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 در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش

  1392، سوم، شماره اولجلد   
http://ejrr.gau.ac.ir  

  

  مخمر ساکارومیسس سرویسیه و مالس بر ارزش غذایی  مختلف سطوح اثر
  آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده

 
 2و کمال شجاعیان 2الهی وسفی ، مصطفی2، قاسم جلیلوند1نرجس نقابی*

  دانشگاه زابلاستادیاران گروه علوم دامی 2 و تغذیه دام ارشد سکارشنادانش آموخته 1
  13/3/92 تاریخ پذیرش:؛ 12/11/91تاریخ دریافت: 

  چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف مخمر و مالس بر ترکیب شیمیایی، ارزش غذایی   

گرم بر  5 و 5/2د)، بود. مخمر در سطوح صفر(شاه آتریپلکس لنتی فورمیسپذیري سیالژ  و گوارش
علوفه آتریپلکس اضافه  درصد به 15و  10(شاهد)،  کیلوگرم ماده خشک و مالس در سه سطح صفر

تصادفی انجام گرفت.  در قالب طرح کامالً 3×3سیلو شدند. آزمایش به روش فاکتوریل  سپس و هشد
در  ي حاصل از آنها آزمون تولید گاز و فراسنجه ،پس از تعیین ماده خشک و ترکیبات شیمیایی

باعث  به سیالژ گرم مخمر 5/2افزودن سطح  شد. نتایج نشان داد بررسیتیمارهاي مورد مطالعه 
گرم  5). سطح P>05/0( می شودو کاهش کربوهیدرات محلول  pHماده خشک، درصد افزایش 

کاهش مخمر باعث افزایش ماده خشک، خاکستر، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز و 
درصد  15و  10سطح افزودن ). P>05/0شد( سیالژ pHماده آلی، چربی، کربوهیدرات محلول و 

 و ماده خشکولی  شد  سیالژ دیواره سلولی بدون همی سلولز و مالس باعث کاهش دیواره سلولی
 زانمی بیشترین .نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد ).P>05/0( را افزایش داد آنکربوهیدرات محلول 
) و کمترین گاز تولیدي مربوط 22/53( 3مربوط به تیمار  انکوباسیون ساعت 96گاز تولیدي در زمان 

 مشاهده شد. 3) در تیمار b( بخش بالقوه تولید گاز بیشترین مقدار باشد.  ) می24/43( 4به تیمار 
 15رم مخمر و گ 5ي با سطوح ها در تیمار ) و انرژي قابل متابولیسمOMD( قابلیت هضم ماده آلی

                                                             
 narjesneghabi@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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مالس باعث درصد  15مخمر و گرم  5سطح . نتایج نشان داد که استفاده از درصد مالس مشاهده شد
  .آتریپلکس گردید سیالژبهبود ارزش غذایی 

  

   ، آزمون تولید گازسیالژمخمر، مالس، آتریپلکس،  :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 داًشامل حدو . این خانوادهباشد وپودیاسه) میمتعلق به خانواده اسفناجیان (کن آتریپلکسگیاه جنس   
ي شور، مناطق بیابانی با دماي باال و مناطق گرمسیري یافت ها گونه بوده و اغلب در خاك 300
). 2008(یواله و همکاران،  گیاهانی شور زیست هستند ،شوند، چندین گونه از جنس آتریپلکس می

کنند و یکی  رایط مختلف محیطی را به خوبی تحمل میش ي،ا گیاهان این خانواده عالوه بر تنوع گونه
دلیل داشتن پروتئین کافی، خوش خوراکی و تولید  روند و به به شمار می ها از گیاهان مغذي براي دام

(پلومر و همکاران،  اند علوفه قابل مالحظه، اهمیت خاصی را در مناطق خشک و کویري پیدا کرده
در مواقعی که خوراك کمیاب باشد مورد  ها ند، بز، گاو و اسب). گیاهان شورپسند توسط گوسف1966

(چاترتون و  کنند گیرند. این گیاهان مقدار علوفه باالیی در فصول سرد سال تولید می مصرف قرار می
خاکستر و پروتئین خام باالیی دارند ولی حاوي انرژي پایینی هستند و  ها ). آتریپلکس1971همکاران، 

عنوان  ) است بهWSCي محلول در آب (ها الس که منبع غنی انرژي و کربوهیدراتبه همین دلیل از م
شود. با توجه به اینکه در تغذیه حیوانات  آتریپلکس استفاده می سیالژتامین کننده انرژي در 

 ،یی است که حاوي فیبر باال هستندها نشخوارکننده بزرگترین مشکل پایین بودن گوارش پذیري علوفه
ها به همراه مواد افزودنی باعث افزایش قابلیت هضم آنها می شود (کولی دن اینگونه علوفهلذا سیلو کر
افزایش مقدار ماده خشک و هضم دیواره  ) باعثساکارومیسس سرویسیه( ). مخمر2000و شیهان، 

) و باعث افزایش گوارش پذیري بسیاري از مواد مغذي از 1992 سلولی می شود (کارو و همکاران،
عنوان منبع غنی  ). از مخمرها به1991 ؛ ویلیامز و همکاران،2006 (کیم و همکاران، گرددیبر می جمله ف

ي گروه ب در صنعت غذایی طیور، آبزیان و نشخوار کنندگان ها پروتئینی و منبع غنی از ویتامین
حاظ سایر اسید استفاده می شود. مخمرها از لحاظ اسید آمینه متیونین فقیر هستند و به جز متیونین  از ل

رسد به کار بردن  ). به نظر می1993 (نیسبت و مارتین، روند ي ضروري منبع خوبی به شمار میها آمینه
و از این علوفه که در شده ارزش غذایی آن سبب بهبود آتریپلکس  ژمالس در سیال این ماده به همراه
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ي بیشتري انجام ها م استفادهعنوان خوراك دا شود به مناطق خشک و بیابانی در سطح وسیع کشت می
منظور   این علوفه به سیالژگیرد. هدف از انجام این آزمایش تعیین بهترین سطح مخمر و مالس در 

  باشد.  بهبود گوارش پذیري و انرژي قابل متابولیسم آن می
  

  ها مواد و روش
(در مرحله رویشی)  یسآتریپلکس لنتی فورمبرداري از گیاه  : نمونهها سازي نمونه آوري و آماده جمع

از مراتع شهرستان  )1391نژاد و همکاران،  (حسینیمتر به شیوه تصادفی و سیستماتیک 10×10با فاصله 
متري  سانتی 4تا  2پس از برداشت به قطعات  ها انجام شد. نمونه 1388ماه   زابل در اواسط اردیبهشت

، با ه آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه زابلو پس از انتقال ب )1391نژاد و همکاران،  (حسینیشده  خرد
ساخت شرکت ایران مالس) و ( ساکارومایسس سرویسیهافزودن سطوح مورد نظر از مخمر خشک 

و  کیلویی تحت شرایط دماي آزمایشگاه سیلو گردیدند 5ي پالستیکی ها در داخل سطل مالس،
  ). 1تیمارهاي آزمایشی تهیه شدند (جدول 

  

  خمر و مالس اضافه شده به سیالژ آتریپلکس در تیمارهاي مختلف آزمایشیسطوح مختلف م -1 جدول
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  تیمار

  5  5  5  5/2  5/2  5/2  0  0  0  مخمر (گرم)
  15  10  0  15  10  0  15  10  0  مالس (درصد)

  

دیجیتال  متر pHهر کدام از سیلوها با استفاده از  pH ،روز سیلوها باز شدند. در ابتدا 45بعد از   
). پس از خشک 1998 گیري شد (پوالن و همکاران، اندازه) Metrohmساخت شرکت  780(مدل 

طور مجزا توسط  ها به، در نهایت نمونهساعت 48مدت   درجه به 65در آون با دماي  هاکردن نمونه
ه یی برداشتها متر آسیاب شدند و سپس از هر تیمار نمونهمیلی 2الک با قطر  مجهز بهدستگاه آسیاب 

  مورد استفاده قرار گرفتند. و آزمون تولید گاز شد و براي تعیین ترکیبات شیمیایی
پروتئین  وخام  یچرب ،خام ماده آلی، خاکستر(ترکیبات شیمیایی  درصد ماده خشک و آنالیز شیمیایی:

روش  بهگیري اجزاء دیواره سلولی اندازه. )AOAC ،1990( تعیین شد به روش تجزیه تقریبی )خام
با استفاده از روش  نیز هاي محلولغلظت کربوهیدرات و) 1991( سوست و همکاران ون

   ).1961 دریاز،( گردیداسپکتروفتومتري تعیین 
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در ) 1988( ساعت انکوباسیون مطابق با روش منکه و استینگاس 96 طول میزان تولید گاز در  
 سیستانینر نژاد  س گاوأاز دو رانجام گرفت. شیرابه شکمبه آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه زابل 

گرم   میلی 200متري آسیاب شدند. مقدار   ها با استفاده از الک یک میلی دار) گرفته شد. نمونه (فیستوله
ها، بدنه تکرار) در داخل هر سرنگ ریخته شد. بعد از ریختن نمونه در سرنگ 3( ها ماده خشک نمونه

تا زمان اضافه کردن شیرابه شکمیه  ها حاوي نمونههاي پیستون با وازلین چرب شد و سپس سرنگ
با آوري شده گراد قرار گرفتند. شیرابه شکمبه جمع درجه سانتی 39بافري شده در انکوباتور با دماي 

به شیرابه  (بزاق مصنوعی) الیه صاف گردید، نسبت نهایی محیط کشت 4پارچه متقال  ازاستفاده 
درجه  39دن شیرابه شکمبه بافري شده، سرنگها در دماي بود. پس از اضافه کر 1به  2شکمبه، 

، 8، 6، 2هاي  ). قرائت حجم گاز تولیدي در زمان1988(منکه و استینگاس،  گراد قرار داده شدند سانتی
 Y= b (1-e-ct)ي تولید گاز از معادله نمایی ها پارامترساعت انجام گرفت.  96و  72 ،48، 24، 12

و قابلیت هضم  1 رابطهاز میزان انرژي قابل متابولیسم ). 1979ونالد، محاسبه شد (اورسکوف و مکد
محاسبه شد  2) با استفاده از رابطه ساعت 24گرم ماده خشک در طول میلی 200ماده آلی نیز (براساس 

  ).1988منکه و استینگاس، (
  ME = 2.2 + 0.136 GP + 0.057 CP + 0.0029CP2                                   )1رابطه (

ME(مگاژول بر کیلوگرم) انرژي قابل متابولیسم :   
GP میلی گرم ماده خشک) 200 به ازايساعت (میلی لیتر  24: حجم گاز تولیدي تصحیح شده براي  
CP(گرم در کیلوگرم ماده خشک) پروتئین خام :  
  OMD = 148.8 + 8.89GP + 4.5CP + 0.651Ash)                                      2رابطه (

OMD :(گرم در کیلوگرم ماده خشک) قابلیت هضم ماده آلی   
GP میلی گرم ماده خشک) 200 به ازايساعت (میلی لیتر  24: حجم گاز تولیدي تصحیح شده براي  

Ash(گرم در کیلوگرم ماده خشک) خاکستر خام :  
تصادفی و با استفاده  قالب طرح کامالًدر  3×3براي تجزیه آماري از طرح فاکتوریل  :محاسبه و آنالیز آماري

درصد  5با روش دانکن و در سطح خطاي  ها استفاده شد و مقایسه میانگین SAS) 1999افزار آماري ( از نرم
:  µدر این مدلکه  بود  +α.ß +eijk jßy = µ + αi +مدل مورد استفاده در این تحقیق صورت گرفت. 

  .: خطاي آزمایشی بودe: اثر متقابل مخمر و مالس و α.ß: اثر مالس، ß: اثر مخمر، αمیانگین، 
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  نتایج و بحث
در تمام درصد  15و  10مالس در سطح مشاهده می شود  2طورکه در جدول  : همانترکیبات شیمیایی

 نسبت به تیمار شاهد شدسیالژ ماده خشک درصد  دار معنیباعث افزایش سطوح مخمر مورد استفاده 
)05/0P<(درصد به  4درصد به  2قان نیز گزارش کردند با افزودن سطح مالس از . برخی از محق

درصد افزایش  55/52تا   07/51مقدار ماده خشک از  ،روز دوره تخمیر 40کاه گندم، بعد از سیالژ 
 77مالس ). از آن جایی که 2006(سروار و همکاران،  کند یافت که با نتایج این تحقیق مطابقت می

افزایش محتوي ماده خشک سیلوي تیمار  بنابراین ،)2009 (الخولی و همکاران، درصد ماده خشک دارد
شده با مالس ممکن است ناشی از باال بودن محتوي ماده خشک مالس به کار برده شده باشد (هیندز 

باعث در تمام سطوح مالس گرم  5و  5/2). از سوي دیگر افزودن مخمر در سطوح 1985 و همکاران،
تا  10افزایش سطح مالس از  ).>05/0P( نسبت به تیمار شاهد شدسیالژ ماده خشک  ردا معنیافزایش 

داري را با تیمار شاهد  ولی این افزایش تفاوت معنیشد  در سیالژ درصد باعث افزایش ماده آلی 15
درصد و ماده آلی علوفه تازه  23/77آتریپلکس را  سیالژ. محققان مقدار ماده آلی موجود در نشان نداد

(احمد و  این مطالعه بود سیالژ در درصد گزارش کردند که در دامنه ماده آلی 73/72آتریپلکس را 
ذرت انجام گرفت، اضافه کردن مالس و آنزیم  سیالژ). در تحقیق دیگري که روي 2007الوزیري، 

 همکاران،(آکسو و نداشت که با نتایج این بررسی مطابقت داردآن ماده آلی مقدار ي بر دار معنیتأثیر 
) بین P>05/0( دار معنیباعث ایجاد تفاوت سیالژ گرم مخمر با کاهش مقدار ماده آلی  5). سطح 2006
 درصد باعث افزایش خاکستر 10مالس در سطح افزودن گرم مخمر) و تیمار شاهد گردید.  5( 7تیمار 
مواد معدنی باالیی ). تحقیقات نشان دادند که مالس حاوي P>05/0( نسبت به تیمار شاهد شد سیالژ

). نتایج یک 2011 را افزایش دهد (پاویز و همکاران، سیالژتواند محتوي خاکستر در  باشد و می می
درصد و آتریپلکس تازه  77/22بررسی نشان داد که میزان خاکستر موجود در آتریپلکس سیلو شده 

). مرحله بلوغ گیاهان؛ میزان 2007 (الوزیري، باشد باشد که در دامنه نتایج این مطالعه می می 27/27
دي و ها دهد ( خاکستر، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز را تحت تاثیر قرار می

گرم به سیلوي آتریپلکس افزوده شد باعث افزایش  5). زمانی که مخمر در سطح 2003همکاران، 
گزارش کردند که اضافه کردن  ) خاکستر نسبت به تیمار شاهد شد. سایر محققانP>05/0( دار معنی

که  شاهد شد تیمارنسبت به  آن یونجه باعث افزایش محتوي خاکستر سیالژي بیولوژیکی به ها افزودنی
درصد  15). با افزودن سطح مالس تا 2011 (ساریسیسک و کیلیک، با نتایج این بررسی هماهنگی دارد
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). تحقیقات مختلف گزارش P>05/0(د ش دار میزان کاهش در پروتئین نسبت به تیمار شاهد معنی
که بعضی  ) در حالی1990دهد (کندي، اند که افزودن مالس به سیلو پروتئین خام آن را افزایش می کرده

) یا 1990 دهد (اسپولسترا و همکاران، اند که پروتئین خام را تحت تاثیر قرار نمی نشان داده ها گزارش
). برخی از محققان گزارش 1994 دهد (مور و همکاران، حتی میزان پروتئین خام سیلو را کاهش می

 .)2007 افزایش یابد (گو و همکاران، پروتئولیز ممکن استکردند که در نتیجه استفاده از مالس، 
داري روي پروتئین خام نداشت. نتایج آزمایشات نشان داد که  گرم تاثیر معنی 5افزودن سطح مخمر تا 

ا ساقه ذرت باعث افزایش محتوي پروتئین خام آن شد که با نتایج کشت مخمر یا قارچ تیمار شده ب
ي تجزیه کننده ها ). از طرفی افزودن مخمر تعداد باکتري2000(خورشد،  این بررسی مطابقت ندارد

درصد مالس باعث  15). سطح 1996دهد (یون و استرن،  را افزایش می در محیط سیالژ پروتئین
آتریپلکس نسبت به تیمار شاهد گردید. در آزمایش  در سیالژار چربی ) مقدP>05/0دار ( افزایش معنی

ي مختلف از جمله مالس به سیلوي یونجه انجام دادند، ها دیگري که محققان با افزودن افزودنی
نشان داد  ها ) چربی خام باالتري نسبت به بقیه سیلوP>05/0داري ( طور معنی  سیلوي حاوي مالس به

احتماالً دلیل تغییر مقدار چربی در سیالژ به خاطر تغییر در . یق هم خوانی داردکه با نتایج این تحق
گرم مخمر باعث  5). سطح 2011 (ساریسیسک و کیلیک، باشد نسبت سایر مواد مغذي در آن می

) در مقدار چربی خام سیلو نسبت به تیمار شاهد گردید. گزارشاتی وجود P>05/0دار ( کاهش معنی
کنند کشت مخمر یا قارچ اضافه شده به سیلوي ساقه ذرت محتوي چربی خام آن را  یدارند که بیان م

درصد  10). افزودن سطح 2000 (خورشد، باشد افزایش داده است که متناقض با نتایج این تحقیق می
ي دار معنیدیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز کاهش  درصددر  ،مالس به سیلو

)05/0<Pدیواره سلولی و دیواره سلولی  نتایج نشان داد که غلظت  .تیمار شاهد ایجاد کرد ) نسبت به
داري  طور معنی بدون همی سلولز در سیلوي حاوي مالس در مقایسه با سیلوي حاوي اسید فرمیک به

درصد در سیلوي  15). همچنین، با افزودن سطوح مالس تا 2005 کاهش یافت (بایتوك و همکاران،
داري در دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز آن مشاهده شد که با  معنی سورگوم کاهش

  ). 2005 (گوفون و خلیفا، نتایج این تحقیق مطابقت دارد
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  سیلو شده آتریپلکس لنتی فورمیسمیانگین درصد ماده خشک و ترکیب شیمیایی  -2جدول 

Ash ،خاکستر :OM ،ماده آلی :DM ،ماده خشک :NDF ،دیواره سلولی :ADF ،دیواره سلولی بدون همی سلولز :CP ،پروتئین خام :EE :
: آتریپلکس سیلو شده + 2اهد)، تیمار: آتریپلکس سیلو شده بدون مواد افزودنی(ش1تیمار. : اسیدیتهpH: کربوهیدرات محلول، WSCچربی خام، 

: آتریپلکس سیلو شده 5تیمار گرم  مخمر، 5/2: آتریپلکس سیلو شده + 4درصد مالس، تیمار 15: آتریپلکس سیلو شده + 3درصد مالس تیمار 10
گرم  5ریپلکس سیلو شده + : آت7درصد مالس، تیمار 15گرم مخمر و  5/2: آتریپلکس سیلو شده + 6درصد مالس، تیمار 10گرم مخمر و  5/2+ 

درصد مالس. اعداد  15گرم مخمر و  5: آتریپلکس سیلو شده + 9درصد مالس، تیمار 10گرم مخمر و  5: آتریپلکس سیلو شده + 8مخمر، تیمار
  .) دارندP>05/0ي در سطح (دار معنیداراي حروف غیر مشابه در هر ردیف از نظر آماري اختالف 

  DM OM  Ash  CP  EE  ADF  NDF WSC pH 
                  مخمر

0 59/84c 77/61 22/34 13/01b 6/77a 24/07ab 47/84a 7/51c 5/57b 

5/2 63/57a 77/55 22/44 13/28a 5/87b 23/93b 46/51b 7/83b 5/62a 

5 62/49b 77/63 22/26 13/25a 5/70b 25/39a 47/04b 8/167a 5/59ab 

SEM 798/0  0/093 0/11 0/049 0/06 0/95 1/25 00001/0  0/001 

           مالس
0  56/63b 77/35b 22/62a 13/25 6/07b 29/33a 53/28a 1/8c 5/61b 

10  71/91a 77/45b 22/48a 13/11 5/79c 23/07b 44/70b 9/59b 5/52c 

15  57/37b 77/98a 21/93b 13/18 6/49a 21/61c 43/42c 12/13a 5/65a 

SEM 0/798 0/093 0/11 0/049 0/06 0/95 1/25 00001/0  0/001 

           تیمار
1 g66/51  ab93/77  bc03/22  ab36/13  bc26/6  b31/27  b98/51  g94/1  cd62/5  
2 b78/70  d56/76  a43/23  bc98/12  b60/6  c81/23  c44/46  f48/8  g46/5  
3 e09/57  a34/78  c56/21  c70/12  a46/7  c99/22  cd11/45  b13/12  bc65/5  
4 c41/62  a34/78  b31/22  ab35/13  cbd20/6  b21/28  b65/52  i61/1  a73/5  
5 a84/73  bc67/77  b38/22  cab05/13  e37/5  cd61/22  de86/43  d36/10 fe52/5  
6 f47/54  c31/77  b62/22  a43/13  dc04/6  d97/20  e03/43  c54/11  cd61/5  
7 ef83/55  d45/76  a54/23  bac14/13  de76/5  a49/32  a20/55  h84/1  fg49/5  
8 b77/70  ab13/78  c62/21  ab30/13  e40/5  c8/22  de8/43  e93/9  de57/5  
9 d56/60  a31/78  c62/21  a41/13  de96/5  d88/20  e1/42  a73/12  ab70/5  

SEM 0/798 0/093 0/11 0/049 0/06 0/95 1/25 00001/0  0/001 

P value           
 ** ** ns ns ** ** ** ns ** مخمر
 ** ** ** ** ** ns ** ** ** مالس
 ** ** ** ** ** ** ** ** **  تیمار

 ** ** ** ** ** ** ** ** ** مالس *مخمر
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شود تجزیه دیواره سلولی افزایش یابد (بایتوك و  است و باعث می مالس یک تحریک کننده سیلو  
). این کاهش در غلظت دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز، ممکن است 2005 همکاران،

 ناشی از افزایش تخمیر دیواره سلولی ناشی از اضافه کردن مالس به آن باشد (بینگول و همکاران،
) در مقدار دیواره سلولی P>05/0( دار معنیم مخمر به سیلو باعث افزایش گر 5). افزودن سطح 2003

و دیواره سلولی بدون همی سلولز نسبت به تیمار شاهد شد که ممکن است به دلیل مصرف شدن 
پروتئین و کربوهیدرات محلول توسط مخمر باشد که باعث تغییر در نسبت بین این مواد و دیواره 

ي میکروبی باعث ها تیمار کردن سیلو با افزودنی گزارش کردند که معموالً سلولی شده باشد. محققان
  ).2002شود (گوآن و همکاران،  کاهش دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز نمی

تواند به خاطر تفاوت در ژنوتیب  فاوت در دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز میت  
کنند، باشد. محتوي فیبر با توسعه شاخ و  لی که انباشته شدن فیبر را کنترل میگیاه، مرحله رشد و عوام

  ). افزودن مالس در سطح1990 یابد (مینسون، دلیل لیگنینی شدن افزایش می  و بلوغ گیاه به ها برگ
نسبت به تیمار شاهد شد و  سیلو ) کربوهیدرات محلولP>05/0( دار درصد باعث افزایش معنی 10

درصد به مقدار کربوهیدرات محلول اضافه شده است  15شود که با افزایش سطح مالس تا  مالحظه می
گرم در کیلوگرم  650) با تیمار شاهد گردیده است. حدود P>05/0( دار که باعث ایجاد تفاوت معنی

). 1981دهد (مکدونالد و همکاران، هاي محلول در آب تشکیل میماده خشک مالس را کربوهیدرات
یابد. افزودن سطوح با افزودن مالس افزایش می ،ي محلول در آب سیالژها کربوهیدارت مقدار، اینبنابر

داري در مقدار کربوهیدرات محلول نسبت به تیمار شاهد  گرم مخمر باعث کاهش معنی 5و  5/2
ر دار د در سیلوي سورگوم سبب کاهش معنی میکروبیي ها اند. محققین گزارش کردند که افزودنی شده

 کند شود که با نتایج این تحقیق مطابقت می شاهد می تیمارمقدار کربوهیدرات محلول آن در مقایسه با 
  سیلو باشد.داخل  تخمیر در فرآیندتواند به دلیل  ) و این می2009(زینک و همکاران، 

 ایش آزمباشد. در  باال می ها در تمامی تیمار pHشود میزان  مشاهده می 2طور که در جدول  همان
طور  شد، به درصد افزایش داده می 15درصد تا  5چه سطح مالس از  سورگوم هر سیالژروي بر 

). در آزمایشی که محققان روي 2007یافت (گوفون و خلیفا،  آن کاهش می pH) P>05/0داري ( معنی
ی مشاهده یها در تیمار pHکمترین مقدار  و آن را کاهش داد pHسویا انجام دادند افزودن مالس  سیالژ

که با نتایج این تحقیق مطابقت  ،درصد استفاده شده بود 9و  6شد که از این ماده افزودنی در سطوح 
). از طرفی نتایج نشان دادند افزودن مالس، اسید فرمیک و اوره باعث 2008(توبیا و همکاران،  دارد
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ه به آمونیاك باشد که در سیلوي زیتون شد که می تواند به دلیل ضریب تبدیل باالي اور pHافزایش 
). دلیل باال 1990یابد (چامبرلین و همکاران،  نتیجه آن نیتروژن آمونیاکی در داخل سیلو افزایش می

گرم مخمر  5/2تواند به دلیل میزان نیتروژن باال در آن باشد. سطح  آتریپلکس می در سیالژ pHبودن 
گرم  5که سطح   ). در صورتیP>05/0( دسیلو نسبت به تیمار شاهد شpH  دار معنی باعث افزایش

). محققان گزارش کردند که P>05/0نسبت به تیمار شاهد شد ( pHدار  مخمر باعث کاهش معنی
دهند که دلیل آن افزایش نسبت الکتات به استات و  سیلو را کاهش می pH، ي میکروبیها افزودنی

ان گزارش کردند که فرآیند تخمیر به ). محقق1997باشد (کانگ،  کاهش محتوي نیتروژن آمونیاکی می
یند سیلو آي قابل تخمیر در طی فرها ي غالب به کربوهیدراتها شدت تحت تاثیر دسترسی باکتري

 pH ي محلول،ها دلیل افزایش دسترسی کربوهیدرات گیرد. اضافه کردن مواد افزودنی به کردن قرار می

مصرف  ها توسط باکتري عنوان سوبسترا ندها بهدهد. ق سیلو را کاهش و اسیدالکتیک آن را افزایش می
دهند (بولسن و  سیلو را کاهش می pHي تولید کننده اسیدالکتیک با تولید اسیدالکتیک ها شده و باکتري

  ). 1996 همکاران،
: میزان حجم گاز تولید شده ي آنها ساعت انکوباسیون و فراسنجه 96فرآیند تولید گاز در طول 

انکوباسیون بر حسب  96و  72، 48، 24، 12، 8، 6، 4، 2هاي  مطالعه در ساعتتوسط تیمارهاي مورد 
نشان داده شده است. همانطور که  3گرم ماده خشک خوراك) در جدول  میلی 200 لیتر به ازاي  (میلی

(آتریپلکس سیلو  3ساعت مربوط به تیمار  96گاز تولیدي در زمان  میزان شود بیشترین مشاهده می
گرم   5/2(آتریپلکس سیلو شده +  4صد مالس) و کمترین گاز تولیدي مربوط به تیمار در 15شده + 

داري  ي مختلف انکوباسیون افزایش معنیها درصد مالس طی زمان 10باشد. با افزودن سطح   مخمر) می
)05/0<P( درصد مالس  15گاز تولیدي نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد و با افزودن سطح  میزان در

درصد مالس  15و  10، 5افزایش در گاز تولیدي بیشتر شد. محققین گزارش کردند که سه سطح این 
افزوده شده به سیلوي سورگوم باعث افزایش گاز تولیدي در آن شد که با نتایج این تحقیق هماهنگی 

پایین  توان به دلیل افزایش گاز تولیدي در تیمارهاي حاوي مالس را می ).2007(گوفون و خلیفا،  دارد
محققان گزارش  بودن دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز در تیمارهاي مربوطه نسبت داد.

داري بین دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز و نرخ و  کردند که همبستگی منفی معنی
لولی بر روي تولید ). اثر منفی محتوي دیواره س2003حجم گاز تولیدي وجود دارد (هادي و همکاران، 

ي ثانویه مثل تانن در ها دلیل کاهش فعالیت میکروبی باشد. به خاطر وجود متابولیت تواند به گاز می
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  پایین است (تریل و همکاران، ها قابلیت هضم پروتئین و مواد آلی در این خوراك ،اي گیاهان سرشاخه
گزارش شده  لیموسها  آتریپلکسو رزین در  ها د، آلکالوئیها ، ساپونینها ، فالنوئیدها ). وجود تانن1992

توسط  ها دلیل باند شدن کربوهیدرات تواند به دلیل کاهش تولید گاز می ،)1992است (بایومی و الشاعر، 
) و با ترکیب شدن با 1986شود (گریفیتز،  می ها و یا میکروارگانیزم ها تانن باشد که مانع اثر آنزیم
  شوند.  محافظت می لیگنوسلولز از هضم میکروبی

گاز تولیدي نسبت به تیمار شاهد  حجم ) درP>05/0داري ( گرم مخمر باعث افزایش معنی 5سطح   
پذیري  سرعت اولیه تجزیه ساکارومایسس سرویسیهگردید. محققان گزارش کردند که کشت مخمر 

د فاز تاخیر تولید توان ). همچنین، کشت مخمر می1999(سولیوان و مارتین،  دهد افزایش میسلولز را 
). برعکس برخی از محققان گزارش کردند که مقدار تولید 2008گاز را کاهش دهد (تانگ و همکاران، 

ي میکروبی تیمار شده بود کاهش یافت (ماك و همکاران، ها گاز وقتی که سیلوي یونجه با افزودنی
یکروبی به سیلوي یونجه، تولید مي ها ). اما سایر محققان گزارش کردند که اضافه نمودن افزودنی2007

ي شورزیست اغلب داراي کیفیت ها ). گونه2005گاز را تحت تاثیر قرار نداد (بوینو و همکاران، 
ي فرار هستند (ون ها و روغن ها ، ترپنها ي ثانویه از قبیل تاننها اي پایین و حاوي متابولیت تغذیه

پروتئین قابل هضم متوسط و اگزاالت و  باشد که ). آتریپلکس یک گیاه شورزیست می1994سوست، 
هاي محلول کمی دارد (بن سالم،  و همچنین چربی قابل هضم و کربوهیدارتباالیی دارد  مواد معدنی

2002.(  
محققان اثرات بازدارنده عصاره تانن را برروي متان، هیدروژن، کل گازها و تشکیل اسیدهاي چرب   

 را یونجه در شرایط آزمایشگاهی و  Lotus pedunculatusاي هاي لگومینه فرار با استفاده از علوفه
می مریک عصاره تانن از تولید متان جلوگیري  مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند قسمتهاي پلی

تواند ناشی از تاثیر غیر مستقیم آن  بیان نمودند که اثر تانن روي تولید متان میایشان . همچنین، کند
ها و یا ناشی از تاثیرات مستقیم بازدارندگی  پذیري علوفه احتماالَ کاهش تجزیه روي تولید هیدروژن و

) در b(بخش بالقوه تولید گاز). بیشترین مقدار 2005ها روي تولید متان باشد (میشل و همکاران،  آن
درصد مالس)  10گرم مخمر با  5/2(با  5 کمترین مقدار در تیمار و درصد مالس) 15با ( 3تیمار 
  ده شد.مشاه
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  ي آنها و فراسنجه )خوراك گرم  ماده خشک میلی 200 به ازاي لیتر میانگین حجم گاز تولید شده (میلی -3جدول 
انکوباسیون 96ساعت     b c OMD ME 

          مخمر
0 48/68b 47/89b 0/089 49/20c 7/40c 

5/2 45/77c 45/2c 0/09 49/32b 7/32b 

5 52/50a 51/14a 0/09 53/9a 7/9a 

SEM 1/74 2/47 00001/0  0/15 00001/0  

       مالس

0  46/41c 45/17c 0/084b 49/40c 7/35c 

10  48/16b 47/54b 0/091ab 54/09b 8/19b 

15  52/38a 51/51a 0/094a 57/58a 8/58a 

SEM 1/74 2/47 00001/0  0/15 00001/0  

       تیمار
1 c46/43  c62/42  086/0  e35/49  g35/7  
2 b36/49  b74/48  091/0  c68/54  d19/8  
3 a22/53  a29/52  091/0  ab4/57  b58/8  
4 c24/43  c41/42  086/0  e2/49  h32/7  
5 c64/42  c37/42  087/0  e76/49 f40/7  
6 ab43/51  c37/42  095/0  b91/56  c50/8  
7 a55/52  ab46/50  081/0  d07/53  e90/7  
8 a47/52  ab51/51  094/0  a65/57  a62/8  
9 a48/52  ab44/51  094/0  b85/56  c50/8  

SEM 1/74 2/47 00001/0  0/148 00001/0  

P value       
 ** ** ** ** ** مخمر

 ** ** ns ** ** مالس

 ** ** ns ** **  تیمار
 ** ** ** ** ** مالس *مخمر

b ،بخش بالقوه تولید گاز :c ،(درصد در ساعت) نرخ ثابت تولید گاز : ME ،انرژي قابل متابولیسم :OMD:  .قابلیت هضم ماده آلی
  ) دارند. P>05/0داري در سطح ( ي اختالف معنیاعداد داراي حروف غیر مشابه در هر ردیف از نظر آمار

  
) حجم گاز P>05/0( دار درصد باعث افزایش معنی 15و  10دو سطح  فزودن مالس در هرا  

 15و  10، 5تولیدي نسبت به تیمار شاهد شد. محققین نشان دادند که با افزودن مالس در سطوح 
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که با نتایج  یافتدار افزایش  طور معنی ) بهb( بخش بالقوه تولید گازدرصد به سیلوي سورگوم میزان 
). با توجه به اینکه دیواره سلولی و دیواره سلولی 2007(گوفون و خلیفا،  کند این بررسی مطابقت می

) دارند C( نرخ ثابت تولید گاز ) وb( بخش بالقوه تولید گازبدون همی سلولز همبستگی منفی با 
شود  کاهش در مقدار دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز باعث افزایش گاز تولیدي می

دلیل دریافت منابع کربوهیدرات  به ها که این ممکن است در نتیجه افزایش فعالیت میکروارگانیسم
گیاهان ). در آزمایشی که توسط محققان روي 2007محلول مثل مالس باشد (گوفون و خلیفا، 

درصد بدست آمد (بن  5/29) در آتریپلکس نوموالریا b( بخش بالقوه تولید گازشورپسند انجام شد 
 آتریپلکس سمیباکاتا ) درb( بخش بالقوه تولید گازمیزان   در بررسی دیگر، ).1985سالم و همکاران، 

). 2005(سالم،  شد گرم گزارش لیتر در میلی میلی 04/33و  01/37ترتیب  به لیموسها  آتریپلکسو 
داري را با تیمار شاهد ایجاد نکرد  گرم مخمر از نظر حجم گاز تولیدي تفاوت معنی 5/2افزودن سطح 

) در حجم گاز تولیدي شد. با توجه به P>05/0داري ( گرم مخمر باعث افزایش معنی 5ولی سطح 
) با یکدیگر تفاوت b( د گازبخش بالقوه تولیاز نظر  9و  8، 6ي ها مشاهده می شود که تیمار 3جدول 

 5/2با ( 5دهند. تیمار  ي را نشان میدار معنیداري ندارند ولی در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  معنی
درصد مالس) باعث کاهش حجم گاز تولیدي نسبت به تیمار شاهد شده است ولی  10گرم مخمر و 

) بین تیمارها تفاوت c( تولید گاز از نظر نرخ ثابت 3باشد. در جدول   دار نمی این کاهش معنی
درصد کمترین نرخ  081/0با  7درصد بیشترین و تیمار  095/0با  6داري مشاهده نشد و تیمار  معنی

 ثابت تولید گاز را نشان دادند. 

شود اثر مخمر و مالس و اثر  مشاهده می 3طور که در جدول  همان: )OMDقابلیت هضم ماده آلی (
). بیشترین میزان قابلیت P>05/0باشد ( دار می معنی ها قابلیت هضم ماده آلی تیمارمتقابل بین آنها بر 

درصد مالس) و کمترین  10گرم مخمر و  5(آتریپلکس سیلو شده +  8هضم ماده آلی مربوط به تیمار
گرم مخمر) بود. محققین گزارش کردند که  5/2(آتریپلکس سیلو شده +  4میزان مربوط به تیمار 

داري  طور معنی ضم ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم با افزایش مالس به سیلوي سورگوم بهقابلیت ه
). محققان بیان کردند که 2007(گوفون و خلیفا،  افزایش یافت که با نتایج این تحقیق هماهنگی دارد

هضم ماده  همبستگی مثبتی بین تولید گاز و انرژي قابل متابولیسم و همچنین بین تولید گاز و قابلیت
) در P>05/0( دار معنیگرم مخمر باعث افزایش  5). سطح 2007آلی وجود دارد (احمد و الوزیري، 

قابلیت هضم ماده  ،شد. محققان نشان دادند با اضافه کردن مخمر به جیره سیالژ قابلیت هضم ماده آلی
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). 1990مکاران، آالرکون و ه-(گومز می باشدآلی افزایش یافت که دلیل آن افزایش هضم فیبر 
تحقیقات نشان دادند که تیمار کردن سیلوي ذرت با اوره و مخمر قابلیت هضم ماده آلی و ماده خشک 

). 1982همچنین، افزودن مالس و اوره هم به سیلو قابلیت هضم را بهبود بخشید (پاتورا،  را بهبود داد
سایر محققین ي ها که با داده بین تولید گاز و قابلیت هضم ماده آلی همبستگی مثبتی وجود دارد

). کاهش در قابلیت هضم به دلیل افزایش در غلظت دیواره سلولی 2003(المصري، مطابقت دارد
) و کاهش در نسبت برگ 1980)، محتوي لیگنین در گیاه بالغ (موریسون، 1991(ویلسون و همکاران، 

(کوبلنتز و  حقیقات دیگر شده استبه ساقه می باشد که سبب اختالف در نتایج این بررسی با نتایج ت
 ).1998همکاران، 

مقدار انرژي متابولیسمی تیمارهاي مختلف آورده شده است.  3ر جدول د: )MEانرژي متابولیسمی (
دار انرژي  درصد باعث افزایش معنی 15و  10شود افزودن مالس در سطوح  طور که مشاهده می همان

درصد مالس بیشتر  15) و این افزایش با سطح P>05/0( متابولیسمی در مقایسه با تیمار شاهد شد
و  10باشد. محققان میزان انرژي قابل متابولیسم سیلوي سورگوم تیمار شده با مالس را در سطوح  می
. آنها )2007گوفون و خلیفا، ( مگاژول بر کیلوگرم گزارش کردند 31/7و  89/6ترتیب   درصد به 15

ي افزایش می یابد دار معنیل متابولیسم با افزودن مالس به سیلو به طور بیان کردند که میزان انرژي قاب
؛ مهتاب و همکاران، 2003؛ سامیه و همکاران، 2003که با نتایج سایر محققان (توگبا و همکاران، 

) متناقض بود.  همچنین مشخص شده است که همبستگی مثبتی بین انرژي قابل متابولیسم 2007
گیري  ي متداول اندازهها لید گاز با محتوي پروتئین خام و چربی خام خوراكمحاسبه شده از روش تو

  ). 1995شده با روش درون تنی وجود دارد (مکار و همکاران، 
افزایش انرژي قابل متابولیسم  ،گرم مخمر 5شود در سطح  مشاهده می 3طور که در جدول  همان  

ققان انرژي قابل متابولیسم علوفه تازه آتریپلکس باشد. مح ) میP>05/0( دار معنینسبت به تیمار شاهد 
مگاژول  6/5سیلو شده را  آتریپلکس(مگاژول برکیلوگرم ماده خشک) و انرژي قابل متابولیسم  01/8را 

). با افزایش سن گیاه میزان پروتئین خام، مواد 2007برکیلوگرم گزارش کردند (احمد و الوزیري، 
یابد و مقدار ماده خشک و آلی و انرژي متابولیسمی کاهش می پذیريمحلول، قابلیت هضم و تجزیه

راد و  یابد (باقريفیبرخام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و لیگنین افزایش می
  ). 1386همکاران، 
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  .میلی گرم  ماده خشک) 200لیتر  به ازاي  میانگین حجم گاز تولید شده (میلی  -1 شکل

: 3تیمار مالس درصد 10+   شده سیلو آتریپلکس: 2تیمار ،)شاهد(افزودنی  مواد بدون شده سیلو پلکسآتری: 1 تیمار
+  شده سیلو آتریپلکس: 5مخمر، تیمار  گرم 5/2+  شده سیلو آتریپلکس: 4 تیمار مالس، درصد 15+  شده سیلو آتریپلکس

 آتریپلکس: 7تیمار مالس، درصد 15 و مخمر گرم 5/2+  شده سیلو آتریپلکس: 6تیمار مالس، درصد 10 و مخمر گرم 5/2
 شده سیلو آتریپلکس: 9تیمار مالس، درصد 10 و مخمر گرم 5+  شده سیلو آتریپلکس:  8مخمر، تیمار گرم 5+  شده سیلو

  .مالس درصد 15 و مخمر گرم 5+ 
  

  گیري کلی نتیجه
میـزان پـروتئین   کـه  رفـت   ر میبا توجه به اینکه، مخمر پروتئین باالیی دارد انتظا حاضر در تحقیق  

 سیالژ ي بر پروتئیندار معنیتاثیر  مخمر گرم 5و  5/2 ولی نتایج نشان داد که سطح افزایش یابد سیالژ
دیواره سلولی و دیواره سـلولی بـدون    دار معنیدرصد باعث کاهش  15و  10نداشت. مالس در سطح 

 9کربوهیدرات محلول در تیمـار    قدارشد که وضعیت مطلوبی است. بیشترین م در سیالژ همی سلولز
درصد مالس) مشاهده شد که کمبود کربوهیدرات محلول آتـریپلکس را تـا حـد     15گرم مخمر با  5(

کند. نتایج حاصل از آزمون تولید گاز در ساعات مختلـف انکوباسـیون نشـان داد کـه      زیادي تامین می
داشت. با توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده       درصد مالس) بیشترین حجم گاز تولید شده را 15( 3تیمار 

 توان گفت که مخمر و مالس تا حدودي باعث بهبود ارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس شـدند  می
  باشد. درصد مالس می 15گرم مخمر و  5و در این رابطه بهترین سطح قابل توصیه استفاده از سطوح 
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Abstract 
 This study was conducted to investigate the effects of different levels of yeast 
and molasses on chemical composition and nutritional value of Artiplex lentiformis 
silage. The levels of yeast include: zero (control), 2.5 and 5 g/kg dry matter and 
levels of molasses include: zero (control), 10 and 15 percent that were added to 
Atriplex and then ensiled. The experiment arranged in a factorial method (3×3) on 
based a completely randomized design. After determination of dry matter and 
chemical composition, gas production test and their parameters investigated in 
treatments. Results showed that adding the levels of 2.5 g/kg yeast, increased DM 
content and pH, and decreased WSC content of silage. Adding the levels of 5 g/kg 
yeast increased DM, ash, NDF, ADF and decreased OM,  EE, WSC content  and 
pH but had not significantly effects on CP content (P>0.05). Adding the levels of 
10 and 15 percentage molasses decreased NDF and ADF content but increased DM 
and WSC content. Highest cumulative gas production at 96 h incubation was 
obtained in treatment 3 (53.22) and lowest cumulative gas production was obtained 
in treatment 4(43.24). The levels of 5g/kg yeast and %15 molasses produced the 
highest amount cumulative gas production, OMD and ME. The results indicate 
adding levels of 5g/kg yeast and levels of 15 percentage molasses to Atriplex 
lentiformis silage improve its nutritive value.   
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