
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي        

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور                

 

  ايارقام مختلف سورگوم علوفه و خصوصيات سيلويي ييارزش غذا نييتع :ملي عنوان پروژه -

 960665-116-13-13-0 :پروژه شماره مصوب

 حسين غالمي ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:اختصاص به پروژه)مسئولخانوادگي مجري نام و نام -

عبداله  -عليرضا حسابي نامقي  -علي آخوندي  -رضا رحمتيان  -حسين غالمي  :خانوداگي مجري/مجريان نام ونام -

 كاويان

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 حسن فضائلي خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام

 -مجتبي زاهدي فر  -علي مصطفي تهراني  -رضا فيضي  -رضا كمالي  -عظيم خزائي  همكاران: خانوادگينام و نام -

عليرضا غفاري  -عليرضا ذبيح اله زاده سماكوش -خليل چابک  -حسن مختارپور  -مرتضي رضائي -مهدي اميرصادقي 

نصراهلل  -محمدرضاقنبريها  -آقا پرويز روحي حاجي  -ناصر تيمورنژاد  -جواد طاهري پور  -عباس سرمدي  -قرجه قيه 

 سيد عليرضا بهشتي -رضا فيضي  -مسعود ترابي  -مهدي رزاقي كمرودي  -واحدي نوري 
 بذر و نهالتهيه اصالح و تحقيقات و موسسه  موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا:       

   1/7/1396:   تاريخ شروع:

 سال  3 مدت اجرا: -

 ناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و            59253با شماره         24/12/99اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. هاحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني -

 
 

 

 

 



 چكيده
سورگوم  هشت رقممتابوليسم، تركيبات شيميايي و خصوصيات سيلويي انرژي قابلتعيين  با هدف اين پژوهش

ي هااستان( در FGCSI-12 وPHFS-27 ، تيتان ،سيلوكينگ ،KFS-2، KFS-18 پگاه، اسپيدفيد،اي )علوفه

( PHFS-27وKFS-2  )اسپيدفيد، پگاه،اي علوفهسورگوم  رقم البرز، گلستان، خراسان رضوي و اصفهان و چهار

بسته به شرايط اقليمي در هر استان در ارديبهشت تا اوايل خردادماه كشت  شد. ارقام آزمايشي انجاممازندران در استان 

 ( در شهريور ماه برداشت شدند.بودنددر حالت خميري شدن  هادرصد دانه 60حدود ) دانه خميريمرحله شدند و در 

و  ADF، NDF پروتئين خام، خاكستر خام، ماده خشک،: محتوي شامل مغذي تركيباتدر ارقام آزمايشي 

آزمون تيلي متابوليسم ارقام سورگوم با استفاده از ميزان انرژي قابلند. گرديدتعيين  هاي محلول در آبكربوهيدرات

 متر خرد و براي هرسانتي 4تا  3سورگوم در اندازه علوفه براي تعيين خصوصيات سيلويي ارقام، . شدبرآورد  و تري

ي سيالژ عالوه بر هابراي نمونه روز سيلو شدند. 60كيلويي به مدت  30ي ضخيم هاپالستيک در تكرارچهار در رقم 

ميزان ماده سورگوم  سبز هعلوفها نشان داد كه در نتايج كلي استانانجام شد. pH و تعيين  ارزيابي ظاهري، موارد باال

 بودمتغير گرم در كيلوگرم  126تا  41 ازميزان پروتئين خام  و (>05/0Pگرم)گرم در كيلو 436تا  209خشک از 

(05/0P< .) به دست  گرم در كيلوگرم 81تا حداقل  159از حداكثر  ي محلول در آب(ها)كربوهيدرات قندميزان

نشان داد كه ارقام  مگاكالري در كيلوگرم ماده خشک 28/2با ميانگين  متابوليسمدر نهايت انرژي قابل .(>05/0P) آمد

 181ميزان ماده خشک از  )كل مناطق( ايعلوفهسورگوم  و خوب هستند. در سيالژ 2در رده علوفه درجه  موردبررسي

 قند و ميزان (>05/0P)گرم در كيلوگرم  102تا  40 از(، ميزان پروتئين خام >05/0P) گرم در كيلوگرم 384تا 

متابوليسم انرژي قابلميانگين  .(>05/0Pمتغير بود ) گرم در كيلوگرم 76تا  41از  ي محلول در آب(ها)كربوهيدرات

هاي آزمايشي، نشان داد كه بود. مقايسه سورگوم مگاكالري در كيلوگرم ماده خشک 24/2 كل ارقام برابر سيالژدر 

 داري نكرد.تغيير معني متابوليسمولي ميزان انرژي قابليافت در اثر سيالژ ميزان ماده خشک، پروتئين خام و قند كاهش 

مگاكالري در كيلوگرم  29/2و  44/2ترتيب و اصفهان )به البرز هايدر استانسيالژ  متابوليسمِميزان انرژي قابل رينتبيش

ميزان انرژي قابل متابوليسم در  رينتبيشخراسان رضوي در استان مشاهده شد.  KFS-2رقم داخلي ( در ماده خشک

مگاكالري در كيلوگرم ماده خشک داشتند كه تفاوت  64/2و پگاه با ميزان  61/2با  KFS-2سيالژ را ارقام داخلي 

را نشان  انرژي قابل متابوليسم در سيالژدر استان گلستان رقم هيبريد سيلوكينگ باالترين ميزان  دار نبود.ها معنيبين آن

  بعد از سيلو كردن هستند. برترارقام جزء  يفياز نظر ك يارقام داخل ،نشان داد كه جيدر كل نتاداد. 
 

 ، سیالژ سورگوم. ترکیبات شیمیاییمتابولیسم، انرژی قابل تیلی و تری،آزمون  :كلمات كليدي

 


