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موم بر ترکیب شیمیایی، تأثیر استفاده از افزودنی اسید استیک و عصاره الکلی بره

های تولید گاز سیالژ قصیل جو در تغذیه پایداری هوازی، جمعیت میکروبی و فراسنجه
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 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

خصوصیات تخمیری  بر ترکیب شیمیایی، آلی )اسید استیک( اسید و مومبره الکلی عصارهثیر استفاده از أبررسی ت منظورمطالعه حاضر به

علوفه برداشت شده جو در مرحله خمیری توسط  .شده استدر قالب طرح کامالً تصادفی انجام  جو قصیل علوفه سیلو شدهگاز  های تولیدفراسنجه و

ت صورکیلوگرم به 3های نایلونی به وزن شده در سه تکرار برای هر زمان در کیسه های برداشتشد. علوفه متر خردسانتی 2-3چاپر به قطعات حدود 

افزودنی )شاهد(،  بدون جو شده سیلو علوفه (1عبارت بودند از:  یشیآزما یمارهایتروز سیلو شدند.  45و  21، 7، 3، 1دستی فشرده و برای مدت 

 رصدد 1استیک ) اسید+جو شده سیلو علوفه( 3و  تازه( علوفه کیلوگرم هر ازای به میکرولیتر 500موم )بره عصاره الکلی+جو شده سیلو علوفه( 2

 و ترینپایین .(>05/0P) داشت وجود داریمعنی اختالف pH و خشک ماده نظر از آزمایشی بین تیمارهای که داد نشان ماده خشک(. نتایج

(. در مقایسه با تیمار شاهد تیمارهای دارای اسید >05/0P) شد مشاهده تیمار شاهد استیک و اسید در تیمار دارای ترتیببه pH مقدار باالترین

 3ساعت(. تیمار دارای اسید استیک در روزهای  18و  40ترتیب داری پایداری هوازی را بهبود بخشیدند )بهطور معنیموم بهستیک و عصاره برها

هیچ جمعیت قارچی در تمامی تیمارها  45و  21حال، در روزهای (. با این>05/0Pیت قارچ را داشت )معترین جپس از سیلو کردن، پایین 7و 

و  2/337ترتیب آوری شده با اسید استیک باالترین پتانسیل تولید گاز )بهام پس از سیلو کردن، سیالژ عمل45و  21ده نشد. در روزهای مشاه

دار در غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت موم منجر به افزایش معنیدر مقابل استفاده از عصاره الکلی بره ،لیتر( را داشتمیلی 2/347

 ایمالحظه قابل تاثیر مومبره الکلی که افزودن اسید استیک و عصارهبا این داد که نشان نتایج کلی،رطوماده آلی و انرژی قابل متابولیسم شد. به هضم

 .دندیبخش بهبود را یهواز یداریپاداری طور معنیاما به نداشتند، ای سیالژ جوهیتغذ ارزش بر

   شیمیایی ترکیب تولید گاز، موم،بره الکلی ارهعص جو، قصیل سیالژ کلمات کلیدی:

 Javad_bayat@yahoo.com سنده مسئول:پست الکترونیکی نوی* 
 

 

 

 

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.124977   

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                                                         سال دوازدهم، شماره 4، زمستان 1399 



  پایداری....ر ترکیب شیمیایی، موم بتأثیر استفاده از افزودنی اسیداستیک و عصاره الکلی برهکشاورزگلپر و همکاران                         

112 

 مقدمه

های تولید سیالژ موفق بستگی به کیفیت تخمیر توسط باکتری       

های غیرهوازی شروع کردن، میکروارگانیسم دنبال سیلومفید دارد. به

کنند. تغییرات در به رشد و رقابت برای مواد غذایی قابل دسترس می

باشد. موفقیت یا نقص تخمیر بعدی بسیار حیاتی می روز اول برای چند

ای بوده های اسیدالکتیک اولیهطور طبیعی دارای باکتریها بهعلوفه

(Muck ،1987که مهم )عهده دارند. ترین نقش در تخمیر علوفه را به

های محلول کربوهیدات شده و با تبدیل رون سیالژ فعالد هااین باکتری

در آب، تولید اسیدالکتیک کرده و با این کار محیط سیلو را اسیدی 

های موجود بر روی ها تنها میکروارگانیسمکنند. اما این باکتریمی

بار مانند کلستریدیا های زیانگیاه نبوده و انواع بسیار زیادی از باکتری

توانند ها بر روی گیاهان نیز حضور داشته که میر و کپکهمراه مخمبه

پس از سیلو کردن باعث  pHسبب فساد در سیلو شوند. کاهش سریع 

ترتیب ادامه زندگی برای اسیدی شدن محیط سیلو شده و بدین

ها امکان نداشته و با ها و کپکرسان و قارچهای زیانمیکروارگانیسم

رسان، سبب حفظ کیفیت های زیانسمتوقف فعالیت این میکروارگانی

(. Pahlow ،1991؛ Muck ،1996شوند )سیالژ و پایدار ماندن آن می

های الکتیک به تعداد اندک و سویههای مفید تولیدکننده اسیداکتریب

تر نند با سرعت مناسب در زمان کمتواباشند در نتیجه نمیمتفاوتی می

تخمیر کامل علوفه سیلو شده را انجام دهند و نتیجه آن از دست رفتن 

بخشی از مواد خشک و مغذی و کاهش ارزش غذایی سیلو خواهد بود. 

هدف اصلی در  اند.هایی به بازار آمدهبرای جبران این ضعف، افزودنی

های اسیدالکتیکی در فرآیند که باکتری ها این استاستفاده از افزودنی

به ، منجرpHتخمیر غالب شده و با تولید اسیدالکتیک و کاهش سریع 

سیالژ شامل مواد خوراکی،  هایخوب شوند. افزودنی تشکیل یک سیالژ

باشند. اضافه کردن های باکتریایی میاوره، مالس، اسیدها و افزودنی

 pHهای محلول، اتدلیل افزایش دسترسی کربوهیدرمواد افزودنی به

عنوان دهد. قندها بهسیلو را کاهش و اسیدالکتیک آن را افزایش می

های تولید کننده اسیدالکتیک مصرف شده و سوبسترا توسط باکتری

و همکاران،  Bolsenدهند )می سیلو را کاهش pHاسیدالکتیک  با تولید

یک ( و اسیدپروپیونBroderick ،1992و  Nagel(. اسیدفرمیک )1996

(Britt  ،ازجمله اسید1975و همکاران )که در بسیاری  های آلی هستند

از مطالعات منجر به بهبودی در کیفیت سیالژ و پایداری هوازی سیالژ 

 دلیل اثراتهای گیاهان داروئی بهاستفاده از اسانس و عصاره اند.شده

 رهامخم ها،باکتری از ایعمده مقابل گروه در هاآن میکروبیضد مثبت

دنبال بررسی توانایی این ها موجب شده است که محققین بهقارچ و

 Chavesمواد برای کنترل و بهبود فرآیندهای تخمیری در شکمبه  )

؛ مقصودلو و همکاران، 2008و همکاران،  kung؛ 2012و همکاران، 

ای مشاهده شد که اسانس دارچین، پونه و ( برآیند. در مطالعه1395

گیری پایداری هش جمعیت مخمرها در هنگام اندازهپرتقال موجب کا

یکی  (.2012و همکاران،  Chavesهوازی سیالژ گیاه کامل جو گردید )

باکتریال و ضدقارچی دارد، های بیولوژیکی که خاصیت ضداز افزودنی

های چون اسانس گیاهان دارویی فعالیتموم همباشد. برهموم میبره

ها، ها )شامل باکتریاز میکروارگانیسمضدمیکروبی علیه طیف وسیعی 

موم حاوی بره (.2007و همکاران،  DeVecchi) دارد ها(و ویروس هاقارچ

های فالونوئید، ها )آگلیکونفنولانواع ترکیبات شیمیایی مانند پلی

ها(، کتون و هاالکل فنولیک، آن، آلدئیدهای و استرهای فنولیک اسیدهای

ها، استروئیدها، اسیدهای آمینه و ترکیبات ارینکوم ترپن، هایکوئینون

موم ترکیب شیمیایی (. گرچه برهBankova ،2000باشد )غیرآلی می

دارویی  چندمنظوره هایفعالیت متعدد مطالعات دهد،می نشان را متفاوتی

اکسیدانی ضدباکتری، ضدقارچی، ضدویروسی و آنتی هایفعالیت مانند:

این مطالعه،  انجام از هدف (.2008و همکاران،  Seidel) است کرده را ثابت

های موم بر ترکیب شیمیایی، فراسنجهبررسی تأثیر عصاره الکلی بره

گاز و قابلیت هضم سیالژ قصیل جو و مقایسه آن با افزودنی اسید  تولید

 تنی بود.آلی )اسید استیک( در شرایط برون

 

 هامواد و روش

های در این مطالعه نمونه عصاره:آوری نمونه و تهیه جمع       

آوری جمع گلستان استان در واقع مینودشت شهرستان ارتفاعات موم ازبره

بعضی تغییرات  با (2007و همکاران،  Alencar) مومبره گیریعصاره شد.

موم حاصل در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. بره

گرم  10ت پودر درآمد. سپس مقدار صوربا استفاده از نیتروژن مایع به

صورت متری بهموم حاصل با استفاده از توری یک میلیاز پودر بره

درصد مخلوط شد.  96لیتر متانول میلی 100جداگانه آسیاب و با 

دقیقه محلول  30 و پس از منتقل حاصل به دستگاه اولتراسونیک مخلوط

( فیلتر و محلول 41ه عصاره متانولی با استفاده از کاغذ واتمن )شمار

گراد( درجه سانتی -5استخراج شده در طول شب و در دمای فریزر )

به دستگاه تبخیرکننده  حاصل دوباره فیلتر و عصاره شد. سپس دارینگه

 شد منتقل دقیقه 30 مدتبه گرادسانتی درجه 42 تقریبی دمای در چرخان

 گردید. دارینگه چالیخ در استفاده تا زمان و گردیده جدا حالل الکلی تا

 و خصوصیات تخمیری: شیمیایی ترکیب سیلو و تعیین تهیه       

ای در درصد از مزرعه 30علوفه کامل قصیل جو با ماده خشک حدود 

اطراف شهرستان مینودشت در مرحله خمیری برداشت و توسط چاپر 

متری خرد شد. علوفه برداشت شده در سه سانتی 5تا  2به قطعات 

صورت دستی فشرده های پالستیکی، برای هر زمان، بهدر کیسهتکرار 

ها در آب دیونیزه حل و با اسپری دستی به و سیلو شدند. افزودنی

روی علوفه قصیل جو اسپری شدند. مقادیر مساوی از آب دیونیزه نیز 

 کار برده شد. سیلوهای پر شده کامالا برای تیمار شاهد به
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روز  45و  21، 7، 3، 1ری و برای مدت دابسته و در دمای اتاق نگه

گونه سیالژ جو بدون هیچ (1شدند. تیمارهای آزمایشی شامل:  دارینگه

میکرولیتر به  500موم )( شاهد+عصاره الکی بره2افزودنی )شاهد(، 

درصد ماده  1( شاهد+اسیداستیک )3ازای هر کیلوگرم علوفه تازه( و 

ری شدن زمان معین سیلو خشک علوفه سیلویی( بودند. بعد از سپ

 باز از بعد ها با هم مخلوط شدند. بالفاصلهکردن، سیلوها باز و نمونه

 شده سیلو ماده هر پایینی و میانی سطوح باالیی، از سیلوها کردن

 گرم 50های سیالژ، نمونه pHگیری منظور اندازهشد. به بردارینمونه

هموژنیزه  کنمخلوط مقطر توسط لیتر آبمیلی 450از هر نمونه با

آن بالفاصله با استفاده از  pHشد. پس از صاف نمودن عصاره حاصل، 

( ثبت شد. برای Metrohmشرکت  ،691 )مدل متر دیجیتالpHدستگاه 

لیتر از نمونه عصاره صاف میلی 10تعیین نیتروژن آمونیاکی، مقدار 

ه و در نرمال افزود 2/0شده گرفته و معادل حجم آن اسید کلریدریک 

داری شد. میزان نیتروژن گراد نگهدرجه سانتی -20فریزر با دمای 

هیپوکلریت تعیین گردید  -ها با استفاده از روش فنلآمونیاکی نمونه

(Broderik  وKang ،1980بدین .) منظور از دستگاه اسپکتروفتومتر

نانومتر جهت قرائت جذب نوری استفاده شد. مقدار  630در طول موج 

رم از هر نمونه جهت تعیین درصد ماده خشک در آون )دمای گ 100

، AOACساعت قرار داده شد ) 48مدت گراد( بهدرجه سانتی 105

های سیلو پس از منظور تهیه مخلوطی یکنواخت، نمونه(. به1990

آسیاب با توری  گراد با استفاده ازدرجه سانتی 60دمای  در کردن خشک

اده خشک، پروتئین خام و خاکستر به متری آسیاب شدند. میک میلی

(، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف 1990)AOAC روش 

( 1991) و همکاران Soest Van روش طبق در شوینده اسیدی نامحلول

Hedge (1962 ) و  Hofreiterهای محلول براساس روشو کربوهیدرات

 با استفاده از معرف آنترون تعیین شد. 

گیری پایداری هوازی، برای اندازه گیری پایداری هوازی:اندازه       

خوبی مخلوط ام، محتوای هر سیلو به45بعد از باز کردن سیلوهای روز 

. شده و مقدار سه کیلوگرم برداشت و در داخل ظرف قرار داده شد

سپس روی هر ظرف با دو الیه پارچه )کاهش تبادل دما با محیط و 

بار، ده شد. دمای سیلوها هر دو ساعت یکجلوگیری از آلودگی( پوشان

گراد از دمای محیط باالتر شود، تا زمانی که دمای آن دو درجه سانتی

 (.2002و همکاران،  Ashbellگیری و ثبت شد )اندازه

میکروبی  جمعیت تعیین برای سیالژها: میکروبی جمعیت تعیین       

سیلوها در  ها و جمعیت قارچ( درب)شمارش کلی میکروارگانیسم

گیری بعد از سیلو کردن باز و اقدام به نمونه 45و  21، 7، 3روزهای 

از محیط کشت  هامنظور برای تعیین جمعیت کل باکتریگردید. بدین

های تهیه شده پس از ( استفاده شد. محیط کشتNAنوترینت آگار )

دقیقه  15مدت به سلیسیوس درجه 120 دمای )اتوکالو در سازیسترون

اتمسفر( به پلیت استریل منتقل گردید )هر تیمار دارای  5/1فشار و 

پلیت بود( سپس از نمونه سیلوی میکس  2تکرار و هر تکرار دارای  3

لیتر آب میلی 9شده در شرایط استریل یک گرم برداشته شد و با 

زدن کامل پپتون، سوسپانسیون اولیه تهیه گردید. پس از آن با هم

با آب پپتون تهیه شد.  1:15رقت بعدی با فاکتور  هایها، سرینمونه

میکرولیتر به هر محیط کشت  20ها ترتیب از هر کدام از رقتبدین

ها صورت دو تکرار در هر پلیت تلقیح شده، سپس پلیتاختصاصی به

ساعت منتقل  24مدت درجه سلسیوس و به 37به انکوباتور در دمای 

ها از انکوباتور خارج شد و شمارش شدند. بعد از اتمام این مدت، پلیت

برای  (.Torrie ،1980و  Steelها روی پلت انجام گرفت )کلنی باکتری

و در لوله آزمایش  شده برداشته آسیاب گرم از نمونه ها یکقارچ شمارش

مدت یک ساعت هلیتر آب مقطر استریل مخلوط و بمیلی 10حاوی 

میکرولیتر  100ید. سپس داری گردصورت ساکن در آزمایشگاه نگهبه

های حاوی از مایع رویی برداشته و توسط سوآب استریل در پلت

 برای ایجاد کشت داده شد. (SDAمحیط کشت سابرو دکستروز آگار )

با  خانهدر گرم شده داده کشت هایپلیت ها،آن رشد بهینه شرایط

بعد  هاشدند. در نهایت پلیت دارینگه گرادسانتی درجه 25 -27دمای 

ها روی پلت ساعت از انکوباتور خارج شد و شمارش کلنی قارچ 72از 

 (. 2004و همکاران،  Khosraviانجام گرفت )

برای انجام آزمایش تولید  تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی:       

(. Steingass ،1988و  Menkeگاز از آزمون تولید گاز استفاده شد )

دار نژاد داالق نر )سه ساله( فیستولراس گوسفند  3مایع شکمبه از 

شکمبه و قبل از وعده تغذیه صبحگاهی  مختلف هایبخش از (5/1±43)

آوری شد. ذرات درشت مایع شکمبه با عبور دادن از چهار الیه جمع

گراد درجه سانتی 39ماری با دمای پارچه متقال جدا شده و در یک بن

غذیه شدند. بزاق مصنوعی داری تقرار گرفتند. حیوانات در سطح نگه

لیتر از میلی 30مخلوط شد.  2:1تهیه و با شیرابه شکمبه با نسبت 

خشک  نمونه گرممیلی 200 حاوی ایشیشه هایویال داخلمحلول به این

های )چهار تکرار در سه ران( ریخته شد. تولید گاز در زمان آسیاب شده

باسیون توسط ساعت انکو 96و 72، 48، 36، 24، 12، 8، 6، 4، 2

دستگاه مبدل فشارسنج ثبت شد. حجم خالص گاز با کاستن میانگین 

 های دارای نمونه حاصل شد.های بالنک از ویالگاز تولیدی ویال

انجام شد P=b(1-e-ct) ها با کمک معادله تجزیه و تحلیل داده       

(Ørskov  وMcDonald ،1979)  در این معادله فراسنجهb  گاز تولیدی

ساعت(،  در لیتر)میلی گاز تولید نرخ ثابت c لیتر(،)میلی تخمیر قابل بخش از

t  زمان انکوباسیون بر حسب ساعت وP لیتر( میزان گاز تولیدی )میلی

 Menkeروش  ماده آلی براساس هضم باشد. قابلیتنظر می مورد در زمان

ش ( و انرژی قابل متابولیسم براساس رو1( )رابطه 1979و همکاران )

Menke  وSteingass (1988،) ( و اسیدهای چرب کوتاه 2 )رابطه
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تخمین زده  (3 )رابطه Makkar (2005،)روش  با استفاده از زنجیر

  شدند.

ازای لیتر بهساعت )میلی 24تولید خالص گاز در  GPدر این معادالت، 

 Ashپروتئین خام )برحسب درصد(،  CP1خشک(،  ماده گرممیلی 200

 باشد. می خشک( ماده کیلوگرم)گرم بر خام پروتئین CP2 و خاکستر مقدار

ترکیب شیمیایی، پایاری هوازی، جمعیت میکروبی و  هایبرازش داده

نسخه SAS افزار آماری نرم GLMهای تولید گاز با رویه فراسنجه

مدل آماری  زیر ( و در قالب طرح کامالا تصادفی انجام شد. رابطه1/9)

                    Yij=μ+Ti+eij                      :دهدطرح را نشان می

میانگین کل،  μمقدار مشاهده شده در هر صفت،  Yijدر این رابطه 

Ti  اثر تیمار وeij ها با باشد. مقایسه میانیگناثر خطای آزمایش می

 درصد انجام شد.  5استفاده از روش دانکن در سطح 
 

 نتایج

مربوط به ترکیب شیمیایی عصاره الکلی  نتایج شیمیایی: ترکیب       

های مختلف ی قصیل جو در زمانموم و اسید بر ترکیب شیمیایبره

ن تیمارهای نشان داده شده است. بی 1پس از سیلو کردن در جدول 

موم در مقایسه با استیک و عصاره الکلی برهآوری شده با اسیدعمل

طورکلی، (. به>05/0Pتری داشتند )تیمار شاهد ماده خشک پایین

ه خشک را سیلو کردن قصیل جو در مقایسه با علوفه تازه مقدار ماد

کاهش داد. از نظر مقدار خاکستر خام و پروتئین خام بین تیمارهای 

داری پس از سیلو کردن اختالف معنی 21و  3، 1آزمایشی در روزهای 

(. مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی در >05/0Pوجود داشت )

آوری شده با اسید آلی در مقایسه با دو تیمار دیگر در تیمار عمل

روز اول  7در  pHپس از سیلو کردن باالتر بود. کاهش  3و  1 روزهای

پس از سیلو کردن در تیمار اسید استیک از شیب تندتری برخوردار 

( مقدار کاهش 62/6اولیه علوفه جو ) pHکه در مقایسه با طوریبود؛ به

واحد  29/1و  8/1، 04/1موم و اسید آلی به ترتیب در تیمار شاهد، بره

های پس از سیلو مقدار نیتروژن آمونیاکی در تمام زمان بود. از نظر

داری وجود نداشت کردن بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

(05/0p>.) 

نتایج حاصل از تاثیر پایداری هوازی و جمعیت میکروبی:        

موم و اسید استیک بر پایداری هوازی در شکل افزودن عصاره الکلی بره

ترین ت. از نظر پایداری هوازی تیمار شاهد پاییننشان داده شده اس 1

و تیمار دارای افزودنی اسید استیک باالترین میزان پایداری هوازی را 

 3(. تیمار دارای افزودنی اسید استیک در روزهای >05/0Pداشتند )

ترین جمعیت قارچی را داشت در مقایسه با دو تیمار دیگر پایین 7و 

(05/0P<با این .)پس از  45و  21ر همه تیمارها در روزهای حال، د

سیلو کردن هیچ جمعیت قارچی مشاهده نشد. تیمار شاهد در روزهای 

جمعیت قارچی  ترتیبترین بهکردن باالترین و پایین پس از سیلو 7و  3

سو با و باکتریایی را داشت. نتایج حاصل از جمعیت میکروبی هم

س از سیلو کردن بود. های پ( در طی زمان1)جدول  pHتغییرات 

موم شرایطی بینابینی با تیمار آوری شده با عصاره الکلی برهسیالژ عمل

 شاهد و تیمار دارای اسید استیک داشت. 

نتایج حاصل از افزودن عصاره الکلی های تولید گاز: فراسنجه       

های تولید گاز سیالژ قصیل جو در موم و اسید استیک بر فراسنجهبره

( نشان داد در مقایسه 2ای مختلف پس از سیلو کردن )جدول هزمان

با علوفه تازه، سیالژ قصیل جو در تمامی تیمارها از پتانسیل تولید 

گاز، غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، انرژی قابل متابولیسم و 

تری برخوردار بودند. تیمار شاهد در قابلیت هضم ماده آلی پایین

ام پس از سیلو کردن، دارای غلظت 7در روز  مقایسه با سایر تیمارها

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل 

ام پس از سیلو 45و  21(. در روزهای >05/0Pمتابولیسم باالتری بود )

باالترین پتانسیل تولید  استیکآوری شده با اسید کردن، سیالژ عمل

موم منجر به افزایش عصاره الکلی بره در مقابل استفاده از ،گاز را داشت

دار در غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ماده معنی

طورکلی، با افزایش زمان پس از آلی و انرژی قابل متابولیسم شد. به

تیمارهای سیلو کردن قابلیت هضم ماده آلی روند کاهشی نشان داد. 

 ترکیب شیمایی کامالا  سیلو شده در مقایسه با علوفه تازه از نظر

گذار بوده است. در تاثیر متفاوت هستند که در مقدار تولید گاز کامالا

این مطالعه سیالژ قصیل جو در مقایسه با علوفه تازه از پتانسیل تولید 

 تری برخوردار بود.های تخمیری پایینگاز و فراسنجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OMD (%)=14.88+0.899 GP+0.45 CP1+0.065 Ash :(1رابطه )  
   ME (MJ/kg DM) = 2.20+0.136 GP +0.0574 CP2  :(2رابطه )  
                    SCFA (mmoL) = -0.00425 + 0.0222 GP  :(3رابطه )  
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 موم و اسید استیک بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات تخمیری سیالژ قصیل جورهتاثیر استفاده از عصاره الکلی ب :1جدول 

های راتکربوهید

 محلول در آب
NH3 pH 

الیاف نامحلول در 

 شوینده خنثی

الیاف نامحلول در 

 شوینده اسیدی

پروتئین 

 خام

خاکستر 

 خام
 *تیمارها ماده خشک

 روز پس از 

 سیلو کردن

53.40 - 6.62 54.53 30.13 10.82 1.371 
  علوفه تازه 05/27

39.39 0.91 a6.48 56.87 28.93 b 10.33 b 10.87 a.5342 1 

1 

34.29 0.89 a6.27 60.27 38.20 a 10.69 a11.82 b 83.42 2 

38.85 0.87 b5.69 60.27 35.47 b 10.26 a 12.04 c22.28 3 

1.66 0.108 0.918 1.33 3.262 0.04 0.180 0.292 SEM 

0.13 0.96 0.01< 0.199 0.2 <0.01 0.01< 0.01< 
P-value 

30.68 0.84 a5.92 b56.40 ab 31.33 b 10.55 b 11.28 a25.36 1 

3 

29.88 0.82 a5.84 b6.535 a 38.80 a 11.17 a 12.63 b23.55 2 

31.24 0.89 b4.82 a 61.33 b 0.333 b 10.74 b11.54 b24.11 3 

0.81 0.063 0.025 0.804 2.429 0.106 0.21 0.233 SEM 

0.53 0.738 <0.01 0.01< 0.092 .0160 <0.01 0.01< 
P-value 

24.88 0.86 a5.58 57.33 31.33 a10.74 11.50 a24.76 1 

7 

21.38 0.77 b4.82 5.735 335.3 a11.15 12.09 b23.47 2 

24.53 0.84 c4.33 9.735 1.533 b10.06 11.89 ba23.79 3 

1.19 0.063 0.060 1.641 2.113 0.147 0.231 0.297 SEM 

0.15 0.636 <0.01 0.296 0.381 <0.01 0.262 .0510 
P-value 

ab 22.54 0.83 a 4.27 57.13 31.67 ba10.73 a11.57 a24.97 1 

21 

a 26.20 0.95 b4.13 5.135 27.60 a11.13 b10.71 ba23.39 2 

b20.70 1.12 b 4.11 0.735 32.67 b10.61 a 11.95 b.1523 3 

1.35 0.105 0.297 2.010 5.095 0.119 0.180 0.396 SEM 

0.07 0.232 <0.01 0.149 0.767 0.05 <0.01 .0440 
P-value 

22.40 0.81 a4.10 60.20 34.33 10.80 11.68 a24.80 1 

45 

21.52 0.86 b3.95 61.00 37.80 10.95 11.83 b23.59 2 

20.27 0.92 c3.84 9.735 4.073 10.74 12.26 b23.23 3 

1.02 0.060 0.017 1.372 2.50 0.100 0.179 0.188 SEM 

0.72 0.483 <0.01 0.810 0.536 0.37 0.133 <0.01 P-value 

 .>P)05/0) باشنددار میشترک دارای اختالف معنیهای هر ستون با حروف غیرممیانگین : سیالژ جو + اسید استیک.3: سیالژ جو +عصاره الکلی بره موم و 2: سیالژ جو بدون افزودنی، 1تیمارها: 

   
 پایداری هوازی و جمعیت میکروبی سیالژ قصیل جو بر موم و اسیداستیکعصاره الکلی برهتأثیر استفاده از  :1شکل 
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 سیلو شدههای های تولید گاز علوفهبر فراسنجه و اسیداستیک مومعصاره الکلی برهتأثیر استفاده از  :2جدول 

OMD5 ME4 SCFA3 C2 )a+ b)1 روز پس از سیلو کردن *تیمارها 

  علوفه تازه 358.83 0.0285 0.78 7.09 46.38

45.05a 6.89a 0.75a 0.0185b 330.87 1 

1 

42.28b 6.45b 0.69 b 0.0175b 316.45 2 

44.20a 6.75a 0.73a 0.0215a 315.80 3 

0.35 0.06 0.01 0.005 8.78 SEM 

0.01>  0.01>  0.01 0.0225 0.481 P-value 

44.42 6.78 0.73 0.019a 315.87b 1 

3 

43.09 6.58 0.70 0.012b 353.90a 2 

44.20 6.75 0.73 0.021a 314.50b 3 

0.75 0.12 0.02 0.0008 8.46 SEM 

0.46 0.46 0.49 0.01>  0.0745 P-value 

45.98a 7.02a 0.77a 0.0185 330.60 1 

7 

43.16 b 6.59 b 0.70b 0.0160 331.90 2 

43.05 b 6.57 b 0.70b 0.0180 317.55 3 

0.27 0.04 0.007 0.0008 8.16 SEM 

>0.01 >0.01 >0.01 0.244 0.484 P-value 

44.27a 6.76a 0.73a 0.018ab 309.12b 1 

21 

45.16a 6.90a 0.75a 0.020a 306.70b 2 

42.20b 6.44 b 0.68b 0.014b 337.20a 3 

0.37 0.06 0.009 0.001 8.31 SEM 

>0.01 >0.01 >0.01 0.01>  0.013 P-value 

41.68 ab 6.36 ab 0.66 ab 0.018a 305.95b 1 

45 

42.79 a 6.53 a 0.69a 0.017a 313.70ab 2 

40.94b 6.24 b 0.64b 0.012b 347.20a 3 

0.48 0.08 0.01 0.001 7.73 SEM 

0.09 0.091 0.07 0.01>  0.062 P-value 

( نرخ تولید گاز 2لیتر در گرم ماده خشک(، ( پتانسیل تولید گاز )میلی1 : سیالژ جو + اسیداستیک.3: سیالژ جو +عصاره الکلی بره موم و 2: سیالژ جو بدون افزودنی، 1تیمارها:  *

 (قابلیت هضم ماده آلی )درصد ماده خشک(.5گرم ماده خشک(، در کیلو( انرژی قابل متابولیسم )مگا ژول 4مول(، ( اسیدهای چرب کوتاه زنجیر )میلی3لیتر در ساعت(، )میلی
 .)P>05/0) باشنددار میهای هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیمیانگین **

 

 بحث 

در بسیاری از مطالعات با افزودن اسیدهای ترکیب شیمیایی:        

 زارش کردند )قورچیخشک را گ مقدار ماده در سیالژ افزایش استیک به

 و همکاران، Florek؛ 2004و همکاران،  Kung ؛1391همکاران،  و

فرآیند تخمیر بیان  کردن و محدود pHکه علت آن را کاهش  (2004

(. مقادیر خاکستر و پروتئین خام 2006و همکاران،  Slottnerکردند )

داری معنی کردن اختالفات سیلو از پس 21 تا روز مطالعه مورد سیالژهای

 45حال در روز کردند، با اینداشتند، اما از روند خاصی تبعیت نمی

پس از سیلو کردن بین تیمارهای آزمایشی از نظر ترکیب شیمیایی 

هیچ اختالفی وجود نداشت. بین تیمارهای مختلف از نظر نیتروژن 

داری های پس از سیلو کردن اختالف معنیآمونیاکی در تمام زمان

که مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی تحت ا اینوجود نداشت. ب

ها قرار نگرفت، اما از نظر عددی در مقایسه با علوفه تازه تاثیر افزودنی

ترین زمان پایین در سریع pHباالتر بود. در تهیه سیالژ، رسیدن به 

ممکن در مراحل اولیه فرآیند سیلو کردن برای کاهش ریسک ناشی 

ها و های نامطلوب مانند کلستریدیا، قارچماز رشد میکروارگانیس

، pHباشد. گزارش شده است که سرعت آنتروباکترها بسیار مهم می

 53/0تا  32/0کاهش برای دماهای مختلف سیلوی جو دامنه آن از 

(. در Hristov ،2002و  Mc Allisterباشد )درصد در هر ساعت می

بود که روند  62/6 اولیه علوفه برای سیلو کردن pHاین مطالعه، 

موم کاهشی آن در تیمارهای دارای افزودنی اسید استیک و عصاره بره

در هفت روز نخست پس از سیلو کردن از شیب تندتری برخوردار بود. 

تر اتالف در مواد مغذی در سیلو تا زمان قبل از رسیدن به مرحله بیش

موم تاثیر بره باشد. در مقایسه با تیمار شاهد، افزودن عصارهتثبیت می

)به جز سه روز نخست( داشت. کاهش در  pHداری بر کاهش معنی

pH توان به وجود ترکیبات موم را میدر نتیجه استفاده از عصاره بره

ها، اسیدهای آمینه و ها، کومارینفنولموثره موجود در آن نظیر پلی

م (. فالوونوئیدها بخش اعظMarcucci ،1995استروئیدها نسبت داد )

موم دهند که در واقع جزء فعال برهموم را تشکیل میقسمت رزینی بره

داری معنیاکسیدانتی، ضدباکتریایی و باشند و بیشتر خواص آنتیمی
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و همکاران،  Kung) و ذرت (2012و همکاران،  Chaves) جو سیالژ pH در

پایین در مراحل  pHترین تاکید مطالعات، رسیدن به ( شد. بیش2008

یه فرآیند سیلو کردن جهت کاستن از ریسک رشد کلستریدیاها و اول

. در نتیجه، نشان داده شد باشدهای نامطلوب میسایر میکروارگانیسم

. باشدمعیار مفیدی برای ارزیابی فساد سیلو  تواندمی pHکه افزایش در 

 pHکه یابد زمانیحال، گزارش شده است که پایداری افزایش میبا این

معمولی در  pHیابد، اما در زمان مشابه، در یک کاهش می 3به  6از 

و  Pittاثر بسیار جزئی بر پایداری داشت ) pH، 5تا  7/3سیلو یعنی 

 (.1991همکاران، 

 

گزارش شده است که تیمار اسیدفرمیک به شکل پاشیدن آن بر 

کاهش نیتروژن  موجب تواندمی کردن و آماده سیلو شده تازه بریده گراس

آمونیاکی غیرپروتئینی و بهبود ارزش غذایی برای نشخوارکنندگان 

(. تیمار علوفه یونجه در سیالژ 1991و همکاران،  McDonaldباشد )

  

  

  

 
پس از سیلو کردنروند تولید گاز تیمارهای آزمایشی در روزهای مختلف : 2شکل   
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تری نسبت به غیرتیمار کم pHو مقدار  3NHبا اسیدفرمیک غلظت 

تر شده یا کنترل )شاهد( بود و میزان نیتروژن محلول در آب نیز بیش

(. 1978و همکاران،  Barry؛ Brunswick ،1997و  Lancasterبود )

وفه یونجه پژمرده شده با اسیدفرمیک داده شده است که تیمار عل نشان

و استیک  و میزان غلظت اسیدالکتیک داشته pH کاهش تری براثر بیش

فرمیک مالحظه شده با اسید تیمار نسبت به گروه در گروه شاهد تریکم

و همکاران  Vatandoost(. در مطالعه Broderick ،1992و  Nagelشد )

داری قصیل جو افزایش معنیبا افزودن اسید آلی به سیالژ  و (2010)

سو با نتایج در مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی گزارش شد. هم

پرتقال  و دارچین کوهی، پونه گیاهی هایاین مطالعه، افزودن اسانس

الیاف نامحلول در  تاثیری بر غلظت الیاف نامحلول در شوینده خنثی،

و همکاران،  Chavesجو نداشتند ) سیالژ سلولز هم شوینده اسیدی و

های محلول تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی کربوهیدرات غلظت (.2012

 Vatandoost( و 2012و همکاران ) Chavesقرار نگرفت که در توافق با 

( بود. با افزایش روزهای پس از سیلو کردن غلظت 2010و همکاران )

های تروند کاهش نشان داد. کربوهیدرا در آب محلول هایکربوهیدرات

های تولیدکننده اسیدالکتیک باکتری در آب سوبسترا الزم برای محلول

( با افزودن 1395کنند. در مطالعه مقصودلو و همکاران )را فراهم می

های زمان افزایش با محلول هایکربوهیدرات غلظت داروئی گیاهان اسانس

د، پس از سیلو کردن روند کاهشی داشت، اما در مقایسه با تیمار شاه

تاکنون در  دارای اسانس از مقادیری باالتری برخوردار بودند. تیمارهای

موم بر فرآیندهای تخمیری سیالژ گزارشی خصوص تاثیر عصاره بره

ترکیبات موجود  حال ممکن است بینبا این ،وجود ندارد علمی در منابع

موم و اسانس گیاهان داروئی تشابهاتی وجود داشته باشد، در عصاره بره

موم را با مطالعاتی که از اسانس توان برخی از خصوصیات عصاره برهمی

ترکیب شیمیایی  300 از بیش کرد. مقایسه کردند، استفاده داروئی گیاهان

، Capassoو  Castaldoشده است ) توصیف متنوع هایموم با ریشهبره در

برای بهبود خصوصیات  های سیلویی عمدتاا(. ترکیبات افزودنی2002

ای و افزایش عمر های سیلو شده، بهبود ارزش تغذیهتخمیری علوفه

و  Carr؛ 2006و همکاران،  Kunkleشوند )ماندگاری استفاده می

 (. 1984همکاران، 

مطالعه پایداری  در این: پایداری هوازی و جمعیت میکروبی       

و عصاره الکلی  استیکآوری شده با اسیدهوازی در تیمارهای عمل

داری مقایسه با تیمار شاهد بهبود یافت. نگه در داریمعنی طورموم بهبره

سازی یا هوازی در طول تخمیر سیلو در طی فاز ذخیرهشرایط بی

شت در داری شرایط پایداری هوازی در طی فاز برداانبارداری و نگه

(. هنگامی 1996و همکاران،  Bolsenحفظ کیفیت سیلو اهمیت دارد )

های گیرد برخی از میکروارگانیسمکه سیالژ در معرض هوا قرار می

طلب شروع به فعالیت متابولیکی و تولید گرما کرده و مصرف فرصت

مواد غذایی از سیلو را شروع کرده که سرانجام فساد سیلو را در پی 

پایداری هوازی موجب اتالف مواد مغذی خوراک، کاهش  دارد. کاهش

 Hoffmanتر گاوهای شیری )وری کممواد مغذی خوراک و بهره مصرف

گردد. ( می2002و همکاران،  Carr( و گوشتی )Ocker ،1997و 

 هوازی شرایط تحت سیلو در میکروبی نامطلوب هایگونه از بسیاری

 نتیجه در. کندمی تخمیر آب و کربن اکسید دی به را اسیدالکتیک

 عامل که هاییمیکروارگانیسم رشد و پیشرفت سیلو pH افزایش باعث

در  (.1991و همکاران،  McDonald) شوندمی هستند، سیلو فساد

 در ساعت( 160 تا 120هوازی ) پایداری توجه قابل ای بهبودمطالعه

( علوفه تر وزن درصد 2/0 تا 1/0) کم غلضت با شده تیمار ذرت سیالژ

شده  گزارش بودند، پروپیونیک اسید بافر محتوای که افزودنی چندین

ام پس از سیلو 7و  3در روزهای  .(2004و همکاران،  Kungاست )

 استیکهای کل و قارچ در تیمارهای دارای اسیدباکتری جمعیت کردن،

ترتیب باالتر و موم در مقایسه با تیمار شاهد بهو عصاره الکلی بره

ام 45و  21حال، نتایج نشان داد که در روزهای تر بود. با اینپایین

ها( ها )کپکپس از سیلو کردن هیچ قارچی مشاهده نشد. قارچ

هستند که در سیلو هنگامی که اکسیژن  یوکاریوتی هایمیکروارگانیسم

 طوربه که قارچ مختلف هایکنند. گونهموجود باشد توسعه پیدا می

 فوزاریوم، سیلیوم،پنی گونه به متعلق است شده جدا سیلو از منظم

باشد می تریکودرما و آرترینیوم آبسیدیا، بایسوکالمیز، ماکور، آسپرژیلوس،

(Jonsson ،؛ 1990 و همکارانNout  ،1993و همکاران.) موجب هاقارچ 

 هامایکوتوکسین تولید به توجه با و هدش خوراکیخوش و غذایی ارزش کاهش

در این گذارد. می حیوان و انسان سالمت بر نفیم اثر هاآن توسط

سو جمعیت باکتریایی کل هم مطالعه، کاهش جمعیت قارچی و افزایش

 های محلول در آب بود.و کربوهیدرات pHبا روند کاهشی 

تولید گاز بین تولید گاز و  تکنیکدر : های تولید گازفراسنجه       

رو در وجود دارد، از این قابلیت هضم ماده خوراکی همبستگی باالیی

ترکیب شیمیایی  تاثیر تنها تحت که گاز تولیدی این تکنیک با این فرض

هر گونه تغییر  ،(1979و همکاران،  Menkeماده خوراکی قرار دارد )

آوری عمل ولی مشابه خوراکی در بین تیمارهای با ماده گاز تولید مقدار در

کیب شیمیایی تیمارها مربوط توان به تغییر در ترشده متفاوت را می

در بخش ترکیب شیمیایی مشاهده شد، تیمارهای  طورکههمان دانست.

 سیلو شده در مقایسه با علوفه تازه از نظر ترکیب شیمایی کامالا 

گذار بوده است. در تاثیر متفاوت هستند که در مقدار تولید گاز کامالا

ازه از پتانسیل تولید این مطالعه سیالژ قصیل جو در مقایسه با علوفه ت

تری برخوردار بود. در تیمارهای های تخمیری پایینگاز و فراسنجه

سیلو شده با افزایش زمان پس از سیلو کردن از مقدار تولید گاز به 

سو با افزایش صورت غیرخطی کاسته شده است که این کاهش هم

نده مقادیر الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوی
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های محلول در آب در تیمارها اسیدی و کاهش غلظت کربوهیدرات

. بین مقادیر الیاف نامحلول در شوینده خنثی و (1388)هرمزی، بود 

 و نرخ تولید گاز همبستگی پتانسیل با اسیدی نامحلول در شوینده الیاف

الیاف نامحلول در  میزان در عبارت دیگر کاهشوجود دارد. به منفی

 گاز افزایش باعث ثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدیشوینده خن

(. این تغییر در ترکیب 2000و همکاران،  Sommart) شودمی تولیدی

های میکروارگانیسم فعالیت خاطرسیلو کردن به تیمارها در طی شمیایی

باشد. در این مطالعه نرخ تولید های تخمیری سیلو میدرگیر در فرآیند

ترین کاهش در نرخ سیلو شده کاهش یافت و بیش هایگاز در علوفه

 گزارش بود.  محققان استیکو تولید گاز مربوط به سیالژ دارای اسید

الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده  که کردند

 شوندمی هضم شکمبه هایمیکروب توسط که هاییکربوهیدرات اسیدی،

و همکاران،  Mahalaدهند )می هشکا را گاز تولید نرخ و میزان

موم و عصاره الکلی بره استیکدر این مطالعه بین افزودنی اسید (.2007

از نظر تأثیر بر غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ماده 

که طوریبه ،آلی و انرژی قابل متابولیسم الگوی مشابهی وجود نداشت

تیمار داری عصاره الکلی پس از سیلو کردن  7و  3، 1در روزهای 

تری داشت. با این موم در مقایسه با دو تیمار دیگر مقادیر پایینبره

ام این مقادیر در تیمار دارای 45و  21حال در سیلوهای روزهای 

داری باالتر بود. در توافق با نتایج این طور معنیموم بهعصاره الکلی بره

ادند که استفاده از ( نشان د1395مطالعه مقصودلو و همکاران )

پس از سیلو کردن در  3های رزماری، رازیانه و زنیان در روز اسانس

پس از سیلو کردن  21مقایسه با تیمار شاهد تاثیر نداشت، اما در روز 

 بر بودن تاثیرتاثیر داشت. شاید علت این امر را بتوان به زمان کامالا

ها دانست. تا به سها یا اسانگذاری ترکیبات موثره موجود در عصاره

موم بر فرآیندهای تخمیری خصوص تاثیر عصاره برهای درحال مطالعه

تر بر سیلو انجام نشده است و مطالعات اندک صورت گرفته هم بیش

باشد. با این ای در شرایط آزمایشگاهی میفرآیندهای تخمیری شکمبه

ه با تأثیر توان مشابموم را میحال، ساز و کار تأثیر عصاره الکلی بره

های گیاهان داروئی از نظر داشتن ترکیبات موثره یا عصاره و اسانس

های نمونه در دهندهاجزای تشکیل 300بیش از  یونوفرها مشابه دانست.

موم مانند فالونوئیدها، ایزوفالونوئیدها، اسیدهای معطر و مختلف بره

جزای اصلی رسد ترکیبات فنولی انظر میاند. بهها شناسایی شدهترپن

موم هستند های برههای بیولوژیکی و دارویی نمونهمسئول فعالیت

(Bankova ،2009.) های مختلف مختلف، زنبورها گونه هایدر زیستگاه

کنند، در نتیجه ترکیب موم انتخاب میعنوان منبع برهگیاهی را به

یی حال، از ترکیب شیمیاباشد با اینموم بسیار متغیر میشیمیایی بره

خصوص فعالیت به توجهبیولوژیکی قابل موم، همیشه فعالیتمختلف بره

ویروسی اکسیدانتی و ضدآنتی یاختگی،تکضد قارچی،ضد میکروبی،ضد

و همکاران،  Seidel؛ 2004و همکاران،  Kumazawaشود )مشاهده می

موم، استرس اکسیدانی اجزای برهچنین فعالیت آنتیهم (.2008

اهش داده و شرایط بهتری برای رشد میکروبی شکمبه اکسایشی را ک

و همکاران،  Cattaniکنند )و در نتیجه افزایش فرآیند تخمیر فراهم می

موم در مقایسه با اند که عصاره بره(. برخی مطالعات نشان داده2012

های تیمار شاهد، در مجموع تولید گاز نهایی را برای کربوهیدرات

حال، در (. با این2004و همکاران،  Stradiottiالیافی کاهش داد )

که بر تولید گاز شکمبه و موم بدون اینای نشان داده شد برهمطالعه

پذیری ماده آلی در شرایط آزمایشگاهی تأثیر منفی داشته باشد، تجزیه

(. 2011و همکاران،  Morsyتأثیر کاهشی بر مقدار تولید متان داشت )

موم ( استفاده از عصاره الکلی بره1397در مطالعه ایری و همکاران )

پتانسیل تولید گاز را تحت تاثیر قرار داد. در مطالعه حاضر با افزایش 

زمان پس از سیلو کردن پتانسیل تولید گاز در مقایسه با علوفه تازه 

توان علت آن را به تغییر در ترکیب شیمایی روند کاهشی داشت که می

دانست. با افزایش زمان پس از سیالژها در طی سیلو شدن مرتبط 

سیلو کردن غلظت ترکیبات دیواره سلولی روند افزایشی داشت که این 

خوبی در مقدار نرخ تولید گاز مشهود است. با توجه به ماهیت مساله به

ترکیب شیمیایی ماده خوراکی جمعیت میکروبی در شکمبه تحت 

استفاده از عصاره  حال در برخی از مطالعاتگیرد. با اینتأثیر قرار می

های الیافی موم در مقایسه با تیمار شاهد تولید گاز را در خوراکبره

(. برخی تحقیقات گزارش 2004و همکاران،  Stradiottiکاهش داد )

موم غلظت کل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در کردند که عصاره بره

 35درصد علوفه و  65گاو هلشتاین تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 

در این  (.2004و همکاران،  Stradiottiدرصد کنسانتره را افزایش داد )

در مقایسه با تیمار دارای عصاره  استیکمطالعه، تیمار دارای اسید

ام، از 45و  21موم و تیمار شاهد برای سیالژهای روزهای الکلی بره

تری پتانسیل تولید گاز باالتر و غلظت اسید چرب کوتاه زنجیر پایین

رخوردار بود. در نشخوارکنندگان اسیدهای چرب فرار منبع اصلی ب

، Patraها مطلوب نیست )انرژی بوده که کاهش در مقدار تولید آن

سو با نتایج این مطالعه، نشان داده شده است که تعداد (. هم2011

ها، غلظت کل اسیدهای چرب ها با ترکیبات آنمحدودی از اسانس

باشد انگر بهبود در قابلیت هضم خوراک میفرار را افزایش داده که نش

)Benchaar  ،نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  (.2008و همکاران

موم تاثیر قابل و عصاره الکلی بره استیکاسید که استفاده از افزودنی

های تخمیری و تولید گاز ای بر ترکیب شیمیایی، فراسنجهمالحظه

جمعیت میکروبی سیالژ  حال،. با اینسیلو شده قصیل جو نداشت علوفه

ها قرار در روزهای نخست پس از سیلو کردن تحت تاثیر این افزودنی

داری طور معنیموم بهو عصاره الکلی بره استیکگرفت. افزودنی اسید

 پایداری هوازی در علوفه سیلو شده جو را بهبود بخشیدند.
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Abstract 
 A study was conducted to evaluate the effect of addition alcoholic extract of propolis and 

organic acid (acetic acid) on chemical composition, fermentation characteristic and gas 

production parameters of barley silage in a complete randomized design. Whole crop barley was 

harvested and chopped with a conventional forage harvester under farm condition to length  

of 2-3 cm. Representative of barley forage samples were packed manually, in triplicate into 

plastic bags and were stored at ambient temperature and allowed to ensile for 1, 3, 7, 21 and 45 

days. The following treatments were applied to the forage samples: 1) barley silage without any 

additives (control), 2) control + alcoholic extract of propolis (500 µl/kg of fresh forage) and 3) 

control + acetic acid (1% of DM). Results showed that there were differences among treatments 

on DM content and pH (p<0.05). The highest and lowest pH was related to barley silage treated 

with organic acid and control treatment, respectively. Compared with control treatment, barley 

silage treated with acetic acid and alcoholic extract of propolis improved (40 and 18 h, 

respectively) aerobic stability (p<0.05). The fungi count was lowest in organic acid treatment on 

days 3 and 7 (p<0.05). However, the fungi population was not observed on days 21 and 45 after 

ensiling in all treatments. Organic acid treated barley silage had highest gas production potential 

and in contrast, using alcoholic extract of propolis increased ME, OMD and SCFA content. 

Generally, obtained results showed that although organic acid and alcoholic extract of propolis 

as additives had not considerably effect on nutritive value of barley silage, but they improved 

aerobic stability (p<0.05). 
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