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 چکیده

ر شکر، های مختلف نظیشلغم در حضور افزودنی)علوفه(  بخش هواییاین مطالعه به منظور بررسی ارزش غذایی سیلوی 
با استفاده از آنالیز شیمیایی و تکنیک تولید گاز در شرایط برون با هدف افزایش ارزش غذایی آن، قند مالس، سبوس و تفاله چغندر
و  نیتروژن آمونیاکی، اسیدیته، pHشدند.  سیلوروز  60های پالستیکی به مدت شلغم درون کیسه علوفهتنی انجام شد. بدین منظور 

گیری شد. روش قرائت فشار توسط فشارسنج برای پیش استاندارد اندازههای ترکیب مواد مغذی موجود در سیلوها بر اساس روش

. مقادیر انرژی قابل شدبینی گاز تولید شده استفاده گردید. میزان و نرخ تولید گاز با استفاده از مدل ارسکوف و مکدونالد برآورد 

ب کوتاه زنجیر با استفاده از معادالت و بر متابولیسم، انرژی خالص، قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین میکروبی و اسیدهای چر
سیلوهای دارای  و پروتئین خام در ایج نشان داد که میزان ماده خشکنتاساس نتایج آنالیز شیمیایی و تولید گاز تخمین زده شد. 

به سیلوها به طور با افزودن سبوس و تفاله چغندرقند  NDF (. مقدارP<05/0افزودنی نسبت به شاهد به ترتیب بیشتر و کمتر بود )

های مختلف داری بین سیلوهای با افزودنی، اسیدیته و نیتروژن آمونیاکی تغییر معنیpH(. P<05/0) داری افزایش یافتمعنی
نداشتند. اما پتانسیل و نرخ تولید گاز و همچنین قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص، پروتئین میکروبی و 

سبب بهبود این مالس  داری نسبت به علوفه تازه شلغم نشان دادند و افزودن شکر وچرب کوتاه زنجیر اختالف معنیاسیدهای 

به طور کلی سیلوی علوفه شلغم دارای ارزش پارامترها نسبت به سیلوی بدون افزودنی و دارای سبوس و تفاله چغندرقند شد. 
ای بسیار خوب برای تغذیه دام تواند به عنوان یک منبع علوفهو می ستاغذایی مشابه با یک سیلوی ذرت با کیفیت مناسب 

    استفاده شود. 

 تولید گاز. -سیلو -ارزش غذایی -بخش هوایی شلغم کلیدی: های واژه

 مقدمه
های مختلفی دارد. در بسیاری های گوناگون، رنگهای متورّم )غده( که براساس واریتهساله، با ریشه 2شلغم گیاهی است علفی و 

ترین واریته شلغم که در گیرد. رایجاز نقاط جهان ازجمله ایران کشت شده و بیشتر به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می

است. معموال در اواخر پاییز و اوایل زمستان جهت استفاده از غده آن توسط  Brassica rapa var. rapaشود ایران کشت می
و دارای ماده  متر رشد کرده استسانتی 30-50بخش هوایی آن )ساقه و برگ( به طول شود که در این زمان انسان برداشت می

برداشت به فصل بهار  ،اما گاهی به دلیل عدم نیاز بازار و تصمیم به استفاده آن به عنوان منبع علوفه درصد است، 14-15خشک 

های آن به دلیل رشد ساقه و برگمتر خواهد داشت و غدهسانتی 80-90شود که در این زمان بخش هوایی شلغم طول موکول می
نتایج مطالعات وست وود و درصد است.  27-29حدود گلدهی( در این مرحله رشد )ها کوچک است. ماده خشک علوفه شلغم 
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و مقدار  NDF 15%، %22، پروتئین خام %90، ماده آلی %15( نشان داده است علوفه شلغم دارای ماده خشک حدود 5همکاران )

با توجه به (. 5ت )اس شدهمگاژول در هر کیلوگرم گزارش  13باشد. همچنین مقدار انرژی قابل متابولیسم آن حدود می %4چربی 

ای مناسب برای تغذیه دام تواند به عنوان یک منبع علوفهمیاین گیاه رسد به نظر میکمتر ترکیب مواد مغذی و احتیاجات آبی 
با استفاده از تکنیک تولید گاز در های مختلف سیلو شده با افزودنیشلغم علوفه  باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی ارزش غذایی

   .   استشرایط آزمایشگاهی 
 هاروش و مواد

درصد انجام  27برداشت در فصل بهار و با ماده خشک  جمع آوری شد. دانشگاه فردوسی مشهد مزرعهشلغم مورد آزمایش از 

روز نگهداری شدند.  60به مدت فشرده و  های پالستیکی درون بستهسانتیمتر برش خورده و  2تا  5/1گرفت و سپس در ابعاد 

درصد  6و  4، 2هایی نظیر شکر، مالس، سبوس و تفاله چغندرقند به منظور بهبود ارزش غذایی سیلوی شلغم در سطوح افزودنی

آمونیاکی مقدار نیتروژن و اسیدیته بالفاصله بعد از باز کردن درب سیلوها تعیین شد.  pHمقدار افزوده شد. سیلو به آن ماده خشک 

 هاآن غذایی ترکیب سپس و برداشته تکرار 3 نمونه هر از تیمارها شیمیایی آنالیز جهتاسناتدارد تعیین گردید.  بر اساس روش

منافذ  قطر با چکشی آسیاب وسیله به هاآن خشک ماده محاسبه از بعد و شده خشک آون در نظر مورد هایشد. نمونه گیریاندازه
( تعیین 2012) AOACهای استاندارد بر اساس روش NDFسپس مقدار خاکستر، پروتئین، چربی و شدند.  میلیمتر آسیاب 1

 فشار ثبت از حاصل هایدادهبرای بررسی میزان و نرخ گاز تولیدی از روش قرائت فشار توسط فشارسنج استفاده گردید.  گردید.

 باگاز تولیدی ( c)نرخ  و( b)پتانسیل (. 4تبدیل شدند ) ( به حجمBoyle,s Gas Law) بویل گاز قانون توسط بطری هر از

گاز تجمعی تولید شده در  Yکه در آن  ct-exp-Y= b (1(مدل شامل  برآورد شدند.  (3) دونالد مک و ارسکوف مدل از استفاده
 با( SCFAزنجیر )( و اسیدهای چرب کوتاه OMDهمچنین مقادیر قابلیت هضم ماده آلی ). است)ساعت( انکوباسیون  tزمان 

 محاسبه زیر صورت( به 1) سزارکاوسکی معادله از استفاده( با MCPو پروتئین میکروبی )( 2استینگاس ) و منک معادله از استفاده

 .شد
9+0.9991×GP+0.0595×CP+0.0181×XAقابلیت هضم ماده آلی )%( = 

0.00425+0.0222×GP( =mMolاسیدهای چرب کوتاه زنجیر ) 

 ( پروتئین میکروبیg/kg OM= )19.3× قابلیت هضم ماده آلی 

1.06+0.1570×GP+0.0084×CP+0.0220×EE-0.0081×XA(=Mj/kgانرژی قابل متابولیسم ) 

-0.36+0.1149×GP+0.0054×CP+0.0139×EE-0.0054×XA ( =Mj/kg DMانرژی خالص ) 

درصد  XAدرصد پروتئین خام و  CP(، ml/200mg DMساعت بر اساس ) 24تولید گاز خالص در  GPکه در این معادالت 

با  1/9نسخه  SASهای آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری باشد. در پایان دادهها میخاکستر نمونه

استفاده  %95مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون توکی در سطح اطمینان  GLMرویه 

 گردید. 

 نتایج

 .(P<05/0) بودند داری آزمایشی دارای اختالف معنیبین سیلوها NDFماده خشک، پروتئین خام و  1با توجه به نتایج جدول 

افزایش شکر، مالس، سبوس و تفاله چغندر قند منجر به افزایش ماده خشک سیلو نسبت به علوفه شلغم اولیه و سیلوی شاهد 

)بدون افزودنی( شدند که این افزایش با افزودن سبوس و تفاله چغندرقند به دلیل سطح باالی ماده خشک آنها بیشتر مشاهده شد. 
این کاهش که  (P<05/0) داری کمتر بودنسبت به شاهد و علوفه شلغم اولیه به طور معنیها دنیخام هنگام استفاده از افزوپروتئین 

ها در طی نشان دهنده استفاده از پروتئین شلغم توسط میکروارگانیسمتر بود و این امر هنگام استفاده از شکر و مالس مشخص
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 6و  4، 2قند به دلیل داشتن فیبر بیشتر در هر سه سطح رچغند های استفاده شده تفالهاست. در بین افزودنی فرآیند سیلو شدن

. همه سیلوهای آزمایشی (P<05/0) سیلوها گردید NDFدار در درصد سبب افزایش معنی 6سطح سبوس در درصد و همچنین 

و  pHکمترین  داری نداشت.و اسیدیته بین سیلوهای مختلف اختالف معنی pHاما مناسب و مشابه سیلوی ذرت بودند.  pHدارای 
داری بین تیمارهای آزمایشی غلظت نیتروژن آمونیاکی اختالف معنیدرصد سبوس مشاهده شد.  2بیشترین اسیدیته در سطح 

 داشت.  ، سبوس و تفاله چغندرقند نسبت به سیلوی شاهد روند افزایشیسنداشت، اما با افزودن شکر، مال

 
 های مختلفشلغم در حضور افزودنی علوفهسیلوی  اسیدیته و غلظت نیتروژن آمونیاکی، pHترکیب شیمیایی،  -1جدول 

 تیمارهای آزمایشی
 ترکیب شیمیایی )%(

 (mg/dl) نیتروژن آمونیاکی اسیدیته NDF pH چربی خام پروتئین خام ماده آلی ماده خشک

 - - - c38/27 40/89 a 15/15 11/4 e 20/25 شلغم تازه علوفه

 bc95/27 13/90 a 56/14 85/3 ef 40/24 37/4 142/0 31/2 شلغم )بدون افزودنی( علوفهسیلوی 

         سطوح مختلف شکر 
 bc 08/28 49/90 efdc 78/12 91/3 ef 70/23 30/4 156/0 58/2 درصد 2

 c 49/27 51/90 f 19/12 85/3 f 47/22 25/4 156/0 28/2 درصد 4

 ab 89/29 60/90 efdc 74/12 87/3 f 34/22 32/4 162/0 33/2 درصد 6

         سطوح مختلف مالس 
 ab 41/29 65/89 df 27/12 78/3 ef 06/23 35/4 153/0 01/3 درصد 2

 ab 19/29 45/89 efdc 76/12 68/3 ef 80/22 44/4 153/0 58/2 درصد 4

 ab 98/29 80/89 def 42/12 67/3 ef 70/23 37/4 169/0 64/2 درصد 6

         سطوح مختلف سبوس 
 ab 80/29 93/90 c 11/13 81/3 d 40/28 22/4 182/0 77/2 درصد 2

 a 58/31 70/90 c 31/13 81/3 dc 36/29 35/4 157/0 61/2 درصد 4

 a 21/32 49/90 b 93/13 86/3 b 40/32 29/4 178/0 51/2 درصد 6

          تفاله چغندرقندسطوح مختلف 
 a 11/30 84/90 edc 85/12 52/3 bc 36/31 38/4 146/0 54/2 درصد 2

 a 44/31 68/90 dc 95/12 51/3 b 83/32 50/4 131/0 64/2 درصد 4

 a 47/30 59/90 dc 98/12 57/3 a 10/34 43/4 137/0 44/2 درصد 6

P-Value 0325/0 0985/0 0023/0 1756/0 0061/0 1275/0 0652/0 2791/0 
SEM 1063/1 599/1 1457/0 849/0 5924/0 3441/0 0496/0 7620/0 
 (. P<05/0دار هستند )های هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین

بین سیلوهای خالص، پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر از، انرژی قابل متابولیسم، انرژی پتانسیل و نرخ تولید گ

علوفه تازه شلغم نسبت به سیلوی شلغم بدون افزودنی دارای . (2( )جدول P<05/0) داری نشان دادندآزمایشی اختالف معنی

پتانسیل و نرخ تولید گاز بیشتری بود. اما افزودن شکر و مالس نسبت به سبوس و تفاله چغندرقند سبب افزایش پتانسیل و نرخ 

لغم شد. انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص، پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در علوفه تولید گاز در سیلوهای ش

تازه شلغم بیشترین مقدار را داشت و با سیلو کردن علوفه شلغم مقدار آنها کاهش یافت. اما افزودن شکر و مالس سطح انرژی 

تا جایی که نویسنده اطالع دارد ای چرب کوتاه زنجیر را بهبود بخشید. قابل متابولیسم، انرژی خالص، پروتئین میکروبی و اسیده

دهد که های مختلف گزارش نشده است، اما نتایج این تحقیق نشان میشلغم با افزودنی سیلویتاکنون اطالعاتی در خصوص 

تواند به فیت مناسب است و میسیلوی علوفه شلغم با این ترکیب مواد مغذی دارای ارزش غذایی مشابه با یک سیلوی ذرت با کی
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هایی نظیر شکر، مالس، سبوس و همچنین استفاده از افزودنی ای بسیار خوب برای تغذیه دام استفاده شود.عنوان یک منبع علوفه

   شود. تفاله چغندرقند سبب افزایش ارزش غذایی این سیلو می

 

 

 

 

 
 مقایسه پتانسیل، نرخ و پارامترهای تخمینی تولید گاز در سیلوی بخش هوایی شلغم با افزودنی های مختلف -2جدول  

 تیمارهای آزمایشی
 پتانسیل، نرخ و پارامترهای تخمینی تولید گاز

نرخ تولید  پتانسیل تولید گاز
 گاز

ماده آلی قابل 
 هضم

انرژی قابل 
 متابولیسم

انرژی 
 خالص

پروتئین 
 میکروبی

اسیدهای چرب 
 کوتاه زنجیر

 a 85/293 a 072/0 a 81/68 a 41/10 a 47/6 a 05/1328 a 30/1 علوفه شلغم تازه
 b 75/234 b 063/0 ab 94/64 ab 81/9 ab 03/6 ab 45/1253 ab 21/1 سیلوی علوفه شلغم )بدون افزودنی(

        سطوح مختلف شکر 
 b 85/264 ab 066/0 b 86/53 b 07/8 b 76/4 b 60/1039 b 97/0 درصد 2
 ab 35/269 a 069/0 ab 71/63 ab 63/9 ab 89/5 ab 77/1229 ab 19/1 درصد 4
 ab 70/253 a 069/0 ab 62/60 ab 14/9 ab 54/5 ab 02/1170 ab 12/1 درصد 6

        سطوح مختلف مالس 
 ab 95/264 b 063/0 b 86/54 b 22/8 b 87/4 b 94/1058 b 99/0 درصد 2
 ab 35/270 b 065/0 ab 97/63 ab 65/9 ab 91/5 ab 66/1234 ab 19/1 درصد 4
 ab 70/253 a 068/0 ab 61/60 ab 12/9 ab 53/5 ab 93/1169 ab 12/1 درصد 6

        سطوح مختلف سبوس 
 ab 55/256 b 064/0 ab 20/61 ab 23/9 ab 61/5 ab 32/1181 ab 13/1 درصد 2
 b 45/273 b 061/0 b 60/56 b 51/8 b 07/5 b 54/1092 b 03/1 درصد 4
 ab 50/243 b 062/0 ab 45/64 ab 74/9 ab 97/5 ab 93/1243 ab 20/1 درصد 6

        سطوح مختلف تفاله چغندرقند 
 b 30/242 b 057/0 ab 32/58 b 77/8 b 27/5 b 10/1126 b 07/1 درصد 2
 b 15/242 b 059/0 ab 32/58 b 77/8 b 27/5 b 69/1125 b 07/1 درصد 4

 b 10/232 b 057/0 b 32/56 b 45/8 b 04/5 b 00/1087 b 02/1 درصد 6
P-Value 0405/0 0529/0 0382/0 0384/0 0388/0 0382/0 0413/0 

SEM 229/13 0125/0 643/2 4125/0 3038/0 0154/51 0588/0 
 (.P<01/0دار هستند )دارای اختالف معنیهای هر ستون با حروف غیر مشابه میانگین

 منابع
1- Czerkawski JW (1986). An introduction to rumen studies. Pergamum Press, Oxford, UK. 
2- Menke, K. H. and Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in 

vitro gas production using rumen fluid. Journal of Animal Research and Development, 28:7-55. 
3- Orskov, E.R. and McDonald, I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation 

measurements weighted according to the rate of passage. Journal of Agric. Sci., 92: 499-503. 
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in vitro gas production technique for ruminant feedstuff evaluation. Journal of Animal Feed Science and 
Technology, 79: 321-330. 

5- Westwood, C. T., Mulcock, H. 2012. Nutritional evaluation of five species of forage brassica. Proceedings of the 
New Zealand Grassland Association 74: 31-38 
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Determination of the nutritional value of Brassica rapa turnip silage with different additives using 
in vitro gas production technique  

 

The purpose of this study is to determinate the nutritional value of air parts (forage) Brassica rapa turnip 
silage with different additives (sugar, molasses, wheat bran and beet pulp) using the chemical analysis 
and in vitro gas production technique. Turnip forage was ensiled in plastic bags for 60 days. pH, acidity, 
nitrogen ammonia and  composition of nutrients in silage was measured based on the instructions of 
AOAC. The method of reading the pressure gauge was used to predict the gas production. Amount and 
rate of gas production were estimated according to Orskov and McDonald model. Amounts of organic 
matter digestibility (OMD), metabolizable energy (ME), net energy (NE), microbial crude protein (MCP) 
and short-chain fatty acid (SCFA) using equations based on the results of chemical analysis and gas 
production were estimated. Data were analyzed in a completely randomized design using the GLM 
procedure of SAS (P< 0.05). Results showed that silage with additives than without additives had Haier 
and lower extent of dry matter and crud protein respectively (P< 0.05). The extent of NDF with adding 
wheat bran and beet pulp significantly was increased (P< 0.05). pH, acidity and ammonia nitrogen hadn’t 
significant different. But gas production potential, rate of gas production, OMD, ME, NE, MCP and 
SCFA of turnip silage than fresh turnip were Haier and adding of sugar and molasses than silage without 
additives, with wheat bran and beet pulp were improved this parameters. In general turnip silage have a 
nutritional value like high quality of corn silage and can use as a good feeding source for animal.   
Keywords: Air parts of turnip silage - Nutritional value- Silage- Gas production. 

 


