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 چکیده

وشیا اسکوپاریا درصد (اسید سولفوریک بر خصوصیات گیاه سیلو شده ک 1و  5/0، 0هدف از این مطالعه بررسی اثر  سه سطح )

جه های تخمیری شیمیایی و فراسنروز سیلو ها باز شد .ترکیب  60بود.سیلوکردن در کیسه های مخصوص  انجام گرفت بعد از 

ی ز نظر آمارافت که سیلو ها مشخص شد.نتایج نشان داد با افزایش سطح اسید میزان پروتئن خام سیالژ از نظر عددی افزایش یا

 عنی داریهد به طور م.میزان نیتروژن آمونیاکی سیلو های عمل آوری شده با اسید در مقایسه با سیلو شا(p>0.05)معنی دار نبود

نامحلول در  . میزان فیبر(p<0.05)با افزایش سطح اسید به طور معنی داری کاهش یافت  pHکاهش یافت. میزان ماده آلی و 

 5/0یلوی حاوی سدرصد اسید سولفوریک با شاهد تفاوت معنی داری نداشت اما در  1شوینده خنثی در سیلو عمل آوری شده با 

ه به ظرفیت می توان نتیجه گرفت با توج. (p<0.05)ش معنی داری را نشان داددرصد اسید سولفوریک نسبت به شاهد افزای

 اشد.بافری باال کوشیا عمل آوری با اسید سولفوریک جهت بهبود ارزش غذایی کوشیا سیلو شده می تواند مفید ب

 سیلو -کوشیا -اسید سولفوریک واژگان کلیدی:

 مقدمه

دالیل مختلف، همه ساله مقادیر زیادی از علوفه تولید شده نیز در اثر عوامل گوناگونی در کشور ما عالوه بر کمبود تولید علوفه به 

از قبیل تاخیر در برداشت، فاسد شدن علوفه برداشت شده، خشک کردن علوفه در زیر تابش شدید آفتاب، بارندگی و سایر شرایط 

سیلو کردن علوفه  قابل تخمیر از راهکار هایی است که از بروز این ضایعات  (.1) نامساعد جوی، خراب شده و از بین می رود

هدف .(2)عی، رسیدن به شرایط غیر هوازی استهدف عمده در نگهداری محصوالت به وسیله تخمیر طبی جلوگیری می کند.

استفاده از اسید ها، متوقف کردن تخمیر نیست بلکه تکمیل کردن فرآیند تخمیر طبیعی توسط افزودن مقادیر متوسطی از اسید ها 

شاورزی ک از سوی دیگر(.13(. سیالژ تیمار شده با اسید سولفوریک باعث کاهش میزان مس در کبد گاو گردیده است)10و9است)

در مناطق خشک ونیمه خشک ایران وابسته به آبیاری است که از منابع آب زیر زمینی تهیه می شود. محدودیت منابع آب شیرین 

در مناطق خشک ونیمه خشک باعث شده است تا کشاورزان برای رسیدن به تولید اقتصادی، کاربرد آب های غیرمتعارف را در 

د. استفاده بیش از حد از این منابع موجب تجمع بیش از حد نمک در خاک شده لذا در این برنامه ریزی آبیاری خود قرار دهن

کوشیا دارای گونه های  مناطق استفاده از گیاهان مقاوم به شوری به منظور بهره برداری از منابع آب شور ضروری می باشد.
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کوشیا اسکوپاریا برای همه انواع  (.6یده می شوند)باشد که متحمل به شوری هستند و در حالت طبیعی توسط دام چر مختلفی می

در این مطالعه از . (12(از دام ها مطلوب و خوش خوراک است. ارزش تغذیه ای آن زمانی که نابالغ است مشابه به یونجه است

 گیاه کوشیا ی عمل آوری شده با سطوح مختلف اسید سولفوریک استفاده شد.

 مواد و روش ها

ل مرحله کام اشت دراز مزرعه تولیدی واقع در روستا ی مشکان جمع آوری گردید.گیاه کوشیا در زمان برد گیاه شورزیست کوشیا

به صورت اسپری به گیاه افزوده  اسید سولفوریک سطوح مختلف سانتی متر خرد شد. 5-3گل دهی بود. علوفه به قطعات حدود 

رای تعیین ماده روز ، نمونه گیری ب 60بعد از گذشت  لو شد.تکرار سی 4تیمار در  3و در داخل کیسه های مخصوص در قالب 

اکستر در و خ ADFو NDFانجام شد و فاکتور های نیتروژن آمونیاکی، پروتئین خام،  pHخشک و عصاره گیری برای تعیین 

ضافه شد. پس از ا میلی لیتر آب مقطر 450گرمی تهیه شده و به هر نمونه  50از هر سیلو نمونه ای آزمایشگاه تعیین شدند. 

( METROHM 691متر) pHتوسط دستگاه  pHمخلوط کردن نمونه و صاف کردن آن با پارچه متقال، عصاره سیلو تهیه شد و 

سید عصاره و ا ورت کهصاندازه گیری شد. برای تعیین نیتروژن آمونیاکی از عصاره های تهیه شده مرحله قبل استفاده شد به این 

درجه سانتی  -20سردخانه) ردبا هم مخلوط شدند. سپس نمونه ها در ظروف سر بسته  1به 1سبت نرمال به ن 2/0کلریدریک 

 گیری شد. ( اندازهbehr S5 Germanyگراد( نگهداری شدند. نیتروژن آمونیاکی با استفاده از روش کجلدال با دستگاه)

 نتایج

 سولفوریک را نشان می دهد. . ترکیب شیمیایی سیالژ های عمل آوری شده با سطوح مختلف اسید1جدول

. بررسی P>0.05)، خاکستروچربی در بین سیلوهای آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نشد) ADFاز نظر میزان پروتین،

اثرات اسید، بر میزان پروتئین خام سیالژ، نشان از عدم تاثیر معنی دار اسید بر میزان این شاخص دارد. گرچه با افزایش سطح اسید 

(. الزم به ذکر است که استفاده از (P>0.05روتئین خام سیالز از نظر عددی افزایش یافت که از نظر آماری معنی دار نبودمیزان پ

برخی از گیاهان هالوفیت به خصوص اسید کیفیت پروتئین را تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر چندانی بر کمیت پروتئین ندارد. 

دیاسه دارای مقادیر پروتئین خام قابل توجهی هستندکه می توانند احتیاجات نیتروژن حیوانات گونه های متعلق به خانواده کنودوپو

چراکننده را تامین نمایند. به دلیل غنی بودن محتوای نیتروژن این گیاهان نباید به طور کامل برای تامین نیاز در نشخوارکنندگان 

% از محتوای نیتروژن آن ها می باشد  50در این گیاهان حدود  (NPN)نیمورد استفاده قرارگیرند زیرا میزان نیتروژن غیرپروتئی

(3.) NPN در صورتی می تواند توسط میکروارگانیسم های شکمبه مورد متابولیسم قرار گیرد که منبع انرژی مناسبی برای آن ها

هالوفیت جیره با محتوای باالی انرژی یا همراه با مکمل منابع  در شکمبه دردسترس باشد. اگر چه حیوانات چرا کننده گیاهان

 (.4از این منابع استفاده کنند) انرژی و همچنین میکروفلورهای شکمبه نسبت به این گیاهان می توانند،

ه اسید بپژوهشگران مختلف (. بر طبق گزارشات (P<0.05به صورت معنی دار کاهش یافت pHبا افزایش میزان اسید مقدار 

. (11و  7)از تجزیه پروتئین به ترکیبات نیتروژنه غیر پروتئینی جلوگیری می کند pHعنوان افزودنی برای سیالژ،ضمن کاهش 

(. 9کند) به محض استفاده است که تقریباً امکان فعالیت تمامی باکتری ها را محدود میpH مزیت استفاده از اسید کاهش سریع 

این نتیجه  میزان نیتروژن آمونیاکی سیلوهای عمل آوری شده با اسید در مقایسه با سیلوی شاهد به طور معنی داری کاهش یافت،

اسید با ممانعت از تجزیه پروتئین به ترکیبات نیتروژنی محلول)ممانعت از  .(14و  5)نیز دیده شدپژوهشگران دیگر در بررسی 
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 .(11)موافق بود پیشین با گزارشاتدهد که این نتایج  هی استفاده از پروتئین را در سیالژ افزایش میفعالیت پروتئولوتیکی( ،بازد

د با شاهد تفاوت درص1در سطح  NDF(. میزان (P<0.05میزان ماده آلی با افزایش سطح اسید به طور معنی داری کاهش یافت

بسیاری از گیاهان شورزیست  (.(P<0.05معنی داری نشان داد . درصد نسبت به شاهد افزایش/5اما در سطح معنی داری نداشت، 

و مقاوم به شوری دارای میزان باالیی فیبر بودند که قابلیت هضم بسیاری از مواد مغذی را کاهش می دهد. میزان فیبر خام یا 

 معموالً توسط گاو شیری در اجزای فیبر در علوفه در انتخاب غذا توسط حیوانات نقش مهمی دارد علوفه ها با محتوای فیبر باال

 مقایسه با گوسفند وبز ها مورد پذیرش قرار می گیرند.

 

 آمونیاکی ننیتروژ وغلظت pH کاهش سبب همچنین. شد و خشک ماده افزایش سبب یکسولفور اسید افزودن که داد نشان نتایج

 ذایی سیالژد ارزش غولفوریک می تواند موجب بهبواسید س عمل آوری گیاه کوشیا با می توان نتیجه گرفت. سیالژو ماده آلی شد

 کوشیا شود.
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 NDF ADF چربی خام خاکستر
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Effect of addition of Acid Sulfuric on properties of Kochia scoparia silage 

The experiment was conducted to evaluate the effects of three levels of sulfuric acid on silage of Kochia 

scoparia to determine its composition. Experimental silage were prepared by adding sulfuric acid at three 

levels 0, 0.5 and 1 %. Silage were opened at the end of 60 days and their compositions were determined. 

Result indicated that level of protein increased by increasing level of acid although was not statistically 

significant (p>0.05). Concentrations of N-NH3 in silage containing sulfuric acid compare to control silage 

significantly lowered (p<0.05), by increasing the acid to silage OM and pH significantly decreased. 

Concentration of NDF in silage containing 1 % sulfuric acid compare to control was not statistically 

significant but silage containing 0.5% sulfuric acid was significantly increased. Result indicated that 

treatment of Kochia with sulfuric acid can be improved nutrition value. 

Keywords: Acid sulfuric- kochia - silage. 

 


