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  چکیده
در هـاي تخمیـري سـیالژ گیـاه کنگـر      هاي مختلف بر قابلیت هضم و فراسنجهتاثیر استفاده از افزودنیمنظور بررسی بهاین پژوهش 

درصد  5) سیالژ کنگر + مالس (2کنگر (شاهد، بدون افزودنی)، ) سیالژ 1قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد. تیمارهاي آزمایشی شامل: 
) سـیالژ کنگـر   5درصد ماده خشک)،  10) سیالژ کنگر + آرد جو (4درصد ماده خشک)،  10( ) سیالژ کنگر + اسید آلی3ماده خشک)، 
ضم ماده خشک و ماده آلی اختالف بین تیمارهاي آزمایشی از نظر قابلیت هنتایج نشان داد  درصد ماده خشک) بودند. 20+ قصیل جو (

باالتري نسبت بـه سـایر تیمارهـا    هضم ماده خشک و ماده آلی قابلیت  مالس). تیمار داراي افزودنی P>05/0معنی داري وجود داشت (
ري کـه  بـه طـو   ).P>05/0(داري وجود داشـت  بین تیمارها اختالف معنی از نظر عامل تفکیک و توده میکروبی تولید شده نیز داشتند. 
کـه سـیالژ    نتیجـه گرفـت  توان به طور کلی، میتیمار داراي افزودنی مالس بود.  توده میکروبی مربوط بهو  عامل تفکیک مقدار باالترین

  .داشت تیمارهاي آزمایشیبهترین عملکرد را بین  کنگر با افزودنی مالس
  

  .قابلیت هضم آرد جو، سیالژ کنگر، مالس، اسیدآلی، هاي کلیدي:واژه
  

  مقدمه
اند، تنوع و کثرت گیاهان بـا  ولی با اهمیت جهانی هستند که ثروت عظیمی به جهان ارزانی داشتهاي، گیاهان دارویی میراثی منطقه

گونه گیـاه گلسـنگ هـا تـا درختـان تنومنـد        70000خواص درمانی همه را شگفت زده کرده است چرا که تخمین زده می شود حدود 
اند. واژه گیاهان دارویی تنهـا بـه گیاهـانی کـه      خ در طب سنتی به عنوان دارو در جوامع بشري استفاده شدهبار در طول تاریحداقل یک

). از جمله 1384، تسکین دهنده آالم مردم و دام هستند اطالق نمی شود بلکه این گیاهان در زیر گروه غذاها نیز قرار می گیرند (پویان
از ، توان در تغذیه دام مورد استفاده قرا گیرد گیاه کنگر می باشد. گیاه کنگر داشته و هم می این گیاهان دارویی که هم مصارف دارویی

پی ایـران اسـت کـه بـه آسـانی در      تترین گیاهان مناطق کوهستانی و اسـ یکی از فراوان ،Gundelia و از جنس  Asteraceae خانواده
کنگر از جمله محصوالت مرتعی اسـت کـه از    .)1364روید (قهرمان، ن میشود و تقریبا در کلیه مناطق کوهستانی ایراطبیعت تکپیر می

ایـن گیـاه داراي   ). 1991قدیم توسط روستاییان و عشایر جهت تغذیه دام و نیز مصارف دارویی استفاده می شده است (مگالس ریواس، 
ـ  Cو  A ،Bهاي ویتامین آور و همچنـین در هضـم غـذا مـوثر     وده، اشـتها فراوان و امالح معدنی سودمند زیادي مانند پتاسیم و کلسیم ب

در طـب سـنتی بـراي    ). 1372ها استفاده می شـود (میرحیـدر،   اکسیدانی بوده و براي درمان برخی از بیمارياست، داراي خاصیت آنتی
یـد اسـت   هاي خون بـه خصـوص کلسـترول مف   اه کنگر خواصی شبیه کنگر فرنگی ذکر نموده و معتقدند که براي کاهش چربییساقه گ

گـاز و انـرژي قابـل    آلی، تولیـد ) با تعیین ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ماده1378کریمی و همکاران (). 1378، (عسکري و همکاران
کنندگان برخوردار است. همچنین کریمـی  گیري کردند که کنگر از ارزش غذایی نسبتا مناسبی در تغذیه نشخوارمتابولیسم کنگر نتیجه

درصـد و قابلیـت هضـم      68/26و  34/11دهـی را، بـه ترتیـب    خام گیاه کنگر در مرحلـه گـل  ) میزان پروتئین و فیبر1378و همکاران (
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گیرد، اما به دلیل خارهاي درصد گزارش کردند.  این گیاه در فصل بهار در ابتداي رویش نیز مورد چرا قرار می 5/66پروتئین خام آن را 
هـا نمـی تواننـد بـه دلیـل داشـتن       گیرد ولـی بیشـتر دام  ز گلدهی، بیشتر مورد استفاده دام قرار میتیزي که دارد در مرحله رشد قبل ا

توان آن را برداشت و جهت تغذیه دام در باشد، میخارهاي تیز گیاه کنگر به راحتی از آن تغذیه کنند. از انجا که کنگر گیاهی فصلی می
 باشـد ه سیالژ کنگر در عین حال بهترین روش جهت استفاده بهینه و دراز مدت آن میزمستان انبار کرد. با این حال، سیلو سازي و تهی

تـوان بـا اسـتفاده از    آل ماده خشک و میزان رطوبت و مواد قندي آن مهم اسـت مـی  و با توجه به این واقعیت که براي تولید سیالژ ایده
هـاي  لذا هدف از انجام ایـن مطالعـه، تـاثیر اسـتفاده از افزودنـی     . یدپذیري سیالژ کنگر را بهبود بخشهایی ارزش غذایی و تجزیهافزودنی

  باشد.هاي تخمیري سیالژ گیاه کنگر میمختلف بر قابلیت هضم و فراسنجه
  

  مواد و روش ها
ي اهعمل سیلو کردن در کیسه خرد شد. متريسانتی 2-3آوري و توسط چاپر به قطعات گیاه کنگر در مرحله گلدهی از مراتع جمع

براي انجام آزمایشات مربوطه باز گردید. تیمارهـاي آزمایشـی    45ها در دماي اتاق نگه داري و در روز پالستیکی دو الیه انجام شد. سیلو
 10) سیالژ کنگر + اسید آلی (3درصد ماده خشک)،   5( ) سیالژ کنگر + مالس2بدون افزودنی) ،  ) سیالژ کنگر (شاهد،1عبارت اند از: 

درصد ماده خشک)، و بـراي   20) سیالژ کنگر + قصیل جو (5درصد ماده خشک)،   10) سیالژ کنگر + آرد جو (4شک)،  درصد ماده خ
اي و کیلـوگرم) داراي فیسـتوالي شـکمبه    45± 5/2تکرار در نظر گرفته شد. مایع شکمبه از چهار گوسفند نـر نـژاد داالق (    3هر تیمار 

شکمبه پس از صاف کردن با پارچه چهار الیه متقال، تحت شرایط  بی هوازي به آزمایشگاه  قبل از خوراك صبحگاهی بدست آمد . مایع
هـاي  ) بـه ویـال   1:2میلی لیتر مایع شکمبه بافري شده (مـایع شـکمبه:بافر،    50رسانده شد. مقدار  8/6آن توسط بافر به  pHمنتقل و 

هـا بـا   نمونه pHها از بن ماري خارج و ایان مدت انکوباسیون، شیشهگرم ماده خشک نمونه اضافه شد. در پمیلی 500اي محتواي شیشه
 42براي محاسبه ناپدید شدن ماده خشک، محتـوي ویـال هـا بـا پارچـه اي داراي منافـذ         گیري شد.متر اندازه pHاستفاده از دستگاه 

لیـت هضـم ظـاهري محاسـبه شـد. بـراي       ساعت خشک گردید و قاب 48درجه آون به مدت  60میکرومتر صاف و باقیمانده آن در دماي 
ساعت قرار داده شد. مقـدار بـازده    24درجه سانتیگراد) به مدت  550گیري خاکستر، ماده خشک در داخل کوره الکتریکی (دماي اندازه
مـاده تجزیـه شـده واقعـی (گـرم)       ساعت انکوباسیون تقسیم بر مقـدار  24) به صورت حجم گاز تولید شده پس از  24گاز (ساعت تولید

ه بوسـیله بلومـل و همکـاران    ). جهت محاسبه توده میکروبی تولید شده از معادله پیشنهاد شـد 2002(گتاچیو و همکاران،  محاسبه شد
  ) در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد.1/9(نسخه  SASها نیز با استفاده از نرم افزار ) استفاده گردید. آنالیزداده1997(

  

  نتایج و بحث 

نشان  1هاي تخمیري سیالژ کنگر در جدول هاي مختلف بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و فرانسجهتاثیر استفاده از افزودنی
 داري وجـود داشـت  هـا از نظـر قابلیـت هضـم مـاده خشـک و مـاده آلـی اخـتالف معنـی          داده شده است. نتایج نشان داد که بین تیمار

)05/0<P(هـا  تـرین آن افزودنی مالس و پـایین داراي ري که باالترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی مربوط به تیمار به طو ؛
 داري وجـود داشـت  بـین تیمارهـا اخـتالف معنـی     مربوط به تیمار شاهد بود. از نظر عامل تفکیـک و تـوده میکروبـی تولیـد شـده نیـز       

)05/0<P.( دارايافزودنـی مـالس و تیمـار     داريعامل تفکیک بـه ترتیـب مربـوط بـه تیمـار       ترین مقداربه طوري که باالترین و پایین 
افزودنـی مـالس و تیمـار شـاهد و کمتـرین مقـدار آن        داراي افزودنی قصیل جو بود. باالترین توده میکروبی تولید شده مربوط به تیمار

به ترتیب مربـوط بـه تیمـار شـاهد و تیمـار       pHترین و کمترین مقدار نیز باال pHافزودنی قصیل جو بود. از نظر  دارايمربوط به تیمار 
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ترین مقدار بازده تولیـد گـاز را داشـت. از نظـر     ، پایینقایسه با تیمارهاي داراي افزودنیباشد. تیمار شاهد در مافزودنی آرد جو می داراي
. بـود افزودنی آرد جو  دارايافزودنی مالس و تیمار  دارايیمار تبه ترتیب مربوط به ترین مقدار پایینو باالترین سنتز پروتئین میکروبی، 

که سیالژ کنگر با افزودنی مالس باالترین مقدار قابلیت هم ماده خشک و ماد آلـی را دارد. از ایـن رو    نتیجه گرفتتوان به طور کلی، می
د تخمیر سیلو محافظت کنـد و عملکـرد بهتـري را    ینآرسد که افزودنی مالس توانسته است به خوبی از مواد مغذي در طی فربه نظر می

  بر جاي بگذارد. 
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  هاي تخمیري، عامل تفکیک و تولید پروتئین میکروبی سیالژ کنگر.مختلف بر قابلیت هضم، فراسنجه هايتاثیر افزودنی .1جدول
IVDOD2 IVOMD3 pH Gas yield24  1تیمارها  سیلوکردن روز

4 PF5 MCP6 EMCP7 

  
  
45  
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Effect of different additives on digestibility and fermentation parameters of  Gundelia tournefortii  
silage 

 
This study was conducted to different additives on digestibility and fermentation parameters of Gundelia 

tournefortii silage in a Completely Randomized Design. Treatments were: 1) Gundelia tournefortii silage 
without any additives (control), 2) control + molasses (5% of DM), 3) control + organic acid (10% of DM), 
4) control + barley meal (10% of DM) and 5) control + barley silage (20% of DM). Laboratory silo were 
opened on day 45 of ensiling and sampled for fermentation and chemical composition determinations. The 
results indicated that there were significant differences among treatments on DM and OM digestibility 
(P<%5). Molasses treated silage had highest digestibility of DM and OM; there were significant differences 
among treatments on microbial biomass and partition factors. Generally, molasses and barley meal additives 
had more effect on fermentation parameters of Gundelia tournefortii silage. 

 
Key words: Gundelia tournefortii silage, molasses, organic acid, barley meal, digestibility. 
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