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بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با 

  استفاده از افزودنی هاي میکروبی

  

حسین منصوري یاراحمدي


  ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراك

  چکیده

یفیـت آن،    روز و بهبـود ک     14 روز بـه     21از   علوفـه اي      به منظور کاهش مدت زمان سیلو کردن ذرت             

تیمار ها با افزودن مقادیر .  تیمار مختلف و با سه تکرار انجام شد 5آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با        

 درنظربه علوفه ذرت    ) SC (ساکارومیسس سرویسیه و مخمر   ) LP (الکتوباسیلوس پالنتاروم متفاوت باکتري   

 گـرم  LP0-SC0( ،5/0(زودنی به عنوان شـاهد  گونه اف تیمارها شامل پنج سطح تیمار  بدون هیچ      . شدگرفته  

 100 در الکتوباسیلوس پالنتاروم گرم LP1-SC0( ،75/0( کیلو علوفه ذرت   100 در   الکتوباسیلوس پالنتاروم 

، )LP0-SC1(  کیلـو علوفـه ذرت     100 در   ساکارومیسس سرویسیه  گرم   5/0،  )LP2-SC0(کیلو علوفه ذرت    

-LP1( کیلـو علوفـه ذرت   100 در  ساکارومیـسس سرویـسیه    گرم   5/0 و   الکتوباسیلوس پالنتاروم  گرم   5/0

SC1 (7روزهـاي   پایـان   در  . شبیه سازي ساختمان سیلو توسط بشکه هاي پالستیکی صورت گرفت         . بودند ،

 ، ماده خشک، اسید الکتیک، اسید استیک و خـصوصیات ظـاهري مـواد               pH نمونه برداري انجام و      21،  14

     گـروه سـوم   21 و  14در هر بـار نمونـه بـرداري و در پایـان روزهـاي               . سیلویی مورد ارزیابی قرار گرفت    

)LP2-SC0 ( داراي کمترینpHمقدار .  بیشترین مقدار اسید الکتیک بود وpH  21 و اسید الکتیـک در روز 

 بـا اسـتفاده      به نظـر مـی رسـد       بنابراین). >05/0p(ها داشت    با تیمار سوم تفاوت معنی داري با سایر گروه        

 از افزودنی هاي باکتریایی می توان ضمن حفظ کیفیت مواد سیلویی و جلوگیري از فساد آن، مـدت                   مناسب

  . روز توصیه نمی شود21اما مصرف علوفه سیلو شده در کمتر از . آماده سازي را نیز یک هفته کاهش داد

               

  ن ساخت، بهبود کیفیت مواد سیلو شده، الکتوباسیلوس پالنتاروم، زما:     واژه هاي کلیدي

                                               
 نویسنده رابط :E-mail: h_mansoori83@yahoo.com

  یافته هاي نوین کشاورزي                                                                                                         
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  مقدمه

ایجاد شـرایط    .       مواد سیلو شده از تخمیر محصوالت مرطوب به خصوص علوفه ذرت تهیه می شوند          

بی هوازي و جلوگیري و یا کاهش فرآیندهاي نامناسب تخمیر و تحریک رشد باکتري هاي مولـد اسـید                   

بـراي  . در سیلو کردن علوفـه  مـی باشـد    از عوامل موثر pHالکتیک جهت تولید یون هیدروژن و کاهش   

جلوگیري از تنفس گیاهی و جلوگیري از تولیـد حـرارت بـیش از حـد، ایجـاد شـرایط بـی هـوازي در                         

.   از تجزیه پروتئین ها نیـز جلـوگیري بـه عمـل مـی آیـد                 pHبا کاهش   . کوتاه ترین زمان ضروري است    

ر آب را به اسید الکتیک تـبـدیـل کرده و بــا  باکتري هاي مولد اسید الکتیک کربوهیدرات هاي محلول د 

فـعـالـیـت کـلسـتر یدیـوم ها    از   pHکـاهـش  
1

 و انترو بـاکـتـرهـا   
2

 و در نهایت    pH که موجب افزایش     

 مـی تواننـد     انـتــرو بـاکـتـرهــا   . افـزایـش اسـیـد بـوتیـریـک می شـونـد، جـلـوگـیـري مـی کـنـنـد       

پیروموناس کامیونیس تعدادي از قارچ ها مانند      . ش دهند  را افزای  pHآمونیاك تولید و    
3

 نیز موجـب فـساد      

مواد سیلویی عمل آوري شده با افزودنی هاي مناسب، بـه خـصوص بـاکتري               . مواد سیلو شده می گردند    

هاي مولد اسید الکتیک، داراي جمعیت باکتریایی مناسبی بوده که براي انجام تخمیر رضایت بخش کافی                

الب شدن سریع باکتري هاي مولد اسـید الکتیـک، باعـث مـی شـوند کربوهیـدرات هـاي         غ. خواهند بود 

 pHمواد سیلوشده ماده افزودنی مناسب،      ). 1(محلول در آب با بیشترین راندمان مورد استفاده قرار گیرند           

 ایـن . پایین تر، کربوهیدرات محلول در آب و اسید الکتیک بیشتر، اسید استیک و اتـانول کمتـري دارنـد                   

  ).13(عوامل سبب بهبود عملکرد دام تغذیه شده با این مواد سیلویی شده است 

 امروزه افزودنی هاي تجاري وجود دارند که حاوي سویه هاي مناسـب باکتریـایی مولـد اسـید الکتیـک                       

از طرفـی افـزودن بعـضی مـواد بـا علوفـه خـرد شـده، ظرفیـت نگهـداري، ارزش غـذایی و                    . می باشند 

انواع افزودنی هاي میکروبی قابـل دسـترس شـامل    ). 2( سیلو شده را افزایش می دهندخوشخوراکی مواد 

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 
4

الکتوباسیلوس بوخنري ،    
5

الکتو باسیلوس پالنتاروم   و   
6

 می باشند که به دلیل      

ـ    ). 11(قابلیت خوب در بهبود شرایط تخمیر قابل استفاده هستند           ر  بـا  مطالعات متعدد بهبود شرایط تخمی

کانگ و رانجیت گـزارش کـرده انـد کـه تلقـیح میکروبـی مـواد                 . افزودن میکروب ها را نشان داده است      

، افزایش نسبت اسید الکتیک به اسید استیک و کاهش نیتروژن آمونیـاکی شـده               pHسیلویی باعث کاهش    

 و  11( اسـت     درصد و قابلیت هضم ماده خشک آن نیز بهبود داشـته           30دوام مواد سیلویی بیش از      . است

رانجیت و کانگ در گزارش دیگري واکنش هاي مثبت دام را نسبت به افزودن میکروب ها به مـواد         ). 20

 الکتـو باسـیلوس   باکتري هاي   ) 2004(بر اساس نتایج حاصله توسط شیور     ).  17(سیلویی تأیید نموده اند     

                                               
1 - Clostridia
2 - Entrobacteria
3- pyromonas communic   
4 - Lactobacillus Acidophilus
5 - Lactobacillus Buchneri
6 - Lactobacillus Plantarum
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ولید اسـید الکتیـک، مـواد        و کاهش تجزیه پروتئین می شوند و به دلیل افزایش ت           pHباعث کاهش سریع    

. سیلویی سریعاً  اسیدي شده و نهایتاً سبب کاهش اتالف ماده خـشک در اثـر کـاهش تخمیـر مـی شـود                       

  ). 15(  توسط ماك نیز تأیید شده است pHجلوگیري از فعالیت تک سلولی هاي مضر در اثر کاهش 

بخـشیدن بـه فرآینـدهاي       در این پژوهش با هدف جلوگیري از فعالیت عوامل مضر و مخرب و سرعت               

، استفاده  pH به عنوان تولید کننده اسید الکتیک و کاهش دهندة           الکتوباسیلوس پالنتاروم تخمیر از باکتري    

مخمر ساکارومیسس سرویسیه  از طرفی با افزودن     . شده است 
1

 که محصول نهایی آن دي اکـسید کـربن و        

مـکـانـیـسم بـاز دارنـدگـی آن بـر عـمـلـکـرد      به دو گروه از مواد آزمایشی ،        ) 14(اتانول  مـی بـاشـد     

 در توانایی غلبه بر مخمرها و خنثی نمودن اثر تخریبـی            الکتو باسیلوس مناسب تخمیر تعیین و نقش مفید       

  .آنها بر مواد سیلویی مشخص گردیده است

  

  مواد و روش ها

بـراي سـیلو کـردن مـواد     . رفـت     این آزمایش در مرکز تحقیقات علوم دامی دانشگاه آزاد اراك انجام گ     

آزمـایش  .  کیلوگرم استفاده شد   50علوفه اي، از بشکه هاي پالستیکی تیره رنگ با درب فنردار و ظرفیت              

با برداشت علوفه ذرت در مرحله خمیري دانه و خرد شدن توسط چاپر به طول متوسط پنج سـانتی متـر                     

ایشگاه و با روش هاي توصیه شده توسـط         ترکیب شیمیایی علوفه ذرت خرد شده در آزم       ). 12(آغاز شد   

A.O.A.C   از طـرح   .  آمده اسـت   1نتایج تجزیه شیمیایی علوفه ذرت در جدول        .  تعیین گردید  1995 سال

  .آزمایشی کامالً تصادفی با پنج تیمار مختلف در سه تکرار استفاده شد

 اثـر خطـاي   Eij اثر تیمـار و  τi به عنوان میانگین، µ  بود، در این مدل،Xij = µ + τi + Eijمدل آزمایش 

  :تیمارها شامل موارد زیر است. آزمایش می باشد

  ) LP0-SC0(علوفه بدون هیچ گونه افزودنی به عنوان شاهد

 الکتوباسیلوس پالنتاروم گرم 5/0
2

)CFU 10
5

  )LP1-SC0( کیلوگرم علوفه 100در ) 1

CFU10 (الکتوباسیلوس پالنتاروم گرم 75/0
6

  )LP2-SC0(علوفه  کیلوگرم 100در ) 1

  )LP0-SC1( کیلوگرم علوفه 100 و بدون باکتري در ساکارومیسس سرویسیه گرم 5/0

CFU 10 (الکتوباسیلوس پالنتاروم  گرم   5/0
5

 کیلـوگرم   100 در   ساکارومیسس سرویسیه  گرم   5/0و  ) 1 ×

الکتوباسیلوس پالنتارومباکتري  ).LP1-SC1(علوفه 
3

ساکارومیسس سرویسیه و مخمر 
4

  .   گردید تهیه 

                                               
1- Saccharomyses Cervicea
2-Colony Forming Unit

   با نام تجاري ایکوزایل ساخت انگلستان-3

   با نام تجاري بایوساف ساخت فرانسه از شرکت ماکیان دارو-4
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  به دلیل نقش منفی مخمر بر روند تولید مواد سیلو شـده و همچنـین تـاثیر بـاکتري مـورد آزمـایش در                        

  .  استفاده شدساکارومیسس سرویسیهجلوگیري از تاثیر منفی مخمر، از مخمر 

   

  کردن سیلو از قبل مرحله در شده خرد ذرت علوفه شیمیایی ترکیب :1جدول

)درصد(مقدار یمیاییترکیب ش

08/30 ماده خشک

99/5 پروتئین خام

52/1 چربی خام

08/6 خاکسترخام

36/22 فیبر خام

10/24 )ADF(دیواره سلولی بدون همی سلولز

29/45   دیواره سلولی

  

این مخمر به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده کیفیت علوفه ذرت سـیلو شـده در شـرایط طبیعـی نیـز                      

ي که با وجود افزایش فعالیت مخمرهـا و قـارچ هـا در علوفـه سـیلو شـده،  از                      مطرح می باشد، به طور    

 به حد مناسب،  شرایط براي کاهش    pHفعالیت باکتري هاي مولد اسید الکتیک کاسته و ضمن عدم تنزل            

از این رو به منظور مشاهده آثار مخمر، یکی از تیمارهـا فقـط بـه مخمـر                  . کیفیت علوفه فراهم می گردد    

در تیمار دیگر ضمن استفاده از مخمر، از باکتري مولد اسید الکتیک نیز استفاده شد تا   . دا کرد اختصاص پی 

بـر خـالف توصـیه    . تاثیر هر دو افزودنی بر روند عمل آوري علوفه سیلو شده مورد مطالعـه قـرار گیـرد              

ناسـب ایـن    شرکت سازنده در مورد استفاده از باکتري ایکوزایل، توصـیه اي جهـت اسـتفاده از میـزان م                  

افزودنی در شرایطی که احتمال وجود تخریب در سیلو ناشی از شرایط فساد یا افزایش فعالیت مخمرهـا                  

ضمن این که پیشنهادهاي شرکت سازنده در مورد مصرف بر اسـاس  . و قارچ ها وجود دارد،  نشده است      

ار افزودنـی هـا بـر اسـاس     با این حال مقد. شرایط اقلیمی و علوفه تولید شده در ایران توصیه نشده است  

مقادیر باکتري و مخمر با ترازوي دیجیتال تـوزین،  بـا            . توصیه سازنده،  با تغییرات جزئی محاسبه گردید       

مقدار مناسب آب مخلوط و در حین ریختن علوفه در بشکه ها،  با اسپري روي علوفـه و در الیـه هـاي            

 و به صـورت نمونـه بـرداري تـصادفی جمـع             علوفه در حین تخلیه از کامیون     . مختلف آن افزوده گردید   

 کیلوگرم علوفه ذرت وجود 50 بشکه که در هر بشکه 15تعداد . آوري و در بشکه ها ریخته و فشرده شد 

داشت، به نحوي فشرده شد که هواي آن به طور کامل خـارج، سـپــس درب بـشـکه هـا بـسـتـه و در                        

). 12 و 11(نتی گـراد نگهـداري گـردیـدنــد     درجه سـا 25مـحـوطـه اي مـحـصور و سر بسته با دماي      

، 7جـهـت بـرآورد و پـیـش بـیـنـی آمـاده شدن مواد سیلویی عالوه بر ابتداي آزمـایـش، در روزهــاي        

، رطـوبــت، اسـیــد الکتیـک و            pH از بشــکـه هـا نـمـونـه بـرداري و ضـمن انـدازه گیـري               21 و 14
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بـراي آنـالیز شـیمیایی        . نیز تــعیین شـد  ) 2004(به روش بیتس  اسید استیک، ارزش ظاهري مواد سیلویی       

 میلـی لیتـر آب   450 سانتی متري وسط هر بشکه جمـع آوري و در        30 گرمی علوفه از عمق      50 نمونه   3

 متـر  pH بالفاصله با استفاده از دستگاه       pH.  دقیقه با مخلوط کن به هم زده شد        1مقطر ریخته و به مدت    
1
 

 صـاف و عـصاره بـه دسـت آمـده بـا              45نه جمع آوري شده با کاغذ صافی واتمن         نمو. اندازه گیري شد  

اسید الکتیک و اسید اسـتیک  ).  16 و 12( دقیقه سانتریفوژ شد10 دور در ثانیه به مدت    10000سانتریفوژ  

با روش تعیین اسیدیته بر حسب درصد اسید الکتیـک و اسـید اسـتیک و بـا اسـتفاده از سـود بـه روش                          

 در آزمایشگاه تغذیه تعیین 1995 سال .A.O.A.C به کارگیري روش هاي توصیه شده توسط تیتراسیون با 

 میلی لیتر رسـانده،  900 گرم علوفه سیلو شده را با آب مقطر به حجم        50به این منظور    . و محاسبه گردید  

ـ    10 میلی لیتر از محلول صاف شده را با   200پس از مخلوط و صاف کردن،        ات  میلـی لیتـر محلـول کربن

محلول فوق را در بـالن      .  میلی لیتر رسانده شد    250 میلی لیتر محلول سولفات مس به حجم         10کلسیم و   

سـپس  .  درجه محلول تقطیر گردیـد     300 میلی لیتر اسید سولفوریک به آن افزوده با دماي           5تقطیر ریخته   

 نرمال تیتـر و     1/0 با سود     میلی لیتر در مرحله دوم را      50 میلی لیتر از محلول تقطیر در مرحله اول و           100

در این آزمایش تعیین مقدار اسید بوتیریـک و اتـانول           . درصد اسید استیک و اسید الکتیک محاسبه گردید       

  درجـه    55ماده خشک علوفه و مواد سیلو شده به وسیله خشک کـردن نمونـه هـا در آون                   . مد نظر نبود  

 مورد تحلیـل    SASمده با نرم افزار آماري      اطالعات به دست آ   .  ساعت تعیین شد   48سانتی گراد به مدت     

  ).19(قرار گرفت 

  

  نتایج و بحث

pH        ماده خشک ، )DM(  اسید الکتیک و اسید استیک به عنوان چهار شاخص اصلی تعیین کیفیـت ،

، درصد مـاده خـشک، مقـدار        pHنتایج میانگین تغییرات    . مواد سیلو شده مورد تجزیه آماري قرار گرفتند       

ک و اسید استیک بر حسب میلی لیتر در کیلوگرم ماده خشک علوفه در سه دوره نمونه برداري     اسید الکتی 

. نشان داده شده است4 و 3، 2، 1در شکل هاي 

 و اسید الکتیک    81/3 و   15/4 ،   72/6 به ترتیب با     pHاعداد به دست آمده از نتایج آزمایش ها ، نشان داد            

 در گـروه سـوم      21،  14،  7ر کیلوگرم مـاده خـشک در روزهـاي           میلی لیتر د   78/63 و   42/55 ،   38/23با  

)LP2-SC0 (    تغییرات  . ایجاد شده استpH           گـرم  75/0  در سایر گروه ها نسبت بـه گـروه سـوم کـه از 

 افـزایش معنـی دار و تغیییـرات اسـید الکتیـک کـاهش                    21 بهـره بـرده، در روز        الکتوباسیلوس پالنتاروم 

) LP0-SC1(نیز به جز با گروه چهـارم        ) LP0-SC0(گروه شاهد   ). >05/0P(معنی داري را نشان می دهد     

علوفـه هـاي         ). <05/0P(با سـایر گـروه هـا تفـاوت معنـی داري را نداشـت                ) LP2-SC0(و گروه سوم    

                                               
   ساخت آلمانHTW–320دیجیتال  -1
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به علت افزودن مخمر فاقد خصوصیات مـواد سـیلویی مطلـوب             ) LP0-SC1(عمل آوري شده با مخمر      

 میلی لیتر در کیلوگرم ماده خـشک  49/56 و اسید الکتیک     pH 24/4داراي   21است به طوري که در روز       

 بیـشتر و اسـید الکتیـک        pH به علـت افـزودن مخمـر         4علوفه هاي عمل آوري شده در تیمار        . می باشد 

کمتري را نسبت به سایر تیمارها نشان می دهد، هرچند دلیلی براي عدم مصرف ایـن نـوع سـیلو وجـود            

 معنـی   3و تفاوت اسید الکتیک فقط با تیمار        ) >05/0P(ا تیمارهاي دیگر معنی دار       ب pHندارد اما تفاوت    

 در  LP1-SC1(  ،pH(در تیمار پنجم نیز که هم زمان از باکتري و مخمر اسـتفاده گردیـده                . دار شده است  

ک  میلی لیتر در کیلوگرم ماده خش      31/57 و   25/47 و اسید الکتیک     99/3 و   52/4 به ترتیب    21 و   14روز  

می باشد، به همین دلیل در این گروه نیز عالئم قابل قبول براي پذیرش مواد سیلو شـده جهـت مـصرف                      

  .حیوان به چشم می خورد، به نحوي که با گروه شاهد تفاوت معنی داري را نشان نمی دهد
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  21 و 14، 7 در روزهاي pHتغییرات : 1شکل 
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  21  و14، 7تغییرات ماده خشک در روزهاي : 2شکل   
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  21  و14، 7در روزهاي ) میلی لیتر در کیلوگرم ماده خشک(تغییرات اسید الکتیک : 3شکل 

  

  

  
   بدون تفاوت معنی دار21 و 14 ،7در روزهاي ) میلی لیتر در کیلوگرم ماده خشک(تغییرات اسید استیک : 4شکل 

  

  

عیـین و مجمـوع امتیـاز           ت) 2004( نتایج ارزش ظاهري مواد سیلو شده کـه بـه روش بیـتس               2در جدول   

بر اساس این روش مقدار دانه با شـاخص علوفـه بـدون             . گروه ها محاسبه گردیده، نشان داده شده است       

علوفه سیلو شده مورد استفاده در آزمـایش    .  ارزیابی شد  40و علوفه با دانه زیاد با امتیاز       دانه با امتیاز صفر   

رنگ علوفه در همـه تیمارهـا و در روز          .  را به دست آورد    30با مقدار متوسط دانه در همه گروه ها امتیاز        

 و        LP1-SC0 تیمارهـاي    21در روز   .  با رنگ زرد مایل به قهـوه اي در رده قابـل قبـول قـرار گرفـت                  14

LP2-SC0 عامل .  در رتبه سیلوي مرغوب با رنگ سبز تا سبز مایل به زرد قرار گرفتند10 و 9 با امتیازات

 را به دست آورد که نشان دهنـده عطـر و بـوي مرغـوب بـا                  25 امتیاز   LP2-SC0تیمار  عطر و بو نیز در      

داشتن بوي مطبوع و بدون فساد و در سایر تیمارها با توجه به بوي میوه، بوي تخمیر و بوي خردل امتیاز              

ده به منظور امتیاز دهی بر اساس رطوبت علوفه ها با دست فـشر . را به دست آوردند  ) 11-23(قابل قبول   
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 را بـه  8 تـا  6 همه تیمارها امتیـاز     14در روز   . و با میزان خروج آب از دست، به علوفه ها امتیاز داده شد            

دست آوردند که نشان گر خشک بودن سیلو بود،  زیرا با فشردن سیلو مقـدار خیلـی کـم رطوبـت از آن            

رد، سایر تیمارهـا امتیـاز        را به دست آو    8که امتیاز   ) LP0-SC0( به جز تیمار شاهد      21در روز . خارج شد 

در ارزیابی اندازه قطعـات، همـه       .  را به خود اختصاص دادند که بیانگر نگهداري خوب سیلو بود           10 تا   9

 را کسب 7تیمارها به علت هم شکل بودن قطعات، با کمی برش در اطراف و وجود قطعات بزرگ امتیاز             

بی توسط نگارنده و در هر گروه به طـور جداگانـه            این ارزیا . کردند و از این لحاظ تفاوتی با هم نداشتند        

در پایان جمع   . نمونه هاي هر تیمار جمع آوري و به روش بیتس مورد ارزیابی قرار گرفتند             . انجام گرفت 

ایـن  .  را بـه دسـت آورد      77 امتیـاز    21 و در روز     70 امتیاز   14گروه شاهد در روز     . امتیازات محاسبه شد  

بهترین کیفیـت سـیلو     . نشان دهنده سیلوي با کیفیت متوسط می باشد       ) 2004(امتیازات طبق روش بیتس     

با این . به دست آمد) LP2-SC0( با تیمار سوم 21 در روز    83 و   14 در روز    78طبق روش بیتس با امتیاز      

 تیمـار دوم        21همچنـین در پایـان روز       . امتیاز علوفه سیلو شده در رده سـیلوي خـوب قـرار مـی گیـرد               

)LP1-SC0 (81تیاز  ام)  امتیاز مواد سیلویی حاصل شده در گـروه هـاي          . را به دست آورد   ) سیلوي خوب

 به حدي است که می توان آن را  21 امتیاز در روز     67 و   73 ،   77، پنجم و چهارم به ترتیب با        )شاهد(اول

ی را براي  کیفیت قابل قبول14به مصرف تغذیه دام رسانید، اما امتیاز به دست آمده سه گروه آخر در روز                

  . مواد سیلو شده به منظور تغذیه دام نشان نمی دهد

 مواد سیلویی آماده pH  به دست آمده با pH میزان 14 نتایج به دست آمده حاکی از این است که در روز     

، چـاراالمپوپولوس  ) 2003(این نتیجه در آزمایش هاي آدزوگان و همکـاران  . مصرف بسیار نزدیک است  

  ناشـی از افـزایش   pHکـاهش  ). 7و 6، 3(به دست آمـده اسـت    ) 2004( و دل آگیو     و همکاران ) 2003(

افزایش مقدار تولید اسید الکتیک در گـروه هـایی   . میزان تولید اسیدها به خصوص اسید الکتیک می باشد    

بر همـین اسـاس در پایـان روز          . که به آنها باکتري مولد اسید الکتیک افزوده شده قابل مالحظه می باشد            

 میلی لیتر اسید الکتیک در هر کیلـوگرم علوفـه           78/63 و   42/57  به ترتیب     LP2-SC0 در گروه    21 و   14

 طبـق   pHکـاهش   .  را می توان به افزایش مقدار اسـید الکتیـک نـسبت داد             pHلذا کاهش   . حاصل گردید 

 استیک گزارش هاي هریستوف و همکاران و هرون و همکاران می تواند ناشی از افزایش مقدار اسیدهاي

و بوتیریک نیز باشد که با توجه به شکل ظاهري و عطر و بوي مواد سیلویی به نظر مـی رسـد در گـروه                         

بـر اسـاس    ). 10 و 9(هاي داراي باکتري،  ساخت اسیدهاي استیک و بوتیریک به حداقل رسـیده اسـت                  

فـت کـه افـزودن      و مقایسه آن با نتایج این آزمایش مـی تـوان گ           ) 2004(اطالعات ارائه شده توسط شیور    

باکتري هاي مولد اسید الکتیک به علوفه ذرت موجب بهبود شرایط تخمیر گشته و نسبت بـه سـایر تـک       

سلولی ها که در برخی موارد تولیدات آنها اسید بوتیریک و دي اکسید کـربن مـی باشـد، اسـید الکتیـک                      

  ).18(بیشتري تولید کرده است 
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  21 و 14 در روز ٭اد سیلو شده به روش بیتسارزش ظاهري و خصوصیات کیفی مو: 2جدول 

LP0-SC0LP1-SC0LP2-SC0LP0-SC1LP1-SC1

مقدار دانه

3030303030 14روز 

3030303030 21روز 

رنگ 

77856 14روز 

891057 21روز 

  عطر و بو
2023251217 14روز 

2426271520 21روز 

رطوبت

66867 14روز 

899109 21روز 

اندازه قطعات

77777   14روز 

77777 21روز 

جمع امتیاز

7073786067 14روز 

7781836773  21روز 

  ضعیف: 65متوسط       زیر  : 65-79خوب            : 80- 90عالی          :  و باالتر90 ٭             

  

 نیز مواد سیلویی را مورد استفاده حیوان قـرار          14از طرفی نتایج گروه سوم نشان داد که می توان در روز             

نتایج .  میلی لیتر در کیلوگرم به دست آمده است        42/55 و اسید الکتیک     15/4  برابر با     pHزیرا مقدار   . داد

روب هاي مولـد اسـید الکتیـک         که از عوامل مضر براي فعالیت میک       ساکارومیس سرویسیه افزودن مخمر   

اصوال هدف از افزودن مخمر در این آزمـایش ایجـاد           . مشاهده گردید ) LP0-SC1(است در گروه چهارم     

شرایط مصنوعی کاهش کیفیت علوفه سیلو شده و مشاهده آثار آن و مقایـسه بـا گـروه هـایی بـوده کـه                        

 که علوفه سیلو شده در اثر تیمار پنجم با          به طوري . باکتري مولد اسید الکتیک به آن ها اضافه گردیده بود         

استفاده از باکتري و مخمر به صورت توام، شرایط مناسب تري نسبت به تیمار چهارم کـه در آن تنهـا از                      

  .مخمر استفاده شده بود، را نشان می داد

 ،)1980(، وینبـرگ و همکـاران   )2000(، رانجیت و کانگ     )2001( بر اساس آزمایشات کانگ و رانجیت       

کاهش فساد مواد سیلو شده در اثر افزایش تولید اسیدهاي آلی از جمله اسید الکتیـک دیـده شـده اسـت                      

با بررسی نتایج این آزمایش و مقایسه با آزمایش هاي سـایر محققـین مـی تـوان نتیجـه                    ). 20 و   17،  11(

 سـیلویی در روز     گرفت، درصورت افزودن مقدار مناسب باکتري مولد اسید الکتیک، عالوه بر تولید مواد            

 و کاهش مدت زمان یک هفته اي فرآیند سیلو شدن، خصوصیات مطلوب در مواد سیلویی بـه دسـت          14

آمده و از بروز عوامل مخرب ناشی از فعالیت سایر تک سـلولی هـا جلـوگیري و مـدت مانـدگاري نیـز             
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 که با کـاهش یـک   توجه به این نکته ضروري است   . افزایش و کیفیت مواد سیلو شده بهبود خواهد یافت        

هفته اي مدت زمان ساخت مواد سیلویی می بایست بسیار با احتیاط برخورد کرده و اصوال مصرف مـواد         

 روز توصـیه  21سیلو شده حتی در صورت آماده شدن و مهیا بودن همه شرایط، در مدت زمـان کمتـر از    

همچنین نیـاز اسـت کـه در       . وداز طرفی به هزینه خرید باکتري هاي تجاري نیز باید توجه نم           . نمی گردد 

آزمایش هاي بعدي مقدار ازت غیر آمونیاکی، نیتروژن نـامحلول در شـوینده اسـیدي، اسـید بوتیریـک و                    

  . اتانول اندازه گیري شود
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