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چکیده
افزایش محتوای الیاف سیالژ ذرت بهواسطه افزایش سن گیاه ،در جیره گاوهای شیری ،سبب افزایش الیهبندی مواد جامد شکمبهای و
فعالیت نشخوار و خرد کردن ذرات در شکمبه میشود .از طرف دیگر ،اندازه ذرات بهطور انتخابی در شکمبه میمانند و این موضوع توجیهکننده
تفاوت در قابلیت هضم جیرههای با ترکیبات شیمیایی مشابه است .ذرت علوفهای کشت شده در شرایط استاندارد در مراحل یک سوم خط شیری
و دانه خمیری برداشت شد .اثر مرحله برداشت بر خصوصیات سیلویی ذرت علوفهای و اثر مرحله برداشت و اندازه ذرات بر مقدار مصرف و گوارش
پذیری مواد مغذی گاوهای شیری هلشتاین با طرح کامالً تصادفی تجزیه آماری شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اثر مرحله برداشت بر
ترکیب شیمیایی و اسیدهای تخمیری سیالژ معنیدار بود .در ارزیابی ظاهری سیالژ ذرت علوفهای مرحله برداشت دوم بهطور معنیداری نمره
باالتری بهخود اختصاص داد .اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت بر مصرف ماده خشک و مصرف ترکیبات شیمیایی جیره معنیدار بود .مرحله
برداشت و اندازه ذرات توانست اثر معنیدار بر گوارشپذیری ماده خشک و ماده آلی بگذارد .در مجموع جیرههای حاوی ذرت علوفهای برداشت
دوم ،فیبر نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم ( )iNDFبیشتر ،مصرف ماده خشک بیشتر و گوارشپذیری ماده خشک و انرژی قابل متابولیسم
کمتری داشتند .جیرههای حاوی ذرت علوفهای با اندازه ذرات بلند گوارشپذیری ماده خشک پایینتر و گوارشپذیری ماده آلی باالتر داشتند.
کلمات کلیدی :گوارشپذیری ،مرحله برداشت ،مصرف خوراک ،سیالژ ذرت علوفهای ،اندازه ذرات ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیر قابل هضم
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

p.ehsani@gmail.com
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اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفهای بر خصوصیات سیالژ ،گوارش پذیری و....

مقدمه
ذرت علوفهای بهعنوان گیاهی با توانایی تولید باال و سازگاری
در اکثر مناطق کشور ،میتواند نقش مهمی در تأمین علوفه مورد نیاز
دامها بهویژه در فصل زمستان ایفا کند .ذرت یكی از گیاهان راهبردی
است که زمان برداشت بر عملكرد کمی و کیفی علوفهای آن بسیار
مؤثر است .با افزایش سن گیاه ،در زمان برداشت تغییر زیادی در
خوشخوراکی و قابلیت هضم آن ایجاد میگردد .عوامل متعددی
شامل عوامل قابل کنترل مدیریتی و عوامل محیطی غیرقابل کنترل
بر کیفیت علوفه تاثیر میگذارند .کیفیت علوفه و عملكرد آن رابطه
معكوسی با همدیگر دارند .زمان برداشت یكی از مهمترین و اصلیترین
عوامل موثر بر کیفیت علوفه است ( ،)2005 ،Seddighiniaاز اینرو
علوفهای که در مراحل اولیه رشد رویشی برداشت میگردد ،باالترین
ارزش تغذیهای را برای دام دارد .مصرف بهینه جیرهها توسط دامهای
نشخوارکننده بهوسیله دو عامل اساسی ترکیب شیمیایی و ویژگیهای
فیزیكی جیره تحت تأثیر قرار می گیرد ( Golchinو همكاران.)2011 ،
سیلو باعث افزایش ماندگاری علوفههای تازه میشود .رایجترین سیلوی
کاربردی در تغذیه گاوشیری ،سیالژ ذرت علوفهای بوده که دارای
خصوصیات ویژهای می باشد .افزایش محتوای الیاف قابل هضم یونجه
یا سیالژ ذرت بهواسطه افزایش سن گیاه ،در جیره گاوهای شیری
سبب افزایش الیهبندی مواد جامد شكمبهای و فعالیت نشخوار و خرد
کردن ذرات در شكمبه میشود ( Obaو  2000 ،Allenو  Tafajو
همكاران  2005و  Kononoff .)2004و همكاران ( )2002مشاهده
کردند که در جیرههای بر پایه سیالژ ذرت ،با افزایش مصرف peNDF
( ،)Phisical effective nutral detergent fiberمدت زمان جویدن بهازای
ماده خشک یا  NDFبهطور معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05همچنین
بهدلیل ماندگاری بیشتر ذرات در شكمبه در اثر افزایش ،peNDF
قابلیت هضم الیاف در کل دستگاه گوارش بهبود مییابد ( Balو همكاران،
 .)2000اما افزایش  peNDFو اندازه ذرات سبب کاهش مصرف خوراک
میشود ( Woodfordو همكاران )1986 ،که خود مسألهای نامطلوب
برای گاوهای پرتولید است .بنابراین در اغلب گاوداریها جیرهها را
بسیار خرد میکنند تا مصرف ماده خشک تحت تأثیر قرار نگیرد ،در
این شرایط امكان وقوع مشكالت گوارشی افزایش مییابد .مرحله بلوغ
به هنگام برداشت مهمترین عامل تعیینکننده کیفیت علوفه است و
کیفیت علوفه با پیشرفت بلوغ کاهش مییابد .همچنین مرحله رشد
بهشدت بر تجزیهپذیری و مصرف علوفه توسط حیوانات تأثیر میگذارد
( Kawasو همكاران1983 ،؛  Hatewو همكاران .)2016 ،بنابراین هدف
از این آزمایش ترکیب اثرات اندازه ذرات و مرحله برداشت گیاه ذرت
علوفهای و ارتباط آن با عملكرد تغذیهای گاوهای شیری هلشتاین میباشد.
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مواد و روشها
کاشت و برداشت علوفه :این آزمایش بهطور مشترک در محل
مزرعه بخش خصوصی واقع در کیلومتر  5جاده ساری به جویبار و دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد .بذر ذرت علوفهای
هیبرید  )KSC704( 704بهروش ردیفی و پشتهای با فاصلهکاشت 75
سانتیمتر بین ردیفها و  10سانتیمتر بین بوتهها کاشته شد300 .
کیلوگرم فسفات آمونیوم و  100کیلوگرم سولفات پتاسیم ،در هكتار
در زمان کاشت و  100کیلوگرم اوره در هكتار  30روز بعد از کاشت
بهصورت سرک به مزرعه داده شد .ذرت علوفهای در دو مرحله برداشت
شد .مرحله اول در سن  95روزگی و در مرحله یک سوم خط شیری
و مرحله دوم در سن  120روزگی و در مرحله دانه خمیری بود .سپس
برای انجام آزمایشهای  4 ،in vitroکیلوگرم از ماده تهیه شده در
کیسههای پالستیكی ضخیم فشرده شده و هوای کیسه با جاروبرقی
خارج شد و بهمدت  35روز در شرایط دمایی  25تا  30درجه سانتیگراد
دور از دسترس مستقیم نور خورشید سیلو شد .همچنین برای انجام
آزمایش  in vivoبرای هر تكرار هر تیمار  250کیلوگرم سیالژ در
کیسههای ویژه سیلو ( )silage bagsبهمدت  35روز در شرایط دمایی
 25تا  30درجه سانتیگراد دور از دسترس مستقیم نور خورشید سیلو شد.
تعيين ويژگی فيزيکی و شيميايی مواد سيلويی :پس از باز
نمودن سیلوها ،ویژگی ظاهری مواد سیلو شده شامل رنگ ،بو و بافت
فیزیكی (از راه لمس) مورد ارزشیابی قرار گرفت و امتیازدهی خواهد
شد ( Bolsenو همكاران 1996،و  .)1988 ، Chaseماده خشک (دمای
 65درجه بهمدت  48ساعت) ،پروتئین خام (روش کجلدال) ،چربی
خام (روش سوکسله) NDF ،و ( ADFروش  )1991 ،Van Soestو
خاکستر (کوره الكتریكی با دمای  550درجه سانتیگراد) مطابق با
توصیههای  )2016( AOACتعیین شد .برای تعیین  pHمواد سیلویی،
با دستگاه  pHمتر درجه اسیدی عصاره آبی گیاه تعیین خواهد شد.
نمره فلیگ براساس معادله زیر که توسط  )1986( klickتعریف شد
بهدست میآید .محاسبه  iNDFبا استفاده از تكنیک انكوباسیون
شكمبهای بهروش  insituانجام شد ( Krizsanو همكاران)2010 ،
( =220+ )2 x DM15٪( -)40xpHامتیاز فلیگ ( ،)fleight pointاگر
امتیاز فلیگ بین  85و  100باشد کیفیت بسیار خوب 60 ،و  ،80با
کیفیت خوب  55و  ،60کیفیت متوسط 25 ،و  ،40با کیفیت رضایت
بخش و کمتر از  20فاقد ارزش است .ویژگیهای فیزیكی و ارزشیابی
ظاهری بهروش نمرهگذاری براساس بو (حداکثر  14نمره) ،ساختمان
مواد ماده سیلویی هنگام لمس (حداکثر  4نمره) و رنگ (حداکثر2
نمره) انجام گرفت (شماع و همكاران .)1380 ،ارزشیابی ظاهری یا
حسی ،از روی بوی سیلو ،تعیین وضع مواد سیلویی با لمس
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و مشاهده رنگ آن صورت میگیرد که در این بین بو مهمترین عاملی
است که در صورت وجود اسیدبوتیریک حس میشود .در ارزشیابی
ظاهری به کیفیت تخمیر ،وجود تخمیرهای کاذب ،تغییرات ظاهری
ساختمان گیاه و حرارت بیش از حد ،پی برده میشود .این قضاوت بر
اساس نمرهدهی بر مبنای  20نمره است که نمره  18تا  20نشاندهنده
کیفیت عالی و بسیار خوب ماده سیلویی میباشد .بههمین ترتیب ،نمره
 14تا  17نشاندهنده کیفیت خوب 10،تا  13نشاندهنده کیفیت قابل
قبول و نمره زیر  10نشاندهنده غیرقابل قبول بودن و پوسیدگی ماده
سیلویی میباشد.
تعيين  :pHبرای اندازهگیری  pHاز ویرایش اصالحشدۀMAFF/ADAS

استفاده شد ( .)1986 ،Maffحدود  50گرم از نمونة تازه در بشر 500
میلیلیتری توزین و  125میلیلیتر آب مقطر اضافه میشود .پس از
گذشت سه ساعت عصارۀ حاصل در بشر کوچکتری ریخته میشود و
 pHمحلول با استفاده از  pHمتر قرائت میشود (.)2002 ،Faithfull
تعيين کربوهيدراتهاي محلول در آب :برای تعیین کربوهیدراتهای
محلول از نمونههای لیوفیلیزه استفاده میشود .کربوهیدراتهای محلول،
توسط آب از بافت گیاهی استخراج میشود ( .)1977 ،Thomasغلظت
کربوهیدراتهای محلول با استفاده از روش اسپكتروفتومتری تعیین
میشود (.)1961 ،Deriaz
اندازهگيري نيتروژن آمونياکی :میزان نیتروژن آمونیاکی در علوفههای
سیلو شده با استفاده از روش فنل-هیپوکلراید تعیین میشود (Broderick
و 1980،Kang؛ .)1967 ،Weatherburn
تعيين اسيدالکتيک و اسيدهاي چرب فرار :اسیدهای چرب فرار و
اسیدالکتیک با استفاده از دستگاه  HPLCتعیین میشود .تعیین اسیدهای
آلی و جداسازی توسط  50( H3PO4میلیموالر) بهعنوان فاز متحرک
با سرعت جریان  0/7میلیلیتر در دقیقه ،دمای  22درجه سانتیگراد
و آشكارساز  UVدر طول موج  205نانومتر صورت میپذیرد .میزان
نمونة تزریق شده به دستگاه  20میكرولیتر بود (.)2002 ،Faithfull
تيمارهاي آزمايشی :در این آزمایش از  4راس گاو شیری هلشتاین
دو بار زاییده با تعداد روزهای شیردهی  120±30و میانگین تولید
شیر  31±2استفاده شد .اثر دو اندازه ذرات کوتاه و بلند (بهترتیب 2
و  19میلیمتر ( ))TLC=Theoretical Length of Cutذرت علوفهای
در طرح طرح کامالً تصادفی با آرایش بلوک با چهار تیمار در چهار
تكرار بر عملكرد شكمبه دام مقایسه میشوند و  4دوره  21روزه برای
ایجاد تعداد تكرارهای مناسب درنظر گرفته شده است .جیره مورد استفاده
(بهصورت کامالً مخلوط ( ))TMR=Total Mixed Rationدر تیمارها
با استفاده از نرمافزار جیرهنویسی  CNCPSتنظیم شد .تیمارهای آزمایشی
شامل  )1سیالژ ذرت علوفهای در مرحله برداشت اول با اندازه ذرات
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کوتاه )2 ،سیالژ ذرت علوفهای در مرحله برداشت اول با اندازه ذرات بلند
 )3سیالژ ذرت علوفهای در مرحله برداشت دوم با اندازه ذرات کوتاه
 )4سیالژ ذرت علوفهای در مرحله برداشت دوم با اندازه ذرات بلند.
جايگاه حيوانات :گاوها در جایگاههای انفرادی (3×4متر) قرار گرفتند
که بستر گاوها در قسمت انتهایی جایگاههای انفرادی پوشیده از خاک
اره به عمق  15سانتیمتر بود ،که روزانه بخشهای کثیف و خیس
شده بستر تمیز میشد ،در قسمت جلویی جایگاه انفرادی از هیچگونه
بستری استفاده نخواهد شد .جایگاه مسقف و در طول شب از روشنایی
برخوردار خواهد بود.
خوراک مورد استفاده :جیره استفاده شده در این مطالعه بر اساس
سیستم خالص کربوهیدرات و پروتئین دانشگاه کرنل ( Foxو همكاران،
 )2000برای تأمین احتیاج گاوها با تولید  35کیلوگرم و وزن بدن
 658کیلوگرم نوشته شد در این جیرهها حداکثر بودن سطح غله و
یونجه ،منابع با خصوصیات فیزیكی مثل پنبه دانه مورد توجه خواهد
بود .جیرهها روزانه بهصورت مصرف آزاد (تنظیم شده برای  10تا 5
درصد پس آخور) و بهطور مخلوط کامل در دو نوبت (ساعت  6/5و
 )18/5با مقادیر برابر در اختیار دامها قرار خواهند گرفت .مصرف
خوراک به گونهای تنظیم شد که میزان باقیمانده خوراک از  10درصد
خوراک مصرفی (براساس  )as-fedتجاوز نكند .مواد خوراکی مورد استفاده
در جیره در سه دسته شامل غالت (جو و ذرت) محصوالت فرعی (کنجاله
سویا ،پودر ماهی) و مواد خشبی (سیالژ ذرت و یونجه) میباشند که
برای ارزیابی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یونجه خشک شده چین دوم که در اواسط گلدهی چیده و با استفاده از
فیدر ( )DeLavalخرد شد .سیالژ ذرت استفاده شده در این تحقیق در
دو مرحله شیری شدن دانه و خمیری شدن دانه با چاپر کششی ویژه
علوفه تازه در دو اندازه کوتاه و بلند (بهترتیب  2و  19میلیمتر) خرد شد.
نمونهگيري :در هر دوره آزمایشی 14 ،روز برای عادتدهی و 7
روز برای جمعآوری نمونه در نظر گرفته شد ( .)2012 ، Shepherdدر
طی  6روز (از روز  14تا  )20نمونهبرداری مقدار خوراک مصرفی و
باقیمانده خوراک بهصورت روزانه برای تعیین اندازه ذرات و آنالیز
شیمیایی دریافت شد .دامها در مدت  14روز عادتدهی به آبشخورها
و آخورهای انفرادی دسترسی آزاد داشتند .کربوهیدرات غیرالیافی که
با رابطه ) NFC=100-(%NDF-NDFIP+%CP+%Fat+%Ashبراساس
 ،)2001( NRCمحاسبه میشود .مقدار مصرف خوراک با توجه به
مقدار خوراک باقیمانده در آخور ،اندازهگیری شد.
تعيين قابليت هضم :جهت تعیین قابلیت هضم ظاهری نمونههای
خوراک مصرفی و باقیمانده و نمونه مدفوع مورد تجزیه شیمیایی قرار
گرفتند .برای تعیین ضرایب قابلیت هضم ،نمونهها در دمای  55درجه
55

اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفهای بر خصوصیات سیالژ ،گوارش پذیری و....

احسانی و همکاران

سانتیگراد بهمدت  48ساعت خشک و آسیاب شدند .قابلیت هضم هر
یک از مواد مغذی در خوراک مصرفی و مدفوع با استفاده از رابطه زیر
= قابلیت هضم ظاهری
محاسبه شد (:)2001 ،NRC
) درصد ماده مغذی مدفوع× ماده خشک مدفوع( )−درصد ماده مغذی مصرفی× ماده خشک مصرفی (
) درصد ماده مغذی مصرفی× ( DMI

×100

در فرمول فوق  DMIبیانگر ماده خشک مصرفی میباشد .مقدار ماده
آلی قابل هضم در ماده خشک از رابطه زیر محاسبه شد ( Menkeو
 ) 1987 ،Stingassکه در این رابطه  :OMDماده آلی قابل هضم و
)D0MD = OMD × OM(%
 :OMماده آلی میباشد:
انرژی قابل متابولیسم ( )MEنیز از رابطه زیر محاسبه شد (Alderman
و ( ME = :)1995 ،Cottrillمگاکالری بر کیلوگرم ماده خشک) انرژی قابل متابولیسم
 )%( ×10×0/0157( × 0/23912ماده آلی قابل هضم)
جدول  :1جيره آزمايشی و ترکيب مواد مغذي جيره ( درصد در ماده خشک)
اقالم جيره آزمايشی
علوفه یونجه
سیالژ ذرت
تفاله چقندر قند
دانه جو
سبوس گندم
کنجاله تخم پنبه
دی کلسیم فسفات
مكمل ویتامینه و مواد معدنی
نمک
اوره

( درصد در ماده خشک)
20
20
7/5
30
10
11
0/6
0/4
0/3
0/2

ميانگين ترکيب مواد مغذي جيرههاي آزمايشی کامالً مخلوط1

ماده خشک (درصد)
پروتئین خام (درصد)
الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد)
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصد)
کربوهیدرات غیرالیافی (درصد)
لیگنین در ماده خشک (درصد)
( 2peNDF>8درصد)
( 3peNDF>1.18درصد)
) 4iNDFدرصد از کل)
) iNDFدرصد از )NDF
خاکستر (درصد)
(5 NElمگاکالری در کیلوگرم)
(6 TTNDFDدرصد از )NDF

(درصد در ماده خشک)

67/87
13/84
50/03
19
28/24
2/94
9/36
47/53
12/7
25/24
6/41
1/62
51/85

 1جیره فوق براساس دو اندازه ذرات مختلف و دو مرحله برداشت مختلف ذرت سیلو
شده تغذیه شد .جیره کامالً مخلوط حاوی ذرت علوفهای کوتاه با طول میانگین
ال مخلوط حاوی ذرت علوفهای بلند با طول
هندسی  3/52میلیمتر و جیره کام ً
میانگین هندسی  4/34میلیمتر2 ،بخش ذرات باقیمانده در الکهایی با منافظ 19
و  8میلیمتر ،از الک  3 ،PSPSبخش ذرات باقیمانده در الک با منفظ  1/18میلیمتر
از الک 1997 ،Mertens( PSPS؛  Kononoffو همكاران4 ،)2003a ،الیاف نامحلول
در شوینده خنثی غیرقابل هضم 5 ،براساس تخمین  6 ،2001 ،NRCکل الیاف
نامحلول در شوینده خنثی قابل هضم
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تجزيه تحليل آماري :دادههای حاصل از این آزمایش توسط
نرمافزار آماری  SAS 9.3تجزیه تحلیل شد و مقایسه میانگینها توسط
آزمون دانكن در سطح معنیداری  0/05انجام شد .در این مطالعه ترکیبات
شیمیایی و فراسنجههای تخمیری سیالژ های ذرت علوفهای برداشت
شده در دو مرحله با هم مقایسه شد .به این منظور طرح کامالً تصادفی
با چهار تیمار و چهار تكرار استفاده شد .مدل آماری استفاده شده به
صورت  Yijl = µ + Ti +eijبود که در آن  :Yمتغیر وابسته :µ ،میانگین،
 :Tiاثر تیمار ،و  :eijاثر خطای آزمایشی میباشد .همچنین تیمارهای
آزمایشی برای بررسی اثر مرحله برداشت و اندازه ذرات ذرت علوفهای
بر مقدار مصرف و گوارشپذیری مواد مغذی گاوهای شیری هلشتاین
با طرح کامالً تصادفی با رویه  GLMبهصورت اندازههای تكرار شده در
زمان ،تجزیه آماری شد .مدل آماری آزمایش دوم Yijl =µ+Ti +SUB+eij
میباشد که در آن  :Yمتغیر وابسته :µ ،میانگین :Ti ،اثر تیمار:SUB،
اثر دوره آزمایشی و  :eijاثر خطای آزمایشی میباشد.

نتایج
خصوصيات سيالژ ذرت علوفهاي :طبق جدول  ،2در مرحله
برداشت دوم ماده خشک ،قند محلول و  pHبهطور معنیداری افزایش
یافت اما پروتئین خام به شكل معنیداری کاهش پیدا کرد (.)P <0/05
همچنین تفاوت بسیار معنیداری در اسیدهای تخمیری سیالژ مشاهده
شد .بهطوریکه ارزیابی ظاهری سیالژ نشان داد که در مرحله برداشت
دوم سیالژ ذرت نمره باالتری را نسبت به مرحله برداشت اول دریافت
کرد (.)P>0/01
ترکيبات شيميايی سيالژ ذرت علوفهاي :با توجه به نتایج
گزارش شده در جدول  ،3مرحله برداشت و اندازه ذرات توانست تاثیر
معنیداری بر تمامی پارامترهای ترکیب شیمیایی بگذارد .مقدار iNDF
و پروتئین خام با افزایش سن گیاه در مرحله برداشت دوم بهترتیب
افزایش و کاهش پیدا کردند (.)P>0/05
توزيع اندازه ذرات و الياف موثر فيزيکی :ذرت علوفهای با اندازه
ذرات بلند در مرحله برداشت دوم بیشترین مقدار ماده خشک باقیمانده
روی الکهای  19و  8میلیمتر را داشت و ذرت علوفهای با اندازه ذرات
بلند در مرحله برداشت اول بیشترین مقدار ماده خشک باقیمانده روی
الک  1/18را داشت ( .)P>0/01مقدار الیاف موثر فیزیكیPeNDF>8 ،
و  PeNDF>1.18در تیمار  4بیشترین مقدار بود (.)P>0/01

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول :2خصوصيات سيالژ ذرت علوفهاي آزمايشی
*

مرحله برداشت
ماده خشک
پروتئین خام
قند محلول
*pH

استات
پروپیونات
بوتیرات
الکتات
آمونیاک
ارزیابی ظاهری
نمره فلیگ

سيالژ ذرت علوفهاي
برداشت دوم
برداشت اول
ترکيب شيميايی (درصد)
29/63a
21/14 b
b
7/23
8/35 a
a
2/24
1/65 b
a
4/21
3/83 b
اسيدهاي تخميري سيالژ (گرم در کيلوگرم ماده خشک)
19/16 b
26/83 a
a
3/39
2/75 b
b
0/92
1/24 a
a
76/53
69/18 b
b
0/34
0/54 a
ارزيابی سيالژ
18/39 a
11/41 b
95/86
94/21

SEM

SIG

4/25
0/19
0/30
0/56

HS
HS
S

3/84
0/33
0/17
3/68
0/10
3/49
1/05

HS
HS
S
HS
HS
HS
HS
NS

*مرحله برداشت اول :دانه شیری .مرحله برداشت دوم :دانه خمیری * = pHقدرت اسیدی (بدون واحد اندازهگیری) * .حروف متفاوت در هر ردیف نشانه
اختالف معنیدار ( )P<0/05بین میانگینها میباشد = HS .بسیار معنیدار ( = S ،)P<0/01معنیدار( = NS ،)P<0/05فاقد معنیداری (،)P>0/05
 = SEMخطای استاندارد بین میانگینها = SIG ،سطح معنیداری

جدول : 3مقادير ترکيبات شيميايی(درصد) سيالژ ذرت علوفهاي
ذرت علوفهاي
تيمار/
برداشت دوم
برداشت اول
برداشت اول
مرحله برداشت
کوتاه
بلند
کوتاه
اندازه ذرات
ميانگين ترکيبات شيميايی (درصد در ماده خشک)
29/65 a
21/18 c
21/13d
ماده خشک
b
a
92/70
93/55
93/56 a
ماده آلی
38/65 a
34/92 b
34/86 c
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
25/57 a
22/49 b
22/43 c
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
c
b
7/23
8/27
8/34 a
پروتئین خام
7/30 b
6/45 c
6/44 c
خاکستر خام
1/18 c
2/89 b
2/93 a
چربی خام
b
c
d
13/04
12/26
12/20
الیاف نامحلول در شویندهخنثی غیرقابل هضم ()%
33/74 b
35/12 a
35/03 a
الیاف نامحلول در شویندهخنثی غیرقابل هضم ( %از )NDF
2/91 b
2/81 c
2/77 d
لیگنین
b
a
45/64
47/48
47/44 a
کربوهیدرات غیرفیبری
13/08 a
12/43b
12/42b
همی سلولز
a
b
21/28
18/13
18/11 b
سلولز

1

برداشت دوم
بلند

SEM

SIG

29/55b
92/67 c
38/68 a
25/58 a
7/14 d
7/34 a
1/17 c
13/08 a
33/82 b
2/93 a
45/68 b
13/10 a
21/29 a

4/22
0/44
1/89
1/56
0/56
0/44
0/87
0/42
0/65
0/07
0/90
0/33
1/69

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
S
S
HS
HS
HS

*بر داشت اول :مرحله دانه شیری ،برداشت مرحله دوم :دانه خمیری ،ذرت علوفهای کوتاه طول میانگین هندسی  5/94میلیمتر و ذرت علوفهای بلند با طول میانگین هندسی 8/38
میلیمتر 2الیاف موثر فیزیكی* ،حروف متفاوت در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار ( )P<0/05بین میانگینها میباشد = HS .بسیار معنیدار ( = S ،)P<0/01معنیدار (= ،)P<0/05
NSفاقد معنیداری ( = SEM ،)P>0/05خطای استاندارد بین میانگینها = SIG ،سطح معنیداری،

مقدار خوراک مصرفی و قابليت هضم خوراک :نتایج حاصل
از این تحقیق نشان داد که اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت بر مصرف
ماده خشک و مصرف ترکیبات شیمیایی جیره معنیدار بود .همچنین
مرحله برداشت و اندازه ذرات توانست اثر معنیدار بر گوارشپذیری
ماده خشک ،ماده آلی و گوارشپذیری مواد مغذی بگذارد اما تاثیر
مرحله برداشت بر گوارشپذیری پروتئین خام و

کربوهیدرات غیرفیبری و اندازه ذرات بر گوارشپذیری پروتئین خام
معنیدار نبود .مقدار انرژی قابل متاولیسم در تیمار  2/80 ،2بود که
با سایر تیمارها تفاوت معنیدار داشت (  .)P>0/05جیرههای حاوی
ذرت علوفهای برداشت دوم  iNDFبیشتر ،مصرف ماده خشک بیشتر
و گوارشپذیری ماده خشک کمتری نسبت به جیرههای حاوی ذرت
علوفهای برداشت اول داشتند (جدول  .)5همچنین جیرههای حاوی
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ذرت علوفهای با اندازه ذرات بلند گوارشپذیری ماده خشک پایینتر
و گوارشپذیری ماده آلی باالتر از جیرههای حاوی ذرت علوفهای با
اندازه ذرات کوتاه داشتند .میانگین طول هندسی جیره کامالً مخلوط

حاوی ذرت علوفهای کوتاه  3/52میلیمتر و جیره کامالً مخلوط حاوی
ذرت علوفهای بلند  4/34میلیمتر بود.

جدول :4توزيع اندازه ذرات و الياف موثرسيالژ ذرت علوفهاي
ذرت علوفهاي

تيمار/

1

مرحله برداشت

برداشت اول

برداشت اول

برداشت دوم

برداشت دوم

اندازه ذرات

کوتاه

بلند

کوتاه

بلند

SEM

SIG

مقدار ماده خشک باقی مانده روي الک (درصد در ماده خشک)
الک  19میلیمتری
الک  8میلیمتری
الک  1/18میلیمتری

dصفر
40/15 d
47/5 a

13/51 b
51/64 b
26/45 d

9/81 c
42/32 c
42/50 b

14/23a
53/20 a
28/11 c

7/85
4/62
7/63

صفحه انتهایی
میانگین هندسی اندازه ذرات (میلیمتر)

12/35a
4/96 d

8/40 b
8/04 b

5/37 c
6/95 c

4/46d
8/82 a

18/65
1/57

HS

0 / 4d

0/65 b

0/51 c

0/68a

0/12

S

0/88

0/92

0/94

0/96

0/19

HS

26/35

4/61

HS

37/85 a

6/77

HS

2

Pef>8

Pef>1.18

( 3PeNDF>8درصد در ماده خشک)
(4 PeNDF>1.18درصد در ماده خشک)

d

d

14

30/57 d

c
b

22/72

31/84 c

b
c

20/15

36/43 b

a
a

HS
HS
HS
HS

* ذرت علوفهای کوتاه با طول میانگین هندسی  5/94میلیمتر و ذرت علوفهای بلند با طول میانگین هندسی  8/38میلیمتر2 ،الیاف موثر فیزیكی 3بخش ذرات باقیمانده در الکهایی
با منافظ  19و  8میلیمتر 4 ،بخش ذرات باقیمانده در الکهایی با منافظ  19و  8میلیمتر ،از الک  5 ، PSPSبخش ذرات باقیمانده در الک با منفظ  1/18میلیمتر از الک PSPS
(1997 ،Mertens؛  Kononoffو همكاران* .)2003 ،حروف متفاوت در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار ( )P<0/05بین میانگینها میباشد = HS .بسیار معنیدار (= S ،)P<0/01
معنیدار ( = NS ،)P<0/05فاقد معنیداری ( = SEM ،)P>0/05خطای استاندارد بین میانگینها = SIG ،سطح معنیداری

بحث
خصوصيات سيالژ ذرت علوفه اي :طبق جدول  ،2در مرحله
برداشت دوم ماده خشک ،قند محلول و  pHبهطور معنیداری افزایش
یافت اما پروتئین خام به شكل معنیداری کاهش پیدا کرد (.)P <0/05
همچنین تفاوت بسیار معنیداری در اسیدهای تخمیری سیالژ مشاهده
شد .بهطورکلی با ارزیابی ظاهری سیالژ دریافتیم که در مرحله برداشت
دوم سیالژ ذرت نمره باالتری را نسبت به مرحله برداشت اول دریافت
کرد ( .)P>0/01در بسیاری از نقاط کشور ذرت علوفهای معموالً در تیر
ماه محصول دوم کشت است ،بنابراین زمان کافی برای بلوغ ندارد و
اجباراً با ماده خشک پایین ( 20تا  25درصد) سیلو میشود (Khorvash
و همكاران .)2005 ،درحالیکه از لحاظ حفظ ارزش تغذیهای و ویژگیهای
کیفی ،مقدار بهینه ماده خشک ذرت سیلو شده باید بین  30تا 35
درصد باشد (2001 ،NRC؛  Phippsو همكاران .)2000 ،همچنین،
پژوهش  Tanو  )1996( Tumerنشان دادند که بیشترین تولید ماده
خشک با برداشت بین دو سوم خط شیری تا الیه سیاه خواهد شد.
 Granو  )1994( Stockدریافتند که چنانچه برداشت علوفه ذرت 10،5
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یا  15روز قبل از رسیدگی فیزیولوژیک صورت گیرد ،بهترتیب سبب
کاهش عملكرد ماده خشک بهمیزان  10 ،5و  20درصد خواهد شد.
 Prostkoو همكاران ( )1998در تحقیقی دریافتند که میانگین درصد
ماده خشک ارقام ذرت از  20/2تن در هكتار در زمان گلدهی به 29/3
تن در هكتار در مرحله خمیری نرم دانه افزایش یافت McDonald .و
همكاران ( )1995عنوان کردهاند که هرچه یک علوفه دارای رطوبت
بیشتری باشد ،مقدار  pHبحرانی آن نیز پایینتر خواهد بود ،همچنین
ایشان اظهار کردهاند که با کاهش ظرفیت بافری و افزایش ماده خشک
علوفه مقدار اسیدالکتیک الزم برای کاهش ،pHو حفظ کیفیت سیالژ
کاهش مییابد .اسیداستیک در مقایسه با اسیدالکتیک یک اسید
ضعیف است ،بنابراین برکاهش  pHاثری کمتری دارد و ممكن است
سبب افزایش بیشتر باکتریهای نامطلوب در سیالژ گردد .گزارش
شده است که اگر سطح کربوهیدارتهای محلول در گیاهان مرطوب
بسیار باال باشد ،باکتریهای تولیدکننده اسیدالکتیک ،بسیار فعال
میشوند و در نتیجه سیالژی با  pHپایین و میزان اسیدالکتیک باال
ایجاد میکنند ،بنابراین سیالژ برداشت شده در مرحله شیری دارای
حداکثر مقدار اسیدالکتیک بوده است (ولیزاده و همكاران.)1382،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

گزارشاتی وجود دارد مبنی بر این که بلوغ ذرت سیلوئی در هنگام برداشت
غلظت دیواره سلولی ،دیواره سلولی بدون همی سلولز ،پروتئین ،ماده
خشک کل گیاه و اجزاء آن ،درصد و نوع نشاسته دانه و کیفیت سیالژ
را تحت تاثیر قرار داده است ( Balو همكاران1997 ،؛  Johnsonو همكاران،
2002؛  Bayatو همكاران . )2011 ،بسیاری از پژوهشها نشاندهنده
تغییر ترکیب فیزیكی و شیمیایی گیاه ذرت با پیشرفت بلوغ است
( Bayatو همكاران2011 ،؛  Givensو 2001 ،Deaville؛  Johnsonو
همكاران .)2002 ،نشان داده شده است که با پیشرفت بلوغ دانه ،مقدار

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

کربوهیدراتهای محلول در آب ،دیواره سلولی ،دیواره سلولی بدون همی
سلولز و پروتئین خام کاهش و ماده خشک و مقدار نشاسته گیاه افزایش
مییابد ( .)2004 ،Filyaبا رشد گیاه ،نیاز به بافتهای الیافی افزایش یافته
و بنابراین ،کربوهیدراتهای ساختمانی اصلی( ،سلولز و همیسلولزها)
و لیگنین افزایش پیدا میکنند .با مسن شدن گیاه ،غلظت پروتئین
کاهش یافته و از اینرو رابطهای عكس ،بین مقادیر پروتئین و الیاف،
در یک گونه خاص وجود دارد ( McDonaldو همكاران.)1995 ،

جدول  : 5مقدار مصرف و گوارشپذيري مواد مغذي گاوهاي شيري هلشتاين تغذيه شده با جيرههاي آزمايشی
تيمار/
مرحله برداشت
اندازه ذرات
ماده خشک
ماده آلی
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
کربوهیدرات غیرفیبری
پروتئین خام
چربی خام
الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم
قابلیت هضم ماده خشک
قابلیت هضم ماده آلی
ماده آلی قابل هضم در ماده خشک *
انرژی قابل متابولیسم*

جيرههاي حاوي ذرت علوفهاي
برداشت دوم
برداشت اول
برداشت اول
کوتاه
بلند
کوتاه
ميانگين مصرف روزانه (کيلوگرم در روز)
25/65 a
22/68 d
24/84 b
a
d
23/78
21/22
23/24 b
a
d
14/20
9/89
10/84 c
a
d
7/06
5/26
5/75 c
b
a
5/23
8/10
7/93 a
4/16
2/97
4/19
0/43 c
0/77 b
0/83 a
3/79 a
2/27 d
2/57 c
گوارش پذيري ظاهري (درصد)
64/41 c
71/73 b
73/01 a
d
a
61/76
74/46
73 /23 b
d
a
57/25
69/65
68/51 b
انرژي قابل متابوليسم (مگاکالري بر کيلوگرم)
2/32d
2/80 a
2/75 b

1

برداشت دوم
بلند

SEM

احتمال معنیداري

23/77 c
22/02 c
13/15 b
6/54 b
4/86 b
3/86
0/39d
3/51 b

1/14
1/02
1/73
0/07
1/67
0/89
0/20
1/63

63/34 d
63/31 c
58/67 c

4/30
5/71
2/45

HS

2/38 c

3/36

HS

HS
HS
HS
HS
S
NS
HS
HS
HS
HS

* جیره کامالً مخلوط حاوی ذرت علوفهای کوتاه با طول میانگین هندسی  3/52میلیمتر و جیره کامالً مخلوط حاوی ذرت علوفهای بلند با طول میانگین هندسی  4/34میلیمتر،
*مرحله برداشت اول :دانه شیری .مرحله برداشت دوم :دانه خمیری* حروف متفاوت در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار ( )P<0/05بین میانگینها میباشد = HS .بسیار معنیدار
( = S ،)P<0/01معنیدار ( = NS ،)P<0/05فاقد معنیداری ( = SEM ،)P>0/05خطای استاندارد بین میانگینها = SIG ،سطح معنیداری )%( ×10×0/0157( × 0/23912 ،ماده آلی
قابل هضم) = ( MEمگاکالری بر کیلوگرم ماده خشک) انرژی قابل متابولیسم D0MD = OMD × OM(%) ،ماده آلی قابل هضم در ماده خشک

ترکيبات شيميايی سيالژ ذرت علوفهاي :با توجه به نتایج
گزارش شده در جدول  ،3مرحله برداشت و اندازه ذرات توانست تاثیر
معنیداری بر تمامی پارامترهای ترکیب شیمیایی بگذارد .مقدار iNDF
و پروتئین خام با افزایش سن گیاه در مرحله برداشت دوم به ترتیب
افزایش و کاهش پیدا کردند ( .)P>0/05محققین بیان کردند که درصد
ماده خشک محصوالت علوفهای هنگام برداشت ،یكی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سیالژ است .مقدار ماده خشک علوفه برای
سیلو کردن متنوع است و حداکثر بازده سیالژ بهطور معمول با ماده
خشک  30تا  35درصد حاصل میشود ( Mourinو همكاران.)2006 ،
توزيع اندازه ذرات و الياف موثر فيزيکی :ذرت علوفهای با
اندازه ذرات بلند در مرحله برداشت دوم بیشترین

مقدار ماده خشک باقیمانده روی الکهای  19و  8میلی متر را داشت
و ذرت علوفه ای با اندازه ذرات بلند در مرحله برداشت اول بیشترین
مقدار ماده خشک باقیمانده روی الک  1/18را داشت (.)P>0/01
مقدار الیاف موثر فیزیكی PeNDF>8 ،و  PeNDF>1.18در تیمار 4
بیشترین مقدار بود ( .)P>0/01افزایش اندازه ذرات سبب افزایش مقدار
ماده خشک باقیمانده روی الک  8و  19میشود که بهدلیل باقیماندن
بیشتر ذرات روی الکهای با اندازه منافذ بزرگتر است .اندازه ذرات و
 PeNDFدر شكلگیری ،حفظ و پایداری سقف شكمبهای و عملكرد
فیزیولوژیک شكمبه نقش ایفا میکنند ( Zebeliو همكاران.)2012 ،
از آنجاکه کاهش اندازه ذرات احتمال بروز اسیدوز را در حیوانات افزایش
میدهد ،تعیین اندازه ذرات مناسب خوراک برای حفظ عملكرد طبیعی
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احسانی و همکاران

اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفهای بر خصوصیات سیالژ ،گوارش پذیری و....

شكمبه و پیشگیری از بروز بسیاری از ناهنجاریهای متابولیک (،Mertens
 )1997بهخصوص در دامهایی که از جیرههای با سطوح باالی کنسانتره
استفاده میکنند ضروری است .از سوی دیگر افزایش بیش از حد اندازه
ذرات خوراک سبب افزایش ماندگاری مواد خوراکی در شكمبه و کاهش
مصرف خوراک شده و در نتیجه عملكرد دام را کاهش میدهد .اندازه
ذرات مناسب خوراک موجب تجزیه بهتر الیاف در شكمبه و بهبود
یكنواختی جیره میشود Zebeli .و همكاران ( )2012گزارش کردند
که مقادیر بیشتر از  14/9درصد ماده خشک جیره برای PeNDF>8
با کاهش مصرف ماده خشک مصرفی روزانه همراه است.
مقدار خوراک مصرفی و قابليت هضم خوراک :نتایج حاصل
از این تحقیق نشان داد که اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت بر مصرف
ماده خشک و مصرف ترکیبات شیمیایی جیره معنیدار بود .همچنین
مرحله برداشت و اندازه ذرات توانست اثر معنیدار بر گوارشپذیری
ماده خشک ،ماده آلی و گوارشپذیری مواد مغذی بگذارد اما تاثیر مرحله
برداشت بر گوارشپذیری پروتئین خام و کربوهیدرات غیرفیبری و
اندازه ذرات بر گوارشپذیری پروتئین خام معنیدار نبود .مقدار انرژی
قابل متاولیسم در تیمار  2/80 ،2بود که با سایر تیمارها تفاوت معنیدار
داشت ( .)P>0/05جیرههای حاوی ذرت علوفهای برداشت دوم iNDF
بیشتر ،مصرف ماده خشک بیشتر و گوارشپذیری ماده خشک کمتری
نسبت به جیرههای حاوی ذرت علوفهای برداشت اول داشتند (جدول
 .)5همچنین جیرههای حاوی ذرت علوفهای با اندازه ذرات بلند گوارش
پذیری ماده خشک پایینتر و گوارشپذیری ماده آلی باالتر از جیرههای
حاوی ذرت علوفهای با اندازه ذرات کوتاه داشتند .میانگین طول هندسی
جیره کامالً مخلوط حاوی ذرت علوفهای کوتاه  3/52میلیمتر و جیره
کامالً مخلوط حاوی ذرت علوفهای بلند  4/34میلیمتر بودRezvani .
و  )2000( Nasiriاثر پنج تاریخ برداشت در صفر (شروع گلدهی) ،یک،
دو ،سه و چهار هفته پس از شروع گلدهی را بر ارزش تغذیهای و
عملكرد سه رقم سورگوم علوفهای بررسی نمودند و بیان کردند که با
تأخیر در برداشت ،درصد برگ کاهش و درصد گل و ساقه افزایش یافته
که این موضوع ضمن کاهش درصد پروتئین خام ،سبب کاهش قابلیت
هضم علوفه نیز گردیده است Bolsen .و همكاران ( )1996گزارش
کردهاند که با تأخیر در برداشت در مرحله رسیدگی کامل نسبت به
مرحله بلوغ فیزیولوژیک ذرت ،غلظت دیواره سلولی ،دیواره سلولی بدون
همی سلولز ،لیگنین و ماده خشک ،پروتئین و کل کربوهیدراتهای
غیرساختمانی قابل هضم گیاه ذرت برداشت شده کاهش مییابدKawas .
و همكاران ( )1983گزارش دادند که همگام با فرا رسیدن بلوغ گیاه،
میزان دیواره سلولی و لیگنین افزایش مییابد و بهدنبال آن از قابلیت هضم
گیاه کاسته میشود .تشكیل فیبر و قابلیت هضم گیاهان علوفهای
تحت تأثیر چهار عامل درجه حرارت ،سن گیاه ،شدت نور و میزان
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کود ازته قرار دارد .باال رفتن درجه حرارت و سن گیاه ،تشكیل دیواره
سلولی را افزایش و پروتئین خام گیاه را کاهش میدهد .در مقابل با
افزایش شدت نور و میزان کود ازته و همچنین ،کاهش دمای محیط،
پروتئین خام افزایش و مقدار دیواره سلولی کاهش مییابد .زمان
برداشت یكی از مهمترین و اصلیترین فاکتورهای موثر بر کیفیت
علوفه میباشد ( .)2005 ،Seddighiniaاز اینرو علوفهای که در مراحل
اول رشد رویشی برداشت میگردد ،باالترین ارزش تغذیهای را دارد .با
افزایش سن گیاه در زمان برداشت تغییر زیادی در خوشخوراکی و
قابلیت هضم آن ایجاد میشود (قنبری و همكاران .)1389 ،مهمترین
عامل تعیینکننده کیفیت علوفه است و کیفیت علوفه با پیشرفت بلوغ
کاهش مییابد .همچنین مرحله رشد بهشدت بر تجزیهپذیری و مصرف
علوفه توسط حیوانات تأثیر میگذارد ( Hatewو همكاران.)2016 ،
محققین گزارش دادند افزایش  peNDFو اندازه ذرات جیره سبب
کاهش مصرف خوراک میشود ( Balو همكاران2000 ،؛  Kononoffو
همكاران .)2002 ،همچنین گزارشاتی وجود دارند که کاهش اندازه ذرات
علوفه ،مصرف ماده خشک را افزایش داده ( Kononoffو ،Heinrichs
 ،)2003تحت تأثیر قرار نداده ( Beaucheminو  )2003 ،Yangو یا
کاهش داده است ( Krauseو همكاران.)2003،
 Beaucheminو  )2005( Yangنتیجه گرفتند که اثرات متغیر
محتوای الیاف نامحلول در شوینده خنثی موثر فیزیكی جیرهای روی
عملكرد شكمبه ،هضم و میزان تولید در دامهای نشخوارکننده به این
دلیل است که محتوای الیاف نامحلول در شوینده خنثی موثر فیزیكی
جیرهها میتوانند با افزایش سهم علوفه جیره و یا با افزایش اندازه ذرات
علوفه افزایش یابد .کاهش اندازه ذرات سبب افزایش ماده خشک مصرفی
و قابلیت میشود ( Beaucheminو همكاران2003 ،؛  Kononoffو
همكاران2003 ،؛  Teimouri Yansariو همكاران)2004 ،
نتایج این آزمایش نشان داد که مرحله برداشت و سطوح مختلف
اندازه ذرات توانست بر مصرف ماده خشک ،گوارشپذیری ماده خشک
و مواد مغذی ،ذرت علوفهای تاثیر بگذارد اما نتوانست بر آن بر گوارش
پذیری پروتئین خام و کربوهیدرات غیرفیبری اثر بگذارد .همچنین مرحله
برداشت بر خصوصیات سیلویی ذرت علوفهای تاثیر معنیدار گذاشت.
در ارزیابی ظاهری سیالژ ذرت علوفهای مرحله برداشت دوم بهطور
معنیداری نمره باالتری بهخود اختصاص داد .در مجموع جیرههای
حاوی ذرت علوفهای برداشت دوم ،فیبر نامحلول در شوینده خنثی
غیر قابل هضم (  ) iNDFبیشتر ،مصرف ماده خشک بیشتر و گوارش
پذیری ماده خشک و انرژی قابل متابولیسم کمتری داشتند .جیرههای
حاوی ذرت علوفهای با اندازه ذرات بلند گوارشپذیری ماده خشک
پایینتر و گوارشپذیری ماده آلی باالتر داشتند.
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