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  چکیده
در قالـب طـرح    کنگـر  هاي تولید گـاز سـیالژ  هاي مختلف بر فراسنجهتاثیر استفاده از افزودنیمنظور بررسی بهاین پژوهش 

درصـد   5) سیالژ کنگـر + مـالس (  2) سیالژ کنگر (شاهد، بدون افزودنی)، 1تیمارهاي آزمایشی شامل:  کامالً تصادفی اجرا شد.
) 5درصـد مـاده خشـک)،     10) سـیالژ کنگـر + آرد جـو (   4درصد ماده خشک)،  10( ) سیالژ کنگر + اسید آلی3ماده خشک)، 

بین تیمارهاي آزمایشی از نظر پتانسیل و نرخ تولید  نتایج نشان داد کهبودند.  درصد ماده خشک) 20سیالژ کنگر + قصیل جو (
به ترتیـب مربـوط   گاز  دیتول پتانسیلترین مقدار باالترین و پایین، به طوري که). p>05/0( وجود داشتداري عنیگاز اختالف م

 .به تیمار داراي افزودنی مالس و تیمار داراي افزودنی اسید آلی بود

  
  .سیالژ کنگر، مالس، اسیدآلی، تولید گاز هاي کلیدي:واژه

 
  مقدمه

باشد که این موضوع همواره  مـورد توجـه   مت در جوامع بشري یافتن منابع دارویی جدید میهاي سالاز نیازهاي اصلی نظام
و خانواده آفتاب گـردان یـا    Gundeliaدار و بوته مانند و پوشیده از خار است که از جنس کنگر گیاهی گل محققین بوده است.

Asteraceae سـاقه ایـن گیـاه در    8رویـد ( عـراق مـی   غیر، ایـران و است. این گیاه در نواحی نیمه بیابانی ارمنستان، آسیاي ص .(
). در طـب  4،7شـود ( قسمت هاي مختلف ایران به عنوان یک ماده غذایی و هم چنین به عنوان یک داروي سـنتی اسـتفاده مـی   

ی، بـه  بر خـواص دارویـ   ه). این گیاه عالو8سنتی براي ساقه این گیاه خواص محافظتی براي کبد و تصفیه خون ذکر شده است (
هـاي رویشـی زیـاد، بـه     هاي گوشتی براي انسان قابل استفاده بوده و به دلیل تولیـد قسـمت  تولید غنچه خوراکی و برگچهعلت 

گیاه کنگر به عنوان علوفه زمستانه در تغذیه نشخوار کنندگان استفاده مـی   ).2اي این گیاه نیز توجه شده است (پتانسیل علوفه
آوري کرده، پس از خشک کردن به انبار منتقل کـرده و در زمسـتان بـه    را در اواخر فصل رویش جمعدامداران،  کنگر  ).5شود (

دام تغذیه می کنند. این گیاه در فصل بهار در ابتداي رویش نیز مورد چرا قرار می گیرد، اما به دلیل خارهاي تیزي کـه دارد در  
توانند به دلیل داشتن خارهاي تیز گیـاه  ها نمیگیرد ولی بیشتر دامیمرحله رشد قبل از گلدهی، بیشتر مورد استفاده دام قرار م

کنگر به راحتی از آن تغذیه کنند. از انجا که کنگر گیاهی فصـلی مـی باشـد، مـی تـوان آن را برداشـت و جهـت تغذیـه دام در         
استفاده بهینـه و دراز مـدت آن    زمستان انبار کرد. با این حال، سیلو سازي و تهیه سیالژ کنگر در عین حال بهترین روش جهت

تـوان  آل ماده خشک و میزان رطوبت و مواد قندي آن مهم است مـی و با توجه به این واقعیت که براي تولید سیالژ ایده باشدمی
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هـاي  هدف از انجام این طرح تاثیر افزودنـی پذیري سیالژ کنگر را بهبود بخشید. هایی ارزش غذایی و تجزیهبا استفاده از افزودنی
  باشد.هاي تولید گاز سیالژ کنگر میمختلف بر فراسنجه

  
هامواد و روش  

 3سانتی متري خرد شد. سیالژهاي آزمایشـی در   2-3گیاه کنگر در مرحله گلدهی از مراتع برداشت و توسط چاپر به قطعات 
) سـیالژ کنگـر (شـاهد، بـدون     1از:  . تیمارهـاي آزمایشـی عبارتنـد   ندهاي پالستیکی سیلو شدروز درون کیسه 45تکرار به مدت 

) سـیالژ کنگـر +   4درصد ماده خشک)،  10آلی() سیالژ کنگر + اسید3درصد ماده خشک)،  5) سیالژ کنگر + مالس (2افزودنی)، 
گیـري مقـدار تولیـد گـاز از     درصد ماده خشـک). بـراي انـدازه    20) سیالژ کنگر + قصیل جو (5درصد ماده خشک)،  10آرد جو (

(مطابق با روش منک و اسـتینگاس،   1:2اي حاوي بزاق مصنوعی و مایع شکمبه صاف شده به نسبت هاي شیشهو بطريفشارسنج 
راس  4تکرار از هر نمونه) استفاده شد. مـایع شـکمبه از    4هاي آسیاب شده (گرم ماده خشک حاصل از نمونهمیلی 200) و 1988

تکرار به عنوان بالنـک بـراي تصـحیح     4راك دهی صبح بدست آمد. همچنین گوسفند نر داراي فیستوالي شکمبه اي و قبل از خو
گاز تولیدي توسط ذرات باقیمانده در مایع شکمبه در نظر گرفته شد. سر بطري هاي شیشه اي با استفاده از درپـوش السـتیکی و   

اده شد. فشـار گـاز تولیـد شـده در     ن بن ماري قرار دودرجه سانتی گراد در 39پوشش آلومینیومی به طور کامل بسته و در دماي 
) حجـم گـاز   1994ساعت پس از انکوباسیون قرائت و از رابطه تئـودور و همکـاران (   96و  72، 48، 24، 12، 6، 4، 2فواصل زمانی 

  محاسبه شد. SASنرم افزار آماري تجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده با  در پایان تولید شده بدست آمد.

  

  نتایج و بحث

سیالژ کنگر  هاي مختلفهاي تولید گاز (پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید گاز) تیمارمربوط به روند تولید گاز و فرانسجه نتایج
داري وجـود  که بین تیمارهاي مختلف از لحاظ روند تولید گاز اخـتالف معنـی   نتایج نشان داد .داده شده استنشان  1در جدول 

مقدار تولید گاز در طی انکوباسیون مربوط به تیمار سیالژ کنگـر بـا افزودنـی مـالس و      به طوري که بیشترین )؛>05/0p( داشت
کمترین مقدار تولید گاز مربوط به تیمار شاهد بود. همچنین نتایج نشان داد که بین تیمارهاي مختلف از نظـر پتانسـیل و نـرخ    

 دارايرین مقدار پتانسیل تولیـد گـاز مربـوط بـه تیمـار      از این نظر پایین ت .)>05/0p(تولید گاز اختالف معنی داري وجود دارد 
افزودنی مالس بود. منابع خوراکی که الیـاف نـامحلول    دارايافزودنی اسید آلی بود. باالترین مقدار این صفت نیز مربوط به تیمار 

اي دیواره سلولی لیگنینی در شوینده خنثی باالیی دارند داراي پتانسیل تولید گاز کمتري هستند و با افزایش نسبت بخش محتو
. افزایش مقـدار دیـواره سـلولی، الیـاف نـامحلول در شـوینده       )13(شده، تخمیر کمتر شده و منجر به کاهش تولید گاز می شود

خنثی و اسیدي موجب کاهش کربوهیدرات هاي غیر الیافی و قندهاي محلول گردیده و در نهایت موجب کاهش سهولت هضـم  
احتماال پایین بودن مقدار الیاف و باال بودن کربوهیدرات هاي غیر  الیـافی و همچنـین بـاال     .)3،9( گرددو تخمیر و تولید گاز می

بودن مقادیر ماده آلی قابل تخمیر و قابلیت هضم ماده آلی در تیمار سیالژ کنگر با افزودنی مالس دلیل عمده بـاال بـودن میـزان    
  ها بود.تولید گاز در تیمار مذکور نسبت به سایر تیمار
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  هاي مختلف بر میانگین تولید گاز، پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید گاز سیالژ کنگر. تاثیر استفاده از افزودنی1جدول
تیمارها

1 

 3C  (a+b)2    زمان انکوباسیون 

2 4  6  12  24   48  72 96 
1 0b 5c 18d 33/55 c 16/101 c 16/161 c 66/183 b 50/199 b  38/227 ± 64/9   023/0 ±

002/0  
2 66/9 a 16/27 a 83/48 a 33/101

a 
16/147 a 16/207 a 33/226 a 83/138 a  59/241 ± 35/5   040/0 ±

002/0  

3 50/7 a 83/18 b 83/31 c 83/73 b 123b 171bc 50/188 b 33/202 b  75/209 ± 49/4   034/0 ±

001/0  

4 10a 25a 50/42 ab 93a 16/137 a 50/183 b 50/200 b 216ab  62/215 ± 70/4   041/0 ±

002/0  
5 33/10 a 16/24 a 33/38 bc 80b 33/125 b 33/180 bc 66/198 b 16/213 b  12/219 ± 43/3   035/0 ±

001/0  
SEM 054/1  494/1  539/2  938/2  704/3  976/5  028/7  385/7  -  - 

 و جـو  آرد افزودنی+ سیالژکنگر) 4 آلی، اسید افزودنی+ کنگر سیالژ) 3 ، مالس افزودنی  +کنگر  سیالژ) 2 ،)افزودنی بدون(شاهد) 1 تیمارهاي آزمایشی شامل:-1
 نرخ تولید گاز (میلی لیتر در ساعت به ازاء گـرم مـاده خشـک)،    -3پتانسیل تولید گاز (میلی لیتر در گرم ماده خشک)، -2جو.  قصیل افزودنی+ کنگر سیالژ) 5

:SEM .انحراف معیار میانگین  
  ).p˂05/0دار دارند ( ا یکدیگر اختالف معنیدر هر ستون، اعداد با حروف غیر مشابه از لحاظ آماري ب
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12. Theodorou, M. K., B. A. Williams., M. S. Dhanoa., A. B. McAllan., and J. Franc. 1994. A simple 
gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant 
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Effect of different additives on gas production parameters of Gundelia tournefortii  silage 
 

This study was conducted to evaluate the effect of different additives on gas production 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 silos 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 potential and rate of gas production (P<%5). Hence, organic acid and molasses a 
treated silages had lowest and highest potential  gas production, respectively. Generally, it seems that 
molasses could be improve nutritional value of Gundelia tournefortii silage better than other addives. 
 
Key words: Gundelia tournefortii silage, molasses, organic acid, barley meal, gas production. 
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