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سیلوی ترکیبی از هالکنموم (،)Halocnemum strobilaceum
کهور ( )Prosopis julifloraو یونجه برای تأمین علوفه دام در مناطق خشک
*

 بهرام امیری ؛ استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد فیروز آباد ،دانشگاه آزاد ،ایران.
 ناهید تکین؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.
 حسین قره داغی؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.
 بهروز رسولی؛ استادیار دانشکده کشاورزی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.

چکیده
هدف از انجام این تحقیق معرفی منبع علوفهای جدیدد و بدا ازز از رریدق ترکید و سدیلو کدرن سده نوندهی یونجده هداکننووم
( ))Halocnemum strobilaceumو میوه کهوز ( )Prosopis juliflorو اززیابی آ با استفانه از زو تجزیده تقریبدی زو توکیدد
یباشد .برای انجام این آزمایش ابتدا مقداز مناسبی از نونههای موزننظر جوعآوزی نرنید .سپس بهوسدیله چدارر بده
ناز و نام زنده م 
ابعان کوتر از  5سانتیوتر خرن شدند .نز انامه هاکوکنووم( )Hمیوه کهوز( )Kیونجه( )Uو مالس( )Mنز چهاز تیواز و با سه تنراز نز
قاک ررح آزمایشی بلوک کامل تصانفی به ترتی به نسبت  05:05 :05 :55نزصد  05 :55:05:05نزصدد  05 :05 :05 :55نزصدد
و 05 :05 :05 :05نزصد بر اساس وز مانه خشک سیلو شدند .نز رایا مدت آزمدایش ( 02زوز) ازز علوفدهای ایدن ترکیبدات بدا
استفانه از زو های استاندازن  AOACموزن اززیابی قراز نرفت .بهمنظوز برآوزن میزا مصرف سیلوهای تهیهشده از سده زسس مدیش
نژان قشقایی یکساکه غیر شیرنه با وز  55 ± 0/5کیلونرم و سه زسس بز مانه نژان تونه سدیاه مدویی یدکسداکه غیدر شدیرنه بدا وز
 05± 0/5کیلونرم بر اساس آزمایشی بهصوزت ررح اسپلیت رالت نز قاک ررح بلوک کامل تصانفی با سه تنراز استفانه شد .نتدایج
نشا نان که ترکی  M10-U20-K20-H50و  M10-U30-K10-H50ری نوازنه ساعت اوکیه نازای هضم رذیری بیشتری بونندد.
مطاکعه ازز غذایی ترکیبات سیلو شده نز این تحقیق به زو توکید ناز نشا نان که ترکی  M10-U20-K20-H50مقدداز مدانه
آکی خشک مانه آکی قابلهضم و انرژی متابوکیسوی نسبتاً باالتری نازن و بیشتر موزنتوجه نامهای موزنمطاکعه است .رس میتوا آ
زا بهعنوا یک ترکی مناس غذایی و اقتصانی رس از انجام تحقیقات تنویلی توصیه نوون..

واژگان کلیدی:

توکید ناز سیلو کیفیت علوفه کهوز هاکننووم.

* نویسنده مسئول :شوازه تواس+929000959905 :

Email: bchamiri@gmail.com
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 .1مقدمه
نز این مقاکه سعی شده است توکیدد غدذای نام از سده
نیدناه موزنتوجه قراز نیرن .نیدناه اول انتخاب نونه های
جایگزین بجای علوفه های زایدج نیددناه نوم اسدتفانه از
سیلوی ترکیبی از نیاهدا و نیددناه سدوم انتخداب زو
مناس برای اززیابی کیفی منابع غذایی نام میباشد.
اهویت نیدناه اول :مراتع جها بخش مهوی از انرژی
غددذایی علفخددوازا زا ت د مین مددیکننددد .بنددابراین علوفدده
چراناه ها بده ردوز غیرمسدتقیم بخدش اعظودی از غدذای
ساکنین کره خاکی زا توکید میکند [ .]05نز ایرا مراتدع
با وسدعت  29/0میلیدو هنتداز بدا توکیدد علوفده خشدک
قابل برناشت ساالنه 05/7میلیو تن و وابسدتگی بدیش از
 %25نامهای کشوز به مراتع بهصدوزت کامدل یدا نسدبی
اهویت خاصی برای اهداف کوتاه و بلندد مددت کشدوز نز
زاستای توسعه افق بیستساکه کشوز نازندد .بدا توجده بده
افزایش جوعیت نز صوزت ثابت بون نیاز سرانه نوشدت
نز کشوز نز سالهای آتی نیاز نوشت کشدوز  0/5برابدر و
توکیدات نامی باید حدون  5/2برابر افزایش یابدد [ .]07بدا
افزایش تقاضا برای فراوزنههای نامدی و کوبدون خدوزاک
نام ینی از زوینرنها استفانه از منابع موجدون و افدزایش
ازز غذایی آ ها است .نز تحقیقی با برزسی نوندههدای
 Cousinia bakhtiaricaو  Scariolla orientalisنز
اززیددابی ازز غددذایی  Verbascum songaricumو
 Iris songaricaنز مراحل رایانی زشدد نز اسدتفانه از
نیاه خازشتر برای چدرای نوسدفند سرشداخه و میدوه نو
نونه مرتعی کهوز و آکاسدیای چتدری اسدتفانه از غدالف
کهوز  Rasoنونه شوز رسدند Halostachys caspica
 Kochia indica Pennisetum americanumو
هاکوفیددتهددا و نیاهددا مقدداوم بدده شددوزی نونددههددای
 Convolvulus arvensis Plantago lanceolataو
 Sonchus oleraceusو نز مدددددددددوزن نونددددددددده
 Aeluropus lagopidesنز اسددتا بوشددهر بدده معرفددی
برخی از منابع جدید علوفهای ررناختده اندد [2 5 5 0

 02 05 05 00 00و  .]09برخی از این نیاها اشدازه
شده نز بخش وسدیعی از ازاضدی خشدک و نیودهخشدک
کشدوز مانندد اسدتا بوشدهر بدهصدوزت خدونزو رراکندده
هستند .استا بوشدهر نازای مسداحت  0055555هنتداز
مددیباشددد کدده  0090555هنتدداز آ زا مراتددع تشددنیل
مینهند که اکثر این مراتع روشیده از نونههای نیاهی بدا
ازز غذایی رایین میباشند .بنابراین میتوا با شناسایی
نیاهددا خوشددخوزاک و ترکی د آ هددا بددا نیاهددا نازای
خوشخوزاکی کم یا متوسط نز جیره غدذایی نام اسدتفانه
بهینهای از نیاها این مراتع کدرن کده مت سدفانه تداکنو
تحقیقات اندکی نز این زمینه صوزت نرفته است.
اهویت نیدناه نوم :با توجه به افزایش نقش تغذیه نز
اقتصددان نامرددروزی و نامدددازی متنددی بددر علوفدده مراتددع
محققددین و متخصصددین علددوم نامددی و مرتددعنازی بدده
شناسایی ازز غذایی علوفههدا و نیاهدا مرتعدی و نیدز
ترکیبات مختلف این نیاها نز جیرههای غذایی بهمنظوز
زفددع احتیاجددات غددذایی نامهددا توجدده نوددونهانددد [ ]0و
تحقیقددات بددیشددوازی نز ایددن زمیندده انجددام نانهانددد .نز
تحقیقاتی نیز اثدر مدالس و اوزه بدر زوی سدیلوی بقایدای
زیتو کازخانه زوغنکشی اثر جیدره هدای حداوی آزوالی
سیلو شده با تفاکه خشک چغندزقند ترکیبات شیویایی و
تجزیهرذیری چوب صنوبر شیرین و انگوز خام و عولآوزی
شددددده بددددا سددددون سددددطوح مختلددددف علوفدددده
 Helianthus tuberosusو یونجه اثر فرآوزی بدر ازز
غذایی نانه جدو جدایگزینی رزت سدیلو شدده یدا یونجده
خشک نز نسبتهای مختلف افزون کاه ننددم و مدالس
بر خواص سیلویی بقایدای ززاعدت بداقال مقایسده سدطوح
مختلف جایگزینی سیالژ رزت با سیالژ تریتیناکه افدزون
مالس به علوفه چاوناز و علوفده سدیلو شدده نیداه کامدل
آفتابنرنا زا موزنبرزسی قرازنانند و تقریبداً هوگدی بده
اهویت و قابلاستفانه بون این استراتژی نز بهرهبدرنازی
از نیاها جهت چرای نام ت کید ناشتهاندد [00 9 0 0
.]07 00 07 09 05 05
نیدناه سوم :مطاکعات انجام شده بیدانگر ایدن موضدوع

050

سیلوی ترکیبی از هاکننووم کهوز و یونجه ...

است که ارالعدات کیفیدت علوفده مدیتواندد نز برقدرازی
تعانل بین نیازهای حیوا و جیره غذایی اصالح نژانهدای
نیاهی و قیودت ندذازی علوفده موزناسدتفانه قدراز نیدرن
[ .]09محققی بیا ناشدته اسدت کده تنظدیم جیدرههدای
متعانل و برنامه غذایی صحیح بر رایه شدناخت نزسدتی از
موان غذایی استواز بونه و از رریق تجزیده و تعیدین مدوان
مغذی امنا رذیر میباشد [ .]7بهروزکلی سه زو بدرای
اندازهنیری مؤکفههای تعیین کیفیدت علوفده وجدون نازن:
زو های آزمایشگاهی یا  In vitroزو هدا بدر رایده نام
زنددده یددا  In vivoو زو هددای کیسددههددای نددایلونی یددا
 .In situزو تجزیدده تقریبددی فددن توکیددد ندداز و اشددعه
مانو قرمز  NIRازجوله زو های آزمایشدگاهی هسدتند
که نز سالهای نذشته موزناستفانه قرازنرفتدهاندد [.]05
از بددین زو هددای مختلددف تعیددین ازز غددذایی علوفدده
انتخاب زوشی که امنا اززیدابی سدریع و نقیدق زا بدرای
برنامه زیزی تغذیه ای میسدر سدازن از اهویدت حیداتی نز
مدیریت نام ها نز مراتع برخوزناز است [ .]50نز مقایسده
زو های آزمایشگاه  In situو نام زنده نز تخودین مدانه
آکی قابلهضم علوفدههدا نز نشدخوازکنندنا برآوزنهدای
زو های  In situو توکید ناز زا نسبت به نیگر زو های
آزمایشگاهی نقیق تر بیا کرنند [ .]00نشدا نانندد کده
زو توکید ناز شاخص مفیدی برای مانه خشک مصدرفی
( 0)DMIمانه خشدک قابدلهضدم مصدرفی ( 0)DDMIو
سرعت زشدد حیدوا اسدت [ .]00نز مقایسده زو هدای
توکید ناز و کیسه نایلونی نز تخوین تغییرات مانه خشک
نشا نانند زو توکید ناز جهت ریش بینی مانه خشدک
بهتر می باشد [ .]05نز برزسی زو کیسههای ندایلونی و
آزمو نداز نز تعیدین ازز غدذایی یونجده خشدک کداه
نندددم علوفدده رزت سددیلو شددده کنسددانتره و رنبددهناندده
هوبستگی باالیی بین تجزیهرذیری مانه خشک رروتئین
نیوازه سلوکی و نیوازه سلوکی منهای هوی سلوکز با میزا
ناز توکیدی وجون نازن [ .]05اکبته برخی از محققا بیدا
Dry Matter Intake
Digestibility Dry Matter Inta

1
2

کرنند که صحت زو کیسههدای ندایلونی بداالتر از زو
توکید ناز است و عدم هوبستگی نانههای زو توکید ناز
و شیویایی وجون نازن [ 09و  ]55و نیز تفداوت ترکیبدات
شیویایی علوفهها زا به زو های حیوا زنده و توکید نداز
نشا نانند [.]00
با توجه به مقدمه رکر شده نز ایدن تحقیدق نو نونده
شدداخص و نسددترنه نز ازاضددی سدداحلی بوشددهر شددامل
هاکننووم و کهدوز انتخداب شددند کده کوتدر موزنتوجده
قرازنرفته اند .نزحاکیکه به نظر میزسدد نز ترکید ایدن
نیاها با نیاهانی مانند یونجه و سیلو کرن آ هدا بتدوا
منابع جدیدی برای تغذیه نام معرفی نوون .بنابراین هدف
از انجام این تحقیق برزسی امندا معرفدی مندابع جدیدد
علوفددهای از رریددق ترکیدد و سددیلو کددرن نونددههددای
Medicago

sativa,
Prosopis
juliflora
 Halocnemum strobilaceum,و اززیابی ازز

غذایی
آ با استفانه از یدک زو مناسد نز نظدر نرفتده شدد.
برای زسید به یک نتیجه قابلقبولتر تصویم نرفته شد
تا نز یک آزمایش تنویلی از نامهای نوسفند و بدز بدومی
برای اززیابی خوشخوزاکی و میزا مصدرف تیوازهدای نز
نظر نرفتهشده استفانه شون.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی گونههای موردبررسی
نوندده هدداکوکنووم ازنظددر نیدداهشناسددی از خددانوانه
 Chenopodiaceaزیددر خددانوانه  Spirolobeaeجددنس
 Halocnemumنونه  Strobilaceumمی باشد .نیداهی
چندساکه بوتهای بده ازتفداع تدا  25سدانتیمتدر از ردایین
منشع به زنگ سبز انشعابات جوا نوشتی با بنددهای
کوتاه برگ ها تحلیل زفته متقابدل ندل آریدن سدنبله ای
متقابل بدو رایک و زما نلدهی و زسید میدوه آ نز
راییز است .رراکنش ایننونه نز شوال غرب مرکز جنوب
و جنوب شرق ایرا زا شامل میشون [.]50
نونددده کهدددوز ازنظدددر نیددداهشناسدددی از خدددانوانه
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 Papilionaceaeزیددر خددانوانه  Mimosaceaeجددنس
 Prosopisنونه  Julifloraمیباشد .ایننونه نز اندواع
ازاضی و زمینهای سنگالخی و آبوهوای حازه و نرم کده
نازای بازندنی  055تدا  mm 055اسدت بدهخدوبی زشدد
مدددیکندددد .شدددوزی تدددا حددددون  09میلدددی مدددوس و

خشکساکیهای منرز زا تحول میکندد .بدذز نهدی ایدن
نیاه از سال سوم شروع می شون و میزا بذزنهی نزختا
آ نز سنین باال نداهی نز هدر نزخدت بده  75کیلدونرم
میزسد [.]0

 .2.2روش تحقیق
این آزمایش نز نلخانده مرکدز تحقیقدات کشداوززی و
منابع ربیعی شهر تنگ ازم واقع نز قسوت شرقی اسدتا
بوشهر و نز سال  0090به اجرا نزآمدد .بدرای انجدام ایدن
آزمایش ابتدا مقداز مناسبی(نز حدون  55کیلدونرم مدانه
خشک) از نونههدای مدوزننظر (هداکننووم میدوه کهدوز
یونجه) جوع آوزی نرنید .بدرای جودعآوزی قسدوتهدای
نوشتی و چوبی نشده نیاه هاکننووم زا نز ابتدای مرحله
نلدددهی (اوایددل آبددا ) یونجدده زا نز زمددا  0/5نلدددهی
(اواسط آرز) و میوه کهوز نز زما زسیدنی کامدل (اواخدر
آرز) از مراتع و شوزهزازهای ارراف زوستای هلیله واقع نز
 05کیلومتری جندوب غربدی بوشدهر جودع آوزی نرنیدد.
ایننونهها نز هوای آزان خشک شددند .سدپس بدهوسدیله
چارر به ابعان کوتر از  5سانتیمتر خرن نرنیدندد .مقدانیر
رروتئین خام ( )CPنیوازه سدلوکی منهدای هودی سدلوکز
( )ADFخاکستر ( )ASHو ( )NDFهر یک از نووندههدا
قبل از ترکی و تهیه سیلو بر اساس زو های اسدتاندازن
 AOACاندازه نیری شدند .نز انامه هاکوکنووم( )Hمیوه
کهوز( )Kیونجه( )Uو مالس( )Mنز  5تیوداز و بدا سده
تنراز نز قاک ررح آزمایشدی بلدوک کامدل تصدانفی بده
نسددبت  05:05 :05 :55نزصددد  05 :55:05:05نزصددد
 05 :05 :05 :55نزصدددد و 05 :05 :05 :05نزصدددد بدددر
اساس وز مانه خشک نز ظروف رالستینی نزب ناز رنج

کیلویی تحت فشاز و نز نمای  05نزجه سانتینران سدیلو
شدند .برای سیلو کدرن مدالس زا بده نسدبت  0:0بدا آب
مخلوط کرنه و بر زوی مدوان زیختده شدد تدا خدرو هدوا
بهخوبی صوزت نیرن .نز رایا مدت سیلو ( 02زوز) ازز
علوفهای این ترکیبات به زو تجزیه تقریبی و توکید نداز
موزن اززیابی قراز نرفت .برای آناکیز شیویایی سده نوونده
 55نرمی علوفه از وسط هر بشنه جودعآوزی و جهدت از
بین برن اثر اسیدهای توکیدشده ری سیلو بر فاکتوزهای
کیفی نیاها ترکی شده ری آزمایش آ ها زا نز 555
میلدیکیتدر آب مقطدر زیختده و بده مددت  0نقیقده بدا
مخلوطکن به هم زنه شد .فاکتوزهای کیفدی مدوان سدیلو
شده شامل مقانیر رروتئین خام ( )CPهضم رذیری مدانه
خشک ( )DMDنیدوازه سدلوکی منهدای هودی سدلوکز
( )ADFخاکستر ( )ASHو ( )NDFبه زو شیویایی و
مقانیر مانه آکی خشک ( )DOMانرژی خاکص شیرنهی
( )NELزنجیره اسیدهای چرب ( )SCFAمانه خشدک
قابلهضم ( )DMDو هضم رذیری مانه آکی ( )OMDبه
زو توکید ناز اندازهنیری شدند .نز فن توکید ناز مقداز
ندداز توکیدددی حاصددل از تخویددر خددوزاک بددهوسددیله
مینروازنانیسم های شنوبه به هوراه فرا سنجه های نیگدر
(رروتئین خام اکیاف خام چربدی خدام و خاکسدتر خدام)
جهت تخوین انرژی قابدل متابوکیسدم خدوزاکهدا تعیدین
مینرنن .اساس فن توکیدد نداز انددازهنیدری حجدم نداز
حاصل از تخویر (با نذاشتن نوونه های خوزاک نز ناخدل
سرنگهای شیشهای مدز به هوراه مخلوط مایع شدنوبه
و بافر) نز زما های مختلف میباشد [.]02
سپس به منظوز بدرآوزن میدزا مصدرف مدانه خشدک
سددیلوهای تهیدده شددده از سدده زسس مددیش نددژان قشددقایی
یک ساکه غیر شیرنه با وز  55 ± 0/5کیلونرم و سه زسس
بز مانه نژان تونه سیاه مویی یکساکه غیر شدیرنه بدا وز
 05± 0/5کیلددونرم اسددتفانه شددد .جیددره زوزاندده ایددن
نوسفندا نز حد نگهدازی معانل  0کیلدونرم یونجده یدا
 0/5کیلونرم جو نز نظدر نرفتده شدد( 05و  .)5سدیالژها
رس از خشک شد نز هوای آزان بهصوزت خوزاک کامل

050
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نز یک وعده نز هنگام صبح قبل از وزون نام به مرتع بده
نام ها نانه شدد .ایدن آزمدایش ردی  0زوز متدواکی بدرای
مصرف با  055نرم کاه نندم و بدو افزون کاه نندم به
اجرا نزآمد .مقداز سیالژها قبل از تغذیده نامهدا بدهردوز
نقیق وز شده و سپس بهصوزت کافهتریدا بدا تنرازهدای
مناس و نز ظروف یک شنل و یک اندازه و یک زندگ بدا
نسبت برابر نز اختیاز نامهدا قدراز نرفدت .ردس از تغذیده
نامهددا باقیوانددده سددیالژها جوددعآوزی و تددوزین شدددند.
آزمایش بهصوزت ررح اسپلیت رالت نز قاک ررح بلدوک
کامل تصانفی با  0تنراز اجدرا شدد .سدطوح تیوداز اصدلی
شامل :C1 :بدا افدزون کداه و  :C2بددو افدزون کداه و
سطوح تیواز فرعدی نز  2تیوداز شدامل :A1B1 :مدیش و
ترکی د  :A1B2 50H-10K-30U-10Mبددز و ترکی د
 :A2B1 50H-10K-30U-10Mمیش و ترکید 50H-
 :A2B2 20K-20U-10Mبدددز و ترکیددد 50H-20K-
 :A3B1 20U-10Mمیش و ترکید 50H-30K-10U-
 :A3B2 10Mبددز و ترکیدد 50H-30K-10U-10M
 :A4B1مدددددیش و ترکیددد د 30H-30K-30U-10M

 :A4B2بز و ترکی  30H-30K-30U-10Mکده نز آ
 Hمعرف هاکننووم  Uمعرف یونجه  Kمیوه کهدوز و M
نشدا نهنددده مدالس مدیباشدد .نامهددا ردی آزمددایش نز
آغلهای جدانانه نگهدازی و با جیره آزمایشی ردی  0زوز
نز وعده صبح و به مدت یک ساعت و نیم تغذیه شدند.

 .3نتایج
 .1.3ارزیابی کیفی گونههای موردمطالعه
اززیابی ازز غدذایی نیاهدا موزنمطاکعده و کداه بده
زو شیویایی نز جدول  0نشا مینهد هر چند یونجده
ازنظددر میددزا رددروتئین و  NDFازز علوفددهای بدداالتری
نسبت به نو نونده نیگدر نازن امدا مناسد بدون مقدداز
رروتئین کهوز و مناس بون مقدداز  ADFو بداال بدون
مقداز چربی و خاکسدتر نز نو نونده نیگدر نشدا نهندده
ازز نسبی آ ها برای ترکی مدوزننظر نز ایدن تحقیدق
میباشد.

جدول .1نتایج آنالیز شیمیایی صفات کیفی گونههای موردمطالعه به درصد

نام نوونه

خاکستر

هاکوکنووم
میوه کهوز
یونجه
کاه نندم

05
02
09
7/02

چربی
9/0
2/9
7
5/22

 .2.3تجزیه شیمیایی سیلوها
برزسی جددول  0نز مدوزن نتدایج آزمدایش شدیویایی
نسیلوهای موزن مطاکعه نشا مینهد که میدزا خاکسدتر
نز سیلوی ترکیبات موزن مطاکعه نازای اختالف معندیناز
نز سطح  0نزصد و نز موزن رروتئین نز سدطح  5نزصدد
میباشند .اما بین صفات نیگر اختالف معنینازی مشاهده
نشد.

رروتئین
7/9
05/7
00/5
0/0

NDF
52
50
07
90/50

ADF
00
02
00
55/2

مقایسه ناننن ترکی های مختلف سدیلو شدده نشدا
مددینهددد کدده ترکیدد  50H-10K-30U-10Mاز نظددر
رروتئین و خاکستر و چربی ازز باالتری نسبت به سدایر
ترکی ها نازن و نزعینحال از  ADFو  NDFرایینتدری
برخوزناز میباشد .رس می تواند بر اساس زو شدیویایی
و بددا توجدده بدده صددفات نز نظددر نرفتدده شددده ترکیدد
مناس تری معرفی نرنن.
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مرتع و آبخیزنازی مجله منابع ربیعی ایرا نوزه  99شوازه  0تابستا 0095
جدول .2نتایج تجزیه واریانس کیفیت نمونههای سیلو شده در ترکیبات مختلف با استفاده از روش شیمیایی
منابع تغییر

df

ASH

FAT

CP

NDF

ADF

بلوک
تیواز
خطا
ضری تغییرات

0
0
9

5/50
**9/92
0/70
00/02

5/75
5/00ns
5/00
9/00

5/90
*5/59
5/50
9/77

0/59
0/50ns
05/09
05/0

5/7
0/99ns
0/05
9/50

** :اختالف معنی دار در سطح  : * ،% 1اختالف معنی دار درسطح  % 5و  nsعدم اختالف معنی دار

جدول .3مقایسه آزمون دانکن میانگین صفات مورد مطالعه به روش شیمیایی به درصد  ±انحراف معیار
تیمار

DMD

ASH

CP

FAT

ADF

NDF

55H-05K-05U-05M
55H-05K-05U-05M
05H-05K-05U-05M
55H-05K-05U-05M

79/07 ±0/5 b
20/57 ±0/5 a
25/0 ±0/5 a
25/50 ±0/5 b

05/2 ± 0/5 a
09/90± 5/9 b
05/79 ±0/0 b
09/90 ±0/0 a

05/7 ±5/7 a
05/0±5/5 b
05/50±5/5 b
00/99 ±5/9 b

7/29 ±5/9 a
7/20 ±5/7 a
7/57 ±5/5 a
7/9 ±5/0 a

07 ±0/7 b
05 ±0/5 a
09/99 ±5/5 ab
02 ±0/5 ab

05/99 ±0/0 b
05 ±0/9 a
05 ± 9/0 b
05/99±0/5 b

* :تفاوت حروف نز هر ستو نشا نهنده اختالف بین تیوازها نز سطح  5نزصد میباشد ( Hمعرف هاکننووم  Kمعرف بذز کهوز  Uمعرف یونجه و  Mنشا نهنده مالس میباشد).

 0تا  00ساعت نازای اختالف معنی ناز نز سطح بیش از 5
نزصد میباشند وکدی ردس از آ نز زمدا هدای  05تدا 99
اختالف معنینازی مشاهده نشده است.

 .3.3تجزیه به روش تولید گاز
تجزیه مقانیر ناز توکید شده نز زما هدای اننوباسدیو
نز ترکیبات مختلف نشا مینهد که زما های اننوباسیو

جدول  .4نتایج تجزیه واریانس مقادیر گاز تولید شده در زمانهای انکوباسیون در ترکیبات مختلف
منابع تغییر

درجه آزادی

T2

T4

T6

T8

T12

T24

T48

T72

T96

بلوک

0

0/90

0/90

0/9

0/05

0/90

5/92

5/7

5/20

5/20

تیمار

0

* 2/59

** 05/57

** 00/5

** 05/00

* 7/05

5/95 ns

0/97 ns

0/75 ns

0/90 ns

خطا

9

5/00

5/52

0/00

0/0

0

0/90

0/90

0/90

0/59

7/00

9/77

7/57

7/75

5/95

0/95

0/95

5/72

5/25

ضریب تغییرات
**  :اختالف معنی ناز نز سطح  : * % 0اختالف معنی ناز نزسطح  % 5و  nsعدم اختالف معنی ناز (  Tمعرف زما رس از شروع اننوباسیو میباشد)

مقایسه ناننن مقانیر نداز توکیدد شدده نز زمدا هدای
اننوباسیو مختلف نشا مینهدد کده بدا افدزایش زمدا
اننوباسیو نز ابتدا سرعت تجزیه موان افزایش میابد و نز
زما های  2 9و  00به او خون میزسد و بده ننبدال آ
بهتدزیج این زوند کاهش میابد و سرعت تجزیه موان کوتر
میشون .رس از نذشت  05سداعت از شدروع اننوباسدیو
تقریباً سرعت تجزیه موان ثابتشده و تغییر معندینازی نز

آ نیده نویشدون .بدر اسداس جددول  5نیدز نز ترکید
 55H-05K-05U-05Mو  55H-05K-05U-05Mسدددددرعت
تجزیدده مددوان بددهویددژه نز سدداعات اوکیدده بیشددتر از سددایر
ترکیبات می باشد که نشا مینهد این ترکی سریعتر از
بقیه سیلوها تجزیه میشون .ایدن مسدئله بدا ردایین بدون
مقداز  ADFو  NDFاین ترکی که نز نتایج شدیویایی بده
نست آمد هوخوانی نازن.
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جدول  .5مقایسه دانکن مقادیر گاز تولید شده در زمانهای انکوباسیون مختلف در روش تولید گاز  ±انحراف معیار
زما های
اننوباسیو

55H-05K-05U-05M

05H-05K-05U-05M

55H05K-05U-05M

55H-05K-05U-05M

0
5
9
2
00
05
52
70

2/97 ± 5/00 a
05/20 ± 5/0 b
05/9 ± 5/99 a
07/5 ± 5/90 a
50/9 ± 5/5 a
50/92 ± 5/29 a
57/57 ± 0/9 a
59/99 ± 0/0 ab

2/09 ± 5/7 b
02/29 ± 0/5 b
07/09 ± 0/0 b
00/00 ± 0/9 b
55/57 ± 0/9 b
50/09 ± 0/9 a
52/02 ± 0/9 a
52/2 ± 0/0 a

7/90 ± 5/55 b
02/50 ± 5/52 b
09/22 ± 5/09 b
00/29 ± 5/75 b
09/70 ± 5/09 b
50/9 ± 5/29 a
57/05 ± 5/99 a
57/75 ± 0/50 a

9/59 ± 5/0 a
00/50 ± 5/0 a
00/50 ± 5/05 a
07/99 ± 5/07 a
50/95 ± 5/95 a
50/70 ± 0/0 a
55/5 ± 0/7 a
55/00 ± 0/0 b

99

57/75 ± 0/0 ab

59/95 ± 0/0 a

52/22 ± 0/55 a

55/09 ± 0/0 b

میانگین هر تیمار

* :تفاوت حروف در هر ردیف نشان دهنده اختالف بین تیمارها در سطح  5درصد میباشد ( Hمعرف هالکنموم K ،معرف بذر کهور U ،معرف یونجه و  Mنشاندهنده مالس میباشد).

 .4.3تجزیه پارامترهای تولیدد گداز در ترکیبدا
مختلف
نتایج جددول  9نویدای تفداوت معندی ناز نز مقدانیر
 ME DMD OMDو  DOMنز سطح بیش از  5نزصدد و
عدم وجون اختالف معنی ناز  SCFAو  NELمیباشد.

مقایسدده ناننددن رازامترهددای توکیددد ندداز نز ترکیبددات
مختلف نشدا نان کده ترکید 55H-05K-05U-05M
نز مقایسه با سایر ترکی ها ازز بداالتری از نظدر مقدداز
مانه آکی هضم رذیری آ و انرژی متابوکیسوی نازن.

جدول  .6نتایج تجزیه واریانس پارامترهای تولید گاز نمونههای سیلو شده در ترکیبات مختلف با استفاده از روش تولید گاز
منابع تغییر

درجه آزادی

DOM

ME

NEL

SCFA

DMD

OMD

بلوک

0

5/9

0/95

5/5

5/25

5/90

0/99

تیمار

0

* 5/25

9

5/59

00/7
**
5/50

0/55
ns
5/09

5/72
ns
5/00

* 5/50

* 9/90

0/05

5/70

5/09

9/20

0/05

5/09

0/00

خطا

0/27

ضریب تغییرات

**  :اختالف معنی ناز نز سطح  : * % 0اختالف معنی ناز نزسطح  % 5و  nsعدم اختالف معنی ناز

جدول  .7مقایسه دانکن پارامترهای تولید گاز نمونههای سیلو شده در ترکیبات مختلف با استفاده از روش تولید گاز  ±انحراف معیار
تیواز

OMD

DMD

SCFA

NEL

ME

DOM

55H-05K-05U-05M
55H-05K-05U-05M
05H-05K-05U-05M
55H-05K-05U-05M

90/59 ± 5/7 ab
95/90 ± 5/5 b
90/90 ±0/2 ab
90/50 ±5/5 a

55/5 ±0/0 b
52/7 ±0/0 a
59/2 ±5/9 a
57/0 ±0/0 ab

05/5 ±5/0 a
05/5 ±5/0 a
05/9 ±5/5 a
05/2 ±5/0 a

5/59 ±5/5 a
5/25 ±5/0 a
5/59 ±5/0 a
5/09 ±5/5 a

2/02 ±5/0 b
2/0 ±5/0 b
2/0 ±5/0 b
9/09 ±5/0 a

52/52 ±0/0 a
59/92 ±5/5 b
59/95 ±5/0 b
52/00 ±5/7 ab

* :تفاوت حروف نز هر ستو نشا نهنده اختالف بین تیوازها نز سطح  5نزصد میباشد.
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بهوسیله نامها نداشته اسدت و نز هدر نو شدنل بدا کداه و
بدو کاه مقداز مصدرف از نظدر آمدازی ینسدا بدون .امدا
ازز زجحانی و خوشدخوزاکی ترکیبدات مختلدف از نظدر
نوع نام استفانهکننده از آ ها نازای اخدتالف معندینازی
نز سطح  0نزصد میباشد.

 .5.3مقایسه میزان مصرف ترکیبهدای مختلدف
بهوسیله گوسفند و بز
تجزیه وازیانس میدزا مصدرف ترکید هدای مختلدف
بهوسیله نوسفند و بز نشا مینهد که افزون کداه تد ثیر
معنینازی بر زوی میدزا مصدرف ترکید هدای مختلدف

جدول  .8نتایج تجزیه واریانس میزان مصرف ترکیبهای مختلف بهوسیله گوسفند و بز
منابع تغییر

نزجه آزانی

مقداز مصرف

F

بلوک
حضوز یا عدم حضوز کاه
خطای a

0
0
0

2077/0
00992/7 ns
0992/7

5/590
0/99

ترکی سیلو -نوع نام

7

** 005225/5

09/75

اثر متقابل ترکی سیلو-نوع نام و کاه
خطای b

7
02

**  :اختالف معنی ناز نز سطح

هوا ردوز کده جددول  2و شدنل  0نشدا مدینهدد
به روز متوسط میزا مصرف ترکیبات مختلدف توسدط نو
نوع نام موزن مطاکعه از  052نرم تدا  700ندرم نز مددت
زما موزن مطاکعه ( 0.5ساعت) متفاوت بون .این آزمدایش
نشا نان که بز ترکیبی زا که بیشترین مقداز هاکننووم زا
نازا است و مقدداز میدوه کهدوز و یونجده نسدبت مسداوی
برخوزنازند بیش از بقیه مصرف میکند .میشهای مدوزن

ns

0/55

05027/0
00272/0

 % 5و  nsعدم اختالف معنی ناز

مطاکعه نیز ترکی  55نزصد هاکننووم و نسدبت مسداوی
میوه کهوز و یونجه و نسبت  05نزصد کهوز و  05نزصدد
یونجه زا بیشتر از سایر ترکیبات مصدرف کرنندد .ترکید
نسدبت مسدداوی از علوفددههددای مختلددف ( )05-05-05نز
موزن هر نو نام موزن مطاکعده کوتدرین مقدداز مصدرف زا
نشا نان .این نتایج با نتایج زو توکید ناز بیش از نتدایج
زو شیویایی تطابق نازن.
مقدار مصرف
gr

a
b

b

bc

cd

de

e

e

ترکیب سیلو -نوع دام

شکل  .1مقایسه میزان مصرف ترکیبات سیلو شده توسط دامهای مختلف.
تفاوت حروف نشان دهنده اختالف بین تیمارها در سطح  5درصد میباشد (  : A1ترکیب  :A2 ،50H-10K-30U-10Mترکیب 50H-20K-20U-

 :A3 ،10Mترکیب  :A4 ،50H-30K-10U-10Mترکیب 30H-30K-30U-10Mو  B1و  B2به ترتیب معرف گوسفند و بز میباشند)

057

سیلوی ترکیبی از هاکننووم کهوز و یونجه ...

 .4بحث و نتیجهگیری
نتددایج ایددن تحقیددق نز بخددش برزسددی ازز غددذایی
نونهها نشا نان که نونههای موزن مطاکعه نز این تحقیق
رتانسیل استفانه بهعندوا علوفده نام زا نازندد .ترکیبدات
شیویایی و ضدری هضدوی مدانه خشدک و مدوان مغدذی
سرشاخه و نیام کهوز و نبر نشانگر این میباشدد کده ایدن
موان خوزاکی می تواند نز جیدره غدذایی نام هدا بدهعندوا
ت مینکننده رروتئین قابل استفانه باشد [ .]5نز تحقیقات
نیگری به اسدتفانه از هاکوفیدت هدا و نیاهدا مقداوم بده
شوزی بهعنوا علوفههدای بداکقوه بدرای نشدخوازکنندنا
اشددازه کددرنهانددد [ 05 00و  .]55بددرگ نونددههدددای
saligna

juliflora Acacia

Prosopis

 Leucaena leucocephala Atriplex halimusو
 Cynodon spبه خارر محتوی باالتر رروتئین میتوانندد
توکید نامهای چرا کننده از مراتدع زا نز مندارق حدازهای
افزایش نهند [.]50
برزسددی صددفات کیفددی ترکیبددات سددیلویی بدده زو
شدددیویایی نشدددا نان کددده نز اکثدددر صدددفات ترکیددد
 55H-05K-05U-05Mنازای بیشدددترین ازز غدددذایی
میباشد .به نظر مدیزسدد ایدن ترکید بده نکیدل ناشدتن
هاکننووم و یونجه باال نز مقایسه بدا سدایر ترکیبدات نازای
رروتئین و خاکستر بیشتر و موان سلوکزی کوتری اسدت .نز
نیاها Pennisetum americanum, Kochia indica
نزصد باالی خاکسدتر و متابوکیدت هدای ثانویده نیداهی و
نیتروژ غیر رروتئینی نز مرحلده قبدل از نلددهی وجدون
نازن [ .]00عولآوزی با سدون تد ثیر قابدل مالحظدهای نز
کاهش مقداز سلوکز هودی سدلوکز کیگندین  NDFو ADF
نازن [ .]9وجون علوفههای خانوانه کگوم نز جیره نامها نز
مقایسه با نراسها باعث توکید کوتر ناز متدا و افدزایش
بازنه سنتز رروتئین مینروبی و نز نتیجده افدزایش اندرژی
نز نسترس نام میشون [.]50
نتایج مقایسه ناز توکیدد شدده نز زمدا هدای مختلدف
اننوباسیو نشا نان که تقریباً نز توامی ترکیبدات مدوزن

مطاکعه نز این تحقیق نز  05ساعت اوکیه هضدم سدرعت
هضم رذیری و نز نتیجه زوند توکید ناز باال است و رس از
آ این زوند تقریباً کند شده و از سرعت اوکیده آ کاسدته
میشون .نز تائید این مطلد تحقیقدی نز برزسدی ازز
غذایی تفاکده انگدوز و بدرگ مدو کشوشدی بدا اسدتفانه از
زو های کیسههای ندایلونی و توکیدد نداز نشدا نان کده
میزا تجزیهرذیری مانه خشک و رروتئین خام نز ساعات
اوکیه اننوباسیو بیشتر از زمدا هدای نیگدر اسدت [.]09
محققا نیز ندزاز کرنندد کده نانه هدای حاصدل از 00
ساعت اننوباسیو با مصرف اختیازی هوبسدتگی بهتدری
نسبت به قابلیت هضم  in vivoنازن [ .]05اکبته کداهش
سدرعت نز سداعات بعددی مدیتواندد بدهواسدطه مدرن و
متالشی شد مینروبهدا باشدد .مقدداز نداز توکیددی نز
سدداعات انتهددایی اننوباسددیو بدده نکیددل تخویددر الشدده
مینروبها قابلیت هضم زا بیشتر برآوزن مدیکندد و بهتدر
است نز مطاکعات تغذیهای از زما هدای کوتداهتدر تخویدر
جهت برنامهزیزی استفانه شون [.]05
ترکیدددد  55H-05K-05U-05Mو -05U-05M
 55H-05Kنز زما هدای  2 9 5 0و  00سداعت اوکیده
مصرف نازای هضم رذیری بیشدتری بدون .مطاکعده ازز
غذایی ترکیبات سیلو شده نز این تحقیق بده زو توکیدد
نداز نشدا نان کده ترکید  55H-05K-05U-05Mنز
موزن صفات مقداز مانه آکی خشک و مانه آکی قابلهضم و
انرژی متابوکیسدوی ازز نسدبتاً بداالتری نازن .نز مقابدل
ایددن ترکیبددات ترکیدد  55H-05K-05U-05Mنازای
ازز علوفهای رایین تدری نسدبت بده تیوازهدای نز نظدر
نرفته شده میباشد .این ننته نشدا مدینهدد کده میدوه
کهوز میتواند نز جیدره نام جدایگزین یونجده ندرنن .امدا
جایگزینی بدیش از  55نزصدد آ احتوداالً کداهش ازز
غذایی سیلوی ترکیبدی زا منجدر مدیشدون .نز تحقیقدات
مشابه نشا نانه شدد کده تدا  55نزصدد از کنسدتانتره زا
میتدوا از غدالف کهدوز اسدتفانه نودون بددو ایننده نز
افددزایش وز و زونددد زشددد نوسددفند رددروازی کدداهش
معنددینازی مشدداهده شددون [ .]0ازز غددذایی نیاهددا
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علوفهای ازتباط مستقیم با میزا رروتئین و هیدزاتهدای
کربن و هوچنین بده مقدداز عناصدر غدذایی قابدلهضدم و
جذب آ نازن [ .]09توکید شیر نز ناوهایی که بدا جیدره
 05نزصد یونجه و  05نزصد رزت سیلو شده تغذیه شدده
بونند بیشتر از سایر تیوازها بون [ .]0عالوه بر مطل فوق
نز تحقیق نیگر بیا شده است که افزون تخم رنبهنانده
بهعنوا نانه زوغنی به جیره میتواندد ترکید اسدیدهای
چرب شیر توکید شده زا افزایش نهد [.]50
برزسی مقداز مصرف علوفه توسدط نام نشدا نان کده
ترکی د  55H-05K-05U-05Mو -05K-05U-05M
 55Hبیشتر موزن توجه نام هدای مدوزن اسدتفانه نز ایدن
تحقیق قراز نرفتند .این مسئله میتواند مربوط بده مقدداز
باالی کربوهیدزاتها نز هاکننووم و ازز باالی آ بدرای
تهیه سیلو مربوط شدون .چدو عوومداً بقدوالت بده نکیدل
ناشتن کربوهیدزاتهای محدونتر سیلوی خیلی مناس و
باکیفیتی توکید نویکنند و استفانه از هاکننووم به نسدبت
بیشتر باعث شده است تا این مشنل از بین برون [ .]09نز
مقایسه  Helianthus tuberosusو یونجه نزیافتندد کده
علف سی زمیندی ترشدی از نظدر کربوهیددزاتهدای غیدر
اکیافی غنیتر از یونجه بونه اما رروتئین خام آ ردایینتدر
است .کذا توسم نوون یونجه خشک با سی زمینی ترشدی
زا باعث افزایش ازز علوفهای معرفی نوونه است .ضدوناً
وجددون بقددوالت نز کندداز هدداکننووم ازز رروتئینددی ایددن
ترکی زا باال برنه و آ زا موزن توجه هر نو نام نوسدفند
و بز قراز نانه است .اکبته این تحقیق نشا مینهد که نز
مجوددوع بددز از سددیلوهای ترکیبددی ایددن تحقیددق بددیش از
نوسفند تغذیه نوونه است .انرچه بسدیازی معتقدندد کده
زفتاز چرایی نوسفند و بز متفداوت اسدت مانندد [ ]05نز
مقایسه زفتاز چرای نوسفند و بز با استفانه از زو زمانی
نز سویرم نشا نانند که بز به بوتهها و علفیهدا بدیش از
نراسها توجه ناشته است و نوسفند نراسها زا بدیش از
علفیها و فروبهدا چدرا مدیکندد و یدا نز مطاکعدهای نز
نیومنزینو [ ]00ترکی نیاهی نز جیره غذایی نوسفند
و بز زا بهصوزت  07:نزصد نندمیا  %57رهن برندا و

 %09بوتهایها (برای نوسفند) و  %07نندمیا  %5رهن
برنا و  %72بوتهایها (برای بز) بیا نوونند .امدا برخدی
بیا میکنند که ترجیح غذایی بدز و نوسدفند بده کحدا
میزا فیبر و رروتئین علوفه مانند یندیگر است [.]00
نتایج میزا مصرف توسط نام نشا نان که هدر چندد
هدر نو زو توکیددد ندداز و شدیویایی بددرای تعیددین ازز
غذایی علوفه نازای کازایی باالیی هستند امدا نقدت زو
توکید نداز بدیش از زو شدیویایی مدیباشدد .برخدی از
محققددین بیددا کرننددد کدده رددیشبینددی رازامترهددای
تجزیهرذیری از رریق زو توکید ناز مقبوکیت کافی نازن
و با توجه به سهوکت نانهبرنازی نز زو توکید نداز نیداز
به تعددان نوونده کدم و رتانسدیل خدوب ایدن زو بدرای
رددیشبینددی ناردیددد شددد مددانه خشددک و رازامترهددای
تجزیه رذیری نتیجه نیری می شون مدی تدوا از ایدن زو
برای برآوزن میزا تخویدر و تخودین ازز غدذایی مدوان
خدددوزاکی اسدددتفانه کدددرن [ 05 02و  .]09نز مقایسددده
زو های آزمایشگاه  In situو نام زنده نز تخوین مدانه
آکی قابلهضم علوفدههدا نز نشدخوازکنندنا برآوزنهدای
زو های In situو توکید ناز زا نسبت به نیگر زو هدای
آزمایشگاهی نقیقتر بیدا کرنندد [ .]00اکبتده برخدی نز
تحقیقات خون به این نتیجه زسیدند که صحت زو هدای
نیگر مانند کیسههدای ندایلونی بداالتر از زو توکیدد نداز
است و مشنل به نظر میزسد که بتوا با استفانه از توکید
ناز تجزیهرذیری نز کیسههای نایلونی زا برای علوفههدای
سیلو شده برآوزن نوون [ 00و  .]55نز خوزاک های حاوی
نزصد باالی رروتئین به نکیل آننه نازکربنیدک نز مدایع
بدداقیمانددده و خدداز نوددیشددون زو توکیددد ندداز ازز
انرژیزایی این مدوان خدوزاکی کوتدر از میدزا واقعدی آ
برآوزن مینرنن [.]05
بددهعنددوا نتیجددهنیددری کلددی و بددا توجدده بدده نتددایج
بهنست آمده از بخشهای مختلف بده نظدر مدیزسدد کده
تیودداز  55H-05K-05U-05Mو تیودداز -05U-05M
 55H-05Kنز بین ترکی های مختلف موزن اسدتفانه نز
این تحقیق از نظر مصرف نام و اززیابی شیویایی و توکیدد
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ندداز از ازز غددذایی بدداالتری برخوزنازنددد و م دیتواننددد
بهعنوا یک ترکی مناس بهکازبرنه شوند .بندابراین بدا
توجه به فراوانی و کمهزینه بدون تهیده نو نیداه کهدوز و
هاکوکنووم نز منارق جنوبی ایرا میتوا ردس از انجدام
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تحقیقددات تنویلددی نز شددرایط آزمایشددگاهی و مززعددهای
توصیه کدرن کده از آ هدا نز ترکید بدا یونجده سدیلوی
مناسبی میتوا تهیه نوون و به عندوا علوفده جدایگزین
برای نام استفانه کرن.
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