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مقدمه

امــروزه تغذیــه حــدود 70 درصــد هزینه هــای تولیــدات 
دامــی را شــامل می شــود. بــه همیــن دلیــل، تأمیــن مــواد 
ــای  ــد فراورده ه ــن تولی ــا و همچنی ــرای دام ه ــی ب خوراک
ــئوالن  ــی مس ــه اصل ــت، دغدغ ــیر و گوش ــد ش ــی مانن دام
ازطرفــی،  اســت.  بخــش کشــاورزی  تولیدکننــدگان  و 
باتوجه بــه اینکــه کشــور ایــران دارای اقلیــم خشــک و 
ــت،  ــه اس ــی مواج ــده کم آب ــا پدی ــت و ب ــک اس نیمه خش
توجــه بــه منابــع جدیــد علوفــه ای مقــاوم دربرابــر خشــکی 
و نیــز افزایــش بهــره وری آب و خــاك در فهرســت اهــداف 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــاورزی ق ــاد کش ــدت وزارت جه بلندم
بــه ایــن منظــور، باتوجه بــه نیــاز آبــی فــراواِن ذرت 
علوفــه ای، ســورگوم علوفــه ای و دانــه ای، گیاهــان مناســبی 
برنامه ریزی هــای  در  را  آن هــا  می تــوان  کــه  هســتند 
ــا  ــه دام ه ــاوت در تغذی ــکال متف ــرار داد و به اش ــت ق کش
ــه فصــل رشــد محــدود در  ــرد. ســورگوم باتوجه ب ــه کار ب ب
ــره دام هــای  ــد به صــورت سیلوشــده در جی کشــور، می توان
ــه  ــاز ب ــی از نی ــود و بخش ــتفاده ش ــرواری اس ــیری و پ ش
ــد. در  ــن کن ــا را تأمی ــاز دام ه ــیالژ موردنی ــا س ــه ی علوف
ایــران بــا اینکــه حــدود ســی ســال اســت تحقیــق و توســعه 
ــیالژ  ــه ای و س ــور گوم علوف ــام س ــتفاده از ارق ــه اس درزمین
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)سیلوشــده( آن در جیــره غذایــی دام کشــور شــروع شــده، 
اســتفاده از آن ماننــد ذرت مرســوم نیســت. در ایــن نشــریه 
ــع و داده هــای منتشرشــده  ــا اســتفاده از مناب می کوشــیم ب
در ایــران و جهــان، ضمــن تبییــن ارزش غذایــی ســورگوم 
و عوامــل مؤثــر بــر آن، علــل اســتفاده نکردن از ایــن گیــاه 

بررســی کنیم. را 
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معرفی گیاه سورگوم

ســور گوم را گیــاه بومــی مصــر باســتان می داننــد. ایــن 
ــه  ــرای تهی ــه ب ــوده ک ــی ب ــان وحش ــن گیاه ــاه از اولی گی
غــذای انســان و علوفــه دامــی بومــی شــده و اســتفاده شــده 
اســت. ســور گوم گیاهــی اســت کــه بــا مناطــق گرمســیری 
ــور گوم  ــت. س ــق اس ــن مناط ــاص ای ــازگاری دارد و خ س
را می تــوان هــم به صــورت دانــه ای و هــم به صــورت 
ــوع  ــر دو ن ــع ه ــی مواق ــرد. در بعض ــت ک ــه ای کش علوف
ســور گوم نســبت به ذرت مزیت هایــی دارنــد. از جملــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــن مزیت ه ای

 به آب کم  تری احتیاج دارند.	

 دربرابر خشکی مقاوم ترند.	

 ــاره 	 ــد دوب ــی رش ــا توانای ــن آن ه ــام چندچی ارق
ــرد. ــت ک ــن برداش ــد چی ــا چن ــوان از آن ه ــد و می ت دارن

ــا  ــه برگ ه ــان می دهدک ــور گوم نش ــه ذرت و س مقایس
و دانه هــا )بــالل در ذرت و خوشــه دانــه در ســورگوم( 
کم  تــر  ذرت  در  ســاقه  مقــدار  و  بیش  تــر  ذرت  در 
ــاده  ــد م ــورگوم )32/5 درص ــام س ــر خ ــدار فیب ــت. مق اس
ــت.  ــد( اس ــیلویی )29 درص ــر از ذرت س ــک( بیش  ت خش
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بیش تربــودن فیبر خــام در ســورگوم بــه ایــن معنــی اســت 
ــیالژ  ــری از س ــدار کم  ت ــاوی، دام مق ــرایط مس ــه در ش ک
ــرف  ــد مص ــده می توان ــبت به ذرت سیلوش ــور گوم را نس س
کنــد و خوش خوراکــی ســور گوم سیلوشــده نســبت به 
ســیالژ ذرت کم  تــر اســت. همان طــور کــه در شــکل 
مشــاهده می شــود، ارتفــاع ارقــام اولیــه و وحشــی ســورگوم 
ــا در ســال های اخیــر  ــر نیــز می رســد؛ ام ــه حــدود 4 مت ب
به دلیــل ســهولت در برداشــت و ورس )خوابیدگــی( کم  تــر 
بوته هــا، ارتفــاع ارقــام کاهــش یافتــه اســت )شــکل 1 و 2(.

شکل۱- ارتفاع ارقام اولیه و وحشی سورگوم
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شکل۲- ارتفاع سورگوم در مزرعه

ســور گوم مقاومــت فراوانــی دربرابــر خشــکی دارد 
و در مناطقــی رشــد می کنــد کــه ذرت در آن بنــدرت 
به صــورت  می تــوان  را  علوفــه ای  ســورگوم  می رویــد. 
ــه خشــک،  ــه ســبز در آخــور، علوف چــرای مســتقیم، علوف

ــکل 3 و 4(. ــرد )ش ــرف ک ــیالژ مص س

ایــن گیــاه به دلیــل مقاومــت دربرابــر خشــکی، مناســب 
ــا آبیــاری محــدود اســت.  ــا ب کشــت در مناطــق خشــک ی
ایــن عوامــل ســبب می شــود کــه ســور گوم بســیار مناســب 
ــع  ــوان در مواق ــح می ت ــت صحی ــا مدیری ــد. ب ــت باش کش
ــوان  ــورگوم به عن ــک س ــه خش ــوراك، از علوف ــود خ کمب
منبــع خــوراك تکمیلــی اســتفاده کــرد. بزرگ تریــن مزیــت 
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ــورگوم  ــف س ــای مختل ــه رقم ه ــت ک ــن اس ــور گوم ای س
ــاس  ــد براس ــاورز می توان ــی دارد و کش ــای متفاوت کاربرده
ــرای  ــد چ ــی مانن ــداف متنوع ــرای اه ــا ب ــازش از آن ه نی
مرتعــی، تولیــد علوفــه خشــک، تهیــه ســیلو یــا به صــورت 
ســبز چاپرشــده اســتفاده کنــد. در ارقــام چندچیــن 
ــه  ــار علوف ــد ب ــه شــرایط، چن ــوان بســته ب ســورگوم، می ت
ــورت  ــال از آن به ص ــول س ــرد و در ط ــت ک ــبز برداش س
یونجــه  به جــای  خشک شــده  یــا  )ســبز(  تازه خــوری 
ــرژی یونجــه  ــرژی ای معــادل ان اســتفاده کــرد. ســورگوم ان
را بــرای دام فراهــم می کنــد؛ ولــی پروتئیــن خــام بایــد از 

ــره فراهــم شــود. ــواد خوراکــی در جی ــر م ــع دیگ مناب

شکل ۳ - چرای مستقیم گاو در مزرعه سورگوم
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شکل ۴ - تغذیه با علوفه سبز چاپرشده سورگوم در آخور

خاک مناسب کشت سورگوم

 pH خــاك رســی- لومــی کــه دارای زهکشــی خــوب و
5/5 تــا 7/5 باشــد، مناســب کشــت ســور گوم اســت. ارقــام 
ــد  ــه می زنن ــرم و مرطــوب جوان ــای گ ســورگوم در خاك ه
و رشــد می کننــد. خاك هــای ســرد و مرطــوب باعــث 

سورگوم علوفه ای را می توان به صورت چرای مستقیم، 
علوفه سبز در آخور، علوفه خشک و سیالژ در تغذیه دام های 

نشخوارکننده به کار برد.
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مقاومــت  می شــود.  ســور گوم  در  بیماری هــا  افزایــش 
ــوع رقــم ســورگوم بســتگی  ــه ن ــر شــوری )نمــک( ب دربراب
دارد و تجمــع نمــک ممکــن اســت از جوانــه زدن ســور گوم 
جلوگیــری کنــد. ســورگوم شــیرین، رقمــی مقــاوم دربرابــر 
شــوری اســت. مقاومــت ســورگوم دربرابــر خشــکی به دلیــل 
ــا  ــی ت ــورگوم گاه ــه س ــت. ریش ــه ای آن اس ــتم ریش سیس
ســه متر در خــاك نفــوذ می کنــد و عــالوه بــر اینکــه 
ــتفاده  ــاك اس ــاق خ ــود در اعم ــت موج ــد از رطوب می توان
ــت  ــاك اس ــرای خ ــی ب ــواد آل ــی از م ــع خوب ــد، منب کن

)شــکل 5(.

هیبرید هــای  )واکســی(  بــراق  و  چــرب  برگ هــای 
ســورگوم باعــث تأخیــر در تبخیــر و کاهــش ســرعت 
خشک شــدن بــرگ می شــود. ایــن خصوصیــت )برگ هــای 
ــر  ــاه کم  ت ــی گی ــاز آب ــود نی ــبب می ش ــرب( س ــراق و چ ب
ــد  ــه هیبری ــک کردن علوف ــد خش ــن، فراین ــود. باوجودای ش
ــر  ــده و پیش بینی ناپذی ــی پراکن ــه بارندگ ــی ک را در مناطق

ــد. ــخت می کن ــد، س دارن
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شکل۵- ریشه سورگوم و عمق نفوذ آن در خاک
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آب الزم برای تولید سورگوم

بــا حــدود کم  تــر از نصــف آب موردنیــاز ذرت می تــوان 
بــه همــان انــدازه ســورگوم تولید کرد. در کاشــت ســورگوم، 
دفعــات یــا تعــداد آبیــاری از مقــدار آب در هــر وعــده مهم تر 
ــن  ــاران، ســور گوم بهتری اســت. در مناطــق خشــک و کم ب
گزینــه بــرای تولیــد علوفــه اســت. در ایــن مناطــق، بعــد از 
ــرای  ــن گزینــه ب کاشــت غــالت زمســتانه، ســورگوم بهتری
ــه  ــر از ذرت ب ــور گوم کم  ت ــت. س ــتان اس ــاوب در تابس تن
ــد،  ــه آب شــور دارن ــاز دارد و در مناطــق خشــک ک آب نی
علوفــه ایده آلــی اســت. اگــر بــه ســورگوم بیــش از نیــاز آب 

داده شــود، سیســتم ریشــه ای گیــاه رشــد نمی کنــد.

دمای مناسب برای تولید سورگوم

ــت.  ــاس تر اس ــرما حس ــه س ــبت ذرت ب ــور گوم به نس س
شــدت پاســخ گیــاه ســور گوم بــه دمــای محیــط بــه 
چندیــن عامــل بســتگی دارد؛ ازجملــه مدت زمــان اســترس 
ــده.  ــم اصالح ش ــوع رق ــد، ن ــه رش ــا، مرحل ــا گرم ــرما ی س
ــه  ــروع ب ــانتی گراد ش ــه س ــای 21 درج ــور گوم در دم س
جوانــه زدن می کنــد. هرچنــد جوانــه زدن ممکــن اســت در 
ــدن  ــای 10 درجــه ســانتی گراد شــروع شــود، بیرون آم دم
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ــه زدن و  ــرای جوان گیــاه از خــاك دیرتــر اتفــاق می افتــد. ب
ــی  ــور گوم زمان ــای س ــت دانه ه ــر اس ــور گوم بهت ــد س رش
کاشــته شــود کــه دمــای خــاك در عمــق 5 ســانتی متری، 

ــد. ــانتی گراد باش ــدود 15/6 س ــی ح در 5 روز متوال

ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سور گوم

انــرژی در دســترس و مــواد مغــذی علوفــه تــازه 
ــه خشــک ســور گوم،  ســور گوم، ســور گوم سیلوشــده، علوف
کاه، کلــش ســور گوم بــرای دام هــای نشــخوارکننده در 

ــت. ــده اس ــدول 1 آم ج

ــه ای  ــن خــام موجــود در ســور گوم علوف ــزان پروتئی می
ــی  ــگاه، 12 درصــد اعــالم شــده اســت؛ ول ــی پ ــم داخل رق
در اکثرتحقیقــات داخلــی و خارجــی، میــزان پروتئیــن 
خــام موجــود در ســورگوم علوفــه ای از ایــن مقــدار کم تــر 
ــن در  ــدول 1(. پروتئی ــت )ج ــد اس ــا 8 درص ــدود 5 ت و ح
علوفــه ای  ذرت  از  کم  تــر  اغلــب  سیلوشــده  ســور گوم 
سیلوشــده اســت. توانایــی هضــم آزمایشــگاهی ماده خشــک 
ــرای  ــی ب ــب ســورگوم حــدود 72 درصــد، ول ــام میدری ارق

ســور گوم اصالح نشــده 68 درصــد اســت. 
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جدول ۱- انرژی و مواد مغذی موجود در سورگوم و سیالژ ذرت

درصد

انرژی 

و مواد 

مغذی

ماده 

خوراکی

ماده 

خشک

پرو تئین 

خام

فیبر 

خام

فیبر 

نامحلول 

در 

شوینده 

خنثی

فیبر 

نامحلول 

در 

شوینده 

اسیدی

خاکستر
چربی 

خام

سیالژ
۲۲/۸۰۸/۱۰۳۰/۵۰۶۱/۹۰۳۲/۲۰۱۰/۷۰۲/۱۰ ذرت

علوفه 
سبز 

سورگوم 
)علوفه 

تازه(

۲۶/۶۳۸ / ۴۳۲ / ۵۶۱ / ۹۳۷ / ۴۷ / ۶۰ / ۹۶

سورگوم 
۲ / ۶۲ / ۳۶ / ۷۳۰ / ۵۲۹۵۶ / ۲۳/۱۵۶سیلوشده

علوفه 
خشک 
سورگوم

۹۰/۰۰۷/۵۰۳۲/۳۰۶۸/۷۰۴۴/۰۰۸/۸۰۱/۴۰

کاه و 
کلش 

سورگوم
۹۳/۰۰۳/۷۰۳۹/۵۰۷۶/۶۰۴۸/۲۰۷/۵۰۱/۲۰
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ادامه جدول ۱- انرژی و مواد مغذی موجود در سورگوم و سیالژ ذرت

درصد

انرژی و 

مواد مغذی

ماده 

خوراکی

عصاره عاری 

از ازت

کربو

هیدرات های 

غیرالیافی

فسفرکلسیم

کل مواد 

مغذی هضم 

پذیر

سیالژ
۴۸/۶۰۱۷/۲۰۰/۶۱۰/۱۹۶۲/۷۲ ذرت

علوفه سبز 
سورگوم 

)علوفه تازه(
۵۰۲۴/۷۴۰/۴۱۰/۲۰۵۸/۴۱

سورگوم 
۹۰/۴۱۰/۳۰۶۳ / ۵۲۸ / ۵۶سیلوشده

علوفه 
خشک 
سورگوم

۵۰۱۳/۶۰۰/۱۸۰/۱۷۵۶/۴۸

کاه و کلش 
۴۸/۱۰۱۱۰/۳۱۰/۰۷.۴۸/۳۱سورگوم
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ادامه جدول ۱- انرژی و مواد مغذی موجود در سورگوم و سیالژ ذرت

مگاکالری در هر کیلوگرم ماده خشکدرصد

انرژی و 

مواد مغذی

ماده 

خوراکی

انرژی هضم 

پذیر

انرژی 

دارای 

 متابولیسم

انرژی 

خالص 

شیردهی

انرژی 

خالص 

نگهداری

انرژی خالص 

رشد

سیالژ
۲/۷۶۲/۳۲۱/۲۹۱/۴۴۰/۸۶ ذرت

علوفه سبز 
سورگوم 

)علوفه تازه(
۲ / ۵۷۲ / ۱۳۱ / ۲۸۱/۲۷۰/۷۰

سورگوم 
۲۳۱/۳۸۰/۷۸ / ۳۶۱ / ۷۸۲ / ۲سیلوشده

علوفه 
خشک 
سورگوم

۲/۴۹۲/۰۱۱/۲۴۱/۱۶۰/۶۰

کاه و کلش 
۲/۱۳۱/۷۴۱/۰۴۰/۸۴۰/۳۵سورگوم
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ــر  ــده در ه ــک تولیدش ــاده خش ــدار م ــی مق در تحقیق
هکتــار برابــر بــا مقــدار آن در ذرت علوفــه ای بــود. در 
جیره هــای کامــل مخلــوط )TMR( گاوهــای شــیرده، 
 18 bmr ــم ــرای رق ــک ب ــاده خش ــر م ــدار هضم پذی مق
باالتریــن، bmr 6 متوســط و ارقــام ســور گوم وحشــی 
)اصالح نشــده( کم  تریــن مقــدار بــود. ارقــام میدریــب 
ــی  ــد توانای ــر و 7/20 درص ــن کم   ت ــد لیگنی دارای 9 درص
هضــم دیــواره ی ســلولی باالتــری نســبت به ارقــام ســور گوم 

اصالح نشــده بودنــد.

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه درصــد پروتئیــن خــام 
ســورگوم کمــی بیش  تــر از ذرت اســت؛ ولــی مقــدار تولیــد 
)تــن در هکتــار( پروتئیــن خــام ذرت بیش  تــر از ســورگوم 
اســت. دلیــل آن نیــز بــه عملکــرد ایــن دو در واحــد ســطح 
بســتگی دارد. هرچنــد مقــدار پروتئیــن خــام در علوفه هــا 
ــون  ــت، چ ــت جیره هاس ــش گران قیم ــت و بخ ــم اس مه
ــح  ــرد صحی ــن عملک ــرای تأمی ــه اول ب ــا در درج علوفه ه
دســتگاه گــوارش و تأمیــن انــرژی دام هــای نشــخوارکننده 
اســتفاده می شــوند، پروتئیــن خــام در درجــه دوم اهمیــت 
ــرای  ــور گوم ب ــای س ــاب هیبریده ــرد. در انتخ ــرار می گی ق
ــواد  ــدی و م ــک تولی ــاده خش ــدار م ــه مق ــد ب ــیالژ بای س
مغــذی دیگــر در ســور گوم کــه نیازهــای گلــه گاو شــیری 
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ــر،  ــم دیگ ــئله مه ــرد. مس ــه ک ــد، توج ــن می کن را تأمی
زمــان کاشــت بعــدی در تنــاوب زمیــن اســت. دو یــا ســه 
ــت  ــی در مدیری ــیار مهم ــل بس ــن عام ــت در زمی ــار کش ب
ــاده خشــک  ــواد مغــذی و م ــد م ســور گوم اســت و می توان
موجــود در گیــاه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ارزش غذایــی 
دانــه و علوفــه ســور گوم ماننــد دیگــر علوفه هــا بــه مرحلــه 
ــان برداشــت  ــوا(، شــرایط و زم ــم )آب وه ــم، اقلی ــوغ، رق بل
بســتگی دارد و بــا گذشــت زمــان رشــد، از مقــدار پروتئیــن 
ــان  ــه 6/9 درصــد در زم ــه ب خــام )از حــدود 19 درصــد ب
 )ADF( کاســته می شــود. مقــدار )برداشــت می رســد
ــه تشــکیل  ــیدی در مرحل ــوینده اس ــول در ش ــر نامحل فیب
خوشــه برابــر 37/4 درصــد اســت و در مرحلــه دانه خمیــری 

ــه 35/4 درصــد می رســد. ــا اندکــی کاهــش ب ب

در سـیالژ علوفه کامل سـور گوم، مقدار نشاسـته از 22 تا 
28 درصد ماده خشـک در مرحله شـیری و 30 تا 32 درصد 
در مرحلـه دانه خمیـری متفـاوت اسـت. این داده هـا مربوط 
بـه غـرب اروپاسـت و در مناطـق دیگر جهان متفاوت اسـت. 
مقـدار سـور گوم خورده شـده در روز بـرای گاوهـای شـیرده 
در اروپـای غربـی در شـروع رشـد سـورگوم خوب اسـت؛ اما 
در اواخـر دوره رشـد کاهـش می یابـد. در چیـن دوم، مقـدار 

سـورگوم خورده شـده بیش  تـر می شـود.
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گونه های سورگوم برای تهیه سیلو

گونه هــای ســور گوم کــه غالبــاً بــرای تهیــه ســیلو از آن هــا 
اســتفاده می شــود، در ســه گــروه اصلــی قــرار می گیــرد:

 سور گوم علوفه ای	

 سور گوم دانه ای	

 هیبریدهای سور گوم - سودان گراس 	

ــرای  ــه ای ب ــور گوم علوف ــتفاده از س ــن، اس ــن بی در ای
ــم  ــت مه ــج اســت. مزی ــه رای ــر از بقی ــیلو بیش  ت ــه س تهی
ســور گوم علوفــه ای بــه ذرت بــرای تهیــه ســیلو ایــن اســت 
ــت  ــا کیفی ــیلویی ب ــوان س ــی می ت ــرایط کم آب ــه در ش ک

ــه دســت آورد. ــوب ب مطل

ــورگوم در  ــور گوم، س ــک س ــه خش ــه علوف ــرای تهی ب
ــیلوکردن  ــرای س ــود. ب ــت می ش ــرم برداش ــه دانه ن مرحل
ــی  ــری )وقت ــه دانه خمی ــورگوم را در مرحل ــت س ــر اس بهت
کــه رطوبــت گیــاه 65 تــا 70 درصــد اســت( برداشــت کــرد. 
ــه ای بهتــر اســت وقتــی  ــرای ســیلوکردن واریته هــای دان ب
ــای  ــری و دانه ه ــه خمی ــی خوشــه در مرحل ــای باالی دانه ه
پایینــی خوشــه در مرحلــه شــیری هســتند، برداشــت انجام 
ــیالژ  ــده، س ــه ای سیلوش ــا ذرت علوف ــه ب ــود. در مقایس ش
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ــری دارد. ــی هضــم کم  ت ــر و توانای ــر بیش  ت ــورگوم، فیب س

سورگوم های بروان میدریب

اولیــه   ســورگوم های  لیگنیــن  و  فیبــر  میــزان 
ــود دام در  ــث می ش ــن باع ــت. ای ــاد اس ــده( زی )اصالح نش
مقایســه بــا ذرت علوفــه ای، مقــدار کم  تــری از ماده خشــک 
را مصــرف کنــد و عملکــرد پایین تــری داشــته باشــد. ایــن 
ــورگوم های  ــی، س ــران گیاه ــد اصالحگ ــث ش ــکل باع مش

ــد. ــی کنن ــب را معرف میدری

یورگنســن  بــار  اولیــن  را  میدریــب  ســور گوم های 
معرفــی کــرد. دلیــل ایــن نام گــذاری، وجــود رنگ دانه هــای 
قهــوه ای در خــط وســط بــرگ و ســاقه و خوشــه اســت. ژن 
ــور گوم های  ــری دارد. س ــن کم  ت ــوه ای، لیگنی ــب قه میدری
ــی  ــی توانای ــن یعن ــد و ای ــری دارن ــن کم  ت ــب لیگنی میدری
هضــم فیبــر در آن هــا بیش  تــر اســت. درنتیجــه، میدریــب 
قهــوه ای باعــث هضــم دیــواره ســلولی در نشــخوارکنندگان 
ــا  ــدن ی ــث خوابی ــود و باع ــی می ش ــود ارزش غذای و بهب
ــر  ــه تصاوی ــود. در ادام ــام می ش ــن ارق ــر ای ورس بیش  ت
ــده اســت  ــب آم ــی و میدری ــورگوم معمول ــه س ــوط ب مرب

ــکل6 و 7 و 8(. )ش
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شکل۶- سورگوم معمولی با خط سفید وسط برگ

شکل ۷- سورگوم میدریب با خط قهوه ای وسط برگ

شکل ۸ - سورگوم میدریب با خط قهوه ای وسط برگ



 ارزش غذایی سور گوم علوفه ای و استفاده از آن درتغذیه دام 26

ــا ورس  ــدن ی ــب، خوابی ــام مید ری ــب ارق ــی از معای یک
اســت. ایــن امــر تحــت تأثیــر ژن هــای مید ریــب قهــوه ای 
ــام  ــوص ارق ــژه درخص ــی، بوی ــای اصالح ــت. برنامه ه اس
ــا  ــی ب ــل ارقام ــعه و تکام ــث توس ــور گوم، باع ــب س مید ری
ــاد شــده اســت.  ــی هضــم زی ــم و توانای ــن ک ــدار لیگنی مق
ــن ارزش  ــه ی بی ــد فاصل ــعی می کنن ــا س ــن برنامه ه در ای

ــد. ــر کنن ــور گوم و ذرت را پ ــی س غذای

مشخصات کلی واریته های مید ریب قهوه ای   
)BMR(

* ژن bmr 6 باعث افزایش نسبت برگ به ساقه می شود.

* اگرایــن ارقــام بــرای چــرای مســتقیم دام هــا کاشــته 
ــد. ــر لگــد دام هــا مقاوم ان شــوند، دربراب

* رشد سریع و دوباره در چین بعد دارند.

* افزایــش ســطح بــرگ در ایــن ارقــام باعث خشک شــدن 
ســریع تِر علوفــه می شــود.

* با pH خاك های متفاوت سازگاری دارد.

* کاهــش مقــدار لیگنیــن باعــث افزایــش توانایــی هضم 
دیــواره ســلولی و افزایــش مصــرف اختیــاری می شــود.
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* عملکــرد دام )وزن زنــده و افزایــش مقــدار شــیر( 
بــد. می یا بهبود 

* اســید پروســیک )HCN( کــم می شــود یــا کاًل 
می شــود. حــذف 

ــه  ــه دو گون ــه ای را ب ــور گوم علوف ــان س ــی محقق برخ
تقســیم بندی  نــوری1  دوره  بــه  حســاس  و  میدریــب 
 ،)PS( می کننــد. گونه هــای حســاس بــه دوره نــوری
ــاعت و  ــدود 12 س ــر از ح ــه کم  ت ــول روز ب ــی ط ــا وقت ت
20 دقیقــه برســد، بــه رشــد خــود ادامــه می دهنــد. 
ــب محصــول  ــوری اغل ــه دوره ن ــای حســاس ب ــن گونه ه ای
هضم پذیری شــان  امــا  می کننــد؛  تولیــد  بیش تــری 
ــه دوره  ــر اســت. مشــکل دیگــِر گونه هــای حســاس ب کم ت
ــادی  ــت زی ــگام برداشــت رطوب ــه هن ــن اســت ک ــوری ای ن
ــتند؛  ــب نیس ــیلوکردن مناس ــرای س ــن، ب ــد و بنابرای دارن
مگــر اینکــه قبــل از سیلوشــدن تــا حــدی پالســیده شــوند.

نحــوه اســتفاده از ســور گوم بــه نــوع و ســویه ســورگوم 
بســتگی دارد. بــرای تهیــه ســیلو به صــورت معمــول 
یــا  ســودان گراس  بــه  علوفــه ای  ســور گوم  انتخــاب 
هیبریدهــای ســور گوم - ســودان گراس برتــری دارد. در 
1. Photopriod Sensetive= PS
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ــب و  ــویه میدری ــر دو س ــه ای، ه ــور گوم های علوف ــن س بی
ــرای تهیــه ســیلوهای باکیفیــت  غیرمید ریــب را می تــوان ب

ــرد. ــه کار ب ب

تــا  می تواننــد  هیبریــد  علوفــه ای  ســور گوم های 
ــزان  ــن می ــد. ای ــد کنن ــه تولی ــاه، دان ــی گی ــد وزن 50 درص
ــدازه  ــد. ان ــری می کن ــه ای براب ــه در ذرت علوف ــد دان ــا تولی ب
ریزدانه هــای ســور گوم، عاملــی بازدارنــده بــرای هضــم 
ــوژی  ــون تکنول ــفانه تاکن ــت. متأس ــخوارکنندگان اس در نش
ــا  ــه ســورگوم یافــت نشــده اســت ت مناســب عمــل آوری دان
دانه هــای ســور گوم عمــل آوری و بــرای ســیالژ آمــاده شــوند.

آزمایشــگاهی1  شــرایط  در  هضم پذیــری  میانگیــن 
بــرای ســویه های مید ریــب از ســویه های غیرمید ریــب 
ــن، ســویه های  ــر اســت )جــدول 3(. به طــور میانگی بیش  ت
ســاالنه  غیرمید ریــب  ســویه های  نســبت به  مید ریــب 
حــدود 10 تــا 11 درصــد محصــول کم  تــری تولیــد 
می کننــد. البتــه در ســال های اخیــر بــا به کارگیــری 
ســویه های جدیــد ایــن فاصلــه بســیار کم  تــر شــده اســت. 
ــدار  ــب مق ــراون میدری ــورگوم ب ــای س ــاقه ها و برگ ه س
کم  تــری لیگنیــن دارنــد و درنتیجــه، دیــواره ســلولی 

1. Average in-vitro digestibility (IVTD)
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دربرابــر  میدریــب  واریته هــای  دارنــد.  هضم پذیرتــری 
ــا  ــازگارند؛ ام ــط س ــرایط محی ــا ش ــاوم و ب ــا مق بیماری ه
ــد. ایــن امــر  میــزان تولیــد در واحــد ســطح کم  تــری دارن

ــد. ــان آن را نپذیرن ــداران و زارع ــود دام ــث می ش باع

باعــث  محسوســی  به طــور  میدریــب  ویژگی هــای 
ــای  ــار گاوه ــر در اختی ــت بهت ــا کیفی ــه ای ب می شــود علوف
شــیرده قــرار گیــرد. مقــدار کــم لیگنیــن در ارقــام میدریــب 
باعــث افزایــش توانایــی هضــم ظاهــری فیبــر و کل مــاده 
ــاه  ــاختمان گی ــود در س ــن موج ــود. لیگنی ــک می ش خش
هرچنــد بــر ارزش گیــاه تأثیــر منفــی دارد، در جلوگیــری از 
ورس یــا خوابیــدن گیــاه مؤثــر اســت. بیــن ارقــام ســورگوم 
ــر  ــن صف ــاه )بی ــا ورس گی ــی ی ــزان خوابیدگ ــاظ می از لح
تــا 60 درصــد مزرعــه(، تنــوع زیــادی وجــود دارد. کاهــش 
ــاه  ــی گی ــرد زراع ــش عملک ــث کاه ــاه باع ــن در گی لیگنی
ــث  ــاه باع ــردن گی ــا ورس ک ــاه ی ــی گی ــود. خوابیدگ می ش
ــاه  ــی گی ــش ارزش غذای ــت وکاه ــه برداش ــش هزین افزای
ــزه  ــورت مکانی ــت به ص ــه برداش ــی ک ــژه وقت ــود؛ بوی می ش
ــزه  ــت مکانی ــه برداش ــوط ب ــر مرب ــه، تصاوی ــد. در ادام باش

ــده اســت )شــکل 9 و 10(. ســورگوم آم



 ارزش غذایی سور گوم علوفه ای و استفاده از آن درتغذیه دام 30

شکل۹- برداشت مکانیزه سورگوم در استان اصفهان

شکل۱۰- برداشت مکانیزه مزرعه سورگوم علوفه ای برای سیالژ
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در جــدول 2 مقــدار تولیــد و برخــی از ترکیبــات شــیمیایی و توانایــی هضــم مــواد مغــذی ســیالژ ســورگوم 

ت.
ب آمــده اســ

معمولــی و میدریــ

ب
ت شیمیایی و توانایی هضم مواد مغذی سیالژ سورگوم معمولی و میدری

تجدول ۲- مقدار تولید و برخی از ترکیبا
صف

رقم

مقدار 
تولید 
علوفه

)تن در 
هکتار(

N
D

F
A

D
F

A
D

L
پروتئین 

خام 
)درصد(

نشاسته
)درصد(

توانایی 
هضم ماده 

ک
خش

)درصد(

توانایی 
هضم
N

D
F

)درصد(

تولید 
شیر)کیلوگرم 

در روز(

درصد 
چربی

تولید 
شیر)تصحیح شده 

برای ۴ درصد 
چربی(

سورگوم معمولی
)اصالح نشده(

۱۵/۰
۵۸/۱

۳۷/۷
۲/۹

۷/۳
۱۰/۹

۵۲/۵
۴۰/۸

۳۱/۰
۳/۵۷

۲۹/۱

ب ۶
براون میدری

۱۲/۸
۵۰/۲

۳۳/۶
۲/۳

۷/۵
۱۴/۵

۶۲/۹
۵۴/۴

۳۴/۱
۳/۸۹

۳۳/۷

ب ۱۸
براون میدری

۱۳/۵
۴۸/۲

۲۸/۵
۲/۵

۷/۸
۱۶/۸

۶۹/۱
۴۷/۹

۳۲/۲
۳/۷۷

۳۱/۲
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ــب  ــب و غیرمید ری ــد دانســت کــه ســویه های مید ری بای
ــم  ــه ه ــیار ب ــری بس ــزان هضم پذی ــد و می ــزان تولی در می
ــور  ــن، تص ــد. بنابرای ــانی دارن ــی همپوش ــد و گاه نزدیک ان
ــب همیشــه نســبت به ســویه های  اینکــه ســویه های مید ری
غیرمید ریــب هضم پذیــری بیش  تــری دارنــد یــا اینکــه 
همیشــه میــزان محصــول کم  تــری تولیــد می کننــد، 
ــد  ــرای کاشــت بای ــام ب ــگام انتخــاب ارق اشــتباه اســت. هن
بیش  تــر شــاخص های خــاص همــان رقــم را در نظــر 
یــا غیرمید ریب  بــودن  بــه مید ریــب  گرفــت و کم  تــر 

توجــه کــرد.

نتایــج مطالعــات مختلــف نشــان می دهــد کــه در 
اختــالف  مید ریــب،  و  معمولــی  واریته هــای ســور گوم 
ــی1 و  ــوینده خنث ــول در ش ــر نامحل ــن فیب ــی داری بی معن
فیبــر نامحلــول در شــوینده اســیدی2 وجــود نــدارد. مقــدار 
واریته هــای مید ریــب 23 درصــد کم تــر  لیگنیــن در 
از ســور گوم معمولــی اســت. توانایــی هضــم مــاده ی 
ــر  ــی بیش  ت ــط کم ــب )bmr( فق ــام مید ری ــک ارق خش
از  برخــی  اســت.  معمولــی  ســور گوم  واریته هــای  از 

1. NDF
2. ADF
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ــا  ــادل ی ــی مع ــورگوم ارزش غذای ــی س ــای معمول واریته ه
ــه  ــد ک ــب دارن ــای مید ری ــر از واریته ه ــی باالت ــی برخ حت
معــادل ارزش غذایــی در ذرت علوفــه ای اســت. درنتیجــه، 
ــر عملکــرد  ــر روی یــک واریتــه، دلیــل ب برنــد مید ریــب ب

ــت. ــر نیس ــی باالت ارزش غذای

عوامل مؤثر بر مقدار تولید علوفه

ــد  ــی مانن ــه عوامل ــور گوم ب ــدی س ــه تولی ــدار علوف مق
رقــم، نــوع خــاك، دمای محیــط و مقــدار آب بســتگی دارد. 
ــد در  ــگاه و اســپید فی ــاده ی خشــک ســور گوم پ ــدار م مق
داخــل کشــور حــدود 22 تــا 23 تــن در هکتــار و در ارقــام 
خارجــی تــا 17 تــن در هکتــار اســت. در جــدول 3 صفحــه 
بعــد مقــدار تولیــد و ورس کــردن و ارزش غذایــی چنــد رقم 

ســورگوم و ذرت علوفــه ای آمــده اســت.
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ت علوفه ای
ش غذایی چند رقم سورگوم و ذر

س کردن و ارز
سه مقدار تولید و ور
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هیبریدهای سورگوم های علوفه ای

ــن  ــی بی ــودان گراس تالق ــور گوم و س ــای س هیبرید ه
ســور گوم های علوفــه ای و ســودان گراس هســتند. ایــن 
ــادی در  ــیار زی ــد بس ــول، تولی ــرایط معم ــا در ش هیبریده
ــد و حتــی در شــرایط کم آبــی نیــز تولیــد  تابســتان ها دارن
ویژگی هایــی  دارنــد. در شــرایط کم آبــی  چشــمگیری 
نظیــر ســطح بــرگ کم  تــر، ســطح ریشــه ثانویــه بیش  تــر 
و ســطح چــرب یــا واکســی بیش  تــر در برگ هــا در 
ــه ای  ــه ای نســبت به ذرت علوف ــور گوم علوف ــای س هیبرید ه

ــود. ــده می ش دی

هیبرید هــای علوفــه ای ســور گوم ظرفیــت بســیاری 
ــب  ــد و اغل ــک دارن ــق خش ــیالژ در مناط ــد س ــرای تولی ب
ــور  ــد و به ط ــی می کنن ــد طول ــر رش ــا 3 مت ــن 1/8 ت بی
ارقــام  ایــن  دارنــد.  ضخیم تــری  ســاقه های  نســبی 
در  یافته انــد.  تکامــل  و  انتخــاب  تک چیــن  به عنــوان 
برخــی ارقــام هیبرید هــای علوفــه ای ســور گوم، تولیــد 
مــاده خشــک برابــر بــا تولیــد ذرت علوفــه ای اســت؛ ولــی 
در بیش  تــر مــوارد کیفیــت علوفــه کم  تــر از ذرت علوفــه ای 
اســت. دقــت در انتخــاب هیبریــد باتوجه  بــه زمــان در 
ــداول دیگــر  ــن کشــت های مت ــرای کشــت )بی دســترس ب
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در تابســتان( و زمــان برداشــت باعــث اســتفاده حداکثــری 
ــل  ــود. در مراح ــا می ش ــترس علوفه ه ــرژی در دس دام از ان
ــر و  ــام بیش  ت ــن خ ــدار پروتئی ــورگوم مق ــد، س ــه رش اولی
ــاده  ــر مقــدار م ــی حداکث ــی هضــم ظاهــری دارد؛ ول توانای
خشــک  برداشــت شــدنی بــا بالغ شــدن ســورگوم بــه 
دســت می آیــد. حداکثــر انــرژی خــام در هــر هکتــار 
ــه  ــا در اواخــر مرحل ــه دانه ه ــد ک ــه دســت می آی ــی ب زمان
ــرِژی در دســترس  ــد؛ هرچنــد در ایــن مرحلــه ان خمیری ان
ــرای مثــال، در  در هــر واحــد مــاده خشــک، کــم اســت. ب
ــیدن  ــا رس ــی ت ــع گل ده ــتانی، از موق ــالت زمس ــه غ علوف
دانــه بــه مرحلــه خمیــری ســفت، مقــدار فیبــر نامحلــول در 
شــوینده خنثــی1 کاهــش ولــی لیگنیــن افزایــش می یابــد.

اثرات تغذیه با سور گوم بر عملکرد دام

ــد  ــه تولی ــد ب ــیالژ آن بای ــور گوم و س ــا س ــه ب در تغذی
در هکتــار، ترکیبــات شــیمیایی و عملکــرد دام توجــه شــود. 
نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد کــه توانایــی هضــم مــاده 
خشــک ســور گوم سیلوشــده کم  تــر از ذرت سیلوشــده 
اســت. میانگیــن افزایــش وزن در گوســفندانی کــه فقــط بــا 
ســورگوم علوفــه ای سیلوشــده )ســورگوم های اصالح نشــده( 

1. NDF
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ــر  ــد، کم  ت ــه شــده بودن به مقــدار 18/10 گــرم در روز تغذی
ــیالژ ذرت 65/20  ــا س ــه ب ــل از تغذی ــش وزن حاص از افزای
ــده  ــور گوم سیلوش ــر س ــرد پایین ت ــود. عملک ــرم در روز ب گ
ــای  ــود در نمونه ه ــیک موج ــید پروس ــه اس ــوان ب را می ت
اصالح نشــده قدیمــی و اثــر ســمی خفیــف آن در اســتفاده 
از مــواد مغــذی توســط گوســفند نســبت داد. توانایــی 
هضــم آزمایشــگاهی مــاده خشــک در ســور گوم سیلوشــده 
ــود  ــر ب ــد( کم  ت ــده )65 درص ــد( از ذرت سیلوش )52 درص
ــرای ذرت  ــده ب ــک در دام زن ــاده خش ــم م ــی هض و توانای
ــد(  ــور گوم )65 درص ــیالژ س ــد( از س ــده )72 درص سیلوش

ــود. ــر ب بیش  ت

ــره  ــا دو جی ــیرده و ب ــای ش ــا گاوه ــی ب ــج تحقیق نتای
ــا  ــب سیلوشــده ی ــوط حــاوی ســور گوم میدری ــل مخل کام
ذرت سیلوشــده بــا 35 یــا 45 درصــد مــاده ی خشــک جیره 
ــیردهی و  ــرد ش ــر عملک ــره ب ــن دو جی ــه ای ــان داد ک نش
ــی کــه  ــد. گاوهای ــر دارن ــاده مغــذی تأثی ــی هضــم م توانای
ــه شــدند،  ــره تغذی ــا ســور گوم سیلوشــده 45 درصــد جی ب
در  کیلوگــرم   17/6( تولیــدی  شــیر  مقــدار  کم  تریــن 
ــور گوم  ــا س ــه ب ــی ک ــروه گاوهای ــتند و در گ روز( را داش
ــه شــدند، مقــدار شــیر  سیلوشــده 35 درصــد جیــره تغذی
ــش  ــود. افزای ــرم در روز ب ــاوی 20/1 کیلوگ ــدی مس تولی



 ارزش غذایی سور گوم علوفه ای و استفاده از آن درتغذیه دام 38

ــا  ــه 45 درصــد جیــره( ب مقــدار ســیالژ ســور گوم )از 35 ب
ــر  کاهــش مــاده خشــک مصرفــی در گاوهــای شــیرده براب
بــود؛ امــا ایــن تفــاوت در مقــدار مــاده خشــک خورده شــده 
بــه ازای مقــدار شــیر تولیــدی تصحیح شــده براســاس مــاده 
جامــد شــیر دیــده نشــد. مــاده خشــک موجــود در ســیالژ 
به صــورت معنــی داری بــر مقــدار علوفــه خورده شــده 
تأثیــر می گــذارد. در آزمایشــی دیگــر هرچنــد مــاده 
ــا ذرت  خشــک خورده شــده ســور گوم سیلوشــده مشــابه ب
سیلوشــده بــود، توانایــی هضــم مــاده خشــک آزمایشــگاهی 
ســورگوم  از  بیش  تــر  ذرت  ســیالژ  حــاوی  جیــره  در 
سیلوشــده بــود. درنتیجــه، انــرژی در دســترسِ بیش  تــری 

ــود. ــن می ش ــرای دام تأمی ــیالژ ذرت ب ــق س ازطری

تغذیه گاوهای شیرده و گوساله ها با سورگوم

در جیــره گاوهــای شــیرده، هــر مــاده خوراکــی وظیفــه 
و نقشــی بخصــوص دارد. در ســال های اخیــر به دلیــل 
گرانــی قیمــت یونجــه، مصــرف یونجــه خشــک در تغذیــه 
ــن وضعیــت،  گاوهــای شــیرده کاهــش یافتــه اســت. در ای
ــد. در  ــدا کرده ان ــه پی ــری در تغذی ــش مهم ت ــیالژها نق س
روش معمــول و ســنتی )تغذیــه گاوهــای شــیرده بــا یونجــه 
ــت )mat( در  ــکیل م ــه در تش ــده(، یونج – ذرت سیلوش
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شــکمبه به دلیــل تأمیــن فیبــر موردنیــاز آن، نقــش مهمــی 
دارد. قطعــات علوفــه ای بلنــد پنــج تــا ده ســانتی متری 
ــن  ــکیل ای ــه تش ــوط وظیف ــل مخل ــره کام ــود در جی موج
مــت فیبــری را بــر عهــده دارنــد. در زیــر، طــرح کلــی محل 
تشــکیل مــت فیبــری در شــکمبه آمــده اســت )شــکل 11(.

شکل۱۱- محل تشکیل مت فیبری در شکمبه

ایــن مــت تولیــدی در شــکمبه در عملکــرد طبیعــی و 
هضــم و تولیــد شــیر نقــش بســیار مهمــی دارد؛ بخصــوص 
در گاوهــای شــیری پرتولیــد. در نبــود یونجــه، کاه وکلــش 
گنــدم یــا جــو به مقــدار 450 تــا 900 گــرم مــاده خشــک 
بــه ازای هــر گاو، کاِر یونجــه را انجــام می دهــد. هرچنــد کاه 
ــدارد،  ــرژی را ن ــذی و ان ــواد مغ ــن م ــرای دام نقــش تأمی ب
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ــد  ــا کنن ــره ایف ــش کاه را در جی ــد نق ــور گوم ها می توانن س
ــرای گاو  ــرژی در دســترس ب ــذی و ان ــواد مغ ــداری م و مق
فراهــم کننــد. ســیالژ ســور گوم می توانــد بخشــی از 
پروتئیــن خــام موردنیــاز و انــرژی دام را فراهــم کند. ســیالژ 
ــای شــیرده صددرصــد  ــره گاوه ــد در جی ســور گوم می توان
جایگزیــن ذرت سیلوشــده شــود؛ به شــرط اینکــه برخــی از 
مــواد مغــذی، بخصــوص انــرژی در دســترس گاو، از منابــع 

خوراکــی دیگــر جیــره تأمیــن شــود.

ــات  ــا ســورگوم تحقیق ــه گوســاله ها ب درخصــوص تغذی
ــاله در  ــی دوس ــت. در آزمایش ــده اس ــام ش ــری انج کم  ت
آمریــکا، ســیالژ ســورگوم میدریــب در جیــره پایانــی 
گوســاله ها )ده درصــد مــاده خشــک جیــره( اســتفاده شــد. 
در جایگزینــی کامــل ســورگوم سیلوشــده بــا ســیالژ ذرت، 
ــیالژ  ــوان س ــس می ت ــود. پ ــان ب ــروه یکس ــرد دو گ عملک
ــن  ــل جایگزی ــور کام ــره به ط ــب را در جی ــورگوم میدری س

ــرد. ــیالژ ذرت ک س

بــا ســور گوم معمولــی، ســور گوم میدریــب، یونجــه 
ــوط  ــره مخل ــد از جی ــزان 65 درص ــده به می و ذرت سیلوش
کامــل )TMR( در تغذیــه گاوهــای شــیرده آزمایشــی 
انجام شــد و نتایــج آن نشــان داد کــه شــیر تولیــدی 
تصحیح شــده بــرای چربــی برابــر 29، 24/5، 23/7 و 20/7 
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کیلوگــرم در روز به ترتیــب بــرای ســیالژ ذرت، یونجــه، 
ایــن  بــود.  معمولــی  ســور گوم  و  میدریــب  ســور گوم 
ــره  ــا آن جی ــه ذرت سیلوشــده ب ــد ک ــج نشــان می ده نتای
ــت. ــده اس ــری در گاو ش ــرد بهت ــث عملک ــده باع تغذیه ش

ــده در  ــره خورده ش ــدار جی ــن مق ــن و کم  تری بیش  تری
ــرای ســیالژ ســور گوم میدریــب  ــاال، به ترتیــب ب آزمایــش ب
)25/3 کیلوگــرم در روز( و بــرای ســیالژ ســور گوم معمولــی 
)20/4 کیلوگــرم در روز( بــود. ایــن نتایــج را می شــد 
ــاًل بحــث شــد،  ــه قب ــرا همان طــور ک ــرد؛ زی ــی ک پیش بین
داری فیبــر و لیگنیــن کم  تــری هســتند. بــه همیــن دلیــل، 
دام مقــدار خــوراك بیش  تــری می توانــد مصــرف کنــد. در 
اغلــب مــوارد فنوتیــپ میدریــب ســورگوم یــا هیبریدهــای 
ــی،  ــام معمول ــبت ارق ــتند و به نس ــادی هس ــورگوم اقتص س

ــد. ــان می کنن ــب زارع ــری نصی ــود بیش  ت س

ــای  ــره TMR گاوه ــی در جی ــق، وقت ــک تحقی در ی
شــیرده ســیالژ ســور گوم شــیرین جایگزیــن ســیالژ یونجــه 
شــد، باعــث کاهــش تولیــد شــیر شــد. محققــان علــت آن را 

افزایــش مقــدار فیبــر در جیــره اعــالم کردنــد.

ــات نشــان می دهــد کــه  ــج تحقیق ــخ نتای ــن تاری ــا ای ت
ــوان  ــور گوم را می ت ــیالژ س ــیرده، س ــای ش ــره گاوه در جی
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جایگزیــن ســیالژ ذرت کــرد و اثــر معنــی داری بــر مقــدار 
شــیر تولیــدی ایجــاد نشــود. البتــه دربــاره تغذیــه گاو هــای 
پرشــیر )گاوهایــی کــه بیــش از حــدود هفــت درصــد وزن 
بــدن خــود در روز شــیر تولیــد می کننــد( هنــوز ســؤاالت 

زیــادی باقــی اســت.

ــی  ــار کم آب ــراً دچ ــه اخی ــکا ک ــرق آمری ــوب ش در جن
ــای  ــرای گاوه ــه( ب ــازه )علوف ــوراك ت ــوان خ ــده، به عن ش
و  ســور گوم  هیبرید هــای  تولیــد،  بــدون  و  خشــک 
به صــورت  را  آن  و  می کارنــد  علوفــه ای  ســودان گراس 
ــده  ــبز چاپرش ــه س ــا علوف ــه( ی ــرا در مزرع ــتقیم )چ مس
بــرای  را  گیاهــان  ایــن  آخــور مصــرف می کننــد.  در 
علف خشــک و ســیالژ هــم کشــت می کننــد. هیبرید هــای 
ــاوب  ــرای تن ــه ب ــده اند ک ــاب ش ــوری انتخ ــورگوم ط س
گیاهــی در مناطــق مختلــف، بهتریــن ســازگاری را داشــته 
باشــند. در صفحــه بعــد، تصاویــر مربــوط بــه تغذیــه گاو بــا 

.)12 )شــکل  مشاهده می شــود  ســورگوم 
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شکل۱۲- چرای مستقیم گاو با فنس های الکتریکی
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ــد قبــل از سفت شــدن و  رقم هــای ســور گوم شــیرین بای
کامل شــدن دانه هــا برداشــت شــود. در ایــن ارقــام دانه هــای 
ــع می شــود.  ــوع دف ــق مدف ــز هضم نشــده ازطری ســفت و ری
تخمیــر ســورگوم علوفــه ای ماننــد ذرت اســت و pH ســیالژ 

ــر از 4 می رســد. ــه کم  ت ســورگوم بعــد از تخمیــر ب

ــور گوم  ــزارع س ــورت آزاد در م ــا به ص ــال، گاوه در ونزوئ
ــا اســتفاده از مکمــل کنســانتره  ــد و در روز ب چــرا می کنن
حــدود 17 کیلوگــرم شــیر تصحیح شــده براســاس 4 درصــد 

ــد. ــد می کنن ــی تولی چرب

اگــر ســورگوم  اســت کــه  داده  نشــان  تحقیقــات 
به صــورت صحیــح برداشــت و عمــل آوری شــود، ارزش 
غذایــی ســورگوم بــا ذرت بــرای گاوهــای شــیری بــا 
تولیــد متوســط، برابــر اســت. بنابرایــن، می تــوان بــا فــرض 
ــت  ــطه کش ــورگوم، به واس ــت ذرت و س ــان  بودن قیم یکس
ــای  ــل، هزینه ه ــای حمل ونق ــذف هزینه ه ــل و ح در مح
ــرای تولیدکننــده را کــم کــرد. امــا مشــکالتی  تمام شــده ب
نظیــر نداشــتن دانــش فنــی کافــی تولیدکننــدگان و 
کمبــود اطالعــات علمــی دراین زمینــه ســبب شــده اســت 
تــا همچنــان ارزش گیــاه ســورگوم و علوفــه آن در تغذیــه 

ــود. ــه ش ــت کم گرفت ــیری دس ــای ش دام ه
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در تغذیــه دام هــای شــیرده، بخصــوص گاوهــای پرشــیر 
)دام هایــی کــه بیــش از هفــت درصــد وزن بــدن خــود در 
ــا  ــن ســیالژ علوفه ه ــد(، تأمی ــد می کنن ــر روز شــیر تولی ه
بــا کیفیــت مطلــوب )ارزش غذایــی مناســب، رطوبــت 
کافــی و فاقــد کپــک و میکرواورگانیســم های مضــر( و 
دردســترس بودن به مقــدار الزم در طــول ســال، اصلــی 
انکارناپذیــر و پذیرفته شــده اســت. اگــر ایــن شــرایط فراهــم 
نشــود و دامــدار مجبــور شــود مــدام ســیالژ جیــره خــود 
ــدار  ــد، مق ــر ده ــا برعکــس تغیی ــه ذرت ی را از ســور گوم ب

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــیردهی تحــت تأثی ــداوم ش ــیر و ت ش

تغذیه گوسفند و بز با سورگوم

ــوری  ــکی و ش ــر خش ــاوم دربراب ــی مق ــور گوم گیاه س
ــاد  ــا شــوری زی ــد در مناطقــی ب ــاه می توان ــن گی اســت. ای
رشــدکند و بــدون تأثیــر بــر عملکــرد، در تغذیه گوســفندان 
ــور  ــای ش ــورگوم در خاك ه ــت س ــج کاش ــه کار رود. نتای ب
ــن  ــورگوم در ای ــه س ــت ک ــان داده اس ــر نش ــور مص کش
خاك هــا عملکــرد خوبــی دارد و حــاوی مــواد مغــذی بــرای 

تغذیــه گوســفندان اســت.

نتایــج مطالعــات پاکســتان در کاشــت ســورگوم نشــان 
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ــور  ــای ش ــی در زمین ه ــورگوم معمول ــه س ــت ک داده اس
ــک  ــه خش ــب )bmr(، علوف ــای میدری ــر از واریته ه بیش  ت

ــد. ــد می کن تولی

بـا جایگزین کـردن علوفـه خشـک سـورگوم بـا یونجـه 
در تغذیـه بزهـای شـیرده، مشـاهده شـد کـه سـورگوم در 
نـدارد.  منفـی ای  اثـر  هیچ گونـه  شـیرده  بزهـای  عملکـرد 
بز هـای  و  رامبویـه  نـژاد  گوسـفندهای  تغذیـه  همچنیـن 
آنقـوره بـا سـور گوم دارای کیفیـت متوسـط، در مقایسـه بـا 
علوفـه یـوالف، هیـچ تفاوتـی در عملکـرد ندارد. علوفه سـبز 
سـورگوم تـازه بـرای بزهـا بسـیار خوش خـوراك اسـت؛ ولی 
بزهـا سـورگوم خردشـده را ترجیـح می دهنـد )شـکل 13(.

شکل۱۳- تغذیه بز با سورگوم
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در ســودان، علوفــه ســبز چاپرشــده یونجــه و ســورگوم 
در تغذیــه گوســفند و گاو اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد 
کــه مقــدار مصــرف یونجــه بیش  تــر اســت. توانایــی هضــم 
ــی   ــا توانای ــابه، ام ــه مش ــور گوم و یونج ــک س ــاده خش م
ــر  ــی بیش  ت ــفندان کم ــه در گوس ــی یونج ــاده آل ــم م هض
ــطح  ــورگوم، س ــیالژ س ــا س ــفند، ب ــه گوس ــود. در تغذی ب
مناســب کنســانتره در جیــره بیــن 30 تــا 45 درصــد اســت 
ــاده  ــرف م ــش مص ــث افزای ــانتره باع ــدار کنس ــن مق و ای
ــش  ــه، افزای ــفند و درنتیج ــط گوس ــه توس ــک علوف خش

ــوان شــد. عملکــرد حی

کاه و کلش سور گوم

ــد و  ــی دارن ــی کم ــورگوم، ارزش غذای ــش س کاه و کل
ــر  ــد کم  ت ــا از 50 درص ــی آن ه ــاده آل ــم م ــی هض توانای
ــر از گوســفندان  اســت. بزهــا از کاه و کلــش ســور گوم بهت

اســتفاده می کننــد.

عوامل ضدتغذیه ای در سورگوم

ــت:  ــذی اس ــاده ضدمغ ــاوی دو م ــاً ح ــور گوم عمدت س
ــن  ــت و دوری ــه اس ــی در دان ــی پلی فنل ــه ترکیب ــن ک تان
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)dhurrin( کــه یــک گلوکوزیــد ســیانوژنیک اســت کــه در 
ــود دارد. ــر وج ــاه بیش  ت ــی گی ــش هوای بخ

تانــن در دانه هــای قهوه ای رنــگ ســور گوم بیش تــر 
اســت. عمده تریــن اثــرات تانــن کاهــش مصــرف اختیــاری 
و درنتیجــه، کاهــش خوش خوراکــی جیــره و کاهــش 
توانایــی هضــم و مــواد مغــذی اســت. ایــن مــاده در 
ــر سوخت وســاز حیــوان، باعــث  ــر مخربــش ب ــا اث نهایــت ب

مســمومیت دام می شــود.

ازنظــر زراعــی، وجــود تانــن عامــل مهمــی در جلوگیری 
ــور گوم  ــت. س ــه اس ــه در مزرع ــه دان ــدگان ب ــه پرن از حمل
علوفــه ای )اصالح نشــده( اگــر در مراحــل اولیــه رشــد 
چــرا شــود، بــرای دام هــا خطــر مســمومیت به دنبــال دارد. 
ــی  ــا پارگ ــدن ی ــر صدمه دی ــر اث ــه ب ــن ک ــد دوری گلوکوزی
ــه وجــود مــی آورد،  بافت هــای گیــاه، اســید ســیانیدریک ب

ــود. ــا می ش ــمومیت دام ه ــث مس باع

پاره شــدن بافــت ســلولی در گیــاه باعــث مخلوط شــدن 
ــا آنزیم هــا و ســبب تشــکیل اســید ســیانیدریک  دوریــن ب

در بافــت مزوفیــل گیــاه یــا در مایــع شــکمبه می شــود.

ــذی  ــل ضدمغ ــن عوام ــر ای ــور مختص ــه، به ط در ادام
ــت. ــده اس ــی ش معرف
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۱. تانن

تانــن یــک ترکیــب هتــروژن پلی فنلــی محلــول در آب 
ــرز  ــه م ــی ب ــه حت ــادی دارد ک ــی زی ــت و وزن مولکول اس
ــوب  ــث رس ــد باع ــن می توان ــد. تان ــون می رس 5000 دالت

ــود. ــی ش ــول آب ــا از محل ــر پروتئین ه ــن و دیگ ژالتی

گیــاه ســور گوم و بخصــوص ســویه های بــا رنــگ 
قهــوه ای، مقــدار زیــادی تانــن دارنــد. همچنیــن دانه هــای 
ــد.  ــن دارن ــی تان ــدار متفاوت ــته، مق ــورگوم دارای پوس س
ــاه بســتگی دارد و در شــرایط  ــه ســویه گی ــن ب ــزان تان می
ــد.  ــد برس ــد 5 درص ــه ح ــی ب ــت حت ــن اس ــی ممک تنش
دارای  ســور گوم  در  پلی فنل هــا  میــزان  همچنیــن 
پریــکارپ )pericarp( و بــدون پوســته در دانه هــای فاقــد 

ــت. ــم اس ــیار ک ــگ بس رن

ــه  ــن موجــود در دان ــه ســطح تان ــه نظــر می رســد ک ب
ــی  ــر ارزش غذای ــی اســت کــه ب ــن عامل ســورگوم، مهم تری
ــول  ــن گلیک ــر از پلی اتیل ــت. اگ ــر اس ــورگوم مؤث ــه س دان
)PEG( به عنــوان مکمــل در جیــره غذایــی اســتفاده 
ــن  ــاد تان ــر زی ــره دارای مقادی ــرات جی ــوان اث ــود، می ت ش

ــرد. ــم ک را ک

خیسـاندن )malting( سـبب افزایش میزان پروتئین و 
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قنـد محلـول می شـود و ازطـرف دیگـر، میزان تانـن موجود 
جوشـاندن  همچنیـن  می دهـد.  کاهـش  را  سـور گوم  در 

می توانـد میـزان تانـن را در سـورگوم کاهـش دهـد.

)Dhurrin( ۲. دورین

دوریــن یــک گلوکوزیــد ســیانوژنیک اســت کــه تحــت 
ــن  ــد. ای ــد می کن ــیانید تولی ــدروژن س ــم، هی ــر آنزی تأثی
مــاده بیش  تــر در جوانه هــای هوایــی گیــاه ســور گوم 
یافــت می شــود. ســاختار دوریــن از یــک مولکــول گلوکــز 
متصــل بــه β- هیدروکســی بنرآلدهیــد ســیانوهیدرین 
ــواع  ــن2 از ان ــن1 و آمیگدالی ــت. لیناماری ــده اس ــکیل ش تش
ــاوا  ــه در کاس ــتند ک ــیانوژتی هس ــای س ــر گلوکوزیده دیگ
)cassava( بــرزك )تخــم کتــان( و بــادام یافــت می شــوند. 
همچنیــن وجــود ترکیبــات ســیانوژنی در بســیاری از 

ــزارش شــده اســت. ــوالت گ بق

ــرم از  ــر کیلوگ ــه ای ممکــن اســت در ه ســور گوم علوف
مــاده خشــک علوفــه، بیــن 100 تــا 800 میلی گــرم اســید 
ــش از  ــر بی ــخوارکنندگان اگ ــد. نش ــته باش ــیک داش پروس
2 میلی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم از وزن بــدن خــود 

1. Linamarin 
2. Amygdalin
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ســیانید مصــرف کننــد، می میرنــد. مســمومیت بــا ســیانید 
ــراری، دشــواری در  ــی ق ــا نشــانه هایی ماننــد ب در دام هــا ب
تنفــس، لــرزش )رعشــه( عضالنــی، تلوتلوخــوردن، تشــنج، 
ــات  ــن اتفاق ــه ای ــت. هم ــراه اس ــرگ هم ــری و م زمین گی
ممکــن اســت در عــرض 15 دقیقــه بیفتــد؛ امــا اغلــب در 
ــمومیت  ــد. مس ــول می کش ــاعت ط ــا دو س ــک ت ــدود ی ح
ــر قلــب اثــر می گــذارد. در  ــا اســید پروســیک )HCN( ب ب
گیــاه، میــزان اســید پروســیک بــا گذشــت زمــان کاهــش 
می یابــد و 40 تــا 50 روز بعــد از کشــت بــه ســطح 

می رســد. بی خطــر 

هنگامـی کـه جیره غذایی به شـکل علوفه خشـک باشـد 
یا وقتی سـیالژ آن تهیه شـود، قسـمت عمده اسید پروسیک 
آن تجزیـه می شـود که درخصوص سـیالژ، اسـید پروسـیک 
می شـود.  تجزیـه  سـیلوکردن  از  بعـد  هفتـه  سـه  تـا  دو 

نتایج تحقیقات در دنیا و مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
نشان داده است که ارقام کنونی سورگوم علوفه ای و بخصوص 

ارقام براون میدریب )BMR( فاقد ماده ضدتغذیه ای اسید 
پروسیک )HCN( یا دارای مقدار بسیار کمی است که برای 

دام ها سمی نیست.
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هم اکنـون سـویه هایی از سـور گوم به نـام میدریب کـه دارای 
میـزان کـم اسید پروسـیک اند، در حـال گسـترش اند.

۳- نیترات و نیتریت

ســورگوم جزء گیاهانــی محســوب می شــود کــه تجمــع 
نیتــرات در آن هــا اتفــاق می افتــد. خــود نیتــرات در حالــت 
ــی  ــا ط ــت؛ ام ــمی نیس ــخوارکنندگان س ــرای نش ــادی ب ع
فراینــد تبدیــل بــه آمونیــاك در داخــل شــکمبه، در مرحلــه 
تشــکیل آمونیــاك، مــاده نیتریــت تشــکیل می شــود. 
ــاده  ــب می شــود و م ــن خــون ترکی ــا هموگلوبی ــت ب نیتری
متموگلوبیــن را تشــکیل می دهــد. ایــن مــاده بــا اکســیژن 
اتصــال برقــرار می کنــد و اکســیژن را از شــش ها بــه 
ــیژن در  ــش اکس ــبب کاه ــاند و س ــدن می رس ــر ب سرتاس
بافت هــا می شــود. ایــن اتفــاق در ادامــه بــا افزایــش تعــداد 
تنفــس همــراه می شــود و در مــوارد حــاد ســبب تلف شــدن 
ــان  ــک گیاه ــاده خش ــرات در م ــزان نیت ــود. می دام می ش
ــرای نشــخوارکنندگان  ــا 1 درصــد برســد، ب ــه 0/5 ت اگــر ب
ســمی اســت. نیتــرات بیــش از 1 درصــد در مــاده خشــک 

ــاك اســت. خطرن

ــزان تجمــع آن  ــرات در ســاقه از می ــزان تجمــع نیت می
ــر  ــی ب ــوی مختلف ــل ج ــت. عوام ــر اس ــا بیش  ت در برگ ه



53 ارزش غذایی سور گوم علوفه ای و استفاده از آن درتغذیه دام 

میــزان تجمــع نیتــرات تأثیــر می گــذارد کــه از مهم تریــن 
ــای دارای  ــتفاده از کوده ــدید، اس ــالی ش ــا خشک س آن ه
ــرد.  ــام ب ــوان ن ــدید را می ت ــدان ش ــاد و یخ بن ــروژن زی نیت
مدیریــت صحیــح برنامــه کوددهــی بــا کودهــای نیتروژنــی 
ــرای  ــد. ب ــش ده ــرات را کاه ــع نیت ــزان تجم ــد می می توان
جلوگیــری از مســمومیت بــا نیتــرات، جیــره دام هــا نبایــد 
فقــط حــاوی ســورگوم باشــد. در چــرای مســتقیم ســورگوم 
ــر از برگ هــا، از ســاقه کــه  ــواری، دام هــا بیش  ت ــا روش ن ب

ــد. ــه می کنن ــت، تغذی ــری اس ــرات کم  ت دارای نیت

ــزان  ــرای کاهــش می ــی ب ــه سیلوشــده راه ــه علوف تهی
نیتــرات اســت. ســیلوکردن می توانــد میــزان نیتــرات 
ــه  ــر در علوف ــد. اگ ــش ده ــد کاه ــا 60 درص ــن 40 ت را بی
احتمــال وجــود نیتــرات هســت، گلــه دام بایــد قبــل از ورود 
ــک و  ــاً خش ــه ترجیح ــری ک ــوراك دیگ ــا خ ــه ب ــه مزرع ب
خشــبی اســت، تغذیــه شــود تــا میــزان نیتــرات در جیــره 

رقیــق شــود.

علوفه سبز مزرعه نباید بالفاصله بعد از تنش گیاهی برای 
چرای دام استفاده شود. باید تا زمان ازبین رفتن اثرات تنش 

صبر کرد.
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نتایج کاربردی تحقیقات سورگوم

ــد  ــان می ده ــات نش ــج تحقیق ــخ، نتای ــن تاری ــا ای 1. ت
ــب(  ــد میدری ــده )مانن ــور گوم های اصالح ش ــیالژ س ــه س ک
گاوهــای  جیــره  در  ذرت  ســیالژ  جایگزیــن  می توانــد 
ــدون  ــرم در روز( ب ــدود 35 کیلوگ ــد ح ــا تولی ــیرده )ب ش
ــه  ــه در تغذی ــود. البت ــدی ش ــیر تولی ــدار ش ــر مق ــر ب تأثی
ــت  ــدود هف ــش از ح ــه بی ــی ک ــیر )گاوهای ــای پرش گاوه
ــد(  ــد می کنن ــیر تولی ــود در روز ش ــدن خ ــد وزن ب درص
ــات  ــا و اطالع ــت. داده ه ــی اس ــادی باق ــؤاالت زی ــوز س هن

ــق دارد. ــای تحقی ــت و ج ــی نیس ــه کاف دراین زمین

میــزان  در  غیرمید ریــب  و  مید ریــب  ســویه های   .2
ــد  ــم نزدیک ان ــه ه ــیار ب ــری بس ــزان هضم پذی ــد و می تولی
و گاهــی همپوشــانی دارنــد. بنابرایــن، تصــور اینکــه 
ســویه های مید ریــب نســبت به ســویه های غیرمید ریــب 
همیشــه هضم پذیــری بیش  تــری دارنــد یــا اینکــه همیشــه 

ــت. ــتباه اس ــد، اش ــد می کنن ــری تولی ــول کم  ت محص

ــب،  ــی و مید ری ــور گوم معمول ــای س ــن واریته ه 3. بی
اختــالف معنــی داری در فیبــر نامحلــول در شــوینده خنثی1 
و فیبــر نامحلــول در شــوینده اســیدی2 وجــود نــدارد. 

1. NDF
2. ADF
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23 درصــد  مید ریــب  واریته هــای  در  لیگنیــن  مقــدار 
هضــم  توانایــی  اســت.  معمولــی  ســور گوم  از  کم  تــر 
مــاده ی خشــک ارقــام مید ریــب )bmr( فقــط کمــی 
ــی  ــت. برخ ــی اس ــور گوم معمول ــای س ــر از واریته ه بیش  ت
ــادل  ــی مع ــورگوم ارزش غذای ــی س ــای معمول از واریته ه
ــه  ــد ک ــب دارن ــای مید ری ــر از واریته ه ــی بیش  ت ــا حت ی
ــه ای اســت. درنتیجــه،  ــی در ذرت علوف معــادل ارزش غذای
ــی  ــر ارزش غذای ــه، دلیــل ب ــر یــک واریت ــب ب ــد مید ری برن

بیش  تــر نیســت.

ــورگوم  ــیالژ س ــکا، س ــاله در آمری 4. در آزمایشــی دوس
ــاده  ــد م ــاله ها )ده درص ــی گوس ــره پایان ــب در جی میدری
خشــک جیــره( اســتفاده شــد. در جایگزینی کامل ســورگوم 
ــاله ها  ــروه گوس ــرد دو گ ــا ســیالژ ذرت، عملک سیلوشــده ب
یکســان بــود. پــس می تــوان ســیالژ ســورگوم میدریــب را 

ــرد. ــیالژ ذرت ک ــن س ــل جایگزی ــور کام ــره به ط در جی

5. آزمایشــی بــا ســور گوم معمولــی، ســور گوم میدریــب، 
ــره  ــد از جی ــزان 65 درص ــده به می ــه و ذرت سیلوش یونج
مخلــوط کامــل )TMR( در تغذیــه گاوهــای شــیرده انجــام 
ــج نشــان داد کــه شــیر تولیــدی تصحیح شــده  شــد و نتای
بــرای چربی برابــر 29، 24/5، 23/7 و 20/7 کیلوگرم در روز 
به ترتیــب بــرای ســیالژ ذرت، یونجــه، ســور گوم میدریــب و 
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ــه  ــج نشــان می دهــد ک ــن نتای ــود. ای ــی ب ســور گوم معمول
ــره تغذیه شــده باعــث عملکــرد  ــا آن جی ذرت سیلوشــده ب

بهتــری در گاو شــده اســت.

ــده در  ــره خورده ش ــدار جی ــن مق ــن و کم تری بیش  تری
ــرای ســیالژ ســور گوم میدریــب  ــاال، به ترتیــب ب آزمایــش ب
)25/3 کیلوگــرم در روز( و بــرای ســیالژ ســور گوم معمولــی 
)20/4 کیلوگــرم در روز( بــود. ایــن نتایــج را می شــد 
ــاًل بحــث شــد،  ــه قب ــرا همان طــور ک ــرد؛ زی ــی ک پیش بین
داری فیبــر و لیگنیــن کم  تــری هســتند. بــه همیــن دلیــل، 
دام مقــدار خــوراك بیش  تــری می توانــد مصــرف کنــد. در 
اغلــب مــوارد فنوتیــپ میدریــب ســورگوم یــا هیبریدهــای 
ــی،  ــام معمول ــبت ارق ــتند و به نس ــادی هس ــورگوم اقتص س

ــد. ــان می کنن ــب زارع ــری نصی ــود بیش  ت س

علل استفاده نکردن از سورگوم در ایران

ــا مراحــل کاشــت و داشــت و  ــان ب * آشــنانبودن زارع
ــه ای ــه ای و علوف ــورگوم دان برداشــت س

* اطمینان نداشــتن زارعــان از فــروش ســورگوم دانــه ای 
و علوفــه ای تولیدی در کشــور

ــی و  ــور از ارزش غذای ــداران کش ــتن دام * آگاهی نداش
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ــتفاده از آن در  ــوه اس ــورگوم و نح ــیمیایی س ــات ش ترکیب
جیــره غذایــی

* نبـود ارتبـاط نظام منـد و تعریف شـده بین مؤسسـات 
داخل سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی که در 
تحقیق و توسـعه سـور گوم مسـؤلیت دارند و نیـز بخش های 

اجرایـی مربوط در وزارت جهاد کشـاورزی

* مشــخص نبودن اولویــت گاو یــا گوســفند در جمعیــت 
ــا  ــیر ی ــا پرش ــاز ی ــای ممت ــروران: گاو )گاوه ــدف دامپ ه

ــز ــفند و ب ــای گوس ــا گله ه ــد( ی کم تولی

* نبــود بررســی و تحقیــق دقیــق ازنظــر تغذیــه 
توانایــی هضــم آن، نشاســته، WSC و  دام )NDF( و 

ســورگوم در  ضدمغذی هــا 

* نبــود راهبــرد مشــخص و تعریف شــده و تصویب شــده 
ــاوت درخصــوص  ــای متف ــا پروژه ه ــی ب ــد طرحــی مل مانن

ســور گوم علوفــه ای و دانــه ای در تغذیــه دام و طیــور
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جمع بندی

	 ــورگوم ــه س ــد ک ــان می ده ــات نش ــج تحقیق نتای
ــد  ــده )مانن ــورگوم های اصالح ش ــوص س ــده، بخص سیلوش
ــره  ــن ذرت سیلوشــده در جی ــد جایگزی ــب(، می توان میدری
ــد حــدود 30 کیلوگــرم در روز(  ــا تولی گاوهــای شــیرده )ب
شــود؛ بــدون اینکــه بــر مقــدار شــیر تولیــدی اثری بگــذارد.

	 ــورگوم ــورگوم و س ــک س ــا خش ــبز ی ــه س علوف
سیلوشــده می توانــد بتنهایــی نیــاز نگهــداری گوســفند و بز 
را تأمیــن کنــد؛ ولــی بــرای تولیــد شــیر و گوشــت بایــد از 
مــواد خوراکــی دیگــر نیــز اســتفاده کــرد و جیــره متــوازن و 

متعادلــی را فرمولــه و مصــرف کــرد.

	 در و  مسـتقیم  به صـورت  می توانـد  سـبز  علوفـه 
مزرعـه بـه تغذیـه گوسـفند و بز و گاو وگوسـاله برسـد. بهتر 
اسـت برای چرای مسـتقیم سـورگوم ارتفاع سـورگوم حدود 

50 تـا 60 سـانتی متر از سـطح زمیـن باشـد.

	 ــورگوم ــزارع س ــای م ــور گوم )بقای ــش س کاه و کل
دانــه ای( به شــرط اینکــه پروتئیــن خــام آن بــا افــزودن مواد 
ــا  ــه ی ــه پنبه دان خوراکــی مکمــل پروتئینــی )ماننــد کنجال
ســویا( بــه حــدود هفــت تــا هشــت درصــد برســد، می توانــد 
ــفند و  ــداری گوس ــن نگه ــرژی و پروتئی ــه ان ــاز ب ــط نی فق
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ــاه اول آبســتنی )آبســتنی ســبک(  ــی در ســه م ــز را حت ب
تأمیــن کنــد.

سورگوم به دلیل نیاز آبی کم و مقاومت دربرابر خشکی 
و همچنین توانایی برداشت چندچین در هر بار کشت، گیاه 
جایگزین مناسبی برای ذرت علوفه ای در تغذیه دام است.
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