
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 

علوفه  ذرت سیلو شده  با استفاده از بقایای فیبری حاصل از فرایند  قند کیفیت و ارزش غذایی  عنوان پروژه: -

 گیری از ذرت

 24-13-13-140-961095  :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 حسن فضائلي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همكاران هيئت علمي: مجتبي زاهديفر، مهدي اميرصادقي، نام و نام -

 خانوادگي همكاران غير هيئت علمي: هادي حسيني، مهدي نادعليان، رامين عليوردي نسبنام و نام -

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 1396دي ماه  تاريخ شروع : -

 يك سال و شش ماه مدت اجرا : -

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1398تير ماه تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           55993با شماره         17/5/98اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ارها با ذكر مأخذ  بالمانع استحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمود

 

 

 

 

 

 



 چکیده

هاي سيلويي علوفه ( به عنوان افزودني بر ويژگي1CGFمنظور ارزيابي اثر افزودن خوراك گلوتن ذرت )اين پژوهش به

ذرت و اثر آن بر مصرف خوراك و گوارش پذيري سيالژ حاصله در تغذيه گوسفند انجام شد. علوفه ذرت طبق روال 

ليتري پلي اتيلني  200در بشكه هاي  CGFدرصد  10و  5معمول برداشت شد و به سه شكل بدون افزودني، و با افزودن 

ها باز شد و از محتويات آنها نمونه برداري به عمل آمد. كردن، در بشكهوسيلو شد. پس از گذشت سه ماه از زمان سيل

هاي سيلويي شامل: نيتروژن آمونياكي، خاصيت بالفاصله اندازه گيري شد و تركيب شيميايي و شاخصpH مقدار

گوارش پذيري بافري، پايداري هوازي و اسيدهاي چرب فرار، نيز تعيين گرديد. عالوه براين ميزان مصرف اختياري و 

تكرار  6تيمار و  4همراه خوراك پايه حاصل از يونجه+كاه+بلغور جو( در قالب جيره پايه و سه نوع سيالژ تهيه شده )به

( P<05/0) دارمعني افزايش موجب خوراك گلوتن ذرت از رأس( بر روي گوسفند نر بالغ تعيين شد. استفاده 6)

 pH مقدار درصد( علوفه سيلو شده گرديد اما 53/11به  22/8پروتئين )از درصد( و 04/25به  16/19)از  خشكماده

 شوينده در نامحلول هاي فيبري )فيبربخش CGF( و غلظت ماده آلي تحت تأثير قرار نگرفت. با افزودن 99/3تا  75/3)

( افزايش NDF) به نحوي كه غلظت فيبر نامحلول در شوينده خنثي (P<05/0)گرفت  قرار تأثير تحت خنثي واسيدي(

غلظت پروتئين خام و نيز درصد نيتروژن  CGFبا افزودن  .( كاهش نشان دادADFاما فيبر نامحلول در شوينده اسيدي )

هاي چرب نشان داد كه اسيد والريك . نتايج اندازه گيري اسيد(P<05/0)غير پروتئيني در سيالژها افزايش نشان داد 

گيري اما از نظر ساير اسيدهاي اندازه (P<05/0)دو سيالژ ديگر كمتر بود نسبت به  CGFدرصد 10در سيالژ حاوي 

اسيدوالريك، ايزووالريك، اسيد بوتيريك، اسيد ايزوبوتيريك و اسيد پروپيونيك( بين سه نوع سيالژ تفاوت شده )

نسبت به سيالژ  CGFآزمايش روي گوسفند نشان داد سيالژ ذرت حاوي افزودني وجود نداشت. معني داري آماري 

. قابليت (P<05/0)دريافتي توسط گوسفندان شد  NDFبدون افزودني سبب باالرفتن مقدار مصرف ماده خشك و 

نحوي كه با داري داشت بههاي آزمايشي تفاوت معنيكل جيره غذايي در جيره NDFهضم ماده خشك، ماده آلي و 

چنين مقدار مصرف ماده خشك قابل هضم، هم(. P<05/0) قابليت هضم افزايش يافت CGFمصرف سيالژهاي حاوي 

كلي، نتايج نشان طوربه (.P<05/0)باالتر بود  CGFبا مصرف سيالژ حاوي  قابل هضم، NDFماده آلي قابل هضم و

اي سيلوشده داشته باشد. استفاده از تواند اثر مثبتي بر كيفيت ذرت علوفهداد كه استفاده از خوراك گلوتن ذرت مي

 دست آمده در جيره غذايي گوسفند سبب بهبود مصرف خوراك و افزايش گوارش پذيري گرديد. ژ بهسيال

 

 خوراك گلوتن ذرت، سيالژ ذرت، قابليت هضم، مصرف خوراك واژگان کلیدی:
 

                                                           
1 Corn gluten feed 


