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  )25/1/96 تاریخ پذیرش: - 12/6/95(تاریخ دریافت: 
  چکیده

وصیات شیمیایی و صبر خ) 40788سیل (الکتوباسیلوس بوچنري اللباکتریایی به منظور بررسی اثرات افزودنی  آزمایشاین 
. انجام شد ،به همراه تفاله پرتقالمتر سانتی 2 متوسطپایداري هوازي سیالژ یونجه پالسیده شده و خرد شده با اندازه 

علوفه یونجه پالسیده به همراه تفاله پرتقال (با نسبت  )2علوفه یونجه پالسیده (تیمار شاهد)،  )1آزمایشی شامل: تیمارهاي 
  cfu/gهمراه  به 2تیمار  )4افزودنی اللسیل،  cfu/g 810×5/1همراه  به 2تیمار  )3، ) بدون افزودنی باکتریایی30به  70

روز در دماي اتاق سیلو  90افزودنی اللسیل بودند و به مدت  cfu/g 810×5/4همراه  به 2تیمار  )5، افزودنی اللسیل 3×810
شاهد  pHبود اما  55/4ها کمتر از تمام نمونه . pHگردیددر قالب طرح آماري کامالً تصادفی آنالیز  هاي بدست آمدهد. دادهش

یونجه پالسیده سبب افزایش معنی  ). افزودن تفاله پرتقال و مکمل باکتریایی به>05/0Pدر مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود (
ن مقاومت در برابر فساد تری). کم>05/0P( شد tVFAکل اسیدهاي چرب فرار و  )WSC( در آب کربوهیدرات محلول دار

ساعت پس از قرار گرفتن در  200ساعت و  56بود (به ترتیب  ۵و بیشترین مقدار مربوط به تیمار  ١مربوط به تیمار پذیري 
به همراه تفاله پرتقال با در دسترس قرار دادن کربوهیدرات  الکتوباسیلوس بوچنريافزودنی باکتریایی  طورکلیبمجاورت هوا). 

پایداري هوازي و ها سبب افزایش کثیر مخمرها و قارچو محدود نمودن ت pHها و کاهش سریع قابل تخمیر براي الکتوباسیل
  بهبود کیفیت سیلوي حاصله گردید.
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  مقدمه
بهبود شرایط شکمبه و تولید در واحــدهاي دامپــروري 

 Hashemzadeh( وابسته است الیافبه بهبود شرایط هضم 

et al., 2011(یونجه در حالت خشک نســبت بــه حالــت . 
در برخــی شــود بــه طوریکــه سیلو شده بیشتر مصرف می

شــامل بــیش از نیمــی از بخــش خشــبی جیــره را مــوارد، 
 ,.Hashemzadeh et al., 2011; Soltani et al( گــرددمی

2009; Kowsar et al., 2008( ولی تولید سیالژ یونجه در .
هاي اخیر بیشتر توجه دامداران را به خود جلب نموده سال

کــاهش از -1: گرددیمیل آن به عوامل زیر باز است که دل
 دست دادن برگ و مواد غذایی در مزرعه پــس از برداشــت

کمتــر در  ریتــأخ -2، نسبت به روش خشک کردن یونجه
 -3زمان انبار نمودن به دلیــل آب و هــواي نــا مطلــوب و 

هاي صنعتی خود را بهتــر بــا سیالژ در دامداريهمچنین، 
. از (Curtis, 1996)داده اســت شرایط مکانیزاســیون وفــق 

سال پیش افزودن منــابع کربوهیــدراتی و  40تا  30حدود 
افزودنی باکتریایی براي بهبود کیفیت سیالژ مورد بررســی 

فرنگــی، تفالــه هقرار گرفته است. تفاله مرکبات، تفاله گوج
گیــري قند و بقایــاي حاصــل از پوســتسیب، تفاله چقندر

رعی بخش صــنایع تبــدیلی و هاي فپسته از جمله فرآورده
اي جهــت تغذیــه کشاورزي است که به عنوان منبع بالقوه

شوند. این مواد بسته به فصل تولید میوه در دام معرفی می
عمدتاً بدون استفاده دور  کارخانجات مربوطه تولید شده و

شــوند کــه موجــب آلــودگی محــیط زیســت ریختــه مــی
  ).  1382 ،گردند (سید مومنمی

دهی سیالژ در معرض هوا در زمان خوراكن قرار گرفت
گــردد. مخمرهــایی کــه قــادر بــه ســبب فســاد ســیالژ می

متابولیزه کردن اسید الکتیک هســتند اولــین عامــل بــروز 
شــوند می pHشوند کــه ســبب افــزایش فساد محسوب می

)Kleinschmit and Kung, 2006(  که ایــن تغییــرات نیــز
در  هــاي مضــررشــد ســایر میکروارگانیســم محرکی جهت

 ;Kleinschmit and Kung, 2006( ســـیالژ اســـت

Woolford, 1990(  که در نهایت سبب کــاهش تولیــد دام
به دلیل کــاهش ارزش مــواد غــذایی یــا بــروز مســمومیت 

استفاده از الکتویاســیلوس گزارش شده است که گردد. می
گــردد نري ســبب بهبــود پایــداري هــوازي ســیالژ میچبو
)Kleinschmit and Kung, 2006( . از آن زمــان تــا کنــون

تحقیقات بسیاري توسط بسیاري از محققین بــر روي ایــن 
میکروارگانیسم صورت گرفته که اثبات گردیده اســت کــه 

نري از طریق تبدیل غیرهــوازي اســید چالکتوباسیلوس بو
یالژ الکتیک به اسید اســتیک ســبب افــزایش مقاومــت ســ

 ,.Oude Elferink et alگــردد (نسبت به فساد هوازي می

2001(.  
ــی  ــادي از محصــوالت فرع ــدار زی ــال مق ــول س در ط

باشــد و اگــر ایــن در دسترس می گیريمیوهآب کارخانجات
درستی از محیط دفع نشود در دراز مدت بــه همحصوالت ب

ســیالژ یونجــه شود. یک مشکل زیست محیطی تبدیل می
دلیل ظرفیت بافري باال و کربوهیــدرات ســریع التخمیــر هب

آنجایی کــه و از  )Guler, 2001( کیفیت پایینی دارد کم،
هاي ســهل الهضــم اســت غنی از کربوهیدرات پرتقالتفاله 

توان در موقع ذخیره سازي به علوفه یونجه اضافه شود می
در نتیجه کیفیــت ســیلو افــزایش  و تخمیر را بهبود بخشد

هدف از این آزمایش بررسی اثرات افزودنی تجاري  یابد.می
ســطح مختلــف  3لســیل (الکتوباســیلوس بــوچنري) در ال

cfu/g 810×5/1 ،810×3  بــر روي خصوصــیات  5/4×810و
سیالژ یونجه پالسیده شــده و مخلوط فیزیکی و شیمیایی 

  تفاله پرتقال در مقیاس آزمایشگاهی بود.
  

  هامواد و روش
ــیلوهاي آزمایشــی د ــرس ــال  ر مه ــاه س  در 1393م

و منابع طبیعی اهر دانشگاه دانشکده کشاورزي  آزمایشگاه
رجــه د 39این منطقه در عرض جغرافیایی  تبریز پر شدند.

ــایی  5 و  33درجــه و  47دقیقــه شــمالی و طــول جغرافی
دقیقه شرقی قرار گرفته اســت. ارتفــاع آن از ســطح دریــا 

 400الــی  250بوده و میزان بارندگی ســالیانه متر  1341
  . باشدمی ستانیسرد و کوهو داراي اقلیم است  متریلیم

گلــدهی علوفه یونجه چین چهارم در مرحلــه قبــل از 
ساعت در دماي اتاق پالسیده شــد و  24برداشت به مدت 

هــاي دســتی بــه انــدازه بــه صــورتهمراه با تفاله پرتقــال 
فالــه پرتقــال از سانتی متري خرد گردیــد. ت 5/2تئوریکی 

گیري تهیــه گردیــد و شــامل پوســت و کارخانجات آبمیوه
گرم از علوفه یونجــه  1750 هایی از پالپ بود. مقدارشبخ

گرم از تفاله پرتقال مخلــوط شــده و  750پالسیده شده با 
 cfu/g 108×5/1 ،cfu/g 810×3، 0پس از افزودن سطوح 

ــی اللســیل (حــاوي   cfu/g 810×5/4و   3×810از افزودن
روز سیلو  90) به مدت MT40788نري چالکتوباسیلوس بو

هــاي طــر کــه بــراي حــل نمــودن افزودنــیگردید. آب مق
کیلوگرم  5/2باکتریایی استفاده شد نیز به تیمار شاهد که 
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علوفه یونجه پالسیده شده بود نیــز قبــل از ســیلو کــردن 
اضــافه گردیــد. ســیلوهاي آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده از 

ســانتیمتر و بــه قطــر  90با ارتفاع  UPVCي هالولهجنس 
در قســمت  کیلــوگرمی کــه 5/2سانتیمتر با گنجایش  10

شده ب، یک شیر تعبیه اپایین سیلوها به منظور خروج پس
 بــه صــورت و پس از پــر شــدن ســیلوبود استفاده گردید 
و  شد سپس درب سیلوها محکم بسته دستی فشرده شدند

در و  بدین نحو از نفوذ هوا به داخل سیلو جلــوگیري شــد
و یلوها بــاز روز، س 90دماي اتاق نگهداري شدند. در پایان 

ها نمونه، ماده خشک، و کربوهیدرات محلول pHبالفاصله 
گیــري هــا بــراي انــدازهنمونه ماندهیباق ه وگیري شداندازه
Ash ،ADF ،NDF ،CP  گــراد درجــه ســانتی 60در دماي

جهت استفاده در مراحل بعــدي  ساعت خشک و 72براي 
ر گیــري خاکســت). براي انــدازهFilya, 2003( نگهداري شد

متــري ها با استفاده از آسیاب با توري یک میلینمونهخام 
درجه  550هاي آسیاب شده در دماي آسیاب شدند. نمونه

 ADFو  NDFقــرار گرفتنــد.  ساعت 5مدت  گراد بهسانتی
بــدون اســتفاده از  Van Soest et al. (1991) طبــق روش

پروتئین ند. شد گیري آنزیم آمیالز و سدیم سولفات اندازه
 تعیــین 2002 ســال AOACخام بــا روش ذکــر شــده در 

  گردید. 
 تــر نمونهگرم  20مقدار جهت استخراج عصاره سیالژ 

آب  ســیســی 180و به میزان  ریختهکن در داخل مخلوط
 30مقطر به آن اضافه شد. مخلوط آب و سیالژ بــه مــدت 

، صــافی دو الیــه ازشدند. مخلوط ایجاد شده ثانیه مخلوط 
 میــزان کــل . عصاره صاف شده براي تعیــیندعبور داده ش

 یــکمقــدار  استفاده قرار گرفت. مورد اسیدهاي چرب فرار
 5درصد (حجم/ وزن) بــه  25اسید متافسفریک  لیترمیلی
لیتر عصاره صاف شده جهت تعیین اســیدهاي چــرب میلی

هــاي آمــاده شــده، ابتــدا روي یــخ و فرار اضافه شد. نمونه
بدون اضافه شدن مواد به عنوان سپس به همراه یک نمونه 

در ســرد خانــه  گرادیدرجه سانت -20 دمايپشتیبانی، در 
ها نگهداري شدند. قبل از تجزیه شیمیایی، نمونه دانشکده

جهــت ذوب شــدن  دمــاي محــیططی یک شــبانه روز در 
  ها قرار گرفتند.یخ

هــاي محلــول در آب از گیري کربوهیــدراتبراي اندازه
. (Dubios et al., 1956)استفاده شد روش فنل سولفوریک 

میلــی لیتــر  90گرم از سیلوي تــازه در  10منظور،  نیبه ا

بعــد بــه  .دقیقه تکــان داده شــد 2ب مقطر قرار گرفت و آ
ــدت  ــه در  10م ــه دور 2000دقیق وژ یســانتریف در دقیق

 10به  1برداشته و به نسبت  آنی یگردید. سپس مایع باال
از مایع رقیــق شــده در یــک  لیتررقیق گردید و یک میلی

لیتر میلی 5 لیتر آب مقطر،میلی یک لوله آزمایش ریخته و
درصد  80میلی لیتر فنل  15/0 و اسید سولفوریک خالص

هــا در وزنی به آن اضافه گردید. پس از سرد شدن، نمونــه
نــانومتر توســط دســتگاه اســپکتروفتومتر  470طول مــوج 

  از گلوکز استفاده شد. خوانده شدند. براي تهیه استاندارد،
 Adesogan میزان پایداري هوازي با اســتفاده از روش

et al. (2004)  انجام گرفــت. ایــن روش  با اندکی تغییرات
مصــرف  اربکگرم از هر تکرار را درون ظروف ی 200میزان 

بدون درب ریختــه و یــک دمــا ســنج در مرکــز هــر تــوده 
مــاي نقطــه مختلــف اتــاق (د 2دماســنج در  2ســیلویی و 

ی کــه ن) قــرار داده شــد. زمــاگــرادیسانتدرجه  12محیط 
درجــه بــاالتر از دمــاي محــیط  2دماي توده ســیلویی بــه 

بــه منظــور در نظر در نظر گرفته شــد. رسید، سیالژ فاسد 
 اندازه گیري اسیدهاي چــرب فــرار کــل در ســیلو از روش

Markham (1942) .استفاده شد  
توسط نــرم افــزار هاي بدست آمده از این آزمایش داده

SAS )2002 بــا رویــه (ANOVA ًدر قالــب طــرح کــامال ،
تصادفی مورد بررســی قــرار گرفتنــد. مــدل آمــاري طــرح 

  صورت زیر بود:هب
Yij= µ + Ti + eij 

ijY ،مقدار هــر مشــاهده =µ ،میــانگین کــل =iT اثــر =
هــا  = خطاي آزمایش است. براي مقایسه میانگینijeتیمار، 

  درصد استفاده شد. 5طح معنی داري از رویه دانکن در س
  

  هانتایج و بحث
خصوصیات و ترکیبات شیمایی یونجه و تفاله پرتقال 

خصوصیات و ترکیبات شیمیایی یونجه  :قبل از سیلو کردن
پالسیده شده و تفاله مرکبات قبل از سیلو کردن در 

  است. ذکر  گردیده 1جدول 
  

  

  

   



  هاي تولید کننده اسید الکتیک بر روي خصوصیات و ترکیبات سیالژ یونجه...تاثیر باکتري: مجتبی کریمی و همکاران      30
 

 

تفاله  نجه وصوصیات و ترکیبات شیمایی یوخ. 1 جدول
 .پرتقال قبل از سیلو کردن

Table1. Chemical composition of wilted alfalfa 
and orange pulp before ensiling. 

Orange     
pulp 

Wilted 
alfalfa 

Item 

  Chemical composition 
25 35 DM 

5.08 6.34 pH 
24.5 30.9 NDF (% of DM) 
22.8 29.91 ADF (% of DM) 
5.2 3.8 WSC (% of DM) 

6.12 18.02 CP (% of DM) 
DM: dry matter, NDF: neutral detergent fibre, 
ADF: acid detergent fibre, WSC: water soulable 
carbohydrate, CP: crude protein. 

اي تغذیهش اثر تفاله پرتقال و افزودنی باکتریایی بر ارز
تفاله پرتقال و افزودنی  اثر: سیالژ یونجه پالسیده شده

اي سیالژ یونجه پالسیده شده در باکتریایی بر ارزش تغذیه
آورده شده است. نتایج این آزمایش نشان داد که  2جدول 

افزودن یک منبع کربوهیدراتی مانند تفاله پرتقال به 
سیالژ نسبت به تیمار شاهد  pHسیالژ یونجه سبب کاهش 

که اثر منابع مختلف یشاتی آزما با). نتایج >05/0P(گردید 
هاي متفاوت بررسی نمودند کربوهیدراتی را بر سیالژ علوفه

؛ 1383(اسدي و همکاران،  مطابقت داشت
Hashemzadeh et al., 2011; Touqir et al., 2007( .

که تفاله  آزمایشی هايي این آزمایش با دادههاداده
 ندده نمودمرکبات را به همراه علوفه چاودار و یوالف استفا

سایر محققین ). Miller et al., 1959( ابقت داشتنیز مط
در سیالژ تفاله مرکبات نسبت به ابتداي دوره  pHافت 

  .)Volanis et al., 2004( گزارش نمودند
 pHدار افزودنــی باکتریــایی نیــز ســبب کــاهش معنــی

). این روند کاهشی >05/0Pنسبت به تیمار شاهد گردید (
فزایش میزان استفاده از افزودنی از لحاظ با ا pHدر میزان 

 4داري میــان عددي افزایش یافــت لــیکن اخــتالف معنــی
 یســطح مختلــف آزمــایش مشــاهده نگردیــد. در آزمایشــ

و افزودنــی  pHافزودنی باکتریایی اللســیل ســبب کــاهش 
نسبت به تیمــار  pHداري در سطح اکوسایل اختالف معنی

در اثــر  ).Hashemzadeh et al., 2011( شاهد ایجاد نکــرد
نري بر سیلوي جو پس از یــک دوره چبو-اضافه نمودن ال

ــاهش  69 ــزارش  pHروزه ک ــی گ ــاي آزمایش را در تیماره
) سایر تحقیقات صورت گرفته Kung et al., 2001( نمودند

 ,.Nishino et al( دانــهنتایجی مشابه را گــزارش نمودنیز 
2008; Whiter and Kung, 2001; Curtis, 1996; Ely, 

نتــایجی عکــس ایــن نتــایج را گــزارش  نیــز برخی ).1981
 ;Filya, 2003; Yanbing and Nishino, 2011( نده انمود

Schmidt et al., 2009.( توان دلیل کاهش به طور کلی می
pH  ــودن ــاال ب ــه ب ــوط ب ــار شــاهد مرب ــه تیم را نســبت ب

کربوهیدرات محلول در سایر تیمارهــا و در دســترس قــرار 
ــرفتن  ــت گ ــتر جه ــذي بیش ــاده مغ ــغالبم ــت  تی جمعی
هاي تولیــد کننــده اســید الکتیــک و تولیــد اســید باکتري

  الکتیک دانست. 
افزودنی باکتریــایی و یــا  ریتأثمقدار ماده خشک تحت 
). ســایر 2) (جــدول >05/0Pتفاله مرکبات قــرار نگرفــت (

گزارش  تحقیق رانتایجی مشابه با نتایج این ها نیز بررسی
 ,.Hashemzadeh et al., 2014; Driehuis et al( نــدکرد

2001; Filya, 2003; Filya et al., 2007; Kung et al., 
2003.(  

افزودن تفاله پرتقال به علوفه یونجــه پالســیده ســبب 
کاهش در میزان پــروتئین خــام نســبت بــه تیمــار شــاهد 

) که دلیل این امر احتماالً پروتئین خــام >05/0Pگردید (
). افزودنــی 2باشــد (جــدول ه پرتقــال مــیپــایین در تفالــ

باکتریایی در سطح پایین تغییري در میزان پروتئین خــام 
سطح باالتر خود سبب  2ایجاد نکرد اما در  LB0نسبت به 

ــار  ــه تیم ــبت ب ــام نس ــروتئین خ ــاهش پ ــد  LB0ک گردی
)05/0p<ســایر مطالعــات کــه ). نتــایج ایــن آزمــایش بــا 

میــزان پــروتئین خــام  بــر ریتــأثافزودنی باکتریایی را بــی 
 ;Kung and Ranjit, 2001( گزارش نمودند مطابقت داشت

Francisco et al., 2010; Hu et al., 2009.( 

اضافه نمودن تفاله پرتقال بــه ســیالژ یونجــه موجــب 
افزایش قابل توجه میزان کربوهیدرات محلــول نســبت بــه 

ــد ( ــاهد گردی ــار ش ــتفاده از >05/0Pتیم ــین اس ). همچن
باکتریــایی ســبب کــاهش میــزان کربوهیــدرات افزودنــی 

محلول نسبت به تیمــار یونجــه پالســیده و تفالــه پرتقــال 
در آزمایشــی ). 2) (جدول >05/0Pبدون افزودنی گردید (

 ســبب نیز افزودن تفاله مرکبات به سیلوي علوفــه مارانــدو
که این گردیدافزایش عددي در میزان کربوهیدرات محلول 

داري امــا ایــن غیــر معنــی دار بودغیر معنیافزایش عددي 
ژ جهــت تخمیــر توسط افزایش محتویات قنــدي در ســیال

احتمــاالً  و )Thiago et al., 2005( میکروبی مربوط گردید
دلیل آن مربوط به این است که میــزان اســتفاده از تفالــه 
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از آزمایش ما بــوده  ترنییپامرکبات در این آزمایش بسیار 
کــه تفالــه  آزمــایش دیگــري این آزمــایش بــا است. نتایج
روز  60 بــه مــدتعلوفه هاي تانزانیــا  به همراهمرکبات را 

 ).Silva et al., 1997( سیلو کرده بود نیز مطابقت داشــت
گرم در کیلوگرم ماده خشــک از تفالــه  120اضافه نمودن 

ــزایش  ــبب اف ــه س ــه علوف ــات ب ــزان  3مرکب درصــدي می
 دو در ).Silva et al., 1997( گرددیمکربوهیدرات محلول 

نیز اســتفاده از یــک منبــع کربوهیــدراتی  متفاوت آزمایش
مانند مالس ســبب افــزایش میــزان کربوهیــدرات محلــول 

؛ 1383، اســدي و همکــاران( نسبت به تیمار شاهد گردید
Hashemzadeh et al., 2014(.  اثــر الدر تحقیقی دیگــر-

ده ي تخمیر کننهايباکترنري را به تنهایی و به همراه چبو
ویی روزه ســیل 90همگن در سطوح متفاوت در یــک دوره 

ــاله،  ــاودار چندس ــه چ ــر روي علوف ــزان ب ــاهش در می ک
نري نسبت به تیمــار چبو-کربوهیدرات محلول در تیمار ال

 .)Driehuis et al., 2001گردیــده اســت (شاهد را گزارش 
–ال ریتــأثکه  Filya (2003) نتایج این آزمایش با آزمایش

بــاکتري را بــر روي  2النتروم و مخلوطی از پ-نري، الچبو
روزه  60سه علوفه ذرت، سورگوم و گندم را در یــک دوره 
آزمایشــی سیلویی مورد بررسی قرارداد نیز مطابقت داشت.

پالنتروم را در دو ســطح –نري و الچبو–ال ریتأث دیگر که
نیــز  سیلوي ذرت مــورد بررســی قــرار داد مختلف بر روي

یدرات محلــول را در ســطح بــاالتر کاهش در میزان کربوه
اما  ي تا نصف تیمار شاهد گزارش نمودنرچبو–افزودنی ال

پالنتروم –نري و هر دو سطح الچبو–تر الدر سطح پایین
 ,Ranjit and Kungنشــد (داري مشــاهده تغییرات معنــی

نــوع افزودنــی مختلــف  14دیگر اثــر  یدر آزمایش .)2000
نري را بر روي ســیالژ چبو–باکتریایی شامل دو گونه از ال

 کــه ،ول و چین دوم مورد بررسی قرار گرفتیونجه چین ا
ها نســبت میزان کربوهیدرات چین اول در تمامی افزودنی

به تیمار شاهد کاهش یافت و در یونجه چــین دوم هــر دو 
نوع افزودنی دیگر کــاهش و  6نري به همراه چبو–گونه ال

درات محلــول را افزودنی دیگر افزایش در میزان کربوهیــ 6
. )Filya et al., 2007( نسبت به تیمار شاهد نشــان دادنــد

بسیاري از آزمایشات دیگــر کــه  نتایج این آزمایش با نتایج
هاي نري را بــر روي ســیالژ علوفــهچبــو–اثرات افزودنی ال

ــت ــت داش ــد مطابق ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــاوت م  متف
)McAllister et al., 1998; Kung and Ranjit, 2001; 

Kleinschmit et al., 2006; Kung et al., 2003( . ایــن
توســط  تــوانیمــکاهش در میزان کربوهیدرات محلول را 

هــا در افزایش فعالیت باکتریایی و تخمیري توسط باکتري
  جهت تولید اسیدهاي آلی تفسیر نمود.

  

  روز (بر اساس ماده خشک). 90 . خصوصیات شیمیایی سیالژ یونجه پالسیده شده و تفاله پرتقال بعد از2 جدول
Table 2. The chemical composition of wilted alfalfa and orange pulp silage after 90 d (% DM basis) 

Silage treatment1 

Item CON LB0 LB1 LB2 LB3 SEM 

DM 33.03 30.20 33.93 30.93 31.03 0.923 

pH 4.50a 4.34b 4.33b 4.26b 4.24b 0.043 

WSC 1.33c 1.99a 1.26d 1.40b 1.40b 0.009 

TVFA 13.66c 18.00b 18.33b 21.66a 22.33a 0.394 

NDF 29.56 31.36 31.03 29.83 30.03 0.658 

ADF 20.96b 23.23a 19.46bc 20.13b 20.46b 0.327 

CP 17.75a 16.87b 17.06b 16.31c 16.18c 0.95 
1Treatment: wilted alfalfa with no additive (as control treatment), wilted alfalfa (1750g) mixed with fresh 

orange pulp (750g) and treated with LAB for final application rate of 0, 2.5, 5 and 7.5 g LAB inoculant/ton 
(LAB 0, LAB 1, LAB 2 and LAB 3 respectively). 

Means within a row followed by different letters differ significantly (P < 0.05). 
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کل اسیدهاي چرب فرار در تیمار یونجه پالســیده بــه 
همراه تفاله پرتقال بــدون افزودنــی باکتریــایی نســبت بــه 

). افــزودن 2(جــدول  )>05/0Pتیمار شاهد افزایش یافت (
سبب افزایش در  در آزمایش دیگري مالس به علوفه یونجه

 Hashemzadeh et( ن کل اسیدهاي چرب فرار گردیدمیزا

al., 2011.(  افزایش در میزان کل اسیدهاي چرب فــرار در
تحقیقات سایر محققین که اثر منابع مختلف کربوهیدراتی 

هاي متفــاوت بررســی کردنــد نیــز را بر روي سیالژ علوفــه
 Aksu et؛ 1383(اسدي و همکاران،  گزارش گردیده است

al., 2006; Khan et al.,2006; Chase, 1988; Islam et 
al., 2001; Woolford, 1990.( ــی ــایی در  افزودن باکتری

ه نتوانســت ســبب ایجــاد تر از توصیه کارخانــپایین سطح
 دو گــردد ولــی در دومداري نسبت به تیمار تغییرات معنی

سطح دیگر استفاده شده از افزودنی باکتریایی، میزان کــل 
سبت به سایر تیمارها افزایش یافــت. اسیدهاي چرب فرار ن

 مطابقــت داشــت سایر محققین نتایج این آزمایش با نتایج
)McAllister et al., 1998; Kleinschmit et al., 2006; 

Dawson et al., 1999; Baytok et al., 2005.(  در
نوع افزودنی باکتریایی بر روي علوفه یونجه  14آزمایش با 

ها سبب افزایش اسیدهاي چرب یتمامی افزودن ،چین اول
ایــن افــزایش در میــزان ). Filya et al., 2007( فرار گردید

تــوان بــا جمعیــت بــاالي کل اسیدهاي چــرب فــرار را می
هــاي اســید الکتیکــی و در دســترس بــودن منبــع باکتري

کربوهیدراتی جهت تولید اسید الکتیک و اسید استیک در 
  د مربوط دانست.تیمارهاي آزمایشی نسبت به تیمار شاه

موجــب افزودن تفاله پرتقال به علوفه یونجه پالســیده 
ــامحلول در  ــزان الیــاف ن افــزایش عــددي کــوچکی در می

) گردید که این مقدار از نظر آماري  NDFشوینده  خنثی (
این افزایش اندك در  ).2) (جدول <05/0Pدار نبود (معنی

ک تــوان در نتیجــه تولیــد اســید اســتیرا می NDFمیزان 
بیشتر به دلیل وجود کربوهیدرات محلــول بــاالتر در ایــن 
تیمار دانست. زیرا در تولید هر مولکول اسید استیک، ماده 
خشک به شکل یک مولکول دي اکســید کــربن از دســت 

گردد (ماده خشک می NDFرود و باعث افزایش نسبت می
ســطح  3تر است). افزودنی باکتریایی در هر پایین 2تیمار 

نسبت به تیمار شاهد ایجاد نکرد.  NDFدر میزان تغییري 
نیز نتایجی مشابه بــا نتــایج آزمــایش بسیاري از تحقیقات 

 ;Hashemzadeh et al., 2014( فعلــی را گــزارش کردنــد
Ranjit and Kung, 2000; Kung and Ranjit, 2001; 
Kizilsimsek et al., 2007; Ely 1981; Gordon et al., 

1999; Nadeau et al., 2000.( 14بــا بررســی اي مطالعــه 
نوع افزودنی مختلف باکتریایی بر روي علوفه یونجه چــین 

ــزایش در  6اول، در  ــی اف ــدون  NDF ،5افزودن ــی ب افزودن
 را گزارش نمــود NDFافزودنی کاهش در میزان  3تغییر و 

)Filya et al., 2007( . در مرحله دوم همــین آزمــایش بــر
افزونی  2افزودنی کاهش،  10روي علوفه یونجه چین دوم 

افزودنی دیگر بــدون تغییــر نســبت بــه تیمــار  2افزایش و 
   .)Filya et al., 2007( شاهد گزارش گردید

  ADFدار سبب افزایش معنــی 2تفاله پرتقال در تیمار 
ــد ( ــاهد گردی ــار ش ــه تیم ــبت ب ــی >05/0Pنس ). افزودن

ســطح مصــرفی ســبب کــاهش میــزان  3باکتریایی در هر 
ADF دار گردید که ایــن کــاهش معنــی 2بت به تیمار نس
-افزودنــی ال). در بررســی اثــر 2جــدول ، >05/0Pبــود (

در ســطح پــایین  بــوچنري-بــر ســیلوي ذرت، ال نريچبو
 ,Ranjit and Kung( گردیــد ADFمصرفی ســبب کــاهش

). در مطالعه صورت گرفته دیگر از همــین محققــین 2000
سبب کــاهش  سطح مصرفی 3نري در هر چبو-افزودنی ال

روزه جو گردیــد کــه ســطح  100در سیلوي  ADFعددي 
 دار بــودمعنــی 05/0بوچنري در ســطح -ن مصرفی الپایی

)Kung and Ranjit, 2001.(  نیز کاهش در سایر مطالعات
استفاده از افزودنی باکتریایی گزارش ر را در اث ADFمیزان 
 ,.Hashemzadeh et al.,2014; Adesogan et al( نمودند

2004; Kizilsimsek et al., 2007.(  
  

اثر تفاله پرتقال و افزودنی باکتریایی بر پایداري هوازي 
افزودن تفاله پرتقال به سیلوي : سیالژ یونجه پالسیده شده

یونجه سبب کاهش پایداري هوازي نسبت به تیمار شاهد 
باال توان ). می1د (شکل و سایر تیمارهاي آزمایشی گردی

اسید الکتیک و  احتماالًهیدرات محلول و بودن میزان کربو
نبود اسیدهاي چرب فرار را به عنوان دالیل اصلی در 

 Adesogan et( تسریع وقوع فساد هوازي سیالژ نام برد

al., 2004 در این تیمار یکی از دالیل فسادهوازي را ،(
میزان توان مربوط به پایین بودن ماده خشک دانست. می

-یماري که از افزودنی باکتریایی الت 3پایداري هوازي در 
ها استفاده گردید نسبت به تیمار شاهد و نري در آنچبو

افزایش یافت که این میزان افزایش در پایداري  LB0تیمار 
با افزایش دز  LB3و  LB1 ،LB2هوازي به ترتیب در 

 200،192،144(نري روند صعودي داشت چبو-مصرف ال
که در  شدین نکته اشاره به ا در یک مقاله مروريعت). سا
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هاي متفاوت با مطالعات انجام شده بر روي سیالژ علوفه
هاي متفاوت باکتریایی مختلف ما بین استفاده از افزودنی

درصد از مقاالت بهبود در  30، 1995تا  1990هاي سال
پایداري هوازي را گزارش نمودند و سایر مقاالت یا 

ایداري هوازي نداشتند ي بر روي پریتأثافزودنی باکتریایی 
 Muck and( و یا حتی سبب کاهش آن گردیده است

Kung, 1997.(  که آزمایشی  نتایج این آزمایش با نتایج
سطح مختلف بر روي سیالژ  2نري را در چبو- افزودنی ال

 کامالً مطابقت داشت ه بودذرت مورد برسی قرار داد
)Ranjit and Kung, 2000( . ه کطی سه آزمایش متفاوت

پالنتروم -نري را به تنهایی و همراه با الچبو-افزودنی ال
روزه مورد  180و  90هاي بر روي علوفه گراس در بازه

-ه شده بود، در تمامی آزمایشات البررسی قرار داد
پالنتروم -نري هم به تنهایی و هم در ترکیب با الچبو

-سبب بهبود پایداري هوازي گردید و این پاسخ مثبت ال
 480به پایداري هوازي با افزایش دز مصرف، تا نري چبو

در مجاورت هوا ها گراس ساعت پس از قرارگیري سیالژ 
دیگري در آزمایش . )Driehuis et al., 2001( ادامه یافت
پالنتروم -نري به تنهایی و در ترکیب با الچبو-نیز اثر ال

بر روي علوفه گندم، سورگوم و ذرت مورد بررسی قرار 
تمامی تیمارها بهبود پایداري هوازي گزارش  گرفت که در

سایر نتایج این آزمایش با نتایج  ).Filya, 2003( گردید
 ;Driehuis et al., 2001( مطابقت داشتمحققین 

Weinberg et al., 1995( . نري چبو- ال ریتأثبه طور کلی
توان توسط افزایش اسید را بر بهبود پایداري هوازي می

ها و همچنین کاهش میزان باکترياستیک تولیدي توسط 
و اسید الکتیک و تجمع  ماندهیباقکربوهیدرات محلول 

  تر نیتروژن آمونیاکی تفسیر نمود.پایین
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  نتیجه گیري
افزودن تفاله پرتقال به علوفــه یونجــه پالســیده شــده 

نهایی سیالژ و افــزایش کربوهیــدرات  pHبه کاهش   منجر
دهاي چــرب فــرار، الیــاف نــامحلول در محلول، کــل اســی

شوینده اسیدي و در طرف مقابل ســبب کــاهش پایــداري 
هوازي و پروتئین خــام نســبت بــه تیمــار شــاهد گردیــد. 
افزودنی باکتریایی نیز سبب بهبود پارامترهاي تخمیــري و 
افزایش کیفیت کلــی ســیالژ گردیــد. افزودنــی باکتریــایی 

 رفتن ســطح مصــرفی رفت با باالگونه که انتظار می همان
سبب افزایش پایداري هوازي سیالژ نهایی گردید. با توجه 

گونــه نتیجــه  توان ایــنبه نتایج ذکر شده به طور کلی می
 گیري نمود کــه اســتفاده از یــک منبــع کربوهیــدراتی بــه
عنوان منبعی قابل استفاده براي جمعیت باکتریایی مفید و 

ژ بــا کیفیــت از هــاي باکتریــایی در تهیــه ســیالیا افزودنی
یونجه، به دلیل کمبودهاي ایــن گیــاه ارزشــمند ضــروري 

  است. 
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Abstract 
 
This study was conducted to study the effects of LALSIL inoculants (Lactobacillus Buchneri 40788: LAB) on 

laboratory characteristics and aerobic stability in alfalfa wilted and chopped into 2 cm of average length with 
orange pulp silage. Experimental treatments were 1: wilted alfalfa with no additive (control), 2: wilted alfalfa 
and orange pulp (at a ratio of 70 to 30 percent) with no inoculant, 3: treatment 2 plus 1.5×108 cfu/g of LALSIL 
inoculants, 4: treatment 2 plus 3.0×108 cfu/g of LALSIL inoculants, and 5: treatment 2 plus 4.5×108 cfu/g of 
LALSIL inoculants. Experimental treatments were ensiled in triplicate laboratory mini silos for 90d at room 
temperature. The data were analyzed as a completely randomized design. The pH of all silages was less than 
4.55, but pH was significantly higher for control (P<0.05). Addition of orange pulp and bacterial inoculants to 
wilted alfalfa caused a significant increase in water soluble carbohydrate (WSC) and total volatile fatty acids 
(tVFA) (P<0.05). The least amount of aerobic stability of was for the treatment 1 and most one was for treatment 
5 (56 and 200h after exposure to air, respectively). Results suggest that orange pulp and bacterial inoculants 
could improve quality of alfalfa silage by altering the availability of WSC, the rapid decline pH and limiting the 
proliferation of yeasts and fungi. 
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