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 Introduction: This study was conducted to investigat the effect of different levels of addition of 

lactobacillus plantarum inoculant of common reed silage and also to compare this silage with corn 

silage in a compeletly randomized design with 8 treatments and 4 replication. Treatments included 

of common reed silage without inoculation, common reed silage with bacterial inoculation (2.5 

mg/kg DM) and other treatments were inoculants silages with addition bacteria in 25, 50, 75 and 

100 percent above of commercial amount, respectively and corn silage with or without bacterial 

inoculation (2.5 and 0 mg/kg DM).  

Materials & Methods: Inoculated common reed silage and corn silage were ensiled in laboratory 

silos (2-L- plastic jars). At the end of ensilage duration and sampeling of silge, laboratory analysis 

included pH, DM, CP, IVDMD, IVOMD and VFA's of silages were down. 
Result: Results of this experiment indicated that inoculants of common reed silage with different 

levels of lactobacillus bacteria had significant effect on pH, ash and In vitro digestibility (p<0.05) 

but did not influence CP and VFA's (p>0.05). Inoculation of corn silage did not influence pH, CP, 

In vitro digestibility, propionic acid and butyric acid (p>0.05) but it had significant effect on ash 

and acetic acid of silages (p<0.05). 
Conclusion: According to results of experiment and considering studied factors and the 

inoculation influences on In vitro digestibility, pH and VFA's, it seems that bacterial inoculation 

of common reed silage with 75 percent above of standard level had the best results and this addition 

level is recommended.  
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 و( به هنگام تهیه سیالژ علوفه نی پالنتاروم الکتوباسیلوس) بررسی افزودن سطوح مختلف باکتری

 مقایسه آن با سیالژ ذرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمدرضا مشایخی

 
 

 فول، ایران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دز   

 چکیده  کلمات کلیدی
 سیلو کردن 
 تلقیح باکتریایی 
 علوفه نی سیالژ 

 علوفه ذرت سیالژ
 

مایشی در الژذرت، آزشده و مقایسه آن با سیجهت بررسی اثر افزودن سطوح مختلف باکتری الکتوباسیلوس به علوفه نی سیلو مقدمه: 

ژ نی با ون افزودن باکتری، سیالرار انجام شد. تیمارها شامل سیالژ علوفه نی بدتک 4و  تیمار 8تصادفی با  قالب طرح آماری کامالً

افزودن  ترتیب سیالژ نی باعدی بهباساس ماده خشک( و تیمارهای  کیلوگرم بر گرم درمیلی  5/2) سطح توصیه شده افزودن باکتری در

دن رت با افزوکتری و سیالژذین سیالژ ذرت بدون افزودن باچندرصد باالتر از مقادیر توصیه شده و هم 100و  75، 50، 25مقادیر 

 باکتری در سطح توصیه شده بودند.

. ی تهیه شدندپالستیکی دو لیتر هایصورت آزمایشگاهی و درون ظرفبه آوری شده و سیالژ ذرتنی عملسیالژهای  ها:مواد و روش

اسیدهای  وهضم آزمایشگاهی خام، قابلیتخشک، پروتیین، مادهpH یریگگیری از سیالژها، اندازهدر پایان مدت سیلو کردن و نمونه

 .ها انجام شدچرب فرار نمونه

، خاکستر pHنی، روی مقدار نتایج آزمایش نشان دادکه افزودن سطوح مختلف باکتری الکتوباسیلوس جهت تلقیح سیالژ علوفهنتایج: 

 دار نبود. ای چرب فرار سیالژ نی معنیثرات آن روی پروتیین خام و اسیده، ولی ا(>05/0P)دار داشته هضم اثرات معنیو قابلیت 

الژ علوفه ید پروپیونیک و اسید بوتیریک سیو مقادیر پروتیین خام، قابلیت هضم، اس pHدار روی چنین تلقیح باکتریایی اثرات معنیهم

 دار بود.ذرت نداشت ولی اثرات آن روی مقدار خاکستر و اسید استیک معنی

چرب  و اسیدهای pH لیت هضم،نتایج آزمایش و اثراتی که تلقیح میکروبی روی مقادیر قاب در مجموع با توجه به گیری و بحث:نتیجه

 ست.نی سیلوشده قابل توصیه ا ر از سطح استاندارد به علوفهدرصد باالت 75مقدار رسد تلقیح باکتریایی بهنظر میبه ،فرار داشته است
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 قدمهم
يا  هاآبگير، استان خوزستانغربی ب و جنوبدر جنو

، وجود شوندكه اصطالحاً هور ناميده میوسيع طبيعی  هایتاالب
ی لوئ (،Phragmites australis) نیها آنگياهان عمده دارند كه 

(Typha australis) چوالن و (Scirpus maritimus) باشند. می
چرای مستقيم موردمنطقه  در موجود هایگاوميش توسط اين گياهان

صورت دستی كه توسط اهالی منطقه بهو يا اين گيرندقرار می
 هشوند. علف نی از خانوادمحل دامداری منتقل میشده و بهبرداشت

زمينی و دارای ريزوم يا ساقه زير ها بودهایتك لپه هرد زير و هاگراس
ع و با گياه نی در هورهای منطقه از اسفند ماه شرو باشد. رشدمی

 و تر شده و تا اواخر تير ماه ادامه يافتهافزايش درجه حرارت سريع
. ذرت مشهورترين گياه گروه غالت است (1) رودبه گل می پائيز در

 گيرد. همانند سايرمنظور تهيه سيالژ مورد استفاده قرار میكه به
 خشك كل گياه ذرت با باال رفتن سن افزايشها ميزان مادهگرامينه

طور نسبی عکس علوفه گرامينه، قابليت هضم ذرت بهبر ولی يابدمی
ماند. اگرچه، كيفيت برگ و ساقه با افزايش سن ثابت باقی می

از  كه هايابد اما اين امر از طريق افزايش نسبت دانهكاهش می
 مقدار پروتيين گردد.هضم بااليی برخوردار هستند جبران می قابليت

ها در گرمسيری گرامينه هایگونه آب در لمحلو هایكربوهيدرات و
تر است. مرحله رشد فاكتور های مناطق معتدله پايينگونه با مقايسه

 برقراری صورت ميزان پروتيين علوفه اثر دارد. دراصلی است كه بر

 اسيد كنندههای توليدباكتری سيلوسازی، شرايط مناسب طی فرآيند
 هایميکروارگانيزم كه كنندمی دیاسي حدی تا را محيط سرعتبه الكتيك

نامطلوب، قادر به ادامه حيات نبوده و درنتيجه، سيالژ پايدار  و رقيب
 تخمير، رشد قابل قندهای ناكافی (. مقدار2شود )كم توليد می pHبا 

 توسط مواد افزودنی كه كندهای اسيدالكتيك را محدود میباكتری

 ماده يك عنوانقند به چغندر و نيشکر مالس (. 3) شود برطرف تواندمی

 اندک مقدار دارای سيلويی مواد كهزمانی ويژهبه سيالژ،افزودنی به

نتايج . (4شود )مفيد واقع می باشند آب در حل قابل هایكربوهيدرات
 مالس بر درصد 15 كه افزودن مقدار داد آزمايش انجام شده نشان

 و افزايش فيتكي بهبود سيلوشده، باعث نی علوفه وزن خشك اساس

شود آزمايشگاهی ماده خشك و ماده آلی سيالژ نی می قابليت هضم
 كه شود فراهم برای تهيه يك سيالژ مناسب بايستی شرايطی(. 1)

سيلوشده غالب شوند.  علوفه در الكتيك های توليدكننده اسيدباكتری
مواد  (Inoculation) باكتری تلقيح اين هدفرسيدن به هایازراه يکی
ها در مناطق گراس سيالژ تهيه شده از صفت ويژه. استو شدهسيل

 احتماالً  و است استيكاسيد گرمسيری غلظت باالیگرمسيری و نيمه

 است اسيدالكتيك كنندههای توليدكمبود باكتری از ناشی ويژگی اين
 محرک عنوانهب های توليدكننده اسيدالكتيكافزودن باكتری (.5)

 شدهسلولی علوفه هديوار گذاشتن رویاثر باعث شدهسيلو مواد به تخمير

 هایباكتری جمعيت (. اگر6دهد )می افزايش را آن و قابليت هضم

 نباشد، كافی علوفه هنگام سيلوكردن روی الكتيكاسيد كننده توليد

 مورد در آزمايشات وآهسته خواهد بود. نتايج كُند  pHاُفت و كاهش روند

همين به متفاوت است های گراس سيلوشدهتلقيح باكتريايی علوفه
باكتری  از افزودن باالتری سطوح احتمال دادند كه محققين برخی دليل

 توسط شدهتوصيه مقادير معموال واقع شود چرا كه ممکن است مفيد

 بر باشد.ذرت می سيالژ اساسبر باكتريايی محصوالت كنندگانتوليد

غير مرسومی  هایعلوفه ایمصرف بر كه سطح احتمال دارد اين اساس
(. هدف از انجام اين 2) مانند نی متفاوت از مقادير توصيه شده باشد

آزمايش، بررسی سطوح مختلف افزودن باكتری الكتوباسيلوس به 
سيالژ علوفه نی و مقايسه آن با سيالژ ذرت و تعيين سطح مناسب 

 استفاده از آن در تهيه سيالژ علوفه نی بود.
 

 هاروشمواد و 
دامی مركز  علوم تحقيقات ايستگاه در و 1388 سال در آزمايش اين
انجام شد.  صفی آباد دزفول طبيعی منابع و كشاورزی آموزش و تحقيقات

خُرد  از پس و آوریجمع هويزه هور منطقه چند از نی علوفه هاینمونه
مختلف  سطوح افزودن اثر بررسی مخلوط شدند. جهت يکديگر با شدن

 سيالژذرت، با آن و مقايسه شدهنی سيلو علوفه به وباسيلوسالكت باكتری

 انجام تکرار 4 و تيمار 8 با تصادفی كامال آماری طرح قالب در آزمايش اين

 درون و صورت آزمايشگاهیبه ذرت سيالژ و شده آوریعمل نی سيالژ شد.

 سيالژ -1 شامل: تيمارها پالستيکی دو ليتری تهيه شدند. هایظرف

 باكتری افزودن با نی علوفه سيالژ-2 ،(0RBباكتری ) افزودن بدون ین علوفه

)CFU/g DM 1010×8 )(Ecosyl1MTD Lactobacillus plantarum( 
كيلوگرم بر اساس ماده  در گرمميلی 5/2) در سطح توصيه شده

با افزودن  سيالژ علوفه نی-1RB ،)3خشك( )سطح استاندارد( )
سيالژ  -4(، 2RBباالتر از سطح استاندارد )درصد  25مقدار باكتری به

درصد باالتر از سطح استاندارد  50افزودن باكتری به مقدار  با نی علوفه
(3RB ،)5- درصد باالتر  75مقدار با افزودن باكتری به نی سيالژ علوفه
مقدار سيالژ نی با افزودن باكتری به -6(، 4RBسطح استاندارد ) از

ذرت بدون  علوفه سيالژ -7 (،5RBح استاندارد )سط از درصد باالتر 100
سيالژ علوفه ذرت با افزودن باكتری در  -8 ( و0CBافزودن باكتری )

 نی تمام تيمارهای سيالژ علوفه ( بودند. در1CBسطح استاندارد )

 علوفه وزن خشك اساسبر مالس درصد 15 مقدار (6الی 1)تيمارهای 

 كردنسيلو نی جهت علوفه برداشت د.ش مخلوط و اضافه هاآن به شدهسيلو

 روز(،45) مرحله سيلوكردن پايان در .(1) شد انجام ماه ارديبهشت اواخر

شامل  مورد نظر آزمايشات و شده تهيه سيالژها از نياز مورد هاینمونه
 ماده(، Metrohm632 مدل متر  pHدستگاه )توسطpH  گيریاندازه

 هضم آزمايشگاهیقابليت و (AOAC 1990)براساس خامپروتيين خشك،

 هایچنين اسيد( و هم7و تری ) تيلی روشآلی بهخشك و مادهماده

با  Agilentشركت   HP6890مدل  GCدستگاه )توسط فرار چرب
ها توسط نرم افزار آماری ( انجام شد. دادهFIDو دتکتور  FFAPستون
SAS ایها توسط آزمون چند دامنهتجزيه آماری شده و ميانگين 

 (.8دانکن با يکديگر مقايسه شدند )
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 نتایج
 های تركيباتبه مقايسه ميانگين مربوط نتايج :ترکیبات شیمیایی      

 مقادير نظر از است. آمده 1 جدول در مختلف سيالژهای شيميايی

، ماده خشك، خاكستر و پروتيين خام بين سيالژهای pHهای ميانگين
 .(>05/0P) اشتوجودد داریمعنی اختالف آزمايشگاهی

قابليت  هایميانگينمقايسه  نتايج :آزمایشگاهی هضم قابلیت
آمده است. نتايج  2هضم آزمايشگاهی سيالژهای مختلف در جدول 

 هضم قابليتهای دار بين ميانگيندهنده وجود اختالف معنینشان

خشك سيالژهای آلی در مادهآلی و ماده ماده خشك،ماده آزمايشگاهی
ولی اين اختالفات بين سيالژهای مربوط  (>05/0P) است علوفه نی

 (.2)جدول دار نبودبه علوفه ذرت معنی
های نتايج مقايسه ميانگين 3در جدول : فرار چرب اسیدهای

داده شده است. بين  نچرب فرار سيالژهای مختلف نشا اسيدهای
تيمارها )سيالژهای آزمايشگاهی( از نظر مقادير اسيدهای چرب فرار 

 .(>05/0P)مشاهده شد 

 

 ترکیبات شیمیایی سیالژهای مختلف (1)هایمقایسه میانگین :1 جدول

 تیمار)3(
pH )پروتیین خام)درصد( خاکستر)درصد( ماده خشک)درصد 

1 a 090/4 a214/34 bc96/10 a 865/9 
2    ab043/4  ab036/34 bc89/10 a 753/9 
3   ab038/4 a450/34 b18/11 a 625/9 
4  ab037/4 b 636/33 c41/10 a 293/9 
5  bc983/3 c 018/33 a85/13 a 688/9 
6 bcd965/3 c 104/33 a40/13 a 528/9 
7     cd905/3 d 532/32 d45/6 b610 /7 
8     d893/3 d 488/32 e20/5 b905/7 

SEM)2(  145/0 263/0 314/0 430/0 

 (.    <P 05/0اختالف معنی داری با يکديگر ندارند)در هر ستون ميانگين های با حروف التين مشابه 
 ها.طای استاندارد ميانگينخ -2، ساير مقادير بر اساس وزن خشك علوفه سيلو شده می باشند.  pHبجز  -1
قسمت در  5/2ح فزودن باكتری در سطشامل سيالژ علوفه نی با ا( 1RB) 2شامل سيالژ علوفه نی بدون افزودن باكتری، تيمار ( 0RB) 1تيمار  -3

شامل سيالژ ( 3RB) 4رد، تيمار درصد باالتر از سطح استاندا 25شامل سيالژ علوفه نی با افزودن باكتری به مقدار ( 2RB) 3ميليون)سطح استاندارد(، تيمار 
درصد باالتر از  75اكتری به مقدار با افزودن ب شامل سيالژ علوفه نی( 4RB) 5درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار  50علوفه نی با افزودن باكتری به مقدار 

شامل سيالژ علوفه ذرت بدون ( 0BC) 7درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار  100شامل سيالژ نی با افزودن باكتری به مقدار ( 5RB) 6سطح استاندارد، تيمار
الی  1يالژ علوفه نی)تيمارهای باشند. در تمام تيمارهای سدر سطح استاندارد می شامل سيالژ علوفه ذرت با افزودن باكتری( 1CB) 8افزودن باكتری و تيمار 

 درصد مالس بر اساس وزن خشك علوفه سيلو شده به آن اضافه و مخلوط شد.  15( مقدار  6
 

 

 های قابلیت هضم سیالژهای مختلفمقایسه میانگین: 2 جدول

 (1)تیمار
DMD

 )درصد( (2)
OMD

 )درصد( (3)
DOMD

 )درصد( (4)
1 bc 600/31 c 840/27 cd 790/24 
2 bc 700/32 c  658/29 cbd 410/26 
3 c  226/29 c  260/26 d  320/23 
4 bc 200/34 bc 304/32 bc 940/28 
5 b  600/36 b 930/35 b  950/30 
6 bc  950/31 bc300/30 cbd 200/26 
7 a 280 /55 a  152/53 a 780 /49 
8 a 280/53 a 510/54 a 676/51 
SEM (7) 849/0 927/0 878/0 

 (.    <P 05/0در هر ستون ميانگين های با حروف التين مشابه اختالف معنی داری با يکديگر ندارند)
 3ر ميليون)سطح استاندارد(، تيمار قسمت د 5/2طح سشامل سيالژ علوفه نی با افزودن باكتری در ( 1RB) 2شامل سيالژ علوفه نی بدون افزودن باكتری، تيمار ( 0RB) 1 تيمار -1
(2RB ) 4درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار  25شامل سيالژ علوفه نی با افزودن باكتری به مقدار (3RB )درصد باالتر از  50ن باكتری به مقدار شامل سيالژ علوفه نی با افزود

 100الژ نی با افزودن باكتری به مقدار شامل سي( 5RB) 6درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار 75اكتری به مقدار شامل سيالژ علوفه نی با افزودن ب( 4RB) 5سطح استاندارد، تيمار 
ندارد ودن باكتری در سطح استاشامل سيالژ علوفه ذرت با افز( 1CB) 8شامل سيالژ علوفه ذرت بدون افزودن باكتری و تيمار ( 0CB) 7درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار 

 خلوط شد.درصد مالس بر اساس وزن خشك علوفه سيلو شده به آن اضافه و م 15( مقدار  6الی  1باشند. در تمام تيمارهای سيالژ علوفه نی)تيمارهای می
  ها.دارد ميانگينخطای استان -5قابليت هضم ماده آلی در ماده خشك به روش آزمايشگاهی.  -4قابليت هضم ماده آلی و -3قابليت هضم ماده خشك،  -2
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سیالژ های مختلف (1)مقایسه میانگین های اسید های چرب فرار :3جدول

 اسید بوتیریک اسید پروپیونیک   اسید استیک (2) تیمار
1 c 90/3 a08/1 b08/0 
2 c  07/3  ab99/0  ab68/0 

3 c  82/2 ab 03/1 b 06/0 

4 c  04/3 ab 03/0 b 44/0 

5 c  38/3 a  78 /0 ab 68/0 

6 c  05/3  ab09/0 ab 98/0 
7 a  45/13 b 38/0 ab 55/0 

8 b  71/8 ab 52/0 a 05/2 

SEM (3) 076/0 056/0 085/0 

 (.   <P 05/0در هر ستون ميانگين های با حروف التين مشابه اختالف معنی داری با يکديگر ندارند)

 باشند.اس گرم در كيلوگرم ماده خشك سيالژ مینگين های اسيدهای چرب فرار سيالژ بر اسمقاديرميا -1

قسمت در  5/2شامل سيالژ علوفه نی با افزودن باكتری در سطح ( 1RB) 2شامل سيالژ علوفه نی بدون افزودن باكتری، تيمار ( 0RB) 1 تيمار -2

شامل ( 3RB) 4درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار  25شامل سيالژ علوفه نی با افزودن باكتری به مقدار ( 2RB) 3ميليون)سطح استاندارد(، تيمار 

 75شامل سيالژ علوفه نی با افزودن باكتری به مقدار ( 4RB) 5درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار  50سيالژ علوفه نی با افزودن باكتری به مقدار 

شامل ( 0CB) 7درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار  100تری به مقدار شامل سيالژ نی با افزودن باك( 5RB) 6درصد باالتر از سطح استاندارد، تيمار

تيمارهای  باشند. در تمامشامل سيالژ علوفه ذرت با افزودن باكتری در سطح استاندارد می( 1CB) 8سيالژ علوفه ذرت بدون افزودن باكتری و تيمار 

 درصد مالس بر اساس وزن خشك علوفه سيلو شده به آن اضافه و مخلوط شد. 15( مقدار  6الی  1سيالژ علوفه نی)تيمارهای 

  

 بحث

سيالژها در تيمارهای  pHهای ميانگين: ترکیبات شیمیایی

، 983/3، 037/4، 038/4، 043/4، 090/4ترتيب اول تا هشتم به

سيالژها   pHنظرمقادير از بود. بين تيمارها 893/3و  905/3، 965/3

مربوط به  pH ترين. كم(>05/0P)داری وجودداشت اختالف معنی

 (.1بود )جدول  0RBترين آن مربوط به تيمار و بيش 1CBتيمار 
 pH تلقيح علوفه نی سيلوشده با باكتری الكتوباسيلوس باعث كاهش

ناشی از تلقيح سيالژ  pHسيالژ شد. محققين زيادی كاهش در 

(. در مقابل نتايج برخی آزمايشات 9) اندباكتريايی را گزارش كرده

سيالژ   pHدهنده عدم تاثير تلقيح باكتريايی رویانجام شده نشان

علت افزايش سيالژ ناشی از تلقيح باكتريايی به pHكاهش  (.10بود )

حافظت نتيجه م تر و دراسيد بيش دنبال آن توليدالكتيکی و به تخمير

(. 12 ،11تر از سيالژ تهيه شده در مقابل عوامل تخريبی است )بيش

كه صورتیه اين است كه تلقيح باكتريايی دردهندها نشانبرخی يافته

( اثرات مفيد خود را نشان خواهد 5همراه با افزودن مالس باشد )

داد. اختالفات بين تيمارها )سيالژها( از نظر مقادير ماده خشك و 

. بين سيالژهای علوفه نی و بين (>05/0P)داربود معنیخاكستر 

تيمارهای علوفه ذرت سيلوشده با افزودن باكتری و بدون افزودن 

نتايج داری وجود نداشت. باكتری از نظر پروتيين خام اختالف معنی

-نشانانجام شده روی سيالژ نی با افزودن مالس و باكتری آزمايش 

در افزايش ميزان  ز افزودن مالسدار ناشی ااثرات معنی دهنده

اثرات افزودن باكتری  در مقابل( >05/0P) بود هاالژپروتئين خام سي

 pH .(1) دار نبودمعنی افزايش در مقدار پروتيين خام سيالژها نظر از

درصد ماده خشك علوفه سيلوشده دارد، مناسب سيالژ بستگی به

اشد، حد متوسط كه هرچه درصد ماده خشك علوفه زيادتر بطوریهب

pH  قابل قبول نيز باالتر خواهد بود. براساس جدول ارزشيابی سيالژ

 حاضر آزمايش در كهاين( و با توجه به13و ماده خشك ) pHروش به

باشند همه می 09/4تر از كم pHتمامی سيالژهای آزمايشی دارای 

گيرند. سيالژهای تهيه شده در رديف سيالژهای بسيار خوب قرار می

شود از نظر پروتيين خام بين مشاهده می 1كه در جدول چنانهم

داری اختالف معنی ذرت علوفه سيالژهای و نيز بين نی علوفه سيالژهای

داری از نظر وجود نداشت. اگرچه بين دو گونه گياهی اختالف معنی

گونه گياهی  دو بين ناشی از اختالف كه شودشده مشاهده می صفت ياد

افزودن باكتری  با در ارتباط گزارشات نتايج برخالف برخی باشد. اينمی

پروتيين خام و مقدار ازت آمونياكی سيالژ  توام روی صورتهو مالس ب

است كه افزودن باكتری  حاكی( در مقابل گزارش ديگری 3) باشدمی

داری روی پروتيين خام و مقدار همراه و يا بدون مالس اثر معنیبه

 (. 14يلوها در مقايسه با سيلوی كنترل نداشت )نيتروژن آمونياكی س

 قابليت هضم آزمايشگاهی مقايسه :آزمایشگاهی هضم قابلیت

ترين كه بيش دهندمی (، نشان2)جدول علوفه نی با يکديگر سيالژهای

درصد(، قابليت هضم ماده  60/36مقادير قابليت هضم ماده خشك )

 95/30ماده خشك ) درصد( و قابليت هضم ماده آلی در 93/35) آلی

 0RBو تيمار 4RBتيمار بين اگرچه باشد.می 4RB تيمار درصد( متعلق به

داری وجود )شاهد( از نظر قابليت هضم ماده خشك اختالف معنی
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های ماده آلی و ماده آلی ندارد ولی اين اختالف از نظر قابليت هضم

نجام (. نتايج آزمايشات ا>05/0Pباشد )دار میدر ماده خشك معنی

های گراس در مورد اثر تلقيح باكتريايی روی قابليت هضم علوفه شده

سيلوشده متفاوت است. افزودن باكتری اسيدالكتيك به يك نوع 

روی قابليت هضم آزمايشگاهی  داریاثر معنی (Kikuyu grass) گراس

كه گزارش ديگری حاكی ( درحالی3ماده خشك و ماده آلی نداشت )

هضم ماده آلی ناشی از افزودن الكتوباسيلوس  از بهبود در قابليت

چنين محققين ديگری (. هم15باشد )پالنتاروم به سيالژ گراس می

درصد  2/4ميزان پايين )به حل قابل هایدارای كربوهيدرات محصوالت

نتايج (. 6ماده خشك( را برای تلقيح ميکروبی مفيدتر دانستند )

 نشانزودن مالس و باكتری انجام شده روی سيالژ نی با افآزمايش 

مالس در افزايش ميزان پروتئين  ناشی از افزودن دارمعنی اثرات دهنده

دار نبود. خام سيلوها بود ولی اثرات افزودن باكتری از اين نظر معنی

از طرفی اثرات متقابل مالس و باكتری روی مقدار پروتئين خام مواد 

يك آزمايش نشان داد كه نتايج  .(1) (>05/0P) دار بودسيلويی معنی

داری قابليت هضم مواد آلی، نيتروژن، طور معنیهتلقيح ميکروبی ب

 سلولز علوفه سيلوانرژی، ديواره سلولی و ديواره سلولی بدون همی

درصد بهبود  8/2و  5/1، 3/2، 6/4، 7/1مقدار ترتيب بهشده را به

از سيالژ  دنبال استفاده(. علت بهبود عملکرد حيوان به10دهد )می

 آزمايشات طور واضح مشخص نشده است ولی نتايجهتلقيح شده ب

های الكتيك اسيد پروبيوتيکی باكتری اثرات احتماالً كه دهندمی نشان

علوفه، موجب اين امر شده باشد. يك فرضيه  شده برای تلقيح استفاده

های الكتوباسيلوس، ممکن های خاصی از باكتریاين است كه گونه

های شکمبه در جهت افزايش كوشی با ميکروارگانيزمرات هماست اث

دنبال آن حيوان داشته باشند. اين اثر با توجه به عملکرد شکمبه و به

عنوان مکمل ههای زنده استفاده شده بميکروب"ها پروبيوتيك تعريف

خوراكی كه روی حيوان ميزبان، اثرات مفيدی از طريق بهبود تعادل 

 (. 16تواند توجيه شود )می "گذارندای میميکروبی روده برج

ميانگين مقدار اسيداستيك، اسيد : اسیدهای چرب فرار

)تيمارهای  پروپيونيك و اسيدبوتيريك در تيمارهای سيالژ علوفه نی

گرم ماده گرم در كيلو 49/0و  0/ 67، 21/3ترتيب به اول تا ششم(

داری وجود معنی ياد شده اختالف هایميانگين بين و سيالژ بود خشك

بين سيالژهای علوفه نی و سيالژهای ذرت از نظر مقدار  نداشت، ولی

چنين بين تيمارهای داری وجود داشت هممعنی اختالف اسيداستيك

0CB  1وCB دار بوداختالفات معنی (05/0<P) از نظر مقدار اسيد .

 0RB پروپيونيك بين سيالژهای علوفه نی و سيالژهای ذرت )تيمار

ولی بين  (P>05/0) وجود داشت داریمعنی اختالف (0CBتيمار با 4RBو

اسيد  مقدار دار بود. از نظراختالفات غيرمعنی 1CBو  0CBتيمارهای 

 و 0RB ،2RBبوتيريك بين سيالژهای علوفه نی و سيالژهای ذرت )

3RB 1باCBداری وجود داشت( اختالف معنی (05/0<P)  ولی بين

(. تلقيح 3 دار نبود )جدولالفات معنیاخت 1CBو  0CBتيمارهای 

تری های الكتوباسيلوس دارای سرعت بيشسيالژ با باكتری باكتريايی

الكتيك تر و اسيددارای اسيد استيك كم بوده و معموالً pH كاهش در

(. آزمايش انجام شده دراين زمينه نشان داد كه 17تر هستند )بيش

بی باعث افزايش جمعيت گروه كنترل، تلقيح ميکرو مقايسه با در

درمقايسه با  1/7×910های الكتوباسيلوس درسيالژ )باكتری
910×3/2 1-CFUg( شد )سيلو كردن مناسب و وجود  (. در شرايط17

تواند های قابل حل كافی، استفاده از تلقيح ميکروبی میكربوهيدرات

خصوصيات تخمير را بهبود ببخشد و در سيلوهايی كه در آن از 

داری نيتروژن آمونياكی، طور معنیهيکروبی استفاده شد بتلقيح م

اسيدالكتيك باالتری داشته  ميزان و ترو اسيدبوتيريك كم اسيداستيك

 (. در آزمايشی16در مقايسه با ساير سيلوها شد ) pHكاهش  موجب و

و  (Orchardgrass) اورچادگراس هایعلوفه برداشت مختلف هایزمان

 همراه با افزودن هاآن سيلوكردن و بار(هفته يك يونجه )به فاصله هردو

 اين آنزيم سلوالز و تلقيح باكتريايی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج

اسيداستيك، اسيدپروپيونيك و  ميزان كاهش دهندهنشان آزمايش

اسيدبوتيريك و در مقابل افزايش ميزان اسيدالكتيك و قابليت هضم 

ها بود. نتايج اين تفاده از افزودنیدنبال اسآزمايشگاهی سيالژها به

دليل ويژگی اختصاصی بودن و اثرات غير محققين نشان داد كه به

های گياهی مختلف، موقع استفاده يکسان تلقيح باكتريايی روی گونه

ترين محصولی كه بيش بايستمی سيالژ، برای بيولوژيکی هایافزودنی از

(. در آزمايش 18) شود تخابان علوفه سيلوشده دارد را برای سودمندی

همراه تلقيح باكتريايی سيالژ علوفه گندم ديگری افزودن آنزيم به

در مراحل مختلف رشد )مراحل شيری و خميری دانه(  برداشت شده

درصد ماده خشك در  83/0به  04/1كاهش اسيداستيك از  باعث

 مرحله شيری شد ولی در مرحله خميری دانه اثری روی مقدار اسيد

دست آمد و مقدار هحد صفر ب بوتيريك درك نداشت. مقدار اسيداستي

و در مرحله خميری  37/4به 78/3اسيدالكتيك در مرحله شيری از 

ماده خشك سيالژ افزايش يافت  درصد براساس 73/3به  08/3از  دانه

(. اختالف بين نتايج آزمايش حاضر از نظر اثر تلقيح باكتريايی 11)

يدهای چرب فرار علوفه نی و ذرت سيلوشده روی تغييرات مقدار اس

دليل تفاوت از نظر نوع واريته گياهی و منطقه جفرافيايی به احتماالً

 در مورد مطالعه و بالطبع جمعيت ميکروبی گياهان مورد نظر باشد. با

گرفتن فاكتورهای مورد مطالعه و اثراتی كه تلقيح ميکروبی روی  نظر

ين خام و اسيدهای چرب فرار داشته ، پروتيpHمقادير قابليت هضم، 

 75مقدار های الكتوباسيلوس بهرسد افزودن باكترینظر میاست، به

شده  ( به علوفه نی سيلو4RBدرصد باالتر از سطح استاندارد )تيمار 

 در مقايسه با سيالژ ذرت مفيد باشد.
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