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 چکیده

شاد  ااا     آ رعما  ( Pragmates australis) ینا کاما    یاا  گ  اشاممهه  پاییر  یاه تجزلید گاا     مطالعه ترکیب شیمیایی، مقدار تو ینادر 
( 3ساود،   %4شاد  ااا     آ رعم ( 2( گیا  کام  نی تا   سیلو شد  اد ن افز دنی )شاهد(، 1 :مختلف اررسی شد. تیمارها  آ مایشی شام  ها یافز دن
 %11ا ر  +  %4ااا  شاد     آ رعما  ( 6ماالس     %11ا ر  +  %4اا  شد   آ رعم ( 5مالس،  %11ا ا شد   آ رعم ( 4ا ر ،  %4شد  اا   آ رعم 

 TETRAااکتریاا  )ااا نااج تجاار       یآنتا اا مواد مختلف مخلوط ساس  در رار      شد  خردتیمارها گیا  کام  نی  یهدر کل سود اود. %4مالس + 

LOCKر   سیلو شد. درصد  61مدت  ( اهNDF   ADF 11/1ااود ) سود کمتارین مقادار    شد  اا  آ رعم مار حا   ا ر  ااالترین   در تیمار در تی 
>P نیتار نن   یازان م شد  اا سود ایشترین مقدار داشا..   آ رعم شد  اا ا ر    در تیمار   آ رعم (. میزان پر تئین خاج   خاکستر اه ترتیب در تیمار

شاد  ااا ا ر  کمتار ا       آ رعم نرخ تولید گا  در نی  .را نشان داد pH ینتریینپان دارا  ممم  مالس ا ر  ااالترین   سیال  حا  یالنسآمونیاکی در 
ا  تیمارهاا    ( اااالتر P< 15/1) دار یمعنا  صاورت اهشد  اا سود   مالس   آ رعم   هانمونه در  اشممهه پییر یهتجزسایر تیمارها اود. پتانسی  

تواند ااه عناوان یا     سیلو می صورت اهکام  نی  گیا  سا   یر ذخ    آ رعم  مطالعه نشان داد که ارداش.، ینا اود.شد  اا ا ر    آ رعم شاهد   
 مد نظر قرار گیرد. ر ار  اس.، خوراک داج منهع غیایی مناسب اه  یژ  در مناطقی که اا کمهود

 

 .نی، سیلو، ترکیب شیمیایی، تولید گا ، خصوصیات کیفی: کلیدی هایواژه
 

 1مقدمه

علمی مختلاف ا  خاانواد  گنادمیان    یاررد        هاناجگیا  نی اا 
ایران اه صاورت   ا جمله در اسیار  ا  مناطق دنیا   اس. ها السهت 

  ساواح  اکرار    هاا تااال  گیا  ااه  فاور در    ینا .کندیمخودر  رشد 
ساط  ر یاآ آن در    مراا  عناوان اه. کندیمکشور رشد   هار دخانه
الهایی  شادگان، هویز     هاتاال استان خو ستان شام    ها تاال

 سهز آنمحصو   (.11همتار تخمین  د  شد  اس. ) 251111حداق  
خاوراک  علیرغم کمهود شادید   اس.. ارداش.قاا تن در همتار  21تا 

 هاا داجدر تغییاه   ایان مااد  خاوراکی   ا   مناساهی ایران اه نحو داج در 
ااد ن  درصاد آن   51 کاه حاداق    رساد یما نظر . اه شوداستفاد  نمی
 تواناد یما صورت اممان ارداش.، این گیا   در ر د.اه هدر میاستفاد  
ااومی ایان منااطق را      هاداج ا یهتغیا  نیا ها   یتوجهقاا  اخآ

                                                           
شناسای ارشاد گار   علاوج دامای      کار فارغ التحصی اه ترتیب استاد    - 1

 ،دانشگا  فرد سی مشهد
 .دانشگا  اوعلی همداندگان تغییه نشخوارکنندانشجو  دکتر   - 2
 (Email:valizadeh@um.ac.ir                  :    نویسند  مسئو  )*

کشاور در ساطوو       هاا اساتان در اکرار   یهاًتقر گیا  ینا کند. ینتأم
نواحی ااه علا. محاد دی.     یناکرر ا. در کندیممقادیر متفا ت رشد 

، توسعه دامسار ر  ااا اشاماالت  یااد     هاداجتولید علوفه جه. تعلیف 
ا  عملمرد مناسهی ارخوردار نیستند، یا قادر  هاداج معموالًر ار  اس.   

خود نمی ااشند. اناااراین هرگوناه    یداتتولاالقو   ها ی پتانساه ار   
در اههود شرایط  نادگی     واندتیممنهع االقو  خوراکی در این مناطق 

اقتصاد مردج ساکن در محد د  این نواحی   مجماو  تولیادات دامای    
اار    آ رعما   یرتاأ  کشور مفید ااشد. هد  ا  این مطالعاه، اررسای   

  خصوصیات تولید گا  گیا    اشممهه پییر یهتجزترکیب شیمیایی، 
 اود. کام  نی

 

 هامواد و روش

 سیالژهای آزمایشی هیو تهآوری گیاه نی جمع

ر د اترک  اقاع در شهرساتان    یها  حاشنمونه گیا  در ا اسط اهار 
گرمخان ر ستا  آق تسه  اخآ حصار (شمالی استان خراسان)اجنورد 

( 1گیا  کاما  نای ااه ترتیاب      آ مایشی شام  یمارها ت ارداش. شد.
  آ رعم ( 3سود،  %4شد  اا   آ رعم ( 2سیلو شد  اد ن افز دنی، 
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 شد   آ رعم ( 5مالس،  %11اا  شد   آ رعم ( 4ا ر ،  %4شد  اا 
 %11ا ر  +  %4ااا  شاد     آ رعما  ( 6ماالس     %11ا ر  +  %4اا 

درصد  21ا لیه  اا ماد  خش  شد ارداش.سود اود. نی  %4مالس + 
 جه. افزایآ ماد  خش  در  یر سایه پژمرد  شاد.  پ  ا  خرد کردن

ااه   هاا یافز دنا تمارار تهیاه گردیاد.     3 در یشیآ ماتیمارها   سس 
صورت دستی ار ر   علوفه افشااند  شاد   در داخا  رار   آنتای      

سایلوها    عناوان ااه ( TETRA LOCKاا ناج تجار  ) یا ااکتر
در  آن محماام اسااته شااد. ساایلوها   گرفاا.   قاارار یشااگاهیآ ما

 61آ مایشگاهی در دما  معمولی اتاق   اه د ر ا  نور آفتا  اه مادت  
 ر   نگهدار  شد.

 

 تجزیه شیمیایی

 مجادداً نی موجود در سیلوها  آ مایشاگاهی پا  ا  ااا  شادن     
ساع. در  22اه مدت  هانمونهشد.  یر گنمونه ا  آنمخلوط گردید   
خش  شد   مقادار مااد  خشا ،     گرادیسانتدرجه  61درجه حرارت 

ر، پر تئین خاج )ر ش کجلدا (، چرای خاج )ر ش سوکساله(، خاکسات  
الیا  نامحلو  در شاویند   (   NDFالیا  نامحلو  در شویند  خنری )

اساتاندارد تجزیاه شایمیایی      هاا ر شطهاق   هاا آن (ADFاسید  )
 .(2)( تعیین شد2111) AOACخوراک 

 

 و نیتروژن آمونیاکی و اسیدیته pH یریگاندازه

pH  کیفای    هاا شااخ  اخشی ا   عنواناه  نیتر نن آمونیاکی
ا  هار یا  ا  سایلوها     pH یار  گاندا  شد. ارا   یر گا  اندسیالن 
 451گرمی ارداشته شد   پ  ا  خرد شادن کاما  ااا     51ها  نمونه
دقیقاه ااا    5آ  مقطر مخلوط گردید. این مخلاوط ااه مادت     سییس

آماد   ااه دسا.   آن pHکاردن   ا  صا پ   شد  مخلوط  کنمخلوط
ا  محلو   سییس 11مقدار نیتر نن آمونیاکی  یر گاندا    ارا (.12)

نرما   2/1 یدکلریدری اس سییس 11هر ی  ا  تمرارها اا  شد صا 
درجاه   -11در فریازر ااا دماا      یار  گانادا   مخلوط شد   تا  ماان  
یخ گشایی شد   ااا دساتگا     هانمونه سس  سانتیگراد نگهدار  شد  

ارلن ماایر  اسیدیته در ی   یر گاندا  ارا   (.13) یدگردکجلدا  تیتر 
قطار    3  ااه آن   یختاه ر یلوسعصار   لیتریلیم 11ملی لیتر ،  111

 1/1معر  فن  فتالئین اضافه شد. سس  محتویات ارلن مایر ااا ساود   
 (.2آمد )نرما  تیتر شد که درنهای. رنگ صورتی خفیفی اه دس. 

 

 در شرایط آزمایشگاهی یدیگاز تول یریگاندازه

دارا   آسیا  خش  شدن اا ا  اعد  شد یلوسنی  کام   هانمونه
اه منظور تعیین میزان گا  تولید   .گردید یا آس ،متر یلیم 2 غراا 
اار اسااس ر ش مناگ       لیتار  یلای م 111 ا یشهش  هاسرنگا  

(. ماایع شاممهه قها  ا  خاوراک     14( استفاد  شد )1٩11) استیگناس

( یلاوگرج ک 45 ± 2گوسفند نر الوچی )ااه   ن   رأسصهحگاهی ا  د  
دائمی شممهه اودند گرفته شد. گوسفندان ر  انه اا  هکه دارا  فیستول

 %12کیلاوگرج کنساانتر  )دارا     4/1کیلوگرج یونجاه خشا       5/1
اا پارچه متقا   شد   آ رجمعپر تئین خاج( تغییه شدند. مایع شممهه 

اا اافر مخلوط گردید. اه هر سارنگ   1:2الیه صا  شد   اه نسه.  4
در  هاا سرنگمایع شممهه اافر  شد  افز د  شد    لیتریلیم 31ر مقدا

( قارار داد  شاد. میازان گاا      گاراد یسانتدرجه  31/ 5حماج آ  گرج )
سااع.   ٩6   22، 41 ،36، 24، 12، 1، 4،6، 2  ها ماندر  یدشد تول

 ماان   ارحساب  پ  ا  کش.  ه. گردید. سس  تولید تجمعی گا هاا 
  آماار  افازار نارج کما    ( اه یر   رااطه محاسهه   ار اساس ارا ش

SAS (11   محاسهه گردید   شم  نمودار آن اا اساتفاد  ا ) افازار نارج 
Excel .رسم شد 

P=b(1-e-c(t-l))                                                  )1(  
b)  ، مقدار تولید گاc تأخیر(فا   1   گا  در  مان یدنرخ تول 

 

 هذای یسذه کبذا اسذتداده از رو     یاشذممهه  پذییری یهتجز

 نایلونی

 ماار ر پااییر یااهتجز   پااییر یااهتجزکینتیاا    هااافراساانجه
نایلونی  ها یسهکمورد آ مایآ ار اساس تمنی   یلوها س  اشممهه

صورت گرف.. در این آ مایآ ا  سه گوساله نر فیستوله شد  اساتفاد   
دریاف. کردناد.   41:61 هکنسانتر  اه علوف را اا نسه. ا یر جشد که 
 داخا   در متار  یلای م 2ااا الا     شاد  یا آسا گرمای   5  هاا نمونه
 51منافای   قطار    ااا  ساانتیمتر  12×11اا ااعااد  استر  یپل ها کیسه

  هاا  ماان  ها مسد د گردیاد   در ریخته   اا نخ در  کیسه میمر نی
ار قر شممهه در داخ  ٩6   22، 41، 24،36، 16، 12، 1، 6، 4 ،2،صفر
  ااا   شممهه خاار   در ن ا  هاکیسه انموااسیون مدت اعد ا  شد. داد 

ها ااه مادت   تا صا  شدن رنگ آ  شستشو داد  شد. کیسه آ  سرد
 مااد   گراد خش  گردید   مقادار درجه سانتی 65ساع. در دما   22

اارا  تعیاین کینتیا     .شاد یار   گانادا    هانمونه رفتها دس. خش 
 .(21) گردید استفاد   یر ها  معادل پییر یهتجز

P= a+ b (1-e-ct)                                               )2(  
اخاآ   bفراسانجه  اخآ تند تجزیه،  aدر این معادله فراسنجه  

 ماان انموااسایون    tدر ساع.،  پییر یهتجز اا. نرخ  cکند تجزیه، 
. ااود نظار  در  ماان ماورد    پاییر  یهتجزمیزان  Pار حسب ساع.   
در قالب طرو کامالً تصادفی  SASافزار نرج یله ساهاطالعات آ مایآ 
ااه   a   bا  مجماو  اخاآ    (PD) یر پییهتجزتجزیه شد. پتانسی  

درصاد     1ار اساس نرخ عهاور   (ED) مر ر پییر یهتجزآمد    دس.
 (.21محاسهه گردید )+11/1ED = a+b*c/cمعادله 
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 نتایج و بحث

 مختلف بر ترکیب شیمیایی هاییافزودناثر 

 شاد   داد نشاان   1آ مایشی در جد    یلوها سترکیب شیمیایی 
ئین پر ت در مقدار (P< 11/1) داریمعنتفا ت  آمد دس.اهنتایج  اس..

، الیاا  ناامحلو  در   (NDF)خاج، الیا  ناامحلو  در شاویند  خنرای    
ایشای ااا     چرای   خاکستر در تیمارهاا  آ م  (ADFشویند  اسید  )

 NDFمختلف نشان داد. در نمونه سیلو نشد  ا لیه میزان  ها یافز دن
  ADF تیمارهاا  مختلاف    یندر اا اود  کاه   %42   %21ترتیب  اه

در تیماار ااا افز دنای ا ر      کاه  طوراهنشان داد.  دار یمعنتغییرات 
آماد. ااه ایاان     اه دس.ااالترین   در تیمار حا   سود کمترین مقدار 

نداشاته   ینا  NDF   ADFاار میازان    یر تاأ  ا ر   افز دن ترر شن
گزارش دادناد کاه افاز دن ا ر  ااه      (1٩12اس.. اوچانن   اسمی  )

تواناد  علوفه تا   موجب افزایآ غلظ. آمونیاک در گیا  شاد کاه مای   
؛ (5ااشاد ) ناشی ا  هیدر لیز ا ر    کاهآ تنف  گیاهی   میمر اای  

آ مایآ نیاز  ن ا ر  اه علوفه نی در این افز د رسدیمانااراین اه نظر 
ا  طریق مهار تجزیه ااکتریایی   یا قارچی دیوار  سلولی موجب حفا   

گردیاد  اسا.. افز دنای ساود ااعای تخریاب        NDF   ADFمیزان 
دیوار  سلولی   اه حداق  رساندن درصد فیهار گیاا  در ااین تیمارهاا     

 شاد.  NDF   ADFمقادار  گردید. افز دن مالس نیز موجب کااهآ  
   NDFارهار داشتند کاه کااهآ محتاوا      (2115  ریما  ) کسمان
ADF عام  گرددیارمدر ا ر افز دن مالس اه د  عام  مهم  یلوهاس ،

اس.    هاچون الکتوااسی  هایی ااکترافزایآ فعالی. ا   مرتهط اا 
سایلو شاد     ماواد  NDF   ADFمتعاقب آن فعالی. تجزیه میمر ای 

(. عام  د ج مراوط اه خود مالس اس. کاه فاقاد   11) یاادیمافزایآ 
NDF   ADF .انااراین افز دن مالس اه سایلو موجاب رقیاق    ؛ اس
 .شودیمسیلو  NDF   ADFکاهآ محتوا   یگردعهارتاهشدن یا 

  هاا نمونهمقدار پر تئین خاج  ( درP< 11/1) دار یمعناختال  
 تئین خااج در گیاا    میزان پار  کهیدرحالشد  مشاهد  شد.   آ رعم 

 ایان متغیار در ساایر تیمارهاا     مقادار  ااود.  %14کام  نی سیلو نشد  
شااید پر تئاولیز    تیماار حاا   ا ر  ر ناد کاهشای داشا..       استرنااه

ا  دالیا  اصالی    هاا نمونهکردن  یلور   س 61در طی مدت  شد انجاج
 افز دن ا ر  اه سیلو موجب افزایآ درصاد پار تئین   این تفا ت ااشد.

آ مایشی نسه. اه تیمارها  فاقد ا ر  گردید. دمیار      یلوها سخاج 
درصاد ا ر  ااه سایالن     5/1( در تحقیقی ااا افاز دن   2114همماران )

 اریته ها  مختلف سورگوج نشاان دادناد کاه درصاد پار تئین خااج       
نتایج مطالعاات مختلاف   (. 6افزایآ یاف. ) دار یمعن طوراهسیالنها 
پا  ا  ارداشا.، ا  طریاق     هاا علوفاه ا ر  ااه   افز دن دهدیمنشان 

 یتااً نهامحد د ساختن فرآیند تانف  گیااهی   میمر اای در علوفاه       
کاهآ فعالی. پر تئولیز  در فرآیناد سایالن موجاب افازایآ میازان      

(. ا  طرفی افزایآ درصد پار تئین  1 ، 5) شودیمپر تئین خاج سیالن 

دن نسهی درصد پر تئین خااج  اه ااال او تواندیممالس  اا افز دنخاج 
در مناااع   حاا  یندرعا (. 3ماالس مرااوط ااشاد )    (درصد 2-4)حد د 

 شد گزارشمختلف، ا ر مالس ار پر تئین خاج انوا  سیالنها متناقض 
کاه افاز دن ماالس موجاب افازایآ       ذکرشد اس.. در اعضی منااع 

یاا   (  12ارخی عدج تغییار )  کهیدرحال(، 12 ، ٩) شودیمپر تئین خاج 
. اناد نماود  ( را گازارش  15) یالنهاسحتی کاهآ درصد پر تئین خاج 

 یاف.میزان پر تئین خاج سیلو اا افز دنی سود اه میزان ااالیی کاهآ 
اه دلی  افزایآ تخمیر   پر تئولیز در این تیمار آ مایشای   تواندیم که

در سایلو  مخلاوط ساه افز دنای نیاز مشاهود ااود.         یرتأ ااشد. این 
افازایآ نساه. ماواد     ا الًا ر مواد قلیایی )ا ر    یاا ساود(    ینترمهم

افزایآ سرع. تخمیار آن اسا.. جماع ایان د       یاً انهضمی اس.   
پاییرش   هضام    موجب افزایآ ررفی. شممهه ارا  تواندیمعام  

مواد غیایی ایشتر  در  مان شود. ا ر متقاا  ا ر    مالس ار میازان  
نهود. لیا افزایآ درصد پار تئین خااج ایان     داریمعنپر تئین خاج سیلو 

در تیماار حاا      قرار گرف.. خاکستر شد افز د ا ر   یرتأ تیمار تح. 
  در تیمارها  حا   ا ر    ماالس کمتارین میازان را     سود ااالترین

استفاد  ا  افز دنی سود موجب افزایآ قاالی. هضام   یناناارا دارا اود.
 یرتاأ   ینا .گرددیمی کاهآ ماد  آلی   ا  طرف  سا  یلوسدر فرآیند 

سه افز دنی نیز آشمار اود. ااالتر اودن نسهی میزان  در سیلو  مخلوط
خاکستر در سیلو  اا افز دنی مالس ااه دلیا   جاود اماالو اااال       

 .ااشدیمموجود در مالس 
 

سذیلوهای   های مختلف بر خصوصذیا  کیدذی  یافزودناثر 

 آزمایشی

افزایآ درصد ماد  خش  سیلوها   افز دن مالس   سود موجب
توسط  شد گزارش(. این نتایج اا نتایج 2جد   )آ مایشی گردید  اس. 

(. افازایآ  12،  6)ها  مرتهط همخاوانی دارد  ینه ممحققین دیگر در 
تواند اه دلی  اااال ااودن   یمدرصد ماد  خش  سیلو اا افز دن مالس 

در مقااا  نتاایج   (. 1ااشاد )  (درصاد  11)محتوا  ماد  خش  مالس 
ااا   مطالعات مختلف حاکی ا  کاهآ میزان ماد  آلای ترکیاب سایالن   

ااشد. افز دن ا ر  ااه سایلو آ مایشای تاا     یمافز دن مالس اه علوفه 
حد د  ااعی حف  ماد  خش  نسه. اه تیمار اد ن افز دنی گردیاد  

گازارش نمودناد کاه افاز دن      (2115. کسمان   همماران )(2جد   )
 مار ر ها   استراتژیمی ا   عنواناهوفه قه  ا  تهیه سیالن ا ر  اه عل

آید. آ اد شدن آمونیاک یمار حف  پتانسی  ار ش غیایی علوفه اشمار 
  مخمر   هاسلو در ا ر هیدر لیز ااکتریایی ا ر  موجب کاهآ تعداد 

شود که سهب حفا  پتانسای  پایادار  محصاو  در شارایط      یمقارچ 
 (.6گردد )و میهوا   سیلیاهوا     
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 درصد ماد  خش (ار اساس ترکیب شیمیایی سیلوها  آ مایشگاهی گیا  کام  نی ) -1جدول 

Table1- Chemical composition of experimental silages of whole plant of pragmates australis (dry matter basis) 
 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

 پر تئین خاج
Crud protein  

ریفیهر نامحلو  در شویند  خن  
NDF 

 فیهر نامحلو  در شویند  اسید 
ADF 

 چرای
fat 

 خاکستر
ash 

 اد ن افز دنینی 
pa without additive 

b 11.54 d 63.28 a44.75 c 1.05 b 15.65 

 سود  شد  ااآ رعم 

pa + 4% NaOH 
c 9.48 d 62.00 c 40.07 b 1.22 a 18.97 

 اا ا ر د    شآ رعم 

Pa+4% urea 
a 14.08 a 72.46 a 44.42 b 1.25 c 12.27 

 مالس  شد  ااآ رعم 

Pa+10% molasses 
a 12.91 c 64.28 bc 41.57 a 1.70 cd 12.52 

 مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea +10% 

molasses 

b 13.04 b 71.96 a 43.85 c 0.96 d 12.94 

   سود سمال، اا ا ر   شد  آ رعم 

pa+4% urea + 10% 

molasses +4% NaOH 

c 10.13 c 66.42 ab 43.02 c 0.97 c 15.08 

 میانگین انحرا  استاندارد 
2SEM 

0.130 0.150 0.228 0.014 0.045 

 (.P<0.05)ااشند یمدار یمعندارا  اختال   غیر مشااه اا حر   هر ستونها  یانگینم

Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

Pragmates australis1  
2 Standard error of mean 

 

pH دار یمعنها  آ مایشی تفا ت نمونه (11/1 >P.داش )  ااه ،
  تیمارهاا    pHاین صورت که تیمار حا   ماالس دارا  کمتارین   

نای  ااود. در تیماار حاا   ساه افز د     pHحا   ا ر  دارا  اااالترین  
مالس، ا ر    سود نیز اه دلی   جود د  ترکیب قلیایی دارا  ااالترین 

. ا  طرفی دیگر میزان اسیدیته در این تیمارهاا تفاا ت   اود pHمیزان 
که سیلو  حاا   ماالس    صورتیناد. ( داش.P< 11/1) دار یمعن

درصاد   15/4سایلو  حاا   ساود ااا حاد د         درصد 5/12اا حد د 
در  مقدار را دارا ااود. افازایآ غلظا. آمونیااک     رینتیینپاااالترین   

(. 11سایالن را ااه دنهاا  خواهاد داشا. )      pHترکیب سیالن افزایآ 
گزارش دادناد کاه ااا افاز دن ماالس ااه        (1٩٩1  همماران ) فیلیپ

محلو    سریع تخمیر سیالن افزایآ  ها یدراتکراوهسیالن، غلظ. 
یافتاه   موجاب   یآافازا ی  ها انااراین فعالی. الکتوااس؛ (12) یاادیم

اما ؛ سیالن را اه دنها  دارد pHاف. که  گرددیمالکتی  افزایآ اسید
. کندیممقا م.  pHناج ررفی. تامسونی در اراار اف.  اه یمهمعام  

غلظا.   ا جملاه این عام  همهستگی ااالیی اا فاکتورهاا  مختلفای   
الن دارد. اه نظار  آلی، مواد معدنی کاتیونی   پر تئین خاج سی یدها اس
مااد    %15ااال اودن درصد پر تئین خاج علوفه نی )ااا حاد د    رسدیم

مقدار سدیم آن ا  طر  دیگر منجر  ااال اودنا  ی  طر     (خش 
سایالن حاا      pHاف.    ا اه افزایآ ررفی. تامسونی سیلو گردید  

مالس جلوگیر  نمود  اس.. ال ج اه ذکر اس. که ا ر متقااا  ا ر     

؛ را کااهآ دهاد   pHمالس در تیمار حا   این د  ممم  قادر نهاود  
سیالن  pHدار یمعنچنین نتیجه گرف. که ارا  اف.  توانیمانااراین 

 نیا  اه افز دن میزان ایشتر  مالس ااشد.
مختلف اه علوفه کام  نی ار نیتر نن   هاممم اررسی افز دن 
یمارهاا دارا  تفاا ت   این شاخ  در این ت که دهدیمآمونیاکی نشان 

 (،2)جاد     آماد  دسا. ااه . اا توجه اه نتایج ( اودP< 11/1) داریمعن
  اااالترین   ترینیینپاتیمارها  حا   مالس   ا ر  اه ترتیب دارا  

میزان نیتر نن آمونیاکی اودند. نتایج تحقیاق حاضار ااا نتاایج ساایر      
تریاایی ا ر  در  هیادر لیز ااک  (.6مطالعات در این  مینه مطااقا. دارد ) 

(. لیور   5) شودیمسیالن موجب افزایآ غلظ. نیتر نن آمونیاکی آن 
ا ر   %4سیالن علوفه کام  گندج اا   آ رعم هی  گزارش کردند که 

تولید گا  آمونیاک حاص  ا  هیدر لیز ا ر  در مواد سیلو شاد ،   ی اه دل
 یگار در طار  د  ا  (.2) یاد گرد  نیتر نن آمونیاکی  pHسهب افزایآ 

حا   ا ر  محتوا  نیتار نن آمونیااکی افازایآ یافا. کاه       سه تیمار
شاخ  اصلی افزایآ نیتر نن آمونیاکی آشامار   عنواناهنقآ ا ر  را 

ا  ایان طریاق ااا مهاار فعالیا. مخمرهاا          توانیمانااراین ؛ کندیم
 ، کیفی. علوفه سیلو شد  را ااال ارد.هاقارچ
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 )ار اساس درصد ماد  خش ( ها  مختلفیافز دن  شد  اا آ رعم خصوصیات کیفی گیا  کام  نی  -2جدول 

Table 2- Qualitative parameters of pragmates australis whole plant ensiled with different additives (dry matter basis) 

سنجهآفر  

Parameter 

 (%خش  )ماد  
Dry matter 

 ونیاکینیتر نن آم
 لیتر(یدسگرج در یلیم)

Ammonia Nitrogen 

 (%) یدیتهاس
Acidity 

pH 

 اد ن افز دنینی 
without additive 1ap 

c 26.70 c 24.56 bc 6.75 d 5.63 

 سود  شد  ااآ رعم 

pa + 4% NaOH 
a 31.41 c 25.94 c 4.05 c 7.42 

 اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea 
b 29.59 a 63.84 bc 4.95 a 8.27 

 مالس   شد  ااآ رعم 

Pa+10% molasses 
a 31.96 d 3.99 a 12.16 c 4.2 

 مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea +10% molasses 
ab 30.43 ab 59.04 c 4.5 b 7.84 

   سود مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

pa+4% urea + 10% molasses +4% NaOH 
a 32.25 ab 61.28 b 7.65 ab 967. 

 میانگین انحرا  استاندارد 
2SEM 

0.176 0.286 0.212 0.0245 

 (.P<0.05)ااشند یمدار یمعندارا  اختال   غیر مشااه اا حر   هر ستونها  یانگینم
Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

Pragmates australis1  
2 Standard error of mean 

 

 تولید گاز

 شاد  داد نشان  3در جد    یرتأخمیزان تولید گا    نرخ آن   فا  
کمتر  دار یمعناس.. نرخ تولید گا  در تیمار اد ن افز دنی اه صورت 

نشاد.   مشااهد   داریمعنا تفا ت  یمارهاتسایر    درا  سایر تیمارها اود 
شد  ااا ا ر     آ رعم تیمار  ساع. در ٩6میزان گا  تولید  تا  مان 

ساایر   ااود   کمتر ا  ساایر تیمارهاا    (P< 15/1)  داریمعن صورتاه
علوفاه نای ااا      آ رعما  نشان ندادند. ااا   دار یمعنتفا ت  یمارهات

ااه صاورت    یرتأخمالس اه تنهایی اه دلی   جود قندها  محلو  فا  
رهاا  دیگار   در تیما کاه یدرحالیاف.،  ( کاهآP< 15/1) دار یمعن

ر ند تولید گا  را در این تیمارها  1 جود نداش.. شم   داریمعنتفا ت 
در تیماار   جاز ااه  یمارهاا تگا  در همه  . ر ند   نرخ تولیددهدیمنشان 

در تیمارهاا  ااا    ر یان ا اممما  ساود مشاااه ااود.      اد ن افز دنی  
ان ، ا ر    مالس   مخلوط سه افز دنی تا  ما مالس ها  ا ر ،ممم 
ساع. اعد ا  انموااسیون دارا  ی  نارخ  ااا.   اااالتر ااود         41

تولید گاا  اداماه داشا..     تر یینپاساع. اا نرخ  ٩6تا  مان  اعدا آن
سااع. اداماه    ٩6اعاد ا     ها مانال ج اه ذکر اس. که تولید گا  در 

داش.. تولید گا  اه مقدار ایشتر  ا  اخآ کراوهیدرات خوراک ناشی 
کمتار  در تولیاد گاا      یرتاأ  خآ پر تئین، چرای   خاکستر شد    ا

ا   ناشی ا  تفا ت میازان    ها ماندارند   تغییرات نرخ تولید گا  در 
که اه سرع.    نشاستهها  ینپمت ساختمانی نظیر قندها، کراوهیدرات

منا      هاا  یافتاه این موضو  ااا   ، ااشد.کنندیمتخمیر   تولید گا  
(. در این آ ماایآ نیاز تیمارهاا     14طااق. دارد )( م1٩11همماران )

اد ن افز دنی   حا   سود کمترین میزان کراوهیدرات سریع تخمیار  
 لی اا افز دن سود نسه. اه تیمار اد ن افز دنی اا توجه اه را داش.، 

افازایآ قاالیا. هضام میازان گاا          NDF   ADFکاهآ میازان  
شد. ااا توجاه ااه اینماه      اهد تولید    نیز نرخ تولید گا  ااالتر  مش
 هاا ا  ناو  نیتار نن    هالوفیا.  قسم. عمد  پر تئین خااج موجاود در  

(، اا افز دن ا ر  میازان نیتار نن ساریع تجزیاه     1اس. ) یرپر تئینیغ
 عناوان ااه اسیار افزایآ چشمگیر یاف.   افز دن این مقادار ماالس   

اد  ا  آن کافی نهود    اخآ  ی احتماالًکراوهیدرات محلو  در سیلو 
اناااراین اساتفاد  ا    ؛ مصر  شد  اس.  سا  یلوسدر تخمیر ا لیه در 

مقدار ایشتر  مالس   کراوهیدرات محلاو  اارا  تخمیار ایشاتر       
افزایآ کیفی. سیلو ضر ر  ااشد. ار اساس نتایج تولید گا  ااه نظار   

دیگار ااا    هاا  یافز دنا رسد اا افز دن مالس اد ن اضافه کردن می
نیاز   یرتاأخ اار پایادار  اهتار سایلو، فاا        در عال  حلو  حف  قند م

 تواناد یما   نرخ تولید گاا    مقدار یااد.کاهآ می دار یمعن صورتاه
 هاا  یادرات کراوه یاژ   ااه  هایدراتکراوهایانگر مقدار   نرخ تجزیه 

علوفااه کاماا  ناای اااا    آ رعماا انااااراین ؛ (21ساااختمانی ااشااد )
ایآ فیهار ناامحلو  در شاویند  خنرای     مختلف ااعی افز ها یافز دن

نسه. اه  هاآناه صورتی که نرخ تولید گا  را در  شودیمقاا  تخمیر 
 .دهدیمافزایآ  دار یمعن صورتاه (اد ن افز دنی)تیمار شاهد 
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 آ مایشی در سیلوها  پارامتر ها  تولید گا  -3جدول 

Table 3- Gas production parameters of the experimental silages 
سنجهآفر  

Parameter 

 لیتر در گرج ماد  خش (یلیم) ید گا  تولک  

Total gas production 

 ساع.( لیتر دریلیگا  )منرخ تولید 

Rate of gas production 
 یرتأخفا  

Lag time 

 اد ن افز دنینی 
without additive 1aP 

ab 386.00 b 0.0143 ab 4.676 

 سود  شد  ااآ رعم 

pa + 4% NaOH 
a 402.30 a0.0206 a 4.741 

 اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea 
b 364.10 a 0.0215 ab 4.586 

 مالس  شد  ااآ رعم 

Pa+10% molasses 
a 397.00 a 0.0219 c 4.076 

 مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea +10% molasses 
a 411.55 a 0.0205 a 4.743 

   سود مالس، ا ا ر ا  شد  آ رعم 

pa+4% urea + 10% molasses +4% NaOH 
ab 385.10 a 0.0229 b 4.453 

 میانگین انحرا  استاندارد

SEM2 
3.151 0.0003 0.0261 

P value 0.0453 0.0024 0.0021 
 (.P<0.05) ااشندیمدار یمعندارا  اختال   غیر مشااه اا حر   هر ستونها  یانگینم

Mea Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
Pragmates australis1  

2 Standard error of mean 
 

 

 تا یر افز دنی ها  مختلف ار میزان گا  تولید  -1شکل 
Figure 1- Effects of different additives on extent of gas production  

 

 هذای یسذه ک بذا اسذتداده از رو    یاشذممهه  یریپذی یهتجز

 نایلونی

ماد  خش    فیهر   اشممهه پییر یهتجزکینتی    هافراسنجه

نشاان   5   4جادا     ( اه ترتیب درNDFخنری )نامحلو  در شویند  
سریع تجزیه مااد  خشا    فیهار ناامحلو  در      اخآ اس.. شد داد 

شاد  ااا ساه افز دنای         آ رعم شویند  خنری اه ترتیب در علوفه 
ا  سایر  ( ااالترP< 15/1) دار یمعن صورتاهشد  اا سود   آ رعم 
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کند تجزیه ماد  خش  در تیمار اا افز دنی مالس  اخآ اود. هانمونه
( P< 15/1) دار یمعنا  صاورت ااه شد  اا ا ر    مالس   آ رعم   

فیهار   اخاآ کناد تجزیاه    کاه یدرحاال ا  تیمارها  دیگر ااود،   ااالتر
اااالتر ا      ماالس نامحلو  در شویند  خنری در تیمار اا افز دنی ا ر  

سایرین مشاهد  گردید. تیمار شاهد )اد ن افز دنی(   تیمار اا افز دنی 
ماد  خش    فیهر نامحلو   پییر یهتجزا ر ، کمترین میزان پتانسی  

د  خش  ما مر ر پییر یهتجزدر شویند  خنری را نشان داد. ااالترین 
شد  ااا ساود مشااهد       آ رعم در تیمار حا   سه افز دنی   تیمار 

فیهر نامحلو  در شویند  خنری در تیماار   مر ر پییر یهتجزگردید. امّا 
 ینانااارا  ااالتر ا  سایر تیمارهاا ااود.   دار یمعن صورتاهحا   سود 

تر ایشا  پییر یهتجزاود   ااعی  مر رافز دن سود اه علوفه کام  نی 
در ا ار شمساتن    احتماالًماد  خش    فیهر نامحلو  در شویند  خنری 

آن اود  اس.. همچنین   سا  یلوسلیگنو سلولز  در فرآیند  یوندها پ
تواند ناشی ا  شد که می پییر یهتجزاا مالس ااعی اههود   آ رعم 

ها  محلو    تجزیاه دیاوار  سالولی در فرآیناد     افزایآ کراوهیدرات
اا ا ر  اد ن در نظر گرفتن محتوا  قناد    آ رعم ااشد.   سا  یلوس

 یا. درنها(   23محلو  ااعی عدج پایدار  سیلو   تخمیار نامناساب )  
 یآآ ماا در ایان   ا جملاه ، گاردد یما در شممهه  پییر یهتجزکاهآ 
نشاان   پییر یهتجزهمرا  اا ا ر  نتایج اهتر  را ارا   مالس افز دن
ناایلونی در   هاا  یساه که ااه معایاب ر ش   . اا توج(5   4جد   )داد 

( ذرات ریااز 1٩)رااطااه اااا آساایا    تلفااات شستشااو در  مااان ا لیااه 
مممن اس. ااعی  شد خش ها  در ا ر آسیا  کردن نمونه یدشد تول

ااا   حاا  یناااا   تلفات  مان صافر گاردد.    پییر یهتجز تخمین ااالتر
 مار ر  پاییر  یاه تجز   اخاآ کناد تجزیاه    داریمعنا توجه اه تفا ت 

علوفاه نای اارا  افازایآ       آ رعما  افز دنی سود   ماالس اارا    
اس.   در صاورت افاز دن ا ر ، اایاد میازان      توجهقاا  پییر یهتجز

 مالس نیز افزایآ یااد.

 
 یلوگرج(ک)گرج در سیلوها  آ مایشیپییر  ماد  خش  یهتجز  هافراسنجه -4جدول 

Table 4- Dry matter degradability parameters of experimental silages 

 مر رپییر  یهتجز

Effective 

degradability 

 (a+b)پییر  یهتجزپتانسی  
Potential of 

degradability 

 (c اا. نرخ تجزیه )
Rate of 

degradability  

 (bاخآ کند تجزیه )
slowly  degradable 

fraction 

 (aاخآ سریع تجزیه )
quickly degradable 

fraction 

سنجهآفر  

Parameter 

d 111.47 b 254.11 ab 0.0244 c 186.07 c 68.03 
 اد ن افز دنینی 

pa without additive 

a 214.41 a568.16 a 0.0254 b 466.02 b 102.11 
 سود  شد  ااآ رعم 

+ 4% NaOH 1aP 

c 124.44 a 664.68 c 0.0107 a 610.83 ed 3.855 
 اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea 

c 109.06 b 296.67 ab 0.0240 c 243.92 e 52.75 
 مالس  شد  ااآ رعم 

Pa+10% molasses 

b 130.11 a 665.99 c 0.0108 a 608.41 d 57.57 

 مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea +10% 

molasses 

a 218.22 a 645.35 b 0.0202 ab 535.10 a 110.25 

   سود مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

pa+4% urea + 10% 

molasses +4% NaOH 

0.461 14.540 0.0005 14.228 0.543 
 میانگین انحرا  استاندارد 

2SEM 

 (.P<0.05) ااشندیمدار یمعندارا  اختال   غیر مشااه اا حر   هر ستونها  یانگینم

Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
Pragmates australis1  

Standard error of mean2  
 

 گیرییجهنت

تواناد در  یمنتایج این پژ هآ نشان داد که علوفه گیا  کام  نی 
اسیار  ا  مناطق کشور ارداشا. شاود   همارا  ااا ارخای ترکیهاات       

شود   در فصاولی کاه محاد دی.     یلواه سممم  چون مالس   سود 

قرار  مورداستفاد   فراهمی علوفه   سایر مواد غیایی  جود دارد،  تولید
  انتقاا  نقا    مناسب ارداش.،  مان ارداش.   هار شگیرد. یافتن 

این گیا  کما  ازرگای ااه اساتفاد  اهتار ا  ایان منهاع خاوراکی در         
 ضعیتی که کشور اا کمهود شدید مواد خاوراکی در تغییاه داج ر اار     

 کند.اس. می
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Table 4- NDF degradability parameters of experimental silages (g/kg) 

 مر رپییر  یهتجز

Effective 

degradability 

 (a+b)پییر  یهتجزپتانسی  
Potential of 

degradability 

 (c. نرخ تجزیه ) اا
Rate of 

degradability  

 (bاخآ کند تجزیه )
slowly degradable 

fraction 

 (aاخآ سریع تجزیه )
quickly degradable 

fraction 

 فرآسنجه
Parameter 

d 319.07 d 482.51 c 0.0128 d 206.66 b 275.84 
 اد ن افز دنینی 

without additive 1aP 

a 399.42 c 678.66 b 30.043 c 430.51 c 248.15 
 سود  شد  ااآ رعم 

pa + 4% NaOH 

e 308.00 c 722.99 c 0.0181 b 508.73 d 214.25 
 اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea 

c .72533 d 452.82 a 0.0670 d 214.82 c 237.35 
 مالس  شد  ااآ رعم 

Pa+10% molasses 

f 285.73 a 884.67 d 0.0100 a 674.07 d 0210.6 

 مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

Pa+4% urea +10% 

molasses 

b 2.9039 b 769.56 c 0.0270 bc 474.39 a 295.16 

 مالس، اا ا ر   شد  آ رعم 

 سود

pa+4% urea + 10% 

molasses +4% NaOH 

0.753 5.330 0.0008 5.693 1.626 
 میانگین انحرا  استاندارد 

2SEM 

 (.P<0.05) ااشندیمدار یمعندارا  اختال   غیر مشااه حر  اا  هر ستونها  یانگینم

Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).. 
Pragmates australis1  

Standard error of mean2  
 

 سپاسگزاری

ا  محا    16/1/1311پ ماورخ  113اه شمار  هزینه اه این طرو 
 ینتاأم تهارات معا ن. پژ هشی   فنا ر  دانشگا  فرد سای مشاهد   اع

ا  ای  مساعدت   همماار  ایان حاو   تشامر         سیلهیناد . لیاشد
 شود.قدردانی می
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