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 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

بررسي ارزش غذايي علوفه سه رقم جديد تاج خروس طي زمان هاي مختلف برداشت  :پروژهعنوان 

 در استان گلستان
 12-13-13-056-95025-950744 :پروژه شماره مصوب -

 مرتضي رضائي هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحمسئول) اختصاص به پروژهخانوادگي مجري نام و نام -

 اميررضا صفايي :خانوداگي مجرينام ونام -

 –مختارپور حسن –حسن فضائلي  –فر مجتبي زاهدي –مرتضي رضائي : اصلي خانوادگي همكاراننام و نام -

 بخش محمدتقي فيض

 پوريا احساني –ميمند داود ابراهيمي –پور ساير همكاران: جواد طاهري -

 مركز تحقيقات استان گلستان -موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 01/12/1395 تاريخ شروع : -

 و نيم تاريخ خاتمه : يكسال -

 موسسه تحقيقات علوم دامي ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي           56843با شماره                     24/10/98اين اثر در مورخ    -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 



 چکیده:

در مراحل  (نتآماراتاج خروس)ای سه رقم جدید )خارکفسکی، لورآ و سیم( علوفه در این پژوهش ارزش تغذیه

)قبل گلدهی، گلدهی کامل، دانه شیری و دانه خمیری( با استفاده از آرایش فاکتوریل در قالب  مختلف برداشت

ترکیبات  .( با سه تکرار برای هر تیمار اجرا شدبرداشت 4سه رقم علوفه آمارانت در تیمار ) 8طرح کامال تصادفی با 

های چرب، های تولید گاز و اسیدنی، میزان تولید گاز، فراسنجههای دیواره سلولی، موادمعدشیمیایی، شاخص

و A ،B1 ،B2، B3های انرژی و قابلیت هضم با روش های استاندارد تعیین شد و بخش های پروتئینی )شاخص

C ( با استفاده از سیستم پروتئینی خالص کرنل )CNCPS ،مقایسه میانگین به روش آزمون دانکن ( تعیین گردید

برای انجام آزمایشات تولید گاز از روش فیستوال گذاری در شکمبه گاوهای درصد صورت گرفت.  5طح احتمال با س

 نر استفاده شد ، گوارش پذیری ماده آلی از روش تولید  گاز بدست آمد.

میانگین پروتئین خام در مراحل برداشت قبل گلدهی ، گلدهی کامل ، دانه شیری و دانه خمیری برای رقم 

، 2/16، 6/11درصد ماده خشک و برای رقم سیم به ترتیب  8/12و  6/11، 8/14، 7/11کفسکی به ترتیب خار

بیشترین  در مراحل مختلف برداشت و  WSCسلولز و همی، NDF،ADF،ADL،NFCبود . مقادیر  6/15و  6/12

خشک و برای رقم سیم  درصد ماده 5/3و  5/13، 1/35، 2/6، 8/33، 4/47مقدار برای رقم خارکفسکی به ترتیب 

درصد ماده خشک تعیین گردید. کلسیم  9/4و  13، 7/24، 6، 6/32، 7/45نیز در مراحل مختلف برداشت به ترتیب 

، 41/0 ،59/1، برای رقم خارکفسکی به ترتیب ین مقدار را در مرحله دانه خمیری، فسفر ، منیزیم و پتاسیم بیشتر

درصد ماده خشک تعیین  81/1و  33/0، 44/0 ،69/1سیم به ترتیب  درصد ماده خشک و برای رقم 62/1و  31/0

 شد.

با افزایش رشد گیاه ، افزایش دیواره سلولی را مشاهده کردیم ، همچنین مواد معدنی کلسیم ، فسفر ، منیزیم و 

دو رقم  پتاسیم  با افزایش رشد گیاه افزایش پیدا کرد ، انرژی قابل متابولیسم و انرژی خالص شیردهی برای هر

قابلیت هضم ماده آلی نیز در مرحله  علوفه آمارانت آزمایشی در مرحله گلدهی کامل بیشترین مقادیر را داشتند.

مگاژول در کیلوگرم  3/79و  7/84گلدهی کامل برای رقم خارکفسکی و سیم در مرحله گلدهی کامل به ترتیب 

 ماده خشک بود.

باال و همچنین انرژی قابل متابولیسم و خالص شیردهی باالیی است  این گیاه دارای پروتئین خام و قابلیت هضم

و علیرغم اینکه علوفه آمارانت رقم سیم در مرحله گلدهی کامل دارای پروتئین بیشتری نسبت به سایر تیمارها 

بود ، علوفه آمارانت رقم خارکفسکی در مرحله گلدهی کامل دارای بیشترین مقدار انرژی قابل متابولیسم و 

 شیردهی بود بنا براین برای استفاده در تغذیه دام های نشخوارکننده می تواند سودمند باشد.

 

 ، مرحلهتاج خروسهای کلیدی : علوفه واژه


