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 گلرنگ سیالژ و علوفه ییغذا ارزش بر فسفر و تروژنین یکودها تأثیر بررسی
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 چکیده

 و شیمیایی ترکیب بر فسفر و تروژنین یکودها کاربرد و سیلوکردن راث بررسی منظور به حاضر قیتحق

 انجام (.Carthamus tinctorius L) گلرنگ گیاه خشک مادة یا شکمبه پذیری یهزتج یها فراسنجه

 گلدهی ةمرحل در 1313 خرداد اواخر در و گردید کشت 1311 ذرماهآ در گلرنگ گیاه گرفت.

 در آن از بخشی و تبدیل متری سانتی 3-2 قطعات به خردکن دستگاه از استفاده با شد، برداشت

 علوفة از: بود عبارت آزمایشی سیلویی تیمارهای شد. ذخیره روز 01 مدت برای آزمایشی سیلوهای

 با شده کوددهی علوفة (،هکتار در لوگرمیک 111) فسفر با هشد کوددهی علوفة نشده، کوددهی

 و نیتروژن کیلوگرم 311) فسفر و نیتروژن با شده کوددهی علوفة (،هکتار در لوگرمیک 311) نیتروژن

 علوفة از حاصل سیالژ نشده، کوددهی علوفة از حاصل سیالژ هکتار(، در فسفر کیلوگرم 111

 نیتروژن با شده کوددهی علوفة از حاصل سیالژ (،هکتار در لوگرمیک 111) فسفر با شده کوددهی

 کیلوگرم 311) فسفر و نیتروژن با شده کوددهی علوفة از حاصل سیالژ و (هکتار در لوگرمیک 311)

 با هضم قابلیت و خشک مادة یریپذ هیتجز شیمیایی، ترکیب هکتار(. در فسفر کیلوگرم 111 و نیتروژن

 افیال مقدار کاهش سبب فسفر و نیتروژن با کوددهی گردید. برآورد ارداستاند یها روش از استفاده

 .(P<12/1) شد گیاه فسفر و کلسیم خاکستر، مقدار افزایش و اسیدی و یخنث ةندیشو در نامحلول

 بافر در محلول پروتئین ی،نیپروتئریغ تروژنین خام، نیپروتئ مقدار افزایش سبب نیتروژن با کوددهی

 نیتروژن با کوددهی .(P<12/1) شد گیاه اسیدی ةندیشو در نامحلول تروژنین هشکا و بورات فسفات

 و پذیری تجزیه نرخ ثابت خشک، مادة تجزیة سریع بخش افزایش سبب گیاه سیلوکردن و فسفر و

 نیز و فسفر و نیتروژن با کوددهی همچنین .(P<12/1) شد خشک مادة یا شکمبه مؤثر یریپذ هیتجز

 انرژی گاز، تولید نرخ ثابت نامحلول، بخش از حاصل یدیتول گاز افزایش بموج گیاه سیلوکردن

 کوددهی گلرنگ علوفة سیالژ از استفاده مجموع در شد. آن هضم قابل آلی مادة و متابولیسم قابل

 شود. می توصیه سیلونشده و نشده کوددهی علوفة با مقایسه در فسفر و نیتروژن با شده

 

 .گلرنگ علوفه، سیالژ، گاز، تولید ی،ا شکمبه پذیری تجزیه یمیایی،ش ترکیب کلیدی: یها واژه

 

 مقدمه

 خانوادة از و چندمنظوره روغنی گیاهان از گلرنگ

 آن از توان یم روغن، تولید بر عالوه که است 3آستراسه

 ,Zeynali) کرد استفاده دام جیرة در علوفه عنوان به
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 که است یقو و قیعم یها شهیر یدارا گیاه این (.1999

 و یابد می راه خاک یمتر 5/1 عمق به مطلوب طیشرا در

 به یژگیو نیا .کند یم دیتول زیادی یجانب یها شهیر

 زیاد توان از آب کمبود طیشرا در تا دهد یم امکان اهیگ

 در شده رهیذخ رطوبت از و اشدب برخوردار آب جذب

 (.Henderson, 1981) کند یبردار بهره خاک عمق

 برخوردار زین زیادی نسبتاً یشور به اومتمق از گلرنگ

 شور یها خاک در آن زراعت که یطور هب ،است

 جو، از پس یشور به مقاومت نظر از و است ریپذ امکان

 (.Zeynali, 1999) دارد قرار پنبه و قند چغندر

 نیتأم ها علوفه غذایی ارزش افزایش یها راه از یکی

 حفظ که است گیاه رشد برای نیاز مورد عناصر

 درازمدت در آن تخریب از پیشگیری و خاک حاصلخیزی

 (.Khoshgoftar-manesh, 2003) سازد یم ممکن نیز را

 نیاز طرفی از و خاک از شستشو قابلیت دلیل به نیتروژن

 نیتأم اول اولویت در مطلوب رشد برای آن به گیاه زیاد

 از دارد. قرار گیاهان رشد برای نیاز مورد غذایی عناصر

 و روغن تشکیل در ساختاری نقش نیتروژن که اآنج

 گیاهان در ویژه به الزم مقدار به آن تأمین دارد، نیپروتئ

 ترین محدودکننده نیتروژن دارد. فراوانی اهمیت روغنی

 گلرنگ و رود یم شمار به گلرنگ علوفة رشد برای عنصر

 .کند یم جذب دیگری عنصر هر از بیشتر را عنصر این

 دورة و تقویت را گیاه گلدهی یتروژنن مصرف همچنین،

 در نیتروژن کل افزایش سبب و کند یم طوالنی را آن

 بهبود را آن غذایی ارزش و شود می گلرنگ علوفة

 پر عنصری نیز فسفر (.Ahrari et al., 2013) بخشد یم

 انرژی انتقال فرایندهای در و است گیاهان برای مصرف

 در عنصر دو ینا نقش به توجه با دارد. بسزایی نقش

 تأمین تولیدی، علوفة افزایش و گلرنگ رویشی رشد

 تولید یها برنامه در مناسب عملکرد حصول برای ها آن

 طرف از (Cechin & Fumis, 2004) است ضروری علوفه

 تنش شرایط در گیاه برای عناصر این تأمین دیگر

 افزایش را تنش به گیاه تحمل رطوبت، کمبود و خشکی

 این غذایی ارزش باالبردن با (.Naseri, 2007) دهد یم

 خوراک عنوان به آن از توان یم کوددهی طریق از گیاه

 .Weinberg et al کرد. استفاده خشک مناطق در دام

 )به نیتروژن با گلرنگ علوفة کوددهی تأثیر (2007)

 سیالژ غذایی ارزش بر را هکتار( در کیلوگرم 122 مقدار

 کود افزودن داد نشان نتایج د.دادن قرار مطالعه مورد آن

 کاهش طریق از علوفه، نیتروژن افزایش بر عالوه نیتروژن

 بهبود و الکتیک اسید بیشتر تولید تخمیر، هدرروی

 است. شده گلرنگ سیلوشدن بهبود سبب هوازی پایداری

 به توان یم برداشت از پس را یا علوفه محصوالت

 کرد. هذخیر سیلوشده صورت به یا خشک علوفة صورت

 سریع که شود یم محدود گیاهانی به علوفه کردن خشک

 این اینکه ضمن هستند. شدن خشک قابل یکنواخت و

 اما گیرد. قرار تواند یم نیز بارندگی تأثیر تحت فرایند

 جوی شرایط تأثیر تحت کردن خشک از کمتر سیلوکردن

 کرد سیلو توان یم را گیاهی هر باًیتقر و است

(Weinberg et al., 2002). سیلوکردن مزایای دیگر از 

 برداشت، دنکر مکانیزه امکان به توان یم ها علوفه

 مواد کم نسبتاً هدرروی علوفه، تغذیة و یساز رهیذخ

 و سیلوکردن صحیح اصول رعایت صورت در مغذی

 یها برنامه انواع در سیلویی علوفة از استفاده قابلیت

 زیادی عاتاطال .(Mike, 2011) کرد اشاره یا هیتغذ

 در ویژه به گلرنگ سیلویی علوفة غذایی ارزش دربارة

 مطالعات برخی طرفی از و نیست دست در کشور داخل

 ذرت جایگزین عنوان به آن از توان یم که داده نشان

 کاشت همچنین کرد. استفاده گاوها جیرة در سیلویی

 دارای گیاه این و دارد طوالنی قدمت ایران در گلرنگ

 نظیر ویژه فیزیولوژیکی و شناسی ختری خصوصیات

 شرایط برابر در تحمل زین و خاک در عمیق یها شهیر

 شرایط و شوری سرما، آبی، کم نظیر محیطی نامساعد

 کشور در علوفه کمبود به توجه با که است قلیایی

 نیتأم و کمبود این جبران در مهمی نقش تواند یم

 هدف با رحاض تحقیق بنابراین باشد. داشته دام خوراک

 با شده کوددهی یا علوفه گلرنگ غذایی ارزش بررسی

 علوفة و تازه علوفة شکل دو در فسفر و نیتروژن

 آزمایشگاهی و یا سهیک درون یها روش به سیلوشده

 شد. اجرا گاز( )تولید

 

 ها روش و مواد

 گلرنگ الژیس و علوفه یةته

 بود، آیش قبل سال که زمینی قطعه 3144 آذرماه در

 متر 34 اندازه با ییها کرت گردید. تسطیح شخم از پس

 12 کاشت ردیف فاصلة با گیاه بذر و تهیه مربع
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 ردیف روی بر ها بوته سانتیمتری 32 فاصلة و متر سانتی

 به فسفر کود و سرک صورت به نیتروژن کود شد. کشت

 مخلوط خاک با بذر کاشت با همزمان نظر مورد مقدار

 از خروج ،هیپا مراحل در طیتقس سه با کوددهی گردید.

 اساس بر یاریآب شد. انجام یده گل از قبل و روزت

 اواخر در شد. انجام بار کی روز 5 تا 4 هر محیطی شرایط

 برداشت گلدهی مرحلة در گلرنگ علوفة 3143 خرداد

 Fimaks) خردکن دستگاه کمک با بالفاصله ها علوفه شد.

Turkish) سپس و شد خرد متری سانتی 1-4 قطعات به 

 مشخص آزمایشی تیمارهای قالب در علوفه هر از بخشی

 در و شدند فشرده کامالً و ریخته لیتری 1 یها سطل در

 52 مدت به گراد یسانت درجة 04 حدود دمای با سالنی

 از: بودند عبارت آزمایشی تیمارهای گردید. نگهداری روز

 فسفر با شده کوددهی علوفة نشده، کوددهی علوفة

 با شده کوددهی علوفة (،هکتار در وگرملیک 322)

 شده کوددهی علوفة (،هکتار در لوگرمیک 122) نیتروژن

 322 و نیتروژن کیلوگرم 122) فسفر و نیتروژن با

 علوفة از حاصل سیالژ هکتار(، در فسفر کیلوگرم

 با شده کوددهی علوفة از حاصل سیالژ نشده، کوددهی

 علوفة از حاصل سیالژ (،هکتار در لوگرمیک 322) فسفر

 و (هکتار در لوگرمیک 122) نیتروژن با شده کوددهی

 فسفر و نیتروژن با شده کوددهی علوفة از حاصل سیالژ

 در فسفر کیلوگرم 322 و نیتروژن کیلوگرم 122)

 هکتار(.

 
 یها فراسنجه یریگ اندازه و ها نمونه سازی آماده

 تخمیری و شیمیایی

 ةدرج 52 دمای در ژسیال و تازه ةعلوف یها نمونه

 درصد و شدند داده قرار آون در ساعت 50 ،گراد سانتی

 شده خشک یها نمونه .گردید تعیین ها آن خشک ةماد

 تجزیة مورد و ی(متر یلیم 3 توری )با شد آسیاب

 442 دمای در خاکستر درصد گرفت. قرار شیمیایی

 در نامحلول الیاف شد. تعیین کوره گراد سانتی درجة

 .Van Soest et al روش به اسیدی و خنثی شویندة

 AOAC روش هب خام پروتئین شد. تعیین (1991)

 یریگ اندازه برای و گردید تعیین (1990)
 سولفوریک فنل روش از آب در محلول یها دراتیکربوه

 منظور به (.Dubios et al., 1956) شد استفاده

 Filya (2003) روش از آمونیاکی نیتروژن یریگ اندازه

 & Playne روش به ها علوفه بافری ظرفیت و شد هاستفاد

Mcdonald (1966) غلظت تعیین برای گردید. تعیین 

 لیفن یب پاراهیدروکسی از سیلویی علوفة الکتیک اسید

 تهیة برای الکتات لیتیوم از و معرف عنوان به

 .Taylor, 1996)) شد استفاده استاندارد یها محلول

 .Licitra et al (1996) روش با نیتروژنی یها بخش

 Makkar et al. (1995) روش به تانن غلظت شد. نییتع

 Ashbell روش به سیلویی علوفة هوازی ریاپاید تست و

et al. (1990) شد. یریگ اندازه 

 

 خشک مادة یا شکمبه یریپذ هیتجز تعیین

 خشک، مادة یا شکمبه ذیریپ تجزیه تعیین منظور به

 42 منافذ قطر با استر پلی جنس از ییها سهیک از ابتدا

 سپس شد. استفاده متر سانتی 32×34 ابعاد به میکرومتر،

 داخل ی(متر یلیم 0 توری )با شده آسیاب نمونة گرم 4

 ،35 ،4 ،5 ،0 صفر، مدت به ها سهیک شد. ریخته ها سهیک

 ها سهیک شدند. داده قرار شکمبه در ساعت 50 و 54 ،05

 4 ساعت) صبح وعدة یده خوراک از پس ساعت 0

 )با دار فیستوله هلشتاین تلیسه رأس 0 شکمبة در صبح(

 شد. داده قرار (لوگرمیک 522 ± 02 یوزن نیانگیم
 کیلوگرم 4/3 حاوی یا رهیج با قبل هفته یک از حیوانات

 درصد 14 )حاوی کنسانتره کیلوگرم 4/3 خشک، یونجة

 سویا، کنجالة درصد 32 ذرت، دانة درصد 34 جو، دانة

 5 گندم، سبوس درصد 4/33 کلزا، نجالةک درصد 34

 0 ویتامینی، -معدنی مکمل درصد یک مالس، درصد

 کیلوگرم 4/2 نمک(، درصد 4/2 و صدف پودر درصد

 مادة حسب )بر گندم کاه کیلوگرم 4/3 و سیلویی ذرت

 صورت به نگهداری سطح در (رأس هر ازای به خشک

 زمان مدت از پس شدند. تغذیه مخلوط کامل جیرة

 54 مدت به و خارج شکمبه از ها سهیک شده، بینی شپی

 شدند. خشک گراد سانتی درجة 52 دمای در ساعت

 عیسر بخش شامل یریپذ هیتجز یها فراسنجه سپس

 (c) هیتجز نرخ ثابت و (b) هیتجز کند بخش (،a) هیتجز

P=a+b(1-e) معادلة از استفاده با
-ct (Ørskov & 

McDonald, 1979) مؤثر یریذپ هیتجز و تخمین 

 فرمول وسیلة به (ED) یا شکمبه












kc

bc
aED  

 نرخ ثابت k و قبل فرمول همانند c و a، b یها بخش)
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 یها سهیک شد. محاسبه است( شکمبه از مواد عبور

 تنها و نشدند داده قرار شکمبه در صفر زمان به مربوط

 .(AFRC, 1993) شدند شسته سرد آب با

 

 گاز دیتول نآزمو

 در ها نمونه ریتخم از حاصل یدیتول گاز قدارم نییتع

 Menke & Stingass روش با مطابق آزمایشگاهی شرایط

 تلیسه رأس دو از شکمبه ةرابیش گرفت. انجام (1988)

 ییها سهیتل )همان شکمبه یستوالیف به مجهز هلشتاین،

 خشک مادة یا شکمبه پذیری تجزیه تعیین برای که

 بخش در حیوانات تغذیة شد. آوری جمع شدند( استفاده

 شد. بیان خشک مادة یا شکمبه پذیری تجزیه تعیین

 استفاده با شدن خشک از پس سیلویی علوفة یها نمونه

 گرم یلیم 022 مقدار شد. ابیآس یمتریلیم 3 توری از

 نمونه هر برای شد. ختهیر سرنگ هر داخل در نمونه

 شد. گرفته نظر در )سرنگ( تکرار سه خوراکی ةماد

 ران هر در تکرار چهار با و )ران( سری سه در آزمایش

 یانتها و وسط شروع، در شاهد یها سرنگ شد. انجام

 در ها نمونه ختنیر از بعد شدند. داده قرار ها سرنگ یسر

 و شد آغشته نیوازل به ستونیپ بدنة ،ها سرنگ داخل

 13 یدما با انکوباتور در نمونه یحاو یها سرنگ سپس

 مخلوط قیتزر زمان در تا گرفتند قرار گراد یسانت درجة

 داشته مناسب یدما یمصنوع بزاق -شکمبه ةرابیش

 صاف یا پارچه یها هیال نیب از شکمبه ةرابیش باشند.

 0 شکمبه ةرابیش به یمصنوع بزاق یینها نسبت .دیگرد

 یمصنوع بزاق به شده صاف ةشکمب شیرابة بود. 3 به

 و شد وارد سرنگ هر به محلول تریل یلیم 12 .دش اضافه

 ها سرنگ حجم .دیگرد هیتخل ها سرنگ یاضاف یهوا
 گراد یسانت درجة 13 یدما در و شد ادداشتی

 یها زمان در یدیتول گاز حجم قرائت شدند. انکوباسیون

 صورت ساعت 35 و 50 ،54 ،05 ،35 ،30 ،4 ،5 ،0

 .رفتیپذ

 و (خشک ةماد درصد) (OMD) یآل مادة هضم تیقابل

 یازا به مگاژول) ها نمونه (ME) سمیمتابول قابل یانرژ

 آمد: دست به زیر 0و  3های رابطه از (خشک مادة یلوگرمک

(3=                                                      )OMD 

 XA2543/2+XP2554/2+GP4431/2+44/35 

(0            )XP 2245/2  +GP 3145/2  +0/0  =ME 

 گاز حجم ترتیب به XA و GP، XP هارابطه این در

 به تریل یلیم) ییابتدا ساعت 05 در شده حیتصح یدیتول

 در )گرم خام نیپروتئ خشک(، مادة گرم یلیم 022 ازای

 کیلوگرم در )گرم خام خاکستر و خشک( مادة کیلوگرم

 .ندهست خشک( مادة

 

 ها داده آماری تجزیة

 اثر شامل اصلی فاکتور سه با لیفاکتور صورت هب شیآزما

 اثر و نیتروژن با کوددهی اثر ،ها آن سیلونمودن ،ها علوفه

 هشت با یتصادف کامالً طرح قالب در فسفر با کوددهی

 یآمار یةتجز و شد اجرا تیمار هر در تکرار سه و تیمار

 .گرفت انجام SAS (2001) یآمار افزار نرم توسط ها داده

 بود: (1ه )به صورت رابط طرح یآمار مدل

(1 )   Yijkl = μ+Si+Aj+Bk+SAij+SBik+ABjk+SABijk+eijkl  

 معرف فاکتور Yijkl میانگین، عنوان هب µ مدل، این در

 ،وکردنسیل اثر Si گلرنگ، سیالژ یا علوفه غذایی ارزش

Aj تروژن،ین با یکودده اثر Bk فسفر، با یکودده اثر 
ABij فسفر و یتروژنن با یکودده متقابل اثر، SAij اثر 

 اثر SBik ،یتروژنن با یکودده و وکردنسیل متقابل

 اثر SABijk فسفر، با یکودده و وکردنسیل متقابل

 eijkl و فسفر و یتروژنن با یکودده و وکردنسیل متقابل

 است. شده گرفته نظر در خطا اثر

 

 بحث و نتایج
 شیمیایی ترکیب

 موجب فسفر و نیتروژن با کوددهی ،3 جدول اساس بر

 در کاهش اصلی علت (.P<24/2) شد خشک ةماد کاهش

 رشد تحریک در فسفر و نیتروژن کود نقش به کوددهی اثر

 از استفاده .گردد یبرم هوایی یها اندام خصوصاً گیاه رویشی

 ,Kamal) شود یم منجر ها برگ افزایش به نیتروژن کود

1973; Nasr et al., 1978) درصد کاهش سبب خود که 

 گیاه در بیشتر رطوبت نتیجه در و وفهعل خشک ةماد

 به نیز فسفر کود از استفاده .(Naseri, 2007) گردد یم

 یها برگ ایجاد و هوایی یها اندام و ریشه رشد افزایش

 خشک مادة کاهش سبب خود که شود یم منجر تر بزرگ

 بر سیلوکردن اثر (.Dahnke et al., 1990) گردد یم گیاه

سیلویی  علوفة نبود. دار امعن گیاه خشک ةماد درصد

شده با نیتروژن باالترین و علوفة کوددهی نشده  کوددهی
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 ینمقدار پروتئترین سطح پروتئین خام را داشتند.  یینپا

 (.P<24/2افزایش یافت )خام در اثر کوددهی با نیتروژن 

عملکرد گیاه و افزایش محتوای  یشکود نیتروژن برای افزا

فسفر نیز در بسیاری از  .شود یآن استفاده م ینپروتئ

شیمیایی گیاهان نقش دارد و یکی از اجزای  ایندهایفر

. بنابراین استفاده از کود فسفر شود یمحسوب م ها ینپروتئ

 گردد یم گیاه ینمحتوای پروتئ یشنیز عموماً باعث افزا

(Dahnke et al., 1990 و در آزمایش حاضر نیز کود فسفر )

 دار ااین افزایش معن اماشد  خام گیاه ینسبب افزایش پروتئ

 خام ینپروتئ داری بر مقدار امعنسیلوکردن گیاه تأثیر نبود. 

و  یخنث یندةنامحلول در شو یافغلظت ال آن نداشت.

کمترین  علوفة کوددهی شده با نیتروژن و فسفراسیدی در 

بیشترین بود.  علوفه کوددهی نشدهسیالژ حاصل از و در 

 یندةنامحلول در شو یافهش الاثر کوددهی با فسفر بر کا

مورد الیاف نامحلول در ولی در  ،نبود دار امعنگیاه  یخنث

و سیلوکردن اثر  .بود دار امعناین اثر  اسیدی یندةشو

 یندةنامحلول در شو یافالمقدار کوددهی با نیتروژن بر 

به طوری که سیلوکردن  بود دار امعنگیاه و اسیدی  یخنث

ی با نیتروژن سبب کاهش گیاه سبب افزایش و کودده

کود الیاف نامحلول در شویندة خنثی و اسیدی گیاه شد. 

تحریک رشد رویشی و به تعویق  نیتروژن و فسفر موجب

  تواند به کاهش یمشود که  یانداختن بلوغ گیاه م

  نجامدابیو اسیدی  یخنث یندةدر شو نامحلول یافال

(Naseri, 2007.) 
 

 کوددهی با نیتروژن و فسفر بر ترکیب شیمیایی گیاه گلرنگو  ردنک. تأثیر سیلو 3جدول 
سطح کود 

 نیتروژن

 سیالژ علوفه

SEM 

 سطح معناداری
2 122 2 122 

سطح کود 

 فسفر
2 322 2 322 2 322 2 322 

اثر سیلو 

 کردن

 اثر 

کود 

نیتروژ

 ن

اثر 

کود 

 فسفر

اثر متقابل 

سیلو کردن و 

 کود نیتروژن

اثر متقابل 

سیلو کردن 

 ود فسفرو ک

اثر متقابل 

کود 

نیتروژن و 

 کود فسفر

اثر متقابل 

سیلو کردن، 

کود نیتروژن 

 و کود فسفر

DM ab2/14 b2/15 b2/15 bc1/15 a 1/51 b 1/15 bc1/15 c03 55/0 ns * * * ns ns ns 

CP c4/3 c4/32 ab2/31 ab4/31 b1/30 b5/30 a5/35 a4/35 53/2 ns * ns ns ns ns ns 

NDF
3 e3/50 f4/53 g5/15 g0/15 a53 b5/54 d1/54 c55 01/2 * * ns * * * ns 

ADF
0 e5/14 f3/15 g4/10 g5/10 a3/50 b4/53 c5/15 d0/15 35/2 * * * * ns ns ns 

Ash f2/5 e2/5 bc2/33 ab5/33 d3 cd1/32 bc33 a1/30 52/2 * * * * ns * ns 

Ca e2/3 c3/3 b0/3 b0/3 d21/3 b0/3 b0/3 a1/3 215/2 * * * ns ns ns ns 

P e03/2 cd15/2 bc14/2 b13/2 d14/2 e1/2 b52/2 a50/2 225/2 * * * * ns ns ns 

WSC
1 a5/4 a5/4 a1/4 a0/4 b4/0 c0/0 c2/0 c3/3 34/2 * * ns * ns ns ns 

Tannin
5 51/2 54/2 42/2 52/2 24/2 24/2 25/2 25/2 15/2 ns ns ns ns ns ns ns 

NPN
4 d00 d12 c55 ab54 cd52 bc42 ab52 a42 30 ns * ns ns ns ns ns 

BSP
5 d04 d03 d51 bc53 51c 43ab 44ab 43a 4 ns * ns ns ns ns ns 

NDIN
5 04 03 03 12 01 05 04 04 5 ns ns ns ns ns ns ns 

ADIN
4 a3/5 b4/5 c3/1 c5/1 3/0 d 4/0 d 4/0 d 5/0 d 2÷0/2 * * ns ns ns ns ns 

pH - - - - 4/5 5/5 3/5 3/5 00/2 - ns ns - - ns - 

LA
3 - - - - c2/3 b0/32 a2/31 a2/31 00/2 - * * - - ns - 

N-NH3
32 

- - - - b1/34 b2/02 ab1/05 a5/05 54/3 - * ns - - ns - 

CO2
33 

- - - - 1/4 2/4 4/1 0/1 55/2 - ns ns - - ns - 

BC
30 d2/15 c5/52 b1/54 a2/42 - - - - 45/2 - * * - - ns - 

. 5های محلول در آب )درصد مادة خشک(،  . کربوهیدرات1. الیاف نامحلول در شویندة اسیدی )درصد مادة خشک(، 0. الیاف نامحلول در شویندة خنثی )درصد مادة خشک(، 3

 شویندة در . نیتروژن نامحلول5ت )درصد از کل نیتروژن(، . پروتئین محلول در بافر فسفات بورا5پروتئینی )درصد از کل نیتروژن(،  غیر . نیتروژن4تانن )درصد مادة خشک(، 

)درصد مادة  نیتروژن آمونیاکی. 32)درصد مادة خشک(،  اسید الکتیک. 3اسیدی )درصد از کل نیتروژن(،  شویندة در . نیتروژن نامحلول4خنثی )در صد از کل نیتروژن(، 

 میلی اکی واالن در کیلوگرم مادة خشک(.). ظرفیت بافری 30 ،اکسید کربن )گرم بر کیلوگرم مادة خشک( گاز دی. 33خشک(، 

ns24/2: *معنادار و  : غیر>p. 

 (.p<24/2حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر تفاوت معنادار آماری است )

 

 و خنثی شویندة در نامحلول الیاف افزایش علت

 کاهش به توان یم را کردن سیلو اثر در گیاه اسیدی

 تجزیه اثر در گیاه آب در محلول های تیدراکربوه غلظت

 از ییباال سطح یحاو گلرنگ دانست. مربوط سیلو در
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 سبب کوددهی و بود فسفر و یمکلس خام، خاکستر

 علوفة در فسفر و یمکلس خاکستر، قدارم شد. آن افزایش

 ةعلوف از حاصل سیالژ در و کمترین نشده کوددهی

 ود.ب بیشترین فسفر و نیتروژن با شده کوددهی

 خاکستر، مقدار افزایش سبب نیز علوفه سیلوکردن

 اثر خصوص در (.P<24/2) شد فسفر و یمکلس

 ،دارد وجود یکم اطالعات خاکستر قدارم بر یلوکردنس

 در گیاه خاکستر مقدار افزایش علت رسد یم نظر به ولی

 اثر در گیاه آلی مادة از بخشی کاهش کردن سیلو اثر

 به (.McDonald et al., 1995) باشد سیلو در تخمیر

 پتاسیم، های یونکات جذب نیتروژن کود افزودن عالوه

 مقدار فسفر کود و گیاه توسط منیزیم و کلسیم سدیم،

 ,Najarnejad-Mashhadi) دهد یم افزایش را گیاه فسفر

 عناصر نیز و خام خاکستر افزایش بنابراین ،(2007

 در مه و علوفه در هم کوددهی اثر در فسفر و یمکلس

 محلول های یدراتکربوه .رفت می انتظار گلرنگ سیالژ

 با کوددهی تأثیر تحت گلرنگ گیاه در موجود آب در

 های یدراتکربوه یافت. کاهش سیلوکردن و نیتروژن

 کاربرد متعاقب معموالً گیاه موجود در آب در محلول

 ,.Van Soest et al) یابد یم کاهش نیتروژنی کودهای

 سبب که است گیاه رشد در تسریع از ناشی که (1991

 های یدراتکربوه شود. یم ها فروکتان مقدار کاهش

 توسط یلوس در گیاه در موجود آب در محلول

 یداس یدکنندةتول های یباکتر یژهو به ،ها یکروارگانیزمم

 و (McDonald et al., 1995) شوند یم استفاده یکالکت

 ةعلوف از کمتر سیلویی ةعلوف در ها آن غلظت جهت بدین

 کود مصرف با گیاه بافری ظرفیت (.P<24/2) بود تازه

 بافری خصوصیات بیشترین .(P<24/2) یافت افزایش

 آن در ها یونآن وجود و خام پروتئین مقدار به را علوفه

 ،ها سولفات آلی، اسیدهای یها )نمک داد نسبت توان یم

 بافری ظرفیت کلرورها(. و ها یتراتن ها، ارتوفسفات

 افزایش خام پروتئین سطح افزایش با معموالً ها علوفه

 افزایش به خاک معدنی مواد افزایش همچنین یابد. یم

 ,.McDonald et al) شود یم منجر علوفه بافری ظرفیت

 بر فسفر و نیتروژن کودهای تأثیر بنابراین (.1995

 به حاضر آزمایش در گلرنگ گیاه بافری ظرفیت افزایش

 اثر در گیاه خاکستر و خام وتئینپر مقدار افزایش

 گیاه در موجود تانن غلظت است. بوده مربوط کوددهی

 نگرفت. قرار مطالعه مورد عوامل تأثیر تحت گلرنگ

 بافر در محلول پروتئین و ینیپروتئیرغ یتروژنن غلظت

 با شده کوددهی علوفة از حاصل سیالژ در بورات فسفات

 نشده کوددهی علوفة در و بیشترین فسفر و نیتروژن

 سبب نیتروژن با دهیکود .(P<24/2) بود کمترین

 محلول پروتئین و ینیپروتئیرغ یتروژنن مقدار افزایش

 رشد یطشرا بهبود افزایش این علت شد. گیاه بافر در

 McDonald et) است بوده آن در نیتروژن تجمع و یاهگ

al., 1995.) یخنث یندةشو در نامحلول یتروژنن غلظت 

 با شده کوددهی علوفة و فسفر با شده کوددهی علوفة در

 کوددهی علوفة از حاصل سیالژ در و بیشترین نیتروژن

 و فسفر و یتروژنن با گیاه دهیکود اثر بود. کمترین نشده

 یندةشو در نامحلول یتروژنن غلظت بر سیلوکردن نیز

 در نامحلول یتروژنن غلظت اما ،نبود دار امعن یخنث

 یافت کاهش نیتروژن با دهیکود راث در اسیدی یندةشو

(24/2P<.) کود کاربردن هب اثر در یسلول یوارةد کاهش 

 یرتخم یشافزا باشد. کاهش ینا علت تواند یم نیتروژن

 یوارةد با ینپروتئ یوندپ شکست یشافزا و یسلول یوارةد

 در نامحلول یتروژنن غلظت کاهش دالیل از یسلول

 است اهگی کردن سیلو اثر در اسیدی یندةشو

(McDonald et al., 2004.) تأثیری فسفر و نیتروژن کود 

 در الکتیک اسید غلظت نداشت. گلرنگ سیالژ pH بر

 افزایش فسفر و نیتروژن با گیاه دهیکود اثر در سیلو

 زیادترکردن با گیاه به کوددهی احتماالً (.P<24/2) یافت

 های یباکتر یةاول تعداد یشافزا موجب علوفه CP غلظت

 یتظرف که ییها آن یژهو به سیلو، در یکیالکت یداس

 McDonald et) است شده ،دارند یداس یدتول یبرا ییباال

al., 2004.) مقدار بر نیتروژن با گیاه دهیکود اثر 

 فسفر با دهیکود اثر ولی ،معنادار یالژس آمونیاکی یتروژنن

 نیتروژن با شده کوددهی علوفة که آنجا از بود. معنادار غیر

 بوده بیشتری ینیپروتئیرغ یتروژنن و خام پروتئین اویح

 یرغ یتروژنن صورت به که اضافی خام پروتئین است،

 و شده شکسته یاکآمون به سیالژ در است ینیپروتئ

 Hedayati pour et ) است رفته باال یاکآمون غلظت بنابراین

al., 2012.) از پس تولیدی اکسیدکربن دی گاز مقدار 

 عنوان به که هوا معرض در سیلویی ةوفعل قرارگرفتن

 شود، یم شناخته سیلوشده ةماد هوازی پایداری از معیاری

 نگرفت. قرار فسفر و نیتروژن با گیاه کوددهی تأثیر تحت
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 خشک مادة یا شکمبه پذیری یهتجز یها فراسنجه

 مادة یا شکمبه پذیری تجزیه یها فراسنجه میانگین

 شده ارائه 0 ولجد در گلرنگ سیالژ و علوفه خشک

 و  فسفر   و   نیتروژن  با  گلرنگ  گیاه  دهیکود  .است

 

 خشک مادة یةتجز سریع بخش افزایش سبب سیلوکردن

 قبیل از عواملی تأثیر تحت بخش این (.>24/2P) شد

 سلولی دیوارة مقدار و گیاه فیزیکی ساختمان حاللیت،

  (.Kamalak et al., 2005) دارد قرار

 گیاه گلرنگای مادة خشک  مؤثر شکمبه یریپذ یهو تجز یریپذ یهتجز یها فراسنجهر سیلوکردن و کوددهی با نیتروژن و فسفر بر تأثی .0جدول 
 

 سطح کود نیتروژن

  سیالژ علوفه
 طح معناداریس

2 122 2 122 

 
SEM 

 

 سطح کود فسفر

 

 

2 

 

 

322 

 

2 

 

322 

 

 

2 

 

322 

 

2 

 

322 
 اثر

سیلو 

 کردن

 اثر

کود 

 نیتروژن

 اثر

کود 

 فسفر

 اثر متقابل

 سیلو کردن
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فراسنجه
 

ها
 ی

 

تجز
یه

پذ
ی

یر
 3

 

a d00/2 c01/2 b05/2 a04/2 c01/2 b05/2 a04/2 a04/2 221/2 * * * ns ns ns ns 

b b14/2 b14/2 b14/2 a15/2 b14/2 b14/2 b14/2 a15/2 224/2 * ns ns ns ns ns ns 

c f24/2 e32/2 e32/2 c31/2 d33/2 b35/2 a35/2 a35/2 221/2 * * * * ns * ns 

تجز
یه
 

پذ
ی

یر
 

مؤثر
 

 
ت(

نرخ عبور )درساع
 

25/2 h55/2 g54/2 e42/2 c40/2 f53/2 d43/2 b45/2 a44/2 221/2 * * * ns ns ns ns 

25/2 g51/2 f54/2 d55/2 c53/2 e55/2 c53/2 b43/2 a40/2 221/2 * * * ns ns ns ns 

24/2 g52/2 f51/2 e55/2 c55/2 e55/2 d55/2 b53/2 a42/2 220/2 * * * ns ns ns ns 

3 .a تجزیه سریع: بخش ،b و  تجزیه کند: بخشc تجزیه )در ساعت(.: ثابت نرخ 

ns :24/2و *:  دار امعن غیر>p است آماریدار معناتفاوت  ردیف بیانگرمشابه در هر  غیر. حروف (24/2>p.) 

 

دلیل افزایش این بخش در اثر استفاده از کود نیتروژن 

احتماالً به اثر کود بر کاهش قسمت فیبری و افزایش 

مربوط بوده  گیاه )به ویژه پروتئین محلول( خام ینپروتئ

تجزیه با مقدار دیوارة سلولی است. بین بخش سریع 

(. Ayed et al., 2001همبستگی منفی وجود دارد )

که حاوی عناصر معدنی بیشتری  ییها همچنین علوفه

هستند، از مادة خشک محلول بیشتری برخوردارند 

(Mayne, 1993.)  به کاربردن 3ی جدول ها دادهبر اساس ،

کاهش کود نیتروژن باعث افزایش نیتروژن غیرپروتئینی، 

نامحلول در  یتروژننو  اسیدی یندةنامحلول در شو یتروژنن

را  بخش سریع تجزیهی شده است که افزایش خنث یندةشو

یة مادة خشک تجزعلت افزایش بخش سریع  در پی دارد.

توان تأثیر  یمگیاه سیلویی در مقایسه با گیاه سیلونشده را 

ا زیر تولیدشده در سیلو دانست، یکالکت یداساحتمالی 

 یآزادساز ویلو س یطکردن مح یدیباعث اس یکالکت یداس

مادة  یةبخش سریع تجز یشافزایجه سلولز و در نت یهم

(. بخش کند Hedayati pour et al., 2012) شود یخشک م

کوددهی با نیتروژن و گیاه تحت تأثیر  مادة خشک یةتجز

سیلو کردن سبب افزایش این بخش قرار نگرفت اما  فسفر

 نامحلول در یافال یشترهضم بکه علت آن ( >24/2P)شد 

یدی گیاه در اس یندةنامحلول در شو یافو ال یخنث یندةشو

(. ثابت نرخ Hedayati pour et al., 2012) است بوده سیلو

نیتروژن، کودهای  کاربرد گیاه نیز در اثرمادة خشک  یةتجز

( که به کاهش >24/2Pافزایش یافت )سیلوکردن فسفر و 

در اثر هضم بهتر دیوارة سلولی  گیاه و ارة سلولیدیو مقدار

(. Hedayati pour et al., 2012) مربوط استاین عوامل 

، 25/2 هاینرخ عبور پذیری مؤثر مادة خشک در تجزیه

و  در ساعت با کاربرد کودهای شیمیایی 24/2و  25/2

( که ناشی از >24/2Pافزایش یافت )سیلوکردن گیاه 

 ة مادة خشک در اثر این عواملبخش سریع تجزی افزایش

کمتربودن  است داده تحقیقات نشانهمچنین است. 

 یةو باالتربودن بخش کند تجز یدنامحلول در اس یگنینل

علوفة سیلویی در مقایسه با علوفة سیلونشده مادة خشک 

 گردد یپذیری مؤثر مادة خشک م باعث افزایش تجزیه

(Hedayati pour et al., 2012ا .)مطالعات  درش ین افزای

Colombini et al. (2009)  و ذرتعلوفة سیلوشدة در مورد 

ه شدمشاهده هم ة سیلونشده علوفدر مقایسه با  سورگوم

 است.
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 گاز تولید یها فراسنجه

 گاز تولید یها فراسنجه و تولیدی گاز مقدار به مربوط نتایج

 است. شده داده نشان 1 جدول در گلرنگ گیاه خشک مادة

 مربوط یونانکوباس ساعت 35 طی گاز یدتول قدارم ینباالتر

 و فسفر و نیتروژن با شده کوددهی علوفة از حاصل سیالژ به

 کود اثر بود. نشده کوددهی علوفة به مربوط مقدار ینکمتر

 بود دار امعن گاز یدتول مقدار بر سیلوکردن و فسفر نیتروژن،

(24/2P<.) موجب فسفر و نیتروژن با کوددهی همچنین 

 متابولیسم قابل انرژی نیز و  b،c یها بخش دار امعن یشزااف

 مشخص (.>24/2P) شد گلرنگ گیاه هضم قابل آلی ةماد و

 متابولیسم قابل انرژی بین مثبتی همبستگی که است شده

 

 ,.Makkar et al) دارد وجود خام پروتئین محتوای با

 یوارةد مقدار بین منفی همبستگی وجود همچنین، .(1995

 آلی ةماد هضم قابلیت و متابولیسم قابل انرژی با یسلول

 احتماالً بنابراین (.Kamalak et al., 2005) است شده اثبات

 و اسیدی و خنثی ةشویند در نامحلول فیبر مقدار کاهش

 قابل انرژی افزایش اصلی علت خام ینپروتئ مقدار افزایش

 و کوددهی اثر در گیاه آلی ةماد هضم قابلیت و متابولیسم

 Filya (2004) تحقیق نتایج است. بوده گیاه سیلوکردن نیز

 تحت سیلویی ذرت گاز تولید مقدار که است هداد نشان

 خنثی ةشویند در نامحلول الیاف و خام پروتئین مقدار تأثیر

 دارد. قرار آن اسیدی و

 گیاه گلرنگمادة خشک  تولید گاز یها فراسنجهتأثیر سیلو کردن و کوددهی با نیتروژن و فسفر بر  .1جدول 

 سیالژ علوفه 

 
 
 

SEM 
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سیلو 

 کردن

اثر کود 

 نیتروژن

اثر 

کود 

 فسفر

 اثر متقابل

 سیلو کردن  

 و کود نیتروژن

اثر متقابل 

 سیلو کردن 

و کود 

 فسفر

 قابل اثر مت

کود 

نیتروژن و 

 کود فسفر

 اثر متقابل 

 کردن،  سیلو

 کود نیتروژن 

 و کود فسفر

5/53  3تولیدی گاز h 5/40 g 4/45 e 1/45 d 0/41 f 2/44 c 3/53 b 4/51 a 31/2 * * * * ns * ns 
b

0 d54/2 bc41/2 b45/2 a54/2 c43/2 c43/2 bc45/2 b45/2 11/2 * * * ns ns ns ns 
c

1 e240/2 c253/2 b250/2 a255/2 f24/2 d25/2 d25/2 b250/2 2225/2 * * * ns * * ns 
OMD

5 f23/45 d55/53 b45/54 a02/54 f0/45 e5/43 c5/51 b5/54 55/2 * * * ns ns ns ns 

ME
4 f55/4 d30/3 b53/3 a25/32 g0/4 e5/4 c1/3 b5/3 25/2 * * * ns ns ns ns 

 قابل آرامی به آلی مادة بخش) نامحلول بخش از حاصل تولیدی گاز .0 ،(مادة خشک گرم یلیم 022ی ازا به تریل یلیم) انکوباسیون ساعت 35ی ط گاز تولید . مقدار3

 (خشک مادة کیلوگرم ازای به مگاژول) متابولیسم قابل انرژی .4 ،(مادة خشک درصد) آلی مادة هضم قابلیت .5 ،(ساعت در) گاز دیتول نرخ ثابت .1 ،(تخمیر

ns :24/2و *:  دار امعن غیر>p است آماریدار معناتفاوت  ردیف بیانگرمشابه در هر غیر. حروف (24/2>p.) 

 

 کلی گیری یجهنت

 عنوان به تواند یم گلرنگ که داد نشان تحقیق این نتایج

 کاربردن هب .شود استفاده دام ةتغذی در یفیتباک ةعلوف یک

 مادة یا شکمبه یرتخم یفیتک فسفر و نیتروژن کودهای

 داد. بهبود یتوجه درخور مقدار به را گیاه خشک

 علوفة  با  مقایسه  در  را  آن  غذایی ارزش گیاه سیلوکردن

 

 کردن سیلو اینکه به توجه با بنابراین داد. بهبود سیلونشده

 در نیز هدرروی و نداشته بر در چندانی هزینة علوفه

 زا سیلوشده علوفة طرفی از و نبود زیاد آزمایشی سیلوهای

 خوراکی خوش احتماالً و است برخوردار یتر نرم بافت

 گلرنگ سیلوشدة علوفة از استفاده دارد، دام برای بیشتری

 است. برخوردار نسبیمزیت از سیلونشده علوفة با مقایسه در
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