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 چکیده

دليل كشت كينوآ در كشور به دو منظوره براي توليد دانه و علوفه است. یزراع اهيگ کی (.Chenopodium quinoa willd) كينوآ

این آزمایش با هدف بررسی امكان تهيه نياز آبی پائين، مقاومت به خشكی و شوري و ارزش غذایی باالي دانه در حال گسترش است. 

شده و مقایسه آن با علوفه خشک در قالب یک طرح آماري كاماًل هاي سيالژ تهيهتعيين ارزش غذایی و ویژگی سيالژ از علوفه كينوآ و

ها برداشت شدند. شدن دانهمرداد كشت و در زمان خميري 22 ها در تاریخانجام شد. ژنوتيپ 12Qو  تيتيكاكاسجاما، تصادفی با سه ژنوتيپ 

متر خرد شدند و پس از اختالط كامل به دو بخش تقسيم شدند. یک بخش در سایه سانتی 5تا  2بين  شده با اندازه قطعاتعلوفه برداشت

پس  ي آزمایشگاهی استفاده گردید.سيلوهاخشک گردید و از بخش دیگر براي تهيه سيالژ علوفه كينوآ )چهار تكرار از هر ژنوتيپ( در 

برداري شده و سيالژ كينوآ نمونهي خشکعلوفهمورد بررسی قرار گرفت. از  هاي ظاهري سيالژهاو شاخصروز سيلوها باز شدند  60از 

پذیري و ميزان هاي تجزیه، فراسنجه، ميزان تخميرپذیريهایی سيلویی، غلظت تركيبات شيمياییها براي تعيين ویژگیشد و از نمونه

ها در هر شدن دانهان داد كه طول دوره كاشت تا خميرياي ماده خشک استفاده گردید. نتایج نشاز شكمبهاي و پسناپدیدشدن شكمبه

، 34500ترتيب به 12Qو  تيتيكاكاهاي سجاما، روز بود و در این دوره ميزان عملكرد گياه تر براي ژنوتيپ 60سه ژنوتيپ در شرایط كرمان 

و  درصد داشت 34/24تا  36/20 نيب ياها دامنهالژيو س تازه فهماده خشک در علو ميزانكيلوگرم در هكتار تعيين شد.  36610و  30400

 نيغلظت پروتئ ، اماباالتر بود هاالژينسبت به س هاي تازهماده خشک در علوفه نيانگينشان داد كه مها با سيالژها علوفه یگروه سهیمقا

غلظت عصاره (. >01/0P)كمتر بود درصد(  09/15-90/15)شده در مقایسه با علوفه خشکدرصد(  50/13-31/14) سيالژ علوفه درخام 

هاي ژنوتيپشده در لويس باشده خشک علوفه خاكسترخام درغلظت  نيانگيو منداشتند  یو اشكال مختلف علوفه اختالفها ژنوتيپدر  ياتر

و  افتندیكاهش  يدياس ندهینامحلول در شو افيو ال یخنث ندهینامحلول در شو افيكردن علوفه كينوآ ال لويبا سمشابه بود.  12Qسجاما و 

صورت بههاي مختلف كينوآ ژنوتيپ درآب  ينگهدار تيظرف(. >01/0P)یافت  شیافزا زين یافيالغير  يهادراتيغلظت كربوه

 يبافر تيكينوآ ظرف (. علوفه>01/0Pند )از ماده خشک داشت لوگرميهر ك يبه ازا تريل 63/7تا  24/6 نيب يادامنه شده و سيالژخشک

امتياز كلی (. در ارزیابی ظاهري سيالژ >01/0Pیافت ) شیافزا یقابل توجه زانيبه مآن  يبافر تيظرف كردن آنلويو با س داشت ییباال

ميزان توليد گاز (. P<01/0)تعيين شد  12Qو  تيتيكاكاهاي سجاما، ژنوتيپترتيب براي به 20از امتياز  13/18و  50/17، 75/16 ارزیابی

(، و تخمين قابليت هضم ماده آلی و P>01/0ها بود )بيشتر از سيالژ آن 12Qسجاما و هاي ژنوتيپشده خشک حاصل از تخمير علوفه

مگاكالري در كيلوگرم داشتند، و در علوفه  67/1-01/2درصد و  73/57تا  22/48اي بين ترتيب دامنهوساز بهانرژي قابل سوخت

و اشكال مختلف علوفه كينوآ ميزان ناپدید شدن ها ژنوتيپ(. در >01/0Pداشتند ) شده مقادیري باالتري نسبت به علوفه سيلوشدهخشک

(. >01/0Pدرصد ماده خشک متغير بود ) 19/75تا  64/69درصد و در كل دستگاه گوارش از  86/69تا  64/64از  ماده خشک در شكمبه

شده كمتر از نوع سيالژ و غلظت ماده خشک با سرعت تجزیه كند ( در علوفه خشکaغلظت ماده خشک با سرعت تجزیه باال )بخش 

طور كلی نتایج این تحقيق (. بهP<01/0شده بيشتر از علوفه سيلوشده بود )( در علوفه خشکc( و همچنين ثابت نرخ تجزیه )b)بخش 

تواند میپذیري مناسبی دارد و گوارشت و خصوص از نظر پروتئين خام برخوردار اسنشان داد كه علوفه كينوآ از ارزش غذایی مناسبی به

هایی هاي رایج با نياز آبی باال باشد، اما از نظر تركيب شيميایی و همچنين ویژگیدر تغذیه نشخواركنندگان جایگزین مناسبی براي علوفه

برخوردار )سجاما( از پتانسيل مناسبی براي سيلوشدن ها ژنوتيپهاي زیادي وجود دارد و برخی از مختلف تفاوتهاي ژنوتيپسيلویی بين 

 ها مناسب باید مطالعات بيشتري انجام شود.نيستند و براي انتخاب ژنوتيپ

 پذیري، تخميرپذیري، تركيبات شيميایی، كينوآ، سيالژ: ارزش غذایی، تجزیهواژگان کلیدی
 


