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چکیده
هدف از این طرح بررسی اثرات افزودنی تجاری اللسیل (الکتوباسیلوس بوچنری) بر روی خصوصیات شیمیایی سیالژ یونجه مکمل شده
با مالس یا تفاله پرتقال بود .تیمارهای آزمایشی شامل  )1علوفه یونجه (تیمار شاهد) )2 ،علوفه یونجه به همراه افزودنی باکتریایی  3×108 cfuبر
گرم )3 ،علوفه یونجه به همراه تفاله پرتقال )4 ،علوفه یونجه به همراه تفاله پرتقال و افزودنی باکتریایی  3×108 cfuبر گرم )5 ،علوفه یونجه به
همراه  5درصد مالس )6 ،علوفه یونجه به همراه 5درصد مالس و افزودنی باکتریایی  3×108 cfuبر گرم بودند .علوفه یونجه در مرحله گلدهی
برداشت و پس از  24ساعت پالسیده شدن به همراه تفاله پرتقال با سطح ذکر شده اللسیل با نسبت وزنی  2100گرم یونجه پالسیده و 760گرم
تفاله پرتقال به مدت  90روز سیلو گردید .دادههای بدست آمده در قالب طرح آماری کامالً تصادفی با  3تکرار تجزیه و تحلیل گردید .افزودن
تفاله پرتقال ،مالس و افزودنی باکتریایی سبب ایجاد تغییرات معنیداری در ماده خشک نسبت به تیمار شاهد گردید ( pH .)p>0/05تمام نمونهها
کمتر از  4/55بود اما  pHتیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود ( .)p<0/05افزودن تفاله پرتقال ،مالس و مکمل باکتریایی به یونجه
پالسیده سبب افزایش معنیدار کل اسیدهای چرب فرار شد ( .) p<0/05افزودنی باکتریایی اللسیل به همراه تفاله پرتقال یا مالس با در دسترس
قرار دادن کربوهیدرات قابل تخمیر برای الکتوباسیلها و کاهش سریع  pHو محدود نمودن رشد مخمرها و قارچها منجر به بهبود کیفیت سیالژ
حاصله میگردد.
کلمات کلیدی :افزودنی باکتریایی ،تفاله پرتقال ،سیالژ یونجه ،شاخص کیفی ،کربوهیدرات محلول
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولm_besharati@hotmail.com :
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مقدمه
يونجه با نام علمي ( (Medicago sativaدر اغلب مناطق جهان
گسترش يافته و از آن بهعنوان ملكه گياهان علوفهاي نام برده
ميشود .براساس تحقيقات انجام شده ميزان کاهش ماده خشك و
ارزش غذايي يونجه از زمان برداشت تا مرحله مصرف در حدود 26-54
درصد متغير گزارششده است .يكي از راههاي جلوگيري از کاهش
ارزش غذايي سيلو کردن يونجه ميباشد ذخيره و نگهداري بهروش
سيلو براساس ايجاد شرايط بيهوازي در  pHپائين استوار است که
نتيجه آن فرآيندهاي ميكروبيولوژيكي و بيوشيميايي و تخمير بيهوازي
ميباشد .ميزان تخمير بستگي به قابليت استفاده مواد تخمير شونده
و ظرفيت بافري در علوفه سيلويي دارد .از حدود  30تا  40سال پيش
افزودن منابع کربوهيدراتي و افزودني باکتريايي براي بهبود کيفيت
سيالژ مورد بررسي قرار گرفته است .تفاله مرکبات ،تفاله گوجهفرنگي،
تفاله سيب ،تفاله چغندرقند و بقاياي حاصل از پوستگيري پسته از
جمله فرآوردههاي فرعي بخش صنايع تبديلي و کشاورزي است که
بهعنوان منبع بالقوهاي جهت تغذيه دام معرفي ميشوند .اين مواد
بسته به فصل توليد ميوه در کارخانهها مربوطه توليدشده و عمدتاً
بدون استفاده دور ريخته ميشوند که موجب آلودگي محيطزيست
ميگردند (سيدمومن .)1382 ،قرار گرفتن سيالژ در معرض هوا در
زمان خوراکدهي سبب فساد سيالژ ميگردد .مخمرهايي که قادر به
متابوليزه کردن اسيدالکتيك هستند اولين عامل بروز فساد محسوب
ميشوند که سبب افزايش  pHميشوند که اين تغييرات نيز محرکي
جهت رشد ساير ميكروارگانيسمهاي مضرر در سيالژ است (،Woolford
1990؛  Kleinschmitو  )2006 ،Kungکه در نهايت سبب کاهش توليد
دام بهدليل کاهش ارزش مواد غذايي يا بروز مسموميت ميگرددMuck .
( )1996براي اولينبار بيان کرد که استفاده از الکتوياسيلوس بوچنري
سبب بهبود پايداري هوازي سيالژ ميگردد ( Kleinschmitو ،Kung
 .)2006از آن زمان تاکنون پژوهشهاي بسياري توسط بسياري از
محققين بر روي اين ميكروارگانيسم صورت گرفته که اثبات گرديده
است که الکتوباسيلوس بوچنري از طريق تبديل غيرهوازي اسيدالکتيك
به اسيداستيك سبب افزايش مقاومت سيالژ نسبت به فساد هوازي
ميگردد ( Oude Elferinkو همكاران .)2001 ،هدف از اين آزمايش
بررسي اثرات افزودني تجاري اللسيل (الکتوباسيلوس بوچنري) بر
روي خصوصيات شيميايي و پايداري هوازي سيالژ يونجه مكمل شده
با تفاله پرتقال يا مالس در مقياس آزمايشگاهي بود.

مواد و روشها
سيلوهاي آزمايشي در مرداد ماه سال  1394در آزمايشگاه تهيه شدند.
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علوفه يونجه چين دوم در مرحله گلدهي برداشت و همراه با تفاله
پرتقال بهصورت دستي به اندازههاي تئوريكي  2/5سانتيمتري خرد و
بهمدت  24ساعت در دماي اتاق پالسيده شد .تيمارهاي آزمايشي شامل
 )1علوفه يونجه (تيمار شاهد) )2 ،علوفه يونجه بههمراه افزودني
باکتريايي 3×108 cfuدر گرم ( )3 ،)ABعلوفه يونجه بههمراه تفاله
پرتقال ( )4 ،)AOعلوفه يونجه بههمراه تفاله پرتقال و افزودني باکتريايي
 3×108 cfuدر گرم ( )5 ،)AOBعلوفه يونجه بههمراه  5درصد مالس
( )6 ،)AMعلوفه يونجه بههمراه  5درصد مالس و افزودني باکتريايي
 3×108 cfuدر گرم ( )AMOبودند .علوفه يونجه در مرحله گلدهي
برداشت و پس از  24ساعت پالسيده شدن بههمراه تفاله پرتقال (با
نسبت وزني  2100گرم يونجه پالسيده و 760گرم تفاله پرتقال) يا
مالس ( 5درصد) با سطح ذکرشده اللسيل بهمدت  90روز سيلو گرديد.
آب مقطر که براي حل نمودن افزودنيهاي باکتريايي استفاده شد نيز
به تيمارهاي فاقد افزودني نيز قبل از سيلو کردن اضافه گرديد.
سيلوهاي آزمايشگاهي مورداستفاده از جنس لولههاي  UPVCبا ارتفاع
 90سانتيمتر و به قطر  10سانتيمتر با گنجايش حجمي  2/5تا 3
کيلوگرم بودند .در پايان  90روز ،سيلوها باز و بالفاصله  ،pHماده خشك
و کربوهيدرات محلول نمونهها اندازهگيري شد .براي اندازهگيري
خاکستر خام نمونهها با استفاده از آسياب با توري يك ميليمتري
آسياب شدند و نمونههاي آسياب شده در دماي  550درجه سلسيوس
بهمدت  5ساعت قرار گرفتند NDF .و  ADFطبق روش  Van Soestو
همكاران ( )1979اندازهگيري شدند .پروتئين خام با روش ذکرشده
در  AOACو بهوسيله ميكروکلدال (Kjeltec Auto 1030 Analyzer,
) Swedenتعيين گرديد .بهمنظور استخراج عصاره سيالژ مقدار 20
گرم نمونه در داخل مخلوطکن ريخته و بهميزان  180ميليليتر آب
مقطر به آن اضافه شد .مخلوط آب و سيالژ بهمدت  30ثانيه مخلوط
شدند .مخلوط ايجادشده بهوسيله دواليه صافي ،عبور داده شد .عصاره
صاف شده براي تعيين ميزان کل اسيدهاي چرب فرار مورد استفاده
قرار گرفت .مقدار  1ميليليتر اسيد متافسفريك ( %25حجم /وزن) به
 5ميليليتر عصاره صاف شده جهت تعيين اسيدهاي چرب فرار اضافه
شد .براي اندازهگيري کربوهيدراتهاي محلول در آب از روش فنل
سولفوريك استفاده شد ( Dubiosو همكاران .)1956 ،به اين منظور،
 10گرم از سيلوي تازه در  90ميليليتر آب مقطر قرار گرفت و 2
دقيقه تكان داده شد .بعد بهمدت  10دقيقه در  2000دور در دقيقه
سانتريفيوژ گرديد .سپس مايع بااليي آن برداشته و به نسبت  1به 10
رقيق گرديد و يك ميليليتر از مايع رقيق شده در يك لوله آزمايش
ريخته و 1ميليليتر آب مقطر 5 ،ميليليتر اسيدسولفوريك خالص و
 0/15ميليليتر فنل  80درصد وزني به آن اضافه گرديد .پس از سرد
شدن ،نمونهها در طول موج  470نانومتر توسط دستگاه
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اسپكتروفتومتر ( )JENWAY, 6405 UV/VISخوانده شدند .براي
تهيه استاندارد ،از گلوکز استفاده شد .ميزان پايداري هوازي با استفاده
از روش  )2004( Adesoganانجام گرفت .اين روش ميزان  200گرم
از هر تكرار را درون ظروف يكبار مصرف بدون درب ريخته و يك
دماسنج در مرکز هر توده سيلويي و  2دماسنج در  2نقطه مختلف
اتاق (دماي محيط  12درجه سلسيوس) قرار داده شد .زماني که دماي
توده سيلويي بهمقدار  2درجه باالتر از دماي محيط رسيد ،سيالژ را
فاسد درنظر گرفته شد .بهمنظور اندازهگيري اسيدهاي چرب فرار کل
در شكمبه از روش  )1942( Markhamو نيتروژن آمونياکي از روش
تقطير استفاده شد .جهت اندازهگيري جمعيت کل باکتريها از محيط
کشت ، NAجمعيت باکتريهاي الکتوباسيل از محيط کشت  MRSو

جمعيت کل مخمر و قارچ از محيط کشت  SDAطبق روش Zahiroddini

و همكاران ( )2004استفاده گرديد.دادههاي بهدست آمده در قالب
طرح آماري کامالً تصادفي برنامه آماري  )2002( SASتجزيه و تحليل
شدند و آزمون دانكن براي مقايسه ميانگينها (در سطح  )0/05بهکار
Yij= µ + Ti + eij
برده شد .مدل آماري طرح بهصورت زير بود:
 =Yijمقدار هر مشاهده =µ ،ميانگين کل =Ti ،اثر تيمار =eij ،خطاي
آزمايش است.

نتایج
خصوصيات و ترکيبات شيميايي يونجه و تفاله پرتقال و مالس قبل از
سيلو کردن در جدول  1آورده شده است.

جدول  :1خصوصیات و ترکیبات شیمیایی یونجه و تفاله پرتقال و مالس قبل از سیلو کردن
ترکیبات شیمیایی (درصد ماده خشک)

تیمار

ماده خشک
(درصد)

pH

يونجه پالسيده شده
تفاله پرتقال

32
25

6/02
4/85

الیاف نامحلول
در شوینده خنثی
30/9
24/5

اثر تيمارهاي آزمايشي بر روي خصوصيات شيميايي سيالژ يونجه
پالسيده شده در جدول  2آورده شده است .نتايج اين آزمايش نشان
داد که افزودن يك منبع کربوهيدراتي مانند تفاله پرتقال به سيالژ
يونجه سبب کاهش  pHسيالژ نسبت به تيمار شاهد گرديد (،p<0/05
جدول  .)2بيشترين ميزان ماده خشك مربوط به تيمار يونجه و مالس
بود .افزودن مالس و تفاله پرتقال باعث کاهش  pHنسبت به تيمار
شاهد گرديد ( ،p>0/05جدول  .)2در تمام تيمارها  pHنسبت به تيمار
شاهد کاهش يافته است (جدول  .)2اضافه کردن تفاله پرتقال ،مالس

کربوهیدرات
محلول
3/8
5/2

الیاف نامحلول
درشوینده اسیدی
29/91
22/8

پروتئین
خام
18/02
6/12

و افزودني باکتريايي کل اسيدهاي چرب فرار را نسبت به تيمار شاهد
افزايش داد و بيشترين افزايش در ميزان اسيدچرب فرار مربوط به
تيمار يونجه و مالس و افزودني باکتريايي بود (()p<0/05جدول .)2
کمترين ميزان خاکستر مربوط به تيمار يونجه و تفاله پرتقال و بيشترين
ميزان آن مربوط به تيمار مالس و يونجه ميباشد که تفاوت معنيداري
بين تيمار تفاله پرتقال و يونجه با تيمار شاهد مشاهده نشده اما بين
تيمار مالس و يونجه با تيمار شاهد تفاوت معنيداري وجود دارد.

جدول  :2اثر افزودنی باکتریایی و مالس همراه با تفاله پرتقال بر خصوصیات شیمیایی سیالژ یونجه
تیمار

شاهد
AB
AO
AOB
AM
AMB
SEM

ماده
خشک

5/14
4/98b
4/16d
4/30cd
4/33c
4/43c
0/05

5/66
10/50c
8d
14ab
13b
15a
0/378

41/70
40/50b
35d
36/35c
33/75e
35/75cd
0/327

33/85
30/45b
27/35c
32/20ab
26c
30/36b
0/574

2

32/56
30/79c
28/85d
30/37c
34/42a
32/57b
0/357
b

pH

کل اسیدهای
4
چرب فرار

الیاف محلول در
2
شوینده خنثی

الیاف محلول در
شوینده اسیدی

a

e

a

2

a

خاکستر

2

8/95
8/84c
8/46c
9/61b
10/47a
9/07bc
0/208
bc

پروتئین
خام

نیتروژن
آمونیاکی

11/82
12/62a
11/73b
11/88b
11/69b
11/65b
0/103

207/67
291/67a
217c
224c
268/33b
217c
9/99

b

3

c

کربوهیدرات
محلول

شاخص
1
کیفی

2/63
2/93a
2/36b
1/15cd
1/52c
0/73d
0/49

69/00
69/31b
96/30a
92/47a
102/97a
92/94a
3/18

ab

b

1شاخص کيفي 220+ )2×DM% - 15( - 40×pH :
 =2اعداد گزارششده برحسب درصدي از ماده خشك ميباشد =3،نيتروژن آمونيكي برحسب درصدي از نيتروژن کل -4.اسيدهاي چرب فرار برحسب ميليمول .شاهد 2100 :گرم
يونجه پالسيده شده 2100 :AB .گرم يونجه پالسيده شده  3×108cfu/g +افزودني اللسيل 2100 :AO ،گرم يونجه  760+گرم تفاله پرتقال 2100:AOB ،گرم يونجه پالسيده
شده+تفال پرتقال  3×108cfu/g +افزودني اللسيل 2100 :AM ،گرم يونجه پالسيده شده  5 +درصد مالس 2100:AMB ،گرم يونجه پالسيده شده  5 +درصد مالس 3×108cfu/g +
افزودني اللسيل .اعداد با حروف غيرمشابه در هر ستون بيانگر معنيداري در سطح احتمالي  0/05ميباشد.
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شفیعپور و همکاران

افزودن تفاله پرتقال و مالس به يونجه و افزودن باکتري به يونجه
و مالس سبب کاهش در ميزان پروتئين خام نسبت به تيمار شاهد
گرديد و همچني ن افزودن باکتري به يونجه باعث افزايش در ميزان
پروتئين خام گرديد ( .)p<0/05ميزان نيتروژن آمونياکي در تيمار
يونجه و باکتري بيشترين مقدار و در تيمار شاهد کمترين مقدار است
که تفاوت معنيداري بين آنها مشاهده گرديده است (جدول.)2
اثر تفاله پرتقال ،مالس و افزودنی باکتریایی بر پایداری هوازی
سیالژ یونجه پالسیده شده :افزودن تفاله پرتقال به سيالژ يونجه
سبب کاهش پايداري هوازي نسبت به تيمار شاهد و ساير تيمارهاي
آزمايشي گرديد (شكل  .)1اثر تفاله پرتقال ،مالس و افزودني باکتريايي
بر پايداري هوازي سيالژ يونجه پالسيده شده افزودن تفاله پرتقال به
سيالژ يونجه سبب کاهش پايداري هوازي نسبت به تيمار شاهد و
ساير تيمارهاي آزمايشي گرديد (شكل .)1
اثر تفاله پرتقال و مالس و افزودنی باکتریایی بر جمعیت
باکتریایی سیالژ :تيمارهاي آزمايشي اثر معنيداري روي جمعيت
باکتريايي سيالژ داشت (( )p<0/05جدول  .)3تيمار شاهد در مقايسه
با ساير تيمارها داراي بيشترين جمعيت قارچ و کپك ،جمعيت الکتوباسيلها
و جمعيت کل باکتريهاي سيلويي بود ( .)p<0/05افزودن مكمل
باکتريايي و مالس باعث کاهش جمعيت باکتريايي سيالژ گرديد.
جدول .3اثر تفاله پرتقال  ،مالس و افزودنی باکتریایی بر روی
جمعیت باکتریایی سیالژ
تیمار

)SDA (Log104

)MRS(Log105

) NA(Log10

شاهد

25
2/66c
11b
2cd
2cd
1d
0/430

10/66
3/00bc
3/66bc
1/66c
6/00b
3/66bc
1/138

18/00
4/33b
6/00b
4/66b
3/66b
5/33b
2/563

AB
AO
AOB
AM
AMB
SEM

a

a

6

a

شاهد 2100 :گرم يونجه پالسيده شده 2100 :AB .گرم يونجه پالسيده شده +
 3×108cfu/gافزودني اللسيل 2100 :AO ،گرم يونجه  760+گرم تفاله پرتقال،
 2100:AOBگرم يونجه پالسيده شده+تفال پرتقال  3×108cfu/g +افزودني
اللسيل 2100 :AM ،گرم يونجه پالسيده شده  5 +درصد مالس2100:AMB ،
گرم يونجه پالسيده شده  5 +درصد مالس  3*108cfu/g +افزودني اللسيل.
اعداد با حروف غيرمشابه در هر ستون بيانگر معنيداري در سطح احتمالي 0/05
ميباشند.
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شکل :1اثر افزودنی باکتریایی و تفاله پرتقال و مالس بر پایداری هوازی
سیالژ

بحث
نتايج اين آزمايش نشان داد که افزودن يك منبع کربوهيدراتي
مانند تفاله پرتقال به سيالژ يونجه سبب کاهش  pHسيالژ نسبت به
تيمار شاهد گرديد ( ،p<0/05جدول  .)2بيشترين ميزان ماده خشك
مربوط به تيمار يونجه و مالس بود .دادههاي اين آزمايش با دادههاي
 Millerو همكاران ( )1959که تفاله مرکبات را بههمراه علوفه چاودار
و يوالف استفاده نمود نيز مطابقت داشت Volanis .و همكاران ()2006
نيز افت  pHرا در سيالژ تفاله مرکبات نسبت به ابتداي دوره گزارش
نمودند Hristov .و  Gordon ،)1998( Sandevو همكاران (،)1999
 Kung ،)1987( Muckو همكاران ( Bouriako ،)1984و همكاران
( )2001و  )1981( Gordonنيز در آزمايشهاي خود نتايجي مشابه
با نتايج آزمايش فعلي مشاهده نمودند Kung .و همكاران ()1984
افزايش  pHبا سطوح باالي ماده خشك را محدود شدن تخمير با ماده
خشك باال عنوان نمودند در مقابل  Luchiniو همكاران ( )1997در
مطالعه خود تفاوتي بين  pHدر سطوح مختلف ماده خشك که در
سيستمهاي مختلفي سيلو شده بودند ،مشاهده نكردند .افزودن مالس
و تفاله پرتقال باعث کاهش  pHنسبت به تيمار شاهد گرديد (،p>0/05
جدول Adesogan .)2و همكاران ( Aksu ،)2004و همكاران (،)2006
 Islamو همكاران ( )2001در آزمايش خود با افزودن مالس تفاوت
معنيداري در  pHمشاهده نكردند Anderson .و )1970( Jackson
نيز در آزمايش خود بر روي علوفه چاودار با  20درصد ماده خشك با
افزودن مالس تغييري در  pHمشاهده ننمودند و اين نتيجه را به
کربوهيدرات باالي اوليه ( 23درصد ماده خشك) در علوفه نسبت دادند.
در نهايت ،اين محققين کاهش در  pHبهمقدار  0 /28واحد ،زمانيکه
مالس به علوفه چاودار با  40درصد ماده خشك اضافه شد ،مشاهده
نمودند که اين نتيجه نشاندهنده تحريك تخمير در علوفه با ماده
خشك باال ميباشد Islam .و همكاران ( )2001گزارش کردند استفاده

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

از مالس باعث بهبود تخمير و کاهش اجزاي  NDFدر گراس نپير
گرديد .اسدي و همكاران ( )1383عنوان نمودند با توجه به مقدار کم
کربوهيدرات محلول باقيمانده در سيالژ کاهش اجزاي سلولي نميتواند
بهواسطه اثر رقيقکنندگي مالس رخداده باشد ،بلكه اين اثر را حاکي
از پاسخ زياد  NDFعلوفه ارزن به هيدروليز اسيدي و در نهايت هضم
آن دانستند .در مقابل در آزمايش  Adesoganو همكاران ( )2004و
 Khanو همكاران ( )2006با افزودن مالس مقدار  NDFو ADFدر
تيمار يونجه و مالس کاهش يافت Filya .و همكاران ( )2006با مطالعه
بر دو علوفه ذرت و سورگوم و سه افزودني حاوي الکتوباسيلوس
پالنتاروم و پروپيوني باکتريوم و مخلوطي از اين دو افزودني تفاوتي در
مقدار  pHتيمارهاي مختلف مشاهده ننمودند .در تمام تيمارها pH
نسبت به تيمار شاهد کاهش يافته است (جدول Nadeau .)2و همكاران
( ) 2000نشان دادند که در گياه چاودار افزودني باکتريايي بر علوفه
حاوي سلوالز تغييري در  pHايجاد نكرد ولي در علوفه يونجه  pHرا
بهمقدار جزئي ولي معنيدار کاهش داد .اضافه کردن تفاله پرتقال،
مالس و افزودني باکتريايي کل اسيدهاي چرب فرار را نسبت به تيمار
شاهد افزايش داد و بيشترين افزايش در ميزان اسيدچرب فرار مربوط
به تيمار يونجه و مالس و افزودني باکتريايي بود (( )p<0/05جدول.)2
افزودن مالس به علوفه يونجه در آزمايش  Hashemzadehو همكاران
( )2014سبب افزايش ميزان کل اسيدهاي چرب فرار گرديد .افزايش
در ميزان کل اسيدهاي چرب فرار در پژوهشهاي ساير محققين که
اثر منابع مختلف کربوهيدراتي را بر روي سيالژ علوفههاي متفاوت
بررسي کردند ،نيز گزارش گرديده است ( Aksuو همكاران2006 ،؛
 Khanو همكاران2006 ،؛ اسدي و همكاران1383 ،؛  Islamو همكاران،
2001؛  .)1990 ،Woolfordافزودني باکتريايي ميزان کل اسيدهاي
چرب فرار را نسبت به ساير تيمارها افزايش داد ( ABدر مقابل تيمار
شاهد AOB ،در مقابل  AOو  AMBدر مقابل  ،AMجدول  .)2نتايج
اين آزمايش با نتايج ساير محققين مطابقت داشت ( Kleinschmitو
2006 ،Kung؛  Dawsonو همكاران1999 ،؛  Baytokو همكاران،
2005؛  McAllisterو همكاران .)1998 ،در آزمايش با  14نوع افزودني
باکتريايي بر روي علوفه يونجه چين اول ،تمامي افزودنيها سبب
افزايش اسيدهاي چرب فرار گرديد ( .)2007 ،Filyaاين افزايش در
ميزان کل اسيدهاي چرب فرار را ميتوان با جمعيت باالي باکتريهاي
اسيدالکتي كي و در دسترس بودن منبع کربوهيدراتي جهت توليد
اسيدهاي آلي مانند اسيدالکتيك و اسيداستيك در تيمارهاي آزمايشي
نسبت به تيمار شاهد مربوط دانست .کمترين ميزان خاکستر مربوط
به تيمار يونجه و تفاله پرتقال و بيشترين ميزان آن مربوط به تيمار
مالس و يونجه ميباشد که تفاوت معنيداري بين تيمار تفاله پرتقال
و يونجه با تيمار شاهد مشاهده نشده اما بين تيمار مالس و يونجه با
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تيمار شاهد تفاوت معنيداري وجود دارد .افزودن تفاله پرتقال و مالس
به يونجه و افزودن باکتري به يونجه و مالس سبب کاهش در ميزان
پروتئين خام نسبت به تيمار شاهد گرديد و همچنين افزودن باکتري
به يونجه باعث افزايش در ميزان پروتئين خام گرديد ( .)p<0/05که
دليل اين امر احتماالً پروتئين خام پايين در تفاله پرتقال و ميزان
پروتئين باالي باکتري ميباشد (جدول  Hashemzadeh .)2و همكاران
( ) 2011نيز در مطالعه خود اثر افزودن مالس را بر علوفه يونجه
پالسيده شده ،بهصورت کاهش در ميزان پروتئين خام با افزايش سطح
مالس گزارش نمودند .ميزان نيتروژن آمونياکي در تيمار يونجه و
باکتري بيشترين مقدار و در تيمار شاهد کمترين مقدار است که
تفاوت معنيداري بين آنها مشاهده گرديده است (جدول  .)2نيتروژن
آمونياکي يكي از عواملي است که باعث افزايش ظرفيت بافرينگ علوفه
سيلو شده ميگردد.
اثر تفاله پرتقال ،مالس و افزودنی باکتریایی بر پایداری هوازی
سیالژ یونجه پالسیده شده :افزودن تفاله پرتقال به سيالژ يونجه
سبب کاهش پايداري هوازي نسبت به تيمار شاهد و ساير تيمارهاي
آزمايشي گرديد (شكل  Holzer .)1و همكاران ( )1998باال بودن
ميزان کربوهيدرات محلول و الکتيك اسيد و نبود اسيدهاي چرب فرار
را بهعنوان داليل اصلي در تسريع وقوع فساد هوازي سيالژ نام بردند.
ميزان پايداري هوازي در تيمارهاي  AMB ،ABو  AOBنسبت به
تيمار  AOو تيمارشاهد افزايش يافت Muck .و  )1997( Kungبه اين
نكته اشاره کردند که در مطالعات انجامشده بر روي سيالژ علوفههاي
متفاوت با استفاده از افزودنيهاي متفاوت باکتريايي مختلف مابين
سالهاي  1990تا  %30 ،1995از مقاالت بهبود در پايداري هوازي را
گزارش نمودند و ساير مقاالت يا افزودني باکتريايي تأثيري بر روي
پايداري هوازي نداشتند و يا حتي سبب کاهش آن گرديده است .نتايج
اين آزمايش با نتايج  Ranjitو  )2000( Kungکه افزودني ال-بوچنري
را در  2سطح مختلف بر روي سيالژ ذرت موردبررسي قراردادند کامالً
مطابقت داشت Driehuis .و همكاران ( )2001طي سه آزمايش متفاوت
افزودني ال-بوچنري را به تنهايي و همراه با ال-پالنتروم بر روي علوفه
گراس در بازههاي  90و  180روزه مورد بررسي قراردادند که در تمامي
آزمايشها ال-بوچنري هم به تنهايي و هم در ترکيب با ال-پالنتروم
سبب بهبود پايداري هوازي سيالژ گرديد و اين پاسخ مثبت ال-بوچنري
به پايداري هوازي با افزايش دز مصرف ،تا  580ساعت پس از قرارگيري
سيالژ در مجاورت هوا ادامه يافت .در آزمايش  )2003( Filyaنيز اثر
ال-بوچنري به تنهايي و در ترکيب با ال-پالنتروم بر روي علوفه گندم،
سورگوم و ذرت مورد بررسي قرار گرفت که در تمامي تيمارها بهبود
پايداري هوازي سيالژ گزارش گرديد .نتايج اين آزمايش با نتايج
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اثر افزودنی الکتوباسیلوس بوچنری بر روی خصوصیات شیمیایی و پایداری هوازی....

 Driehuisو همكاران ( Ranjit ،)2001و Weinberg ،)1998( Kung

و همكاران ( Silva ،)2007و همكاران ( Driehuis ،)2001و همكاران
( )2001مطابقت داشت .بهطورکلي تأثير ال-بوچنري را بر بهبود
پايداري هوازي ميتوان توسط افزايش اسيداستيك توليدي توسط
باکتريها و همچنين کاهش ميزان کربوهيدرات محلول باقيمانده و
اسيدالکتيك و تجمع پايينتر نيتروژن آمونياکي تفسير نمود.
اثر تفاله پرتقال و مالس و افزودنی باکتریایی بر جمعیت
باکتریایی سیالژ :تيمارهاي آزمايشي اثر معنيداري روي جمعيت
باکتريايي سيالژ داشت (()p<0/05جدول .)3تيمار شاهد در مقايسه با
ساير تيمارها داراي بيشترين جمعيت قارچ و کپك ،جمعيت
الکتوباسيلها و جمعيت کل باکتريهاي سيلويي بود ( .)p<0/05افزودن
مكمل باکتريايي و مالس باعث کاهش جمعيت باکتريايي سيالژ
گرديد McAllister .و همكاران ( )1998که در يك دوره  160روزه
سيلويي اثر  2افزودني تجاري باکتريايي را بر روي سيالژ جو بررسي
نمودند ،کاهش معنيدار در ميزان جمعيت باکتريها و قارچها را در
تيمارهاي داراي افزودني باکتريايي نسبت به تيمار شاهد گزارش
نمودند Weinberg .و همكاران ( )2007اثر  10سويه مختلف باکتريايي
را بر سيالژ گندم و ذرت بهمدت  60روز موردبررسي قراردادند .نتايج
اين آزمايش بر روي سيالژ گندم بيانگر اثر افزايشي معنيدار  8افزودني
(شامل  2سويه ال-بوچنري) بر جمعيت کل باکتريهاي اسيدالکتيكي
و بيتأثير بودن  2افزودني ديگر نسبت به تيمار شاهد بود .عالوه بر
اين در تمامي اين  10گونه باکتريايي ،هر  2سويه ال-بوچنري
بيشترين ميزان باکتريهاي اسيدالکتيكي را به خود اختصاص داده
بودند .در سيالژ ذرت نيز اثر تمامي افزودنيها بهاستثناي يك سويه
از ال-بوچنري بر جمعيت کل باکتريهاي اسيدالکتيكي بهصورت
افزايش معنيدار نسبت به تيمار شاهد گزارش گرديد Schmidt .و
همكاران ( )2009در مطالعهاي اثر ال-بوچنري را به تنهايي و يا در
ترکيب با پديكوکوس پنتازوس بر روي جمعيت کل باکتريهاي سيالژ
 120روزه ذرت در  6منطقه مختلف جغرافيايي مورد ارزيابي قراردادند
که هر  2افزودني سبب افزايش معنيدار جمعيت کل باکتريهاي
اسيدالکتيكي و کاهش معنيدار جمعيت مخمر و قارچ گرديدThomas .
و همكاران ( )2013نيز اثر ترکيبي از افزودنيهاي الکتوباسيل را بر
روي سيالژ  120روزه مورد ارزيابي قراردادند و در پايان اين افزودنيها
را بر روي جمعيت مخمر و قارچ سيلويي بيتأثير گزارش نمودند.
افزودن تفاله پرتقال باعث کاهش در ميزان  ،pHماده خشك ،کل
اسيدهاي چرب فرار NDF ،و  ADFگرديد و افزودن مالس و باکتري
به يونجه باعث افزايش در ميزان ماده خشك ،اسيدچرب فرار ،خاکستر
و کاهش در ميزان پروتئين گرديده است و همچنين افزودني باکتريايي
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همانگونه که انتظار ميرفت سبب افزايش پايداري هوازي سيالژ
نهايي گرديد .با توجه به نتايج ذکرشده بهطورکلي ميتوان نتيجه
گرفت که افزودني باکتريايي و مالس و تفاله پرتقال به تنهايي و در
کنار هم ،سيالژي باکيفيت تخميري بهتر توليد کرد و استفاده از يك
منبع کربوهيدراتي مانند مالس و يا تفاله پرتقال بهعنوان منابعي قابل
استفاده براي جمعيت باکتريايي مفيد و يا افزودنيهاي باکتريايي در
تهيه سيالژ باکيفيت از يونجه ،به دليل کمبودهاي اين گياه ارزشمند،
ضروري است .
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