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 چکیده

ارقام مختلف و  (702سینگل کراس   )رقمرانی ذرت ایتخمیری تولید گاز در های فرآسنجهتعیین ترکیب شیمیایی و  پژوهشهدف از این 

ترکیب می باشد. که عمده ذرت دانه ای دامی استفاده شده طی سالهای اخیر را تشکیل می دهند، و برزیل  اکراین، روس تجاریذرت 

داده های آزمایش  ( انجام شد.1996( و آزمایش تولید گاز بر اساس روش منک و استینگاس )2012) AOACشیمیایی بر اساس روشهای 

( مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج 2009) SAS 9.1نرم افزار آماری  GLMدر قالب طرح کامال تصادفی با استفاده از رویه 

، ADF(. اما پروتئین، P>05/0نشان نداد ) داریمعنیمختلف اختالف های ذرتماده خشک، ماده آلی و چربی خام بین  نشان داد که

NDF ،نشاسته ،NFC ،TDN ،lNE  وgNE  های ذرتبین  داریمعنیبه صورت( 05/0مورد بررسی متفاوت بودند>P.)  ذرت روسی مقدار

بیشتر از سایر ذرتها بود. ذرت  داریمعنیدر ذرت برزیل به طور  ADFو  NDFپروتئین خام کمتری نسبت به سایر ذرتها داشت. مقدار 

 04/71درصد(، روسی ) 36/70اکراین )های ذرتدرصد( نسبت به  03/69نشاسته پایین تری ) داریمعنیبه طور  702سینگل کراس 

ساعت انکوباسیون داشت.  48 طی ذرت برزیل بیشترین پتانسیل و میزان واقعی تولید گاز را دردرصد( داشت.  49/71درصد( و برزیلی )

اعات اولیه بیشتر بود. به نظر می آید در س 702انکوباسیون در ذرت سینگل کراس  12و  6اما مقدار واقعی گاز تولیدی در ساعات 

بیشتر از سایر ذرتها مورد تجزیه میکروبی قرار می گیرد که شاید به هضم پذیری و روسی  702انکوباسیون ذرت ایرانی سینگل کراس 

 بیشتر نشاسته آن مربوط باشد.

 تولید گاز.های  فرآسنجهترکیبات شیمیایی، ذرت ایرانی، ذرت وارداتی،  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

اخیر به دلیل کم آبی، شرایط آب و هوایی نامساعد و واردات بی رویه، کشت ذرت در ایران کمتر شده است و عمده دانه ذرت در سالهای 

شود. بر اساس تازه ترین آمار سازمان جهاد کشاورزی و اداره گمرک ایران در طی مورد نیاز گاوهای شیری از کشورهای مختلف وارد می

تن ذرت دامی به عنوان ذرت تجاری از کشورهای روسیه، اکراین و برزیل وارد کشور شده است و این میلیون  5/6میزان  1396سال 

ذرت بخش اصلی کنسانتره را در گاوهای  .درحالی است که ورود این حجم ذرت بر اساس شاخصهای کیفیتی و ارزش تغذیه ای نیست

عمده . ذایی ارقام مختلف ذرت در مطالعات بسیاری تعیین شده استگیرد و منبع اصلی نشاسته در جیره است. ارزش غمی شیری در بر

گردد. نشان داده شده است که ذرت و سورگوم نسبت به جو و گندم مقدار نشاسته اختالف در مواد مغذی ذرت به نشاسته آن بر می

میزان آمیلوز ساختار گرانولهای نشاسته،  .نشاسته آنها در شکمبه نسبت به گندم و جو کمتر است، اما قابلیت هضم پذیری ی دارندبیشتر

مقاومت ای بودن نشاسته از عوامل مهم تأثیر گذار بر میزان ماتریکس پروتئینی اطراف گرانولهای نشاسته و آردی یا شیشهیا آمیلوپکتین، 

نسیل متفاوتی برای هضم و در مقابل تجزیه شدن نشاسته در شکمبه یا کل دستگاه گوارش هستند. بنابراین ذرتهای مختلف دارای پتا

می توانند یک روش مناسب برای تعیین پتانسیل هضم نشاسته در  in Vitroآزمایشات هستند و جذب در دستگاه گوارش حیوان 
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ارقام داخلی ارزش غذایی تعیین مورد  درای همطالعتا جایی که نویسندگان اطالع دارند، تاکنون  دستگاه گوارش نشخوارکنندگان باشند.

است و نیاز است در این حوزه بررسی جامعی صورت گیرد. لذا نشده انجام  ،شوندهای تجاری که وارد کشور میذرتدر مقایسه با ذرت 

( و ارقام مختلف ذرت وارداتی 702های تخمیری تولید گاز ذرت داخلی )سینگل کراس ترکیب شیمیایی و فرآسنجهدر این مطالعه 

 .مطالعه شده استهای کشور به عنوان منابع اصلی ذرت مورد استفاده در گاوداریبرزیل اکراین، روس و 

 

 هامواد و روش

 1396تا  1392که عمده ذرت قابل کشت در ایران در سال  702به منظور انجام این آزمایش یک نمونه ذرت ایرانی رقم سینگل کراس 

)ارقام جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و سه نمونه ذرت تجاری وارداتی شامل ذرت اکراین، روسی و برزیل  مرکز تحقیقات، از بود

از اتحادیه وارداتی بر اساس آخرین آمار جهاد کشاورزی و شرکتهای وارد کننده ذرت دانه ای متأسفانه مشخص نیست( های ذرتدقیق 

ساعت  24درجه سانتیگراد در زمان بیش از  105در آون با دمای نمونه ها ماده خشک  شد.دامداران و گاوداران خراسان رضوی دریافت 

و بر اساس  میلیمتر آسیاب شدند 1تا رسیدن به یک وزن ثابت تعیین شد. نمونه های خشک شده با استفاده از آسیاب حاوی توری 

گرم نمونه در کوره با دمای  1. میزان ماده آلی با قرار دادن ( آنالیز شدند2012) AOACروشهای معتبر آنالیز تقریبی در دستورالعمل 

( و فیبر نامحلول در شوینده خنثی ADFساعت اندازه گیری شد. فیبر نامحلول در شوینده اسیدی ) 3درجه سانتیگراد به مدت  600

(NDF( با استفاده از روش ون سوست )تعیین گردید.1991 )  نیتروژن با استفاده از روش کلدال اندازه گیری و مقدار پروتئین خام نمونه

مقدار نشاسته نمونه ها  .چربی با استفاده از هگزان و در دستگاه سوکسوله تعیین گردید. تعیین شد 25/6ها با ضرب مقدار نیتروژن در 

مقادیر کربوهیدراتهای ( آنالیز گردید. c ،6/2017پروتکل ، AACC 76-11شرکت مگازایم ایرلند ) Total Starch Assayبا استفاده از کیت 

( با استفاده از NEgص افزایش وزن )ل( و انرژی خاNEl(، انرژی خالص شیردهی )TDN(، کل مواد مغذی قابل هضم )NFCغیر فیبری )

 ( به شرح ذیل تخمین زده شد.2001) NRCمعادالت 

NFC= 100 − (NDF + CP + ether extract + ash) 

TDN (%) = 81.38+(CP*0.36)-(ADF*0.77) 

NEl (Mcal kg-1) = [(0.0245*TDN)-0.12]         

NEg (Mcal kg-1) = [(0.029*TDN)-1.01]    
از دو رأس گاو نر مجهز به فیستوالی شکمبه که یک هفته قبل از آزمایش با یک جیره استاندارد در دو جهت انجام آزمایش تولید گاز 

الیه صاف شد. سپس  4و عصر تغذیه می شدند، مایع شکمبه قبل از تغذیه صبحگاهی گرفته شد و با استفاده از پارچه متقال  نوبت صبح

میلیگرم نمونه آسیاب  200مقدار  درجه سانتیگراد قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل شد. 39بالفاصله درون یک فالسک حاوی آب 

سی سی از مخلوط بافرهای تهیه شده بر اساس منک و  30میلیلیتری ریخته و  120بطری های میلیمتر درون  5/0شده با توری 

، 24، 16، 12، 8، 6، 4، 2، 1به بطری ها اضافه و فشار گاز تولیدی در ساعات  2CO( و مایع شکمبه تحت شرایط گاز 1988استینگاس )

ی با تصحیح بر اساس بالنک و به گاز تولید درنظر گرفته شد. حجمساعت قرائت شد. سه بطری بدون نمونه به عنوان بالنک  48و  36

داده های حجم به دست آمده در مدل (. 1994صورت تجمعی از تبدیل فشار به حجم تصحیح شده تعیین شد )تئودورو و همکاران، 

 (. 2000تخمین زده شد )فرانس و همکاران،  تولید گازهای  فرآسنجهو  قرار داده شدمنتن -میکائیلیس

GP= A× (Tn / (Tn + kn)) 

می باشد. سایر  Aزمان تولید نصف  Kتعیین کننده شکل منحنی،  شاخص nپتانسیل تولید گاز،  T، A گاز تولیدی در زمانحجم  GPکه  

 ( به شرح ذیل تعیین شد.2000)( و فرانس و همکاران 1996تخمیری بر اساس معادالت گروت و همکاران )های فرآسنجه

Degradation rate at half-life (c) = n/(2 × k) 

Maximal degradation rate (MDR) = (n-1) ((n-1)/n)/k 

Time to ferment X% of the substrate = k × ((X / (1-X))(1/n)) 

 می باشد.  75و  25برابر با به عنوان مقدار سوبسترا  Xکه 
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و در سه تکرار آنالیز تقریبی داده های رسم گردید.  Graphpad Prism 6منحنی روند تولید گاز و نرخ تولید گاز با استفاده از نرم افزار 

 GLMدر قالب طرح کامال تصادفی با استفاده از رویه  ،سه تکرار برای هر نمونهتکرار به صورت دو ران و  6در تخمیری های  فرآسنجه

 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.  SAS, 9.1 (2009)آماری نرم افزار 

 

 نتایج و بحث

، نشاسته، ADF ،NDFپروتئین، (. اما P>05/0نشان نداد ) داریمعنیمختلف اختالف های ذرتماده خشک، ماده آلی و چربی خام بین 

NFC ،TDN ،NEl  وNEg  مورد بررسی متفاوت های ذرتبین  داریمعنیبه صورت( 05/0بودند>P .) نگل یسمقدار پروتئین خام ذرت

 NDF دار فیبرهایمققدار پروتئین خام کمتری نسبت به سایر ذرتها نشان داد. م، اکراین و برزیل مشابه بود، اما ذرت روسی 702کراس 

مقدار نشاسته پایین  داریمعنیبه طور ذرت ایرانی از لحاظ نشاسته، بیشتر از سایر ذرتها بود.  داریمعنیبه طور در ذرت برزیل  ADFو 

درصد( داشت. مقدار نشاسته  49/71درصد( و برزیلی ) 04/71درصد(، روسی ) 36/70اکراین )های ذرتدرصد( نسبت به  03/69تری )

بین ارقام سینگل در  gNEو  NFC ،TDN ،lNE محاسباتی مقادیربود.  702درصد بیشتر از ذرت سینگل کراس  5/1ذرت برزیل حدود 

کمتر از سایر ذرتها بود. به نظر می رسد ذرت سینگل  داریمعنی، اکراین و روس تفاوتی نداشت، اما در ذرت برزیل به طور 702کراس 

از لحاظ مواد مغذی مشابه با ذرت اکراین و روسی است و کل مواد مغذی قابل هضم باالتری نسبت به ذرت برزیل دارد، اما  702کراس 

از این ذرت اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز به انجام مطالعات بیشتر روی نمونه های متعدد  ار نشاسته باالتر در ذرت برزیل ازمقد

همچنین مطالعات بیشتر روی میزان گوارش پذیری، تعیین گردد. است تا قابلیت استفاده از نشاسته آن در دستگاه گوارش گاو شیری 

و یا سایر ارقام ایرانی که سطح زیر کشت باالیی دارند )مثل ذرت سینگل  702ده از نشاسته ذرت سینگل کراس محل هضم و مقدار استفا

افق  الزم است تا تجاری وارداتیهای ذرتدر مقایسه با ( بیشترین سطح زیر کشت را داشتند 1397و  1396که در سال  704کراس 

 شود.ایجاد جهت تغذیه دام  و بهبود ارزش غذایی ارقام داخلی ذرت تجاریهای ذرتهای روشنی از لحاظ توجه به کیفیت خرید 

های داری بین ذرتنشان می دهد که پتانسیل تولید گاز اختالف معنی 2های تخمیری تولید گاز به دست آمده در جدول فرآسنجه

( برای ذرت Kه نصف پتانسیل تولید گاز )مختلف نداشت، هر چند ذرت برزیل بیشترین پتانسیل تولید گاز را داشت. زمان رسیدن ب

( و ذرت برزیل نیاز به زمان بیشتری داشت تا به نصف پتانسیل P<05/0و اکراین کمتر از ذرت روس و برزیل بود ) 702سینگل کراس 

د. اما مقدار واقعی گاز ساعت در ذرت برزیل بیشتر از سایر ذرتها بو 24و  48تولید گاز خود برسد. مقدار واقعی گاز تجمعی تولید شده در 

بیشتر بود. به نظر می آید در ساعات اولیه انکوباسیون ذرت ایرانی  702انکوباسیون در ذرت سینگل کراس  12و  6تولیدی در ساعات 

 بیشتر از سایر ذرتها مورد تجزیه میکروبی قرار می گیرد که شاید به هضم پذیری بیشتر نشاسته آن مربوط باشد. 702سینگل کراس 

دار به صورت معنی 24محیط کشت در ساعت  pHداری بین تیمارها نداشت، اما اختالف معنی 24نیتروژن آمونیاکی محیط کشت ساعت 

تری نسبت به ذرت اکراین و برزیل داشتند. نرخ پایین pHو روسی مقدار  702(. ذرت سینگل کراس P<05/0تحت تأثیر قرار گرفت )

و  702( در ذرت سینگل کراس MDR( و بیشترین میزان نرخ تولید گاز )cتجزیه ماده خشک رخ داده )گاز تولیدی در زمانی که نصف 

و  702درصد سوبسترا در ذرت سینگل کراس  75و  25ذرت روسی نسبت به دو رقم دیگر ذرت باالتر بودند و زمان الزم برای تخمیر 

دهد که تخمیر سریعتر مواد آلی به خصوص نشاسته در ذرت سینگل ن میاین نتایج نشا روسی نسبت به ذرت اکراین و برزیل کمتر بود.

شود. بهترین تری انجام میافتد. اما تخمیر ذرت اکراین و برزیل در زمان طوالنیساعت انکوباسیون اتفاق می 24و روسی تا  702کراس 

و ذرت روسی شاید  702به ذرت سینگل کراس ساعت در ذرت برزیل نسبت  48توضیح برای مقدار گاز تولید شده واقعی بیشتر در 

 مربوط به ساختار نشاسته با قابلیت هضم پذیری پایین به دلیل وجود آمیلوز باال و یا وجود ماتریکس پروتئینی بیشتر در اطراف گرانولهای

توانند نشاسته را تجزیه مها میدهد، اما با گذشت زمان میکروارگانیسنشاسته آن باشد که تجزیه میکروبی را در ساعات اولیه کاهش می

 کنند.
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 وارداتیهای ذرت و انواع مختلف( 702)سینگل کراس ترکیب مواد مغذی ذرت ایرانی  -1جدول 

 ترکیب مواد مغذی

 )درصد(

 ارقام ذرت

SEM P-Value  ایرانی )سینگل کراس

702) 

 برزیل روس اکراین

 4843/0 022/0 84/90 89/90 86/90 94/90 ماده خشک

 1189/0 030/0 84/98 78/98 73/98 64/98 ماده آلی

 ab 37/7 a 45/7 b 30/7 ab 40/7 021/0 0511/0 پروتئین خام
NDF1 b 81/9 b 33/10 ab 78/11 a 42/13 488/0 0088/0 
ADF2 b 58/3 b 59/3 b 48/3 a 30/5 271/0 0145/0 

 4615/0 129/0 57/3 35/3 39/3 91/3 چربی

 b 03/69 ab 36/70 ab 04/71 a 49/71 353/0 0396/0 نشاسته
NFC3 a 54/77 a 54/77 a 34/76 b 44/74 415/0 0012/0 
TDN4 a 27/81 a 29/81 a 32/81 b 96/79 207/0 0152/0 

lNE5  (cal/KgM) a 87/1 a 87/1 a 87/1 b 83/1 005/0 0156/0 

gNE6 (Mcal/Kg) a 34/1 a 34/1 a 34/1 b 30/1 006/0 0144/0 

 .(P<0.05میانگین های با حروف غیر مشابه در هر ردیف دارای اختالف معنی دار می باشند )

1NDF = Natural Detergent Fiber 

2ADF= Acid Detergent Fiber 
3NFC = 100 - (CP + NDF + Fat + Ash) 
4TDN = (81.38+ (CP × 0.36) – (ADF × 0.77)) 

5NEl = ((0.0245 × TDN) – 0.12) 
6NEg = ((0.029 × TDN) – 1.01) 

 

(، نسبت به ذرت 67/24ذرت اکراین )( و همچنین ساعت 64/25حدود )در ذرت برزیل  ادرصد از سوبستر 75تجزیه شدن باالتر زمان 

ساعت برای  48بیشتر در زمان واقعی تواند خود توضیحی بر میزان گاز تولید شده می( 93/23( و روسی )60/23) 702سینگل کراس 

، برزیل 702ذرت برزیل باشد. مقدار اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم در ذرت سینگل کراس 

 بیشتر از ذرت و ذرت روس احتماال 702ذرت سینگل کراس  که دهداین نتایج نشان میاما با ذرت اکراین متفاوت بود.  ،و روسی مشابه

شوند و شاید مقدار بیشتری از پروتئین میکروبی را با آزاد سازی سطح انرژی اکراین و برزیل در ساعات اولیه ورود به شکمبه هضم می

 شود.میبیشتر در شکمبه تولید کنند، اما نشاسته ذرت اکراین و برزیل در شکمبه کمتر تجزیه شده و در روده باریک هضم و جذب 

دهد. به خوبی در شکل مشخص است که ذرت ایرانی ( منحنی روند تولید گاز انواع مختلف ذرت مورد بررسی را نشان می1)شکل 

های برزیل و اکراین روند رو به رشدی در ساعت نسبت به ذرت 12( و ذرت روسی در ساعات اولیه انکوباسیون تا 702)سینگل کراس 

 24ساعت، ذرت برزیل با نرخ سریعتری در تولید گاز به باالترین مقدار تولید گاز خود در ساعت  12تولید گاز داشتند، اما بعد از زمان 

ساعت میزان تولید گاز کمتری نسبت به  12انکوباسیون نیز ادامه داشت. ذرت روسی از بعد از  48انکوباسیون رسید و این روند تا ساعت 

انکوباسیون از سایر ذرتها تولید گاز بیشتری  12در ساعت  702رت سینگل کراس انکوباسیون تجربه کرد. ذ 48بقیه ذرتها تا ساعت 

دهد. همراستا با منحنی ( منحنی نرخ لحظه ای تولید گاز را نشان می2حفظ کرد. شکل ) 24داشت و این روند رو به رشد را تا ساعت 

ای ساعت بیشترین نرخ لحظه 6اولیه انکوباسیون تا  ( و ذرت روسی در ساعات702، ذرت ایرانی )سینگل کراس 1تولید گاز در شکل 

ذرت برزیل باالترین نرخ  24تا  8ساعت نیز ادامه داشت. از ساعت  8تا  702تولید گاز را داشتند، این افزایش برای ذرت سینگل کراس 

 نواع مختلف ذرت تقریبا مشابه بود.ای تولید گاز بین اساعت انکوباسیون نرخ لحظه 48تا  24ای تولید گاز را ایجاد کرد. از لحظه
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  وارداتیهای ذرت و ارقام مختلف( 702)سینگل کراس ذرت ایرانی  تخمیری تولید گاز درهای فرآسنجه -2جدول 

 ارقام ذرت تخمیری تولید گازهای فرآسنجه

SEM P-Value 
ایرانی 

)سینگل 

 (702کراس 

 برزیل روس اکراین

 30/347 60/335 07/341 70/366 409/5 1929/0 (ml/gDM)  (A)پتانسیل تولید گاز 

 56/1 45/1 71/1 70/1 047/0 1449/0 (n) شاخص تعیین کننده شکل منحنی

 c 69/11 bc 06/12 b 45/12 a 97/12 150/0 0002/0 (ساعت) (K)  زمان تولید نصف پتانسیل گاز تولیدی

 1( h48GP) ساعت انکوباسیون 48مقدار گاز واقعی تولید شده تا 

(ml/gDM) 

ab96/312 b 86/295 ab 
97/308 

a 
249/331 

608/4 0258/0 

  (GP 24h) ساعت انکوباسیون 24مقدار گاز واقعی تولید شده تا 

(ml/gDM) 

ab 28/262 b 
40/245 

ab 
72/256 

a 70/271 603/3 0261/0 

PH  انکوباسیون ساعت 24در ab 37/6 a 46/6 b 34/6 ab 41/6 017/0 0583/0 

 13/19 48/22 65/18 47/20 738/0 2761/0 (mg/dl)  انکوباسیون ساعت 24در  نیتروژن آمونیاکی

 (GP 12h) ساعت انکوباسیون 12مقدار گاز واقعی تولید شده تا 

(ml/gDM) 

24/177 20/167 24/165 15/171 452/2 3262/0 

 (GP 6h) ساعت انکوباسیون 6مقدار گاز واقعی تولید شده تا 

(ml/gDM) 

39/90 24/89 64/76 45/77 674/2 1621/0 

 2 (ml/gDM/h) 069/0 060/0 069/0 065/0 001/0 4455/0 (c) نرخ تولید گاز در نقطه ای که نصف تجزیه رخ داده

 3 (ml/gDM/h) 989/0 980/0 989/0 982/0 001/0 1253/0 (MDR)بیشترین میزان نرخ تولید گاز 

 bc 79/5 ab 51/6 c 67 /5 a 82/6 159/0 0030/0 (ساعت)  4(  T%25)درصد سوبسترا  25زمان برای تخمیر 

 3721/0 345/0 64/25 93/23 67/24 60/23 (ساعت) 4 ( T%75)درصد از سوبسترا  75زمان برای تخمیر 

 5   (mmol) ab 19/1 b 11/1 ab 16/1 a 24/1 018/0 0309/0 (SCFA) زنجیر کوتاه چرب اسیدهای

 ab 98/36 b 74/59 ab 57/61 a 03/65 725/0 0314/0 (درصد)   6 (OMD) آلی ماده هضم قابلیت

 7 (Mj/Kg) ab 89/9 b 10/9 ab 42/9 a 04/10 129/0 0342/0 (ME) متابولیسم قابل انرژی

 (.P<0.05)میانگین های با حروف غیر مشابه در هر ردیف دارای اختالف معنی دار می باشند 

))n*Kn/(TnGP= A×(T1 
2Degradation rate at half-life (c)= n/(2×K) 

1)/n))/K-((n1)-Maximal degradation rate (MDR)= (n3 

., where X = 25, 75(1/n) X)-Time to ferment X% of the substrate= K× ((X/14 

0.00425-Short Change Fatty Acids= ((0.0222*GP24)5 

Organic Matter Digestibility= (14.88+(0.889×GP24)+((0.45×CP)/100)+((0.065×Ash)/100)6 
7Metabilisable Energy= (1.06+(0.157×GP24)+(0.008×CP)+(0.022×EE)-(0.0081×Ash) 
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 وارداتیهای ذرتو انواع مختلف ( 702)سینگل کراس ( در ذرت ایرانی mg/g DM) یگاز تولید حجم -1شکل 
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 وارداتیهای ذرتو انواع مختلف ( 702)سینگل کراس ( در ذرت ایرانی mg/g DM/hنرخ گاز تولیدی ) -2شکل 
 

 نتیجه گیری کلی

اکراین و برزیل در ساعات و ذرت روس احتماال بیشتر از ذرت  702به طور کلی چنین نتیجه گیری می شود که ذرت سینگل کراس 

شوند و شاید مقدار بیشتری از پروتئین میکروبی را با آزاد سازی سطح انرژی بیشتر در شکمبه تولید کنند، اولیه ورود به شکمبه هضم می

اختالف بین  شود.  تعیینمیدر روده باریک هضم و جذب احتماال بیشتر اما نشاسته ذرت اکراین و برزیل در شکمبه کمتر تجزیه شده و 

ای )مثل های مناسب تغذیهها می تواند از لحاظ تجزیه شدن در شکمبه و تشخیص استراتژییرارقام معمول ذرت مورد استفاده در گاودا

 سایز آسیاب کردن، فرآوری ذرت و ...( مفید باشد که مطالعات بیشتری برای تأیید این تئوری مورد نیاز است. 
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Abstract 

The Objective of this study was to determination of chemical composition and gas production parameters of 

Iranian corn (Single Cross 702) and imported ones (Ukraine, Russia and Brazil) that are the mainly corn grains 

for animal nutrition in Iranian farms. Chemical composition was measured based on AOAC (2012) methods. 

Procedure of in vitro gas production was performed according to Menke and Steingass (1988). Data were 

analyzed on randomized design with GLM procedure in SAS 9.1 (2009). Results showed that DM, OM and 

fat were not different between different corns (P>0.05). But, protein, ADF, NDF, starch, NFC, TDN, NEl and 

NEg had significant different between corns (P>0.05). Protein content in Russia corn was lower than others. 

NDF and ADF in Brazil corn were higher than others. In Iranian (Single Cross 702) corn the starch (69.03) 

was lower than Ukraine (70.36), Russia (71.04) and Brazil (71.49) corn. Brazil corn had the more real and 

potential of gas production in 48 h incubation. But in Iranian (Single Cross 702) corn real gas production in 6 

and 12 h was higher than others. It seems that in initial hours of rumen incubation, Iranian (Single Cross 702) 

and Russia corn had a more starch degradability because of their starch structure.  

Keywords: Single Cross 702, Imported corns, Chemical composition, Gas production parameters. 


