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ميکروبی توده توليد  های تخميری وفراسنجه، قابليت هضم بر های روغنیاسانس تاثيرافزودنی باکتريايی و

 سيالژ ذرت

  

 ،ف.2،ف.، طليعی2،ج.، قنبری2،ف.، بيات کوهسار*1مقصودلو

 ارشد گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کارشناسی جویدانش -1

 دانشگاه گنبد کاووس یدانشکده کشاورز یعلم اتياعضاء ه -2 

 fereshtehmn@yahoo.com آدرس    :پاسخگو ی پست الکترونيک نويسنده 

 

 چکيده

باکتريايی وروغن های اسانسی بر قابليت هضم، فراسنجه های تخميری ،عامل   ای به منظوربررسی تاثيرافزودنی های مطالعه

  ژ( سليال 2( شاهد، 1 تيمارهای آزمايشی شام : شرايط آزمايشگاهی انجام شد. ذرت در ميکروبی سيالژ روتيينتوليدپ تفکيک و

شام  رزماری، رازيانه و   اسانس گياهان داروئیافزودنی  ژ ذرت+ سيالشام   8تا  3)اکوساي ( و تيمار  باکتريايی افزودنی  ذرت +

بله ملدت    . به منظور تهيه سيالژ، سليلوی ذرت ندبود ميکروليتر بر کيلوگرم علوفه تازه 250و125زنيان در دو سطح به ترتيب 

ر قابليلت  بين تيمارهای آزمايشی از نظل  که داد نشان نتايج کيلوگرم ذخيره شد. 3ی به وزن گاهدرون سيلوهای آزمايش روز 45

تلرين  از اين نظر، بلاتترين و پلايين  (. >05/0P)وجود داشت  داریاختالف معنیبازده توليد گاز  وو ماده آلی ماده خشک هضم 

 250باکتريلايی و اسلانس زنيلان درسلطح      افزودنلی  دارای تيمارهلای  مربوط به قابليت هضم ماده خشک و ماده آلی به ترتيب

تلرين مقلدار بلازده    ميکروليتر و تيمار دارای افزودنی باکتريلايی پلايين  125دارای اسانس رازيانه در سطح  تيمار ميکروليتر بود.

های روغنی در مقايسه با تيملار شلاهد   های باکتريايی و اسانسافزودنی، استفاده از . به طورکلی(>05/0P)داشتند  توليد گاز را

  ذرت نداشتند.ای سيالژ ای بر ارزش تغذيهتاثير قاب  مالحظه

 

 قابليت هضم. اسانس، های باکتريايی،افزودنی ت،رسيالژذ کلمات کليدی:

 مقدمه

باشلد کله   نگهداری علوفه به صورت سيالژ روشی مرسوم در تامين منابع غذايی نشخوارکنندگان در مدت زمانی از سال می

-هوازی کنترل شده يک گياه با رطوبت زياد توليد ملی است که توسط تخمير بی فرايندیسيالژ  .علوفه تازه در دسترس نيست

 يا و جلوگيری و هوازیبی شرايط ايجاد .شوندمی تهيه ذرت علوفه خصوص به مرطوب محصوتت تخمير از شده سيلو مواد. شود

 از pH کلاهش  و هيدروژن يون توليد جهت اسيد تکتيک مولد هایباکتری رشد تحريک و تخمير نامناسب فرآيندهای کاهش

برای توليد سيالژی با کيفيت عالی دو عام  مهلم ملديريت سليلو کلردن و عوامل        .باشد می علوفه کردن سيلو در موثر عوام 

فشردن مناسلب   توان به برداشت علوفه در مرحله مناسب رشد و بلوغ،گذار هستند. از عوام  مديريتی میمربوط به علوفه تاثير
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هلای ميکروبلی   افزودنلی . های مناسب اشلاره کلرد  طول دوره سيلو کردن و استفاده از افزودنیهوازی در سيلو، حفظ شرايط بی

 و ربنچلا  ؛2002 همکلاران،  و)تلايلور   شلود عرضله ملی   بلازار  هبل  ثبات هوازی سليالژ  يا تخمير هدف اوليه برای بهبود با سيالژ

 نسلبت  افزايش pH کاهش باعث مواد سيلويی ميکروبی تلقيح که اندکرده گزارش (2001) رانجيت و (. کانگ2007 همکاران،

 ماده هضم قابليت و درصد 30 از بيش سيلويی مواد دوام .شده است آمونياکی نيتروژن کاهش و استيک اسيد به تکتيک اسيد

اسلتفاده  کله   نشان داد مطالعات اخير (.1999 همکاران، وينبرگ و ؛2001 همکاران، )کانگ و است داشته بهبود نيز آن خشک

(. اثلرات  1999 همکلاران،  )کلووان و  بخشلند بهبود ملی  راشکمبه  تخمير فرايند هاچاشنی يا های گياهی واسانس و هاازعصاره

 همکلاران،  )کالزميگليلاو  اسلت شرايط آزمايشگاهی گلزارش شلده    ای درشکمبه تخمير ی گياهی مختلف برعصاره 25 بيش از

 پروتلوزوا و  هلا، شلام  بلاکتری   هلا ای ازميکروارگانيسمهای روغنی عليه طيف گستردهخصوصيات ضدميکروبی اسانس (.2007

متفلاوت اسلت وللی بله      هلا هلای مختللف ميکروارگانيسلم   برگونه هااين اسانس طيف اثر چند هر. به اثبات رسيده است هاقارچ

 باشدرازيانه دارای خاصيت ضدقارچی می .کرداستفاده  سيالژ تخمير فرايند جهت بهبود در هاتوان ازاين اسانسمی رسدنظرمی

-جلوگيری ازجوانله  ميسيليوم و طريق کاهش رشد های روغنی رازيانه ازکه اسانساست ثابت شده  .(2006 همکاران، )سوي  و

 در سلنتتيک  هلای های بيولوژيک جلايگزين قلارچ کلش   کشبه عنوان قارچ توانندمیSclerotinia sclerotiorumزنی اسپورهای 

هلای  کله اسلانس   بيان داشلتند  (2003) همکاران و دافرر (.2007 همکاران، )سوي  و زايی گياهی باشنداين قارچ بيماری برابر

 باشلند. ملی  ملوثر  اسپورهای قارچ عام  کپلک سلبز   رشد موثری درتوقف جوانه زنی و مرزنجوش به نحو پونه گياهی و آويشن،

ذرت  قابليت هضم سليالژ  تخمير، فرايند عصاره گياهان داروئی بر اسانس و استفاده از تاثير مطالعات اندکی درارتباط با تابحال،

ملاده  های رزماری، رازيانله و زنيلان بلر قابليلت هضلم      اسانس استفاده از تاثيربررسی مطالعه اين  هدف از لذا انجام شده است،

 د.تنی بوبرون سيالژ ذرت در شرايط توليدتوده ميکروبی  عام  تفکيک و ماده آلی، خشک،

 موادوروش ها

 3 در درصدماده خشک برداشت شد. سيالژهای آزمايشگاهی30سيالژهای آزمايشگاهی گياه کام  ذرت درحدود تهيه برای

  ژ( سليال 2( شلاهد،  1 شلام : ی آزمايشی تيمارها .شد سيلو کيلوگرم 3 وزن به آزمايشی هایسيلو درون روز 45 به مدت تکرار

 رازيانله و  شام  رزماری،  افزودنی اسانس گياهان داروئی + ذرتژ سيال شام  8 تا 3 تيمار و )اکوساي ( باکتريايی افزودنی  +ذرت

مايع شکمبه از چهلار رسس گوسلفند نلر نلژاد     . بودند برکيلوگرم علوفه تازهميکروليتر  250و  125به ترتيب  سطح دو زنيان در

گلرم ملاده خشلک     ميلی 500.آمددست ه بگاهی صبح     ای و قب  از خوراک شکمبهدارای فيستوتی کيلوگرم(  45 ±5/2 داتق )

ای  هلای شيشله   در بطلری  2:1بلا نسلبت   بزاق مصنوعی و مايع شلکمبه  مخلوط ميلی ليتر  50به همراه   های آسياب شده نمونه

سلاعت تملامی    24بعلد از گذشلت     .شلد قلرار داده   گلراد  درجه سلانتی  39ماری با دمای در بن  گذاری ريخته و پس از درپوش

و بله   گيری نيتروژن آمونيلاکی، ملايع شلکمبه صلاف       . به منظور اندازهشدگيری  ها اندازه نمونه pHماری خارج و  ها از بن شيشه

های حاص  بله   ساعته، نمونه 24پس از صاف نمودن محتويات کشت  .شدمخلوط   نرمال 2/0نسبت مساوی با اسيد کلريدريک 

 نمونه خشلک شلده   سپس  گرديد.و سپس قابليت هضم ظاهری محاسبه  گراد خشک  درجه سانتی 60ت در آون ساع 48مدت 

ساعت ) گاز توليد ساعت قرار داده شد و خاکستر محاسبه شد. بازده 24گراد به مدت  درجه سانتی 550در داخ  کوره با دمای 

 شلد  محاسبه( گرم) واقعی شده تجزيه ماده مقدار بر تقسيم انکوباسيون ساعت  24 از پس شده توليد گاز حجم صورت به( 24

( 1997) همکاران و بلوم  بوسيله شده پيشنهاد معادله از شده توليد ميکروبی توده محاسبه جهت(. 2002 همکاران، و گتاچو)

 .گرفت انجام تصادفی کامال طرح قالب در ( 1/9 نسخه) SAS افزار نرم از استفاده با نيز هاداده آناليز گرديد. استفاده

 وبحث نتايج
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قابليت هضلم ملاده خشلک     زنيان بر رازيانه و رزماری، هایاسانسهای باکتريايی و  استفاده ازافزودنی نتايج مربوط به تاثير

کله   نتلايج نشلان داد   نشان داده شده اسلت.  1 شرايط آزمايشگاهی درجدول ای درهای تخميری شکمبهفراسنجه وماده آلی بر

 ايلن نظلر   از .(>05/0P) داشلت  داری وجلود ماده آلی اختالف معنی قابليت هضم ماده خشک و نظر تيمارهای آزمايشی ازبين 

تلرين قابليلت   پلايين  به ترتيلب بلاتترين و   کروليتريم 250سطح دارای اسانس زنيان در تيمار دارای افزودنی باکتريايی و تيمار

 درزنيلان   کروليتلر يم 250سلطح   اسلتفاده از  رازيانله  هلای رزملاری و  برخالف اسانس داشتند. ماده آلی را هضم ماده خشک و

غلظت نيتروژن  نظر از ماده آلی شد. بليت هضم ماده خشک وداری باعث کاهش قابه طورمعنی کروليترمي125طح س بامقايسه 

دارای اسلانس   تيملار  .(>05/0P) داشلت  داری وجلود بين تيمارهای آزمايشی اختالف معنلی  محيط کشت نيز pH آمونياکی و

ايلن   با .(>05/0P)داشتند  را گاز بازده توليد ترين مقداردارای افزودنی باکتريايی پايين تيمار و کروليتريم125سطح  رازيانه در

باکتريلايی  دارای افزودنلی   تيملار  چنلد  داری نشان نداد، هرتيمارهای مختلف اختالف معنی شده در توده ميکروبی توليد حال،

  داشت. باتترين توده ميکروبی توليدی را

 ين ميکروبی سيالژئپروت توليد عام  تفکيک و های تخميری،، فراسنجهبر قابليت هضم اسانس های روغنی افزودنی باکتريايی و تاثير. 1جدول

 ذرت.
قابليت هضم ماده  تيمارها

 )درصد( خشک

 قابليت هضم

 )درصد( ماده آلی

pH نيتروژن 

 یآمونياک

 گرم در)ميلی

ليتر(دسی  

 بازده توليد گاز

 ليتر( )ميلی

 عام  تفکيک

 گرم بر)ميلی

ليتر(ميلی  

توده ميکروبی 

 توليد شده

بازده توده 

ميکروبی 

 توليد شده

56abc 60/5 شاهد
ab

 48/6 bc 96/2 a 35/315 ab 21/3 ab 15/90  31/0 ab
 

62a 66/1 افزودنی باکتريايی
a
 44/6 c 92/2 a 49/308 ab 26/3 ab 26/102  32/0 ab 

56abc 60/4 1125رزماری
b 48/6 bc 14/2 c 37/327 ab 10/3 b 02/83  29/0 b

 

58ab 62/4 2250رزماری
ab 53/6 ab 38/2 bc 40/310 ab 22/3 ab 40/93  31/0 ab 

54bc 59/8  125رازيانه
b 530/6 ab

 47/2 bc 26/290 b 56/3 a 21/108  38/0 a 

57abc 250رازيانه
 61/1

ab 53/6 ab 28/2 bc 64/324 ab 11/3 b 94/84  29/0 b 

56abc 61/1 125زنيان
ab 50/6 ab

 29/2 bc 65/335 a 04/3 b 91/79  27/0 b 

52c 56/8 250زنيان
b 56/6 a 53/2 b 60/311 ab 36/3 ab 39/92  33/0 ab 

02/0 انحراف معيار ميانگين  018/0  019/0  126/0  007/14  122/0  836/9  026/0  
P- Value 110/0  1345/0  012/0  002/0  471/0  147/0  489/0  206/0  

 (.>05/0Pدار دارند ) در هر ستون، اعداد با حروف غير مشابه از لحاظ آماری با يکديگر اختالف معنی

 علوفه تازه.وزن  کيلوگرم  بر کروليترمي250 -2. علوفه تازهوزن   برکيلوگرم کروليترمي1-125

محليط   pH باکتريايی باتترين قابليت هضم ماده خشک و ماده آللی و نيلز  به طور کلی، سيالژ ذرت تلقيح شده با افزودنی 

رسد که تلقيح باکتريايی سيالژ ذرت توانسته است به خوبی از مواد مغذی در طلی فرآينلد   پايين تری داشت. به نظر می کشت

روبلی و رانلدمان توليلد گلاز هلم      توان تاثير اين محافظت را در ميزان توليد پلروتئين ميک تخمير سيلو محافظت کند. البته می

 مشاهده کرد.  
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Abstract  

 
This experiment was conducted to investigate the effect of adding bacterial inoculant and essential 

oils on digestibility and fermentation characteristics of corn silage in a Completely Randomized 

Design. Treatments were: 1) corn silage without any additives (control), 2) control + bacterial 

inoculant and treatment 3 to 8 were included: control + 125 and 250 µl Rosemary, fennel and carum 

copticum essential oils were added to each kg of fresh forage, respectively. Laboratory silos were 

opened on days 45 (triplicate per treatment) after ensiling and sampled for digestibility and 

fermentation characteristics determinations. The obtained results showed that there were significant 

differences between treatments on OM and DM digestibility and gas production efficiency (P<0.05). 
Treatments that contained 125 µl essences of Rosemary and bacterial inoculant had lowest gas 

production efficiency. Generally, using bacterial inoculant and essencial oils compared to control 

tratment had on considerable effect on corn silage nutritive value.   
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