1/11
> .)Pمیزان پر تئین خاج خاکستر اه ترتیب در تیمار عم آ ر شد اا ا ر در تیمار عم آ ر شد اا سود ایشترین مقدار داشا ..میازان نیتار نن
آمونیاکی در سیالن حا ا ر ااالترین سیالن دارا ممم مالس پایینترین  pHرا نشان داد .نرخ تولید گا در نی عم آ ر شاد ااا ا ر کمتار ا
سایر تیمارها اود .پتانسی تجزیهپییر شممهها در نمونهها عم آ ر شد اا سود مالس اهصاورت معنایدار ( )P> 1/15اااالتر ا تیمارهاا
شاهد عم آ ر شد اا ا ر اود .این مطالعه نشان داد که ارداش ،.عم آ ر ذخیر سا گیا کام نی اه صورت سیلو میتواند ااه عناوان یا
منهع غیایی مناسب اه یژ در مناطقی که اا کمهود خوراک داج ر ار اس ،.مد نظر قرار گیرد.

واژههای کلیدی :ترکیب شیمیایی ،تولید گا  ،خصوصیات کیفی ،سیلو ،نی.
مقدمه1

گیا نی اا ناجها علمی مختلاف ا خاانواد گنادمیان یاررد
ت لسها ها اس .در اسیار ا مناطق دنیا ا جمله ایران اه صاورت
خودر رشد میکند .این گیا ااه فاور در تااال هاا ساواح اکرار
ر دخانهها کشور رشد میکند .اهعناوانمراا ساط ر یاآ آن در
تاال ها استان خو ستان شام تاال ها شادگان ،هویز الهایی
حداق  251111همتار تخمین د شد اس .)11( .محصو سهز آن
تا  21تن در همتار قاا ارداش .اس ..علیرغم کمهود شادید خاوراک
داج در ایران اه نحو مناساهی ا ایان مااد خاوراکی در تغییاه داجهاا
استفاد نمیشود .اه نظر مایرساد کاه حاداق  51درصاد آن ااد ن
استفاد اه هدر میر د .در صورت اممان ارداش ،.این گیا مایتواناد
اخآ قاا توجهی ا نیا ها تغییها داجها ااومی ایان منااطق را

تأمین کند .این گیا تقریهاً در اکرار اساتانهاا کشاور در ساطوو
مقادیر متفا ت رشد میکند .در اکرر این نواحی ااه علا .محاد دی.
تولید علوفه جه .تعلیف داجها ،توسعه دامسار ر ااا اشاماالت یااد
ر ار اس .معموالً داجها ا عملمرد مناسهی ارخوردار نیستند ،یا قادر
اه ار پتانسی ها االقو تولیدات خود نمی ااشند .اناااراین هرگوناه
منهع االقو خوراکی در این مناطق میتواند در اههود شرایط نادگی
اقتصاد مردج ساکن در محد د این نواحی مجماو تولیادات دامای
کشور مفید ااشد .هد ا این مطالعاه ،اررسای تاأ یر عما آ ر اار
ترکیب شیمیایی ،تجزیهپییر شممهه ا خصوصیات تولید گا گیا
کام نی اود.
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نمونه گیا در ا اسط اهار ا حاشیه ر د اترک اقاع در شهرساتان
اجنورد (استان خراسان شمالی) اخآ حصار گرمخان ر ستا آق تسه
ارداش .شد .تیمارها آ مایشی شام گیا کاما نای ااه ترتیاب )1
سیلو شد اد ن افز دنی )2 ،عم آ ر شد اا  %4سود )3 ،عم آ ر
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شد اا  %4ا ر  )4 ،عم آ ر شد اا  %11مالس )5 ،عم آ ر شد
اا  %4ا ر  %11 +ماالس  )6عما آ ر شاد ااا  %4ا ر %11 +
مالس  %4 +سود اود .نی ارداش.شد اا ماد خش ا لیه  21درصد
پ ا خرد کردن جه .افزایآ ماد خش در یر سایه پژمرد شاد.
سس تیمارها آ مایشی در  3تمارار تهیاه گردیاد .افز دنایهاا ااه
صورت دستی ار ر علوفه افشااند شاد در داخا رار آنتای
ااکتریا (اا ناج تجار  )TETRA LOCKااهعناوان سایلوها
آ مایشااگاهی قاارار گرفاا .در آن محماام اسااته شااد .ساایلوها
آ مایشگاهی در دما معمولی اتاق اه د ر ا نور آفتا اه مادت 61
ر نگهدار شد.
تجزیه شیمیایی

نی موجود در سیلوها آ مایشاگاهی پا ا ااا شادن مجادد ًا
مخلوط گردید ا آن نمونهگیر شد .نمونهها اه مدت  22ساع .در
درجه حرارت  61درجه سانتی گراد خش شد مقادار مااد خشا ،
پر تئین خاج (ر ش کجلدا ) ،چرای خاج (ر ش سوکساله) ،خاکساتر،
الیا نامحلو در شویند خنری ( )NDFالیا نامحلو در شاویند
اسید ( )ADFآنهاا طهاق ر شهاا اساتاندارد تجزیاه شایمیایی
خوراک  )2111( AOACتعیین شد(.)2
اندازهگیری  pHو نیتروژن آمونیاکی و اسیدیته

 pHنیتر نن آمونیاکی اهعنوان اخشی ا شااخ هاا کیفای
سیالن اندا گیر شد .ارا اندا گیار  pHا هار یا ا سایلوها
نمونهها  51گرمی ارداشته شد پ ا خرد شادن کاما ااا 451
سیسی آ مقطر مخلوط گردید .این مخلاوط ااه مادت  5دقیقاه ااا
مخلوطکن مخلوط شد پ ا صا کاردن  pHآن ااه دسا .آماد
( .)12ارا اندا گیر نیتر نن آمونیاکی مقدار  11سیسی ا محلو
صا شد هر ی ا تمرارها اا  11سیسی اسیدکلریدری  1/2نرما
مخلوط شد تا ماان انادا گیار در فریازر ااا دماا  -11درجاه
سانتیگراد نگهدار شد سس نمونهها یخ گشایی شد ااا دساتگا
کجلدا تیتر گردید ( .)13ارا اندا گیر اسیدیته در ی ارلن ماایر
 111ملی لیتر  11 ،میلیلیتر عصار سیلو ریختاه ااه آن  3قطار
معر فن فتالئین اضافه شد .سس محتویات ارلن مایر ااا ساود 1/1
نرما تیتر شد که درنهای .رنگ صورتی خفیفی اه دس .آمد (.)2
اندازهگیری گاز تولیدی در شرایط آزمایشگاهی

نمونهها کام نی سیلو شد اعد ا خش شدن اا آسیا دارا
غراا  2میلیمتر  ،آسیا گردید .اه منظور تعیین میزان گا تولید
ا سرنگها شیشه ا  111میلایلیتار اار اسااس ر ش مناگ
استیگناس ( )1٩11استفاد شد ( .)14ماایع شاممهه قها ا خاوراک
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صهحگاهی ا د رأس گوسفند نر الوچی (ااه ن  45 ± 2کیلاوگرج)
که دارا فیستوله دائمی شممهه اودند گرفته شد .گوسفندان ر انه اا
 1/4کیلاوگرج کنساانتر (دارا %12
 1/5کیلوگرج یونجاه خشا
پر تئین خاج) تغییه شدند .مایع شممهه جمعآ ر شد اا پارچه متقا
 4الیه صا شد اه نسه 1:2 .اا اافر مخلوط گردید .اه هر سارنگ
مقدار  31میلیلیتر مایع شممهه اافر شد افز د شد سرنگهاا در
حماج آ گرج ( 31 /5درجه سانتیگاراد) قارار داد شاد .میازان گاا
تولیدشد در مانها  ٩6 22 ،41 ،36 ،24 ،12 ،1 ،4،6 ،2سااع.
پ ا کش .ه .گردید .سس تولید تجمعی گا هاا ارحساب ماان
محاسهه ار اساس ارا ش رااطه یر ) اه کما نارجافازار آماار
 )11( SASمحاسهه گردید شم نمودار آن اا اساتفاد ا نارجافازار
 Excelرسم شد.
)-c(t-l
P=b(1-e
)
()1
) bمقدار تولید گا  c ،نرخ تولید گا در مان  1فا تأخیر)
تجزیه پذییری شذممههای بذا اسذتداده از رو

کیسذههذای

نایلونی

فراساانجههااا کینتی ا تجزیااهپااییر تجزیااهپااییر ماار ر
شممهها سیلوها مورد آ مایآ ار اساس تمنی کیسهها نایلونی
صورت گرف ..در این آ مایآ ا سه گوساله نر فیستوله شد اساتفاد
شد که جیر ا را اا نسه .کنسانتر اه علوفه  41:61دریاف .کردناد.
نمونههاا  5گرمای آسایا شاد ااا الا  2میلایمتار در داخا
کیسهها پلیاستر اا ااعااد  12×11ساانتیمتر ااا قطار منافای 51
میمر نی ریخته اا نخ در کیسهها مسد د گردیاد در ماانهاا
صفر ٩6 22 ،41 ،24،36 ،16 ،12 ،1 ،6 ،4 ،2،در داخ شممهه قرار
داد شد .اعد ا مدت انموااسیون کیسهها ا در ن شممهه خاار ااا
آ سرد تا صا شدن رنگ آ شستشو داد شد .کیسهها ااه مادت
 22ساع .در دما  65درجه سانتیگراد خش گردید مقادار مااد
خش ا دس.رفته نمونهها انادا گیار شاد.اارا تعیاین کینتیا
تجزیهپییر ا معادله یر استفاد گردید (.)21
-ct
) P= a+ b (1-e
()2
در این معادله فراسنجه  aاخآ تند تجزیه ،فراسانجه  bاخاآ
کند تجزیه c ،اا .نرخ تجزیهپییر در ساع t ،.ماان انموااسایون
ار حسب ساع P .میزان تجزیهپاییر در ماان ماورد نظار ااود.
اطالعات آ مایآ اه سیله نرجافزار  SASدر قالب طرو کامالً تصادفی
تجزیه شد .پتانسی تجزیهپییر ( )PDا مجماو اخاآ  b aااه
دس .آمد تجزیهپییر مر ر ( )EDار اساس نرخ عهاور  1درصاد
معادله ED = a+b*c/c+1/11محاسهه گردید (.)21
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نتایج و بحث
اثر افزودنیهای مختلف بر ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی سیلوها آ مایشی در جد  1نشاان داد شاد
اس ..نتایج اهدس.آمد تفا ت معنیدار ( )P> 1/11در مقدار پر تئین
خاج ،الیا ناامحلو در شاویند خنرای ( ،)NDFالیاا ناامحلو در
شویند اسید ( )ADFچرای خاکستر در تیمارهاا آ مایشای ااا
افز دنیها مختلف نشان داد .در نمونه سیلو نشد ا لیه میزان NDF
 ADFاه ترتیب  %42 %21اود کاه در ااین تیمارهاا مختلاف
تغییرات معنیدار نشان داد .اهطور کاه در تیماار ااا افز دنای ا ر
ااالترین در تیمار حا سود کمترین مقدار اه دس .آماد .ااه ایاان
ر شنتر افز دن ا ر تاأ یر اار میازان  ADF NDFنای نداشاته
اس ..اوچانن اسمی ( )1٩12گزارش دادناد کاه افاز دن ا ر ااه
علوفه تا موجب افزایآ غلظ .آمونیاک در گیا شاد کاه مایتواناد
ناشی ا هیدر لیز ا ر کاهآ تنف گیاهی میمر اای ااشاد ()5؛
انااراین اه نظر میرسد افز دن ا ر اه علوفه نی در این آ مایآ نیاز
ا طریق مهار تجزیه ااکتریایی یا قارچی دیوار سلولی موجب حفا
میزان  ADF NDFگردیاد اسا ..افز دنای ساود ااعای تخریاب
دیوار سلولی اه حداق رساندن درصد فیهار گیاا در ااین تیمارهاا
گردید .افز دن مالس نیز موجب کااهآ مقادار  ADF NDFشاد.
کسمان ریما ( )2115ارهار داشتند کاه کااهآ محتاوا NDF
 ADFسیلوها در ا ر افز دن مالس اه د عام مهم ارمیگردد ،عام
ا مرتهط اا افزایآ فعالی .ااکتر هایی چون الکتوااسی ها اس.
متعاقب آن فعالی .تجزیه میمر ای  ADF NDFماواد سایلو شاد
افزایآ مییااد ( .)11عام د ج مراوط اه خود مالس اس .کاه فاقاد
 ADF NDFاس.؛ انااراین افز دن مالس اه سایلو موجاب رقیاق
شدن یا اهعهارتدیگر کاهآ محتوا  ADF NDFسیلو میشود.
اختال معنیدار ( )P> 1/11در مقدار پر تئین خاج نمونههاا
عم آ ر شد مشاهد شد .درحالیکه میزان پار تئین خااج در گیاا
کام نی سیلو نشد  %14ااود .مقادار ایان متغیار در ساایر تیمارهاا
اهاسترنا تیماار حاا ا ر ر ناد کاهشای داشا ..شااید پر تئاولیز
انجاجشد در طی مدت  61ر سیلو کردن نمونههاا ا دالیا اصالی
این تفا ت ااشد .افز دن ا ر اه سیلو موجب افزایآ درصاد پار تئین
خاج سیلوها آ مایشی نسه .اه تیمارها فاقد ا ر گردید .دمیار
همماران ( )2114در تحقیقی ااا افاز دن  1/5درصاد ا ر ااه سایالن
اریته ها مختلف سورگوج نشاان دادناد کاه درصاد پار تئین خااج
سیالنها اهطور معنیدار افزایآ یاف .)6( .نتایج مطالعاات مختلاف
نشان میدهد افز دن ا ر ااه علوفاههاا پا ا ارداشا ،.ا طریاق
محد د ساختن فرآیند تانف گیااهی میمر اای در علوفاه نهایتااً
کاهآ فعالی .پر تئولیز در فرآیناد سایالن موجاب افازایآ میازان
پر تئین خاج سیالن می شود ( .)1 ، 5ا طرفی افزایآ درصد پار تئین

خاج اا افز دن مالس میتواند اه ااال اودن نسهی درصد پر تئین خااج
(حد د  2-4درصد) ماالس مرااوط ااشاد ( .)3درعاینحاا در مناااع
مختلف ،ا ر مالس ار پر تئین خاج انوا سیالنها متناقض گزارششد
اس ..در اعضی منااع ذکرشد کاه افاز دن ماالس موجاب افازایآ
پر تئین خاج میشود ( ،)12 ، ٩درحالیکه ارخی عدج تغییار ( )12یاا
حتی کاهآ درصد پر تئین خاج سیالنها ( )15را گازارش نماود اناد.
میزان پر تئین خاج سیلو اا افز دنی سود اه میزان ااالیی کاهآ یاف.
که میتواند اه دلی افزایآ تخمیر پر تئولیز در این تیمار آ مایشای
ااشد .این تأ یر در سایلو مخلاوط ساه افز دنای نیاز مشاهود ااود.
مهمترین ا ر مواد قلیایی (ا ر یاا ساود) ا الً افازایآ نساه .ماواد
هضمی اس .انیاً افزایآ سرع .تخمیار آن اسا ..جماع ایان د
عام میتواند موجب افزایآ ررفی .شممهه ارا پاییرش هضام
مواد غیایی ایشتر در مان شود .ا ر متقاا ا ر مالس ار میازان
پر تئین خاج سیلو معنیدار نهود .لیا افزایآ درصد پار تئین خااج ایان
تیمار تح .تأ یر ا ر افز د شد قرار گرف ..خاکستر در تیماار حاا
سود ااالترین در تیمارها حا ا ر ماالس کمتارین میازان را
دارا اود .انااراین استفاد ا افز دنی سود موجب افزایآ قاالی .هضام
ا طرفی کاهآ ماد آلی میگردد .این تاأ یر
در فرآیند سیلو سا
در سیلو مخلوط سه افز دنی نیز آشمار اود .ااالتر اودن نسهی میزان
خاکستر در سیلو اا افز دنی مالس ااه دلیا جاود اماالو اااال
موجود در مالس میااشد.
اثر افزودنی های مختلف بر خصوصذیا کیدذی سذیلوهای
آزمایشی

افز دن مالس سود موجب افزایآ درصد ماد خش سیلوها
آ مایشی گردید اس( .جد  .)2این نتایج اا نتایج گزارششد توسط
محققین دیگر در مینهها مرتهط همخاوانی دارد ( .)12 ، 6افازایآ
درصد ماد خش سیلو اا افز دن مالس میتواند اه دلی اااال ااودن
محتوا ماد خش مالس ( 11درصاد) ااشاد ( .)1در مقااا نتاایج
مطالعات مختلف حاکی ا کاهآ میزان ماد آلای ترکیاب سایالن ااا
افز دن مالس اه علوفه می ااشد .افز دن ا ر ااه سایلو آ مایشای تاا
حد د ااعی حف ماد خش نسه .اه تیمار اد ن افز دنی گردیاد
(جد  .)2کسمان همماران ( )2115گازارش نمودناد کاه افاز دن
ا ر اه علوفه قه ا تهیه سیالن اهعنوان یمی ا استراتژ ها مار ر
ار حف پتانسی ار ش غیایی علوفه اشمار میآید .آ اد شدن آمونیاک
در ا ر هیدر لیز ااکتریایی ا ر موجب کاهآ تعداد سلو ها مخمر
قارچ می شود که سهب حفا پتانسای پایادار محصاو در شارایط
ایهوا سیلو میگردد (.)6
هوا
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جدول  -1ترکیب شیمیایی سیلوها آ مایشگاهی گیا کام نی (ار اساس درصد ماد خش )
)Table1- Chemical composition of experimental silages of whole plant of pragmates australis (dry matter basis
ترکیب شیمیایی
پر تئین خاج
فیهر نامحلو در شویند خنری
فیهر نامحلو در شویند اسید
چرای
خاکستر
Chemical composition
Crud protein
NDF
ADF
fat
ash
نی اد ن افز دنی
11.54 b
63.28 d
44.75a
1.05 c
15.65 b
pa without additive
عم آ ر شد ااسود
9.48 c
62.00 d
40.07 c
1.22 b
18.97 a
pa + 4% NaOH
عم آ ر شد اا ا ر
14.08 a
72.46 a
44.42 a
1.25 b
12.27 c
Pa+4% urea
عم آ ر شد اامالس
12.91 a
64.28 c
41.57 bc
1.70 a
12.52 cd
Pa+10% molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس
13.04 b
71.96 b
43.85 a
0.96 c
12.94 d
Pa+4% urea +10%
molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس سود
10.13 c
66.42 c
43.02 ab
0.97 c
15.08 c
pa+4% urea + 10%
molasses +4% NaOH
میانگین انحرا استاندارد
0.130
0.150
0.228
0.014
0.045
SEM2
میانگینها هر ستون اا حر

غیر مشااه دارا اختال معنیدار میااشند (.)P<0.05
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).
1 Pragmates australis
2 Standard error of mean

 pHنمونهها آ مایشی تفا ت معنیدار ( )P> 1/11داش ،.ااه
این صورت که تیمار حا ماالس دارا کمتارین  pHتیمارهاا
حا ا ر دارا اااالترین  pHااود .در تیماار حاا ساه افز دنای
مالس ،ا ر سود نیز اه دلی جود د ترکیب قلیایی دارا ااالترین
میزان  pHاود .ا طرفی دیگر میزان اسیدیته در این تیمارهاا تفاا ت
معنیدار ( )P> 1/11داش ..ادینصورت که سیلو حاا ماالس
اا حد د  12/5درصد سایلو حاا ساود ااا حاد د  4/15درصاد
ااالترین پایینترین مقدار را دارا ااود .افازایآ غلظا .آمونیااک در
ترکیب سیالن افزایآ  pHسایالن را ااه دنهاا خواهاد داشا.)11( .
فیلیپ همماران ( )1٩٩1گزارش دادناد کاه ااا افاز دن ماالس ااه
سیالن ،غلظ .کراوهیدراتها محلو سریع تخمیر سیالن افزایآ
مییااد ()12؛ انااراین فعالی .الکتوااسی ها افازایآیافتاه موجاب
افزایآ اسیدالکتی میگردد که اف pH .سیالن را اه دنها دارد؛ اما
عام مهمی اه ناج ررفی .تامسونی در اراار اف pH .مقا م .میکند.
این عام همهستگی ااالیی اا فاکتورهاا مختلفای ا جملاه غلظا.
اسیدها آلی ،مواد معدنی کاتیونی پر تئین خاج سیالن دارد .اه نظار
میرسد ااال اودن درصد پر تئین خاج علوفه نی (ااا حاد د  %15مااد
خش ) ا ی طر ااال اودن مقدار سدیم آن ا طر دیگر منجر
اه افزایآ ررفی .تامسونی سیلو گردید ا اف pH .سایالن حاا
مالس جلوگیر نمود اس ..ال ج اه ذکر اس .که ا ر متقااا ا ر

مالس در تیمار حا این د ممم قادر نهاود  pHرا کااهآ دهاد؛
انااراین میتوان چنین نتیجه گرف .که ارا اف .معنیدار  pHسیالن
نیا اه افز دن میزان ایشتر مالس ااشد.
اررسی افز دن ممم ها مختلف اه علوفه کام نی ار نیتر نن
آمونیاکی نشان میدهد که این شاخ در این تیمارهاا دارا تفاا ت
معنیدار ( )P> 1/11اود .اا توجه اه نتایج ااهدسا.آماد (جاد ،)2
تیمارها حا مالس ا ر اه ترتیب دارا پایینترین اااالترین
میزان نیتر نن آمونیاکی اودند .نتایج تحقیاق حاضار ااا نتاایج ساایر
مطالعات در این مینه مطااقا .دارد ( .)6هیادر لیز ااکتریاایی ا ر در
سیالن موجب افزایآ غلظ .نیتر نن آمونیاکی آن میشود ( .)5لیور
هی گزارش کردند که عم آ ر سیالن علوفه کام گندج اا  %4ا ر
اه دلی تولید گا آمونیاک حاص ا هیدر لیز ا ر در مواد سیلو شاد ،
سهب افزایآ  pHنیتر نن آمونیاکی گردیاد ( .)2ا طار دیگار در
سه تیمار حا ا ر محتوا نیتار نن آمونیااکی افازایآ یافا .کاه
نقآ ا ر را اهعنوان شاخ اصلی افزایآ نیتر نن آمونیاکی آشامار
میکند؛ انااراین میتوان ا ایان طریاق ااا مهاار فعالیا .مخمرهاا
قارچها ،کیفی .علوفه سیلو شد را ااال ارد.
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جدول  -2خصوصیات کیفی گیا کام نی عم آ ر شد اا افز دنیها مختلف (ار اساس درصد ماد خش )
)Table 2- Qualitative parameters of pragmates australis whole plant ensiled with different additives (dry matter basis
نیتر نن آمونیاکی
ماد خش ()%
اسیدیته ()%
فرآسنجه
pH
(میلیگرج در دسیلیتر)
Parameter
Dry matter
Acidity
Ammonia Nitrogen
نی اد ن افز دنی
26.70 c
24.56 c
6.75 bc
5.63 d
pa1 without additive
عم آ ر شد ااسود
31.41 a
25.94 c
4.05 c
7.42 c
pa + 4% NaOH
عم آ ر شد اا ا ر
29.59 b
63.84 a
4.95 bc
8.27 a
Pa+4% urea
عم آ ر شد اا مالس
31.96 a
3.99 d
12.16 a
4.2 c
Pa+10% molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس
30.43 ab
59.04 ab
4.5 c
7.84 b
Pa+4% urea +10% molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس سود
32.25 a
61.28 ab
7.65 b
7.96 ab
pa+4% urea + 10% molasses +4% NaOH
میانگین انحرا استاندارد
0.176
0.286
0.212
0.0245
SEM2
میانگینها هر ستون اا حر

غیر مشااه دارا اختال معنیدار میااشند (.)P<0.05
Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).
1 Pragmates australis
2 Standard error of mean

تولید گاز

میزان تولید گا نرخ آن فا تأخیر در جد  3نشان داد شاد
اس ..نرخ تولید گا در تیمار اد ن افز دنی اه صورت معنیدار کمتر
ا سایر تیمارها اود در سایر تیمارها تفا ت معنایدار مشااهد نشاد.
میزان گا تولید تا مان  ٩6ساع .در تیمار عم آ ر شد ااا ا ر
اهصورت معنیدار ( )P> 1/15کمتر ا ساایر تیمارهاا ااود ساایر
تیمارها تفا ت معنیدار نشان ندادند .ااا عما آ ر علوفاه نای ااا
مالس اه تنهایی اه دلی جود قندها محلو فا تأخیر ااه صاورت
معنیدار ( )P> 1/15کاهآ یاف ،.درحالیکاه در تیمارهاا دیگار
تفا ت معنیدار جود نداش ..شم  1ر ند تولید گا را در این تیمارها
نشان میدهد .ر ند نرخ تولید گا در همه تیمارهاا ااهجاز در تیماار
اد ن افز دنی ممما ساود مشاااه ااود .ا ایانر در تیمارهاا ااا
ممم ها ا ر  ،مالس ،ا ر مالس مخلوط سه افز دنی تا ماان
 41ساع .اعد ا انموااسیون دارا ی نارخ ااا .اااالتر ااود
اعدا آن تا مان  ٩6ساع .اا نرخ پایینتر تولید گاا اداماه داشا..
ال ج اه ذکر اس .که تولید گا در مانها اعاد ا  ٩6سااع .اداماه
داش ..تولید گا اه مقدار ایشتر ا اخآ کراوهیدرات خوراک ناشی
شد اخآ پر تئین ،چرای خاکستر تاأ یر کمتار در تولیاد گاا
دارند تغییرات نرخ تولید گا در مانها ا ناشی ا تفا ت میازان
کراوهیدرات ساختمانی نظیر قندها ،پمتین ها نشاسته که اه سرع.

تخمیر تولید گا میکنند ،ااشد .این موضو ااا یافتاههاا منا
همماران ( )1٩11مطااق .دارد ( .)14در این آ ماایآ نیاز تیمارهاا
اد ن افز دنی حا سود کمترین میزان کراوهیدرات سریع تخمیار
را داش ،.لی اا افز دن سود نسه .اه تیمار اد ن افز دنی اا توجه اه
کاهآ میازان  ADF NDFافازایآ قاالیا .هضام میازان گاا
تولید نیز نرخ تولید گا ااالتر مشاهد شد .ااا توجاه ااه اینماه
قسم .عمد پر تئین خااج موجاود در هالوفیا .هاا ا ناو نیتار نن
غیرپر تئینی اس ،)1( .اا افز دن ا ر میازان نیتار نن ساریع تجزیاه
اسیار افزایآ چشمگیر یاف .افز دن این مقادار ماالس ااهعناوان
کراوهیدرات محلو در سیلو احتماالً کافی نهود اخآ یاد ا آن
در تخمیر ا لیه در سیلو سا مصر شد اس.؛ اناااراین اساتفاد ا
مقدار ایشتر مالس کراوهیدرات محلاو اارا تخمیار ایشاتر
افزایآ کیفی .سیلو ضر ر ااشد .ار اساس نتایج تولید گا ااه نظار
میرسد اا افز دن مالس اد ن اضافه کردن افز دنایهاا دیگار ااا
حف قند محلو در عال اار پایادار اهتار سایلو ،فاا تاأخیر نیاز
اهصورت معنیدار کاهآ مییااد .مقدار نرخ تولید گاا مایتواناد
ایانگر مقدار نرخ تجزیه کراوهیدراتها ااه یاژ کراوهیادراتهاا
ساااختمانی ااشااد ()21؛ انااااراین عم ا آ ر علوفااه کام ا ناای اااا
افز دنیها مختلف ااعی افزایآ فیهار ناامحلو در شاویند خنرای
قاا تخمیر میشود اه صورتی که نرخ تولید گا را در آنها نسه .اه
تیمار شاهد (اد ن افز دنی) اهصورت معنیدار افزایآ میدهد.
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جدول  -3پارامتر ها تولید گا در سیلوها آ مایشی
Table 3- Gas production parameters of the experimental silages

فا تأخیر
Lag time

نرخ تولید گا (میلیلیتر در ساع).
Rate of gas production

ک گا تولید (میلیلیتر در گرج ماد خش )
Total gas production

4.676 ab

0.0143 b

386.00 ab

4.741 a

0.0206a

402.30 a

4.586 ab

0.0215 a

364.10 b

4.076 c

0.0219 a

397.00 a

4.743 a

0.0205 a

411.55 a

4.453 b

0.0229 a

385.10 ab

0.0261

0.0003

3.151

0.0021
میانگینها هر ستون اا حر

فرآسنجه
Parameter

نی اد ن افز دنی
Pa1 without additive
عم آ ر شد ااسود
pa + 4% NaOH
عم آ ر شد اا ا ر
Pa+4% urea
عم آ ر شد اامالس
Pa+10% molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس
Pa+4% urea +10% molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس سود
pa+4% urea + 10% molasses +4% NaOH
میانگین انحرا استاندارد
SEM2
P value

0.0453
0.0024
غیر مشااه دارا اختال معنیدار میااشند (.)P<0.05
Mea Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).
1 Pragmates australis
2 Standard error of mean

شکل  -1تا یر افز دنی ها مختلف ار میزان گا تولید
Figure 1- Effects of different additives on extent of gas production

تجزیهپذییری شذممههای بذا اسذتداده از رو

کیسذههذای

نایلونی

فراسنجهها کینتی

تجزیهپییر شممهها ماد خش

فیهر

نامحلو در شویند خنری ( )NDFاه ترتیب در جادا  5 4نشاان
فیهار ناامحلو در
داد شد اس ..اخآ سریع تجزیه مااد خشا
شویند خنری اه ترتیب در علوفه عم آ ر شاد ااا ساه افز دنای
عم آ ر شد اا سود اهصورت معنیدار ( )P> 1/15ااالتر ا سایر
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نمونهها اود .اخآ کند تجزیه ماد خش در تیمار اا افز دنی مالس
عم آ ر شد اا ا ر مالس ااهصاورت معنایدار ()P> 1/15
ااالتر ا تیمارها دیگر ااود ،درحاالیکاه اخاآ کناد تجزیاه فیهار
نامحلو در شویند خنری در تیمار اا افز دنی ا ر ماالس اااالتر ا
سایرین مشاهد گردید .تیمار شاهد (اد ن افز دنی) تیمار اا افز دنی
فیهر نامحلو
ا ر  ،کمترین میزان پتانسی تجزیهپییر ماد خش
در شویند خنری را نشان داد .ااالترین تجزیهپییر مر ر ماد خش
در تیمار حا سه افز دنی تیمار عم آ ر شد ااا ساود مشااهد
گردید .امّا تجزیهپییر مر ر فیهر نامحلو در شویند خنری در تیماار
حا سود اهصورت معنیدار ااالتر ا سایر تیمارهاا ااود .اناااراین
افز دن سود اه علوفه کام نی مر ر اود ااعی تجزیهپییر ایشاتر
فیهر نامحلو در شویند خنری احتماالً در ا ار شمساتن
ماد خش
پیوندها لیگنو سلولز در فرآیند سیلو سا آن اود اس ..همچنین
عم آ ر اا مالس ااعی اههود تجزیهپییر شد که میتواند ناشی ا

افزایآ کراوهیدراتها محلو تجزیاه دیاوار سالولی در فرآیناد
سیلو سا ااشد .عم آ ر اا ا ر اد ن در نظر گرفتن محتوا قناد
محلو ااعی عدج پایدار سیلو تخمیار نامناساب ( )23درنهایا.
کاهآ تجزیهپییر در شممهه مایگاردد ،ا جملاه در ایان آ ماایآ
افز دن مالس همرا اا ا ر نتایج اهتر را ارا تجزیهپییر نشاان
داد (جد  .)5 4اا توجه ااه معایاب ر ش کیساههاا ناایلونی در
رااطااه اااا آساایا تلفااات شستشااو در مااان ا لیااه ( )1٩ذرات ریااز
تولیدشد در ا ر آسیا کردن نمونهها خش شد مممن اس .ااعی
تخمین ااالتر تجزیهپییر تلفات مان صافر گاردد .ااااینحاا ااا
توجه اه تفا ت معنایدار اخاآ کناد تجزیاه تجزیاهپاییر مار ر
افز دنی سود ماالس اارا عما آ ر علوفاه نای اارا افازایآ
تجزیهپییر قاا توجه اس .در صاورت افاز دن ا ر  ،اایاد میازان
مالس نیز افزایآ یااد.

جدول  -4فراسنجهها تجزیهپییر ماد خش سیلوها آ مایشی(گرج در کیلوگرج)
Table 4- Dry matter degradability parameters of experimental silages
اخآ سریع تجزیه ()a
اخآ کند تجزیه ()b
اا .نرخ تجزیه ()c
پتانسی تجزیهپییر ()a+b
quickly degradable
slowly degradable
Potential of
Rate of

تجزیهپییر مر ر
Effective
degradability

degradability

degradability

fraction

fraction

111.47 d

254.11 b

0.0244 ab

186.07 c

68.03 c

214.41 a

568.16a

0.0254 a

466.02 b

102.11 b

124.44 c

664.68 a

0.0107 c

610.83 a

53.85 ed

109.06 c

296.67 b

0.0240 ab

243.92 c

52.75 e

130.11 b

665.99 a

0.0108 c

608.41 a

57.57 d

218.22 a

645.35 a

0.0202 b

535.10 ab

110.25 a

0.461

14.540

0.0005

14.228

0.543

میانگینها هر ستون اا حر

فرآسنجه
Parameter

نی اد ن افز دنی
pa without additive
عم آ ر شد ااسود
Pa1 + 4% NaOH
عم آ ر شد اا ا ر
Pa+4% urea
عم آ ر شد اامالس
Pa+10% molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس
Pa+4% urea +10%
molasses
عم آ ر شد اا ا ر  ،مالس سود
pa+4% urea + 10%
molasses +4% NaOH
میانگین انحرا استاندارد
SEM2

غیر مشااه دارا اختال معنیدار میااشند (.)P<0.05
Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).
1 Pragmates australis
2 Standard error of mean

نتیجهگیری
نتایج این پژ هآ نشان داد که علوفه گیا کام نی میتواناد در
اسیار ا مناطق کشور ارداشا .شاود همارا ااا ارخای ترکیهاات
ممم چون مالس سود اه سیلو شود در فصاولی کاه محاد دی.

تولید فراهمی علوفه سایر مواد غیایی جود دارد ،مورداستفاد قرار
گیرد .یافتن ر شها مناسب ارداش ،.مان ارداش .نقا انتقاا
این گیا کما ازرگای ااه اساتفاد اهتار ا ایان منهاع خاوراکی در
ضعیتی که کشور اا کمهود شدید مواد خاوراکی در تغییاه داج ر اار
اس .میکند.
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... تجزیهپذیری و خصوصیات، مالس و سود بر ترکیب شیمیایی،تأثیر افزودن اوره

) فراسنجهها تجزیهپییر فیهر نامحلو در شویند خنری سیلوها آ مایشی(گرج در کیلوگرج-5 جدول
Table 4- NDF degradability parameters of experimental silages (g/kg)

فرآسنجه
Parameter

نی اد ن افز دنی
Pa1 without additive
عم آ ر شد ااسود
pa + 4% NaOH
عم آ ر شد اا ا ر
Pa+4% urea
عم آ ر شد اامالس
Pa+10% molasses
 مالس، عم آ ر شد اا ا ر
Pa+4% urea +10%
molasses
 مالس، عم آ ر شد اا ا ر
سود
pa+4% urea + 10%
molasses +4% NaOH
میانگین انحرا استاندارد
SEM2

)a( اخآ سریع تجزیه

)b( اخآ کند تجزیه

quickly degradable
fraction

slowly degradable
fraction

275.84 b

)c(  نرخ تجزیه.اا
Rate of

)a+b( پتانسی تجزیهپییر

degradability

Potential of
degradability

تجزیهپییر مر ر
Effective
degradability

206.66 d

0.0128 c

482.51 d

319.07 d

248.15 c

430.51 c

0.0433 b

678.66 c

399.42 a

214.25 d

508.73 b

0.0181 c

722.99 c

308.00 e

237.35 c

214.82 d

0.0670 a

452.82 d

335.72 c

210.60 d

674.07 a

0.0100 d

884.67 a

285.73 f

295.16 a

474.39 bc

0.0270 c

769.56 b

392.90 b

1.626

5.693

0.0008

5.330

0.753

.)P<0.05( غیر مشااه دارا اختال معنیدار میااشند
.Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).
1 Pragmates australis
2 Standard error of mean

 لیا ادین سیله ا ای مساعدت همماار ایان حاو تشامر.شد
.قدردانی میشود

میانگینها هر ستون اا حر

سپاسگزاری
 ا محا1311/1/16 پ ماورخ113 هزینه اه این طرو اه شمار
 پژ هشی فنا ر دانشگا فرد سای مشاهد تاأمین.اعتهارات معا ن
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