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  چکیده

فیت بررسی اثر افزودن سطوح مختلف گیاه کامل تریتیکاله به علوفه یونجه بر ارزش غذایی و کی منظور این تحقیق به

: شامل) تکرار 4هر تیمار ( ي آزمایش کامالً تصادفی با  شش تیمار  طرح پایه. ها انجام گرفتتخمیر سیالژ مخلوط آن

، 20-80، 10- 90، 0- 100ي یونجه پالسیده با گیاه کامل تریتیکاله به ترتیب با نسبت هاي سطوح مختلف اختالط علوفه

عدد سیلوي آزمایشگاهی از جنس پی وي سی به عنوان محل ذخیره علوفه  24بود و از  50- 50و  40- 60، 30- 70

ي خشک، پروتئین خام، نشاسته و خاکستر نتایج نشان داد بین تیمارها از لحاظ درصد ماده. هاي سیلو شده استفاده گردید

ي خشک، پروتئین خام و که با افزایش سطح گیاه تریتیکاله مادهطوريبه) p>01/0(داري وجود داشت اختالف معنی

خاکستر کاهش و درصد نشاسته افزایش یافت لیکن اختالف معنی داري از لحاظ دیواره سلولی،دیواره سلولی بدون همی 

هاي حاصل از تأثیر تیمارها بر معیارهاي کیفیت تخمیر نشان داده. سلولز و چربی خام بین سیالژهاي آزمایشی مشاهده نشد

و درصد اتانول ) p>01/0(ظ درصد اسیدالکتیک، کربوهیدرات محلول در آب و ازت آمونیاکی داد بین تیمارها از لحا

)05/0<p (داري وجود داشت و با افزایش سطوح گیاه کامل تریتیکاله درصد اسیدالکتیک و کربوهیدرات اختالف معنی

اسید بوتیریک، اسید پروپیونیک تحت  غلظت اسید استیک،  pHمحلول افزایش و اتانول و ازت آمونیاکی کاهش یافت اما

تأثیر تیمارها قرار نگرفت به طور کلی نتایج حاکی از بهبود ارزش غذائی و کیفیت تخمیر سیالژ یونجه با افزودن گیاه 

  . بود درصد جایگزینی50کامل تریتیکاله به ویژه سطح

  یونجه -سیالژ - تریتیکاله - تخمیر -ارزش غذایی: هاي کلیديواژه

  مقدمه

کشت . شود که مشتمل بر یونجه و سیالژ ذرت استاي بهره برده میطور معمول از دو نوع منبع علوفهدر کشور ما به

هاي مذکور در برخی شرایط با مشکالت اساسی مواجه است که باعث کاهش کمی یا کیفـی آن  و برداشت هر کدام از علوفه

از نظر پروتئین، کلسیم، ویتامین، خوش خوراکی و درصد سـلولز   به دلیل غنی بودن )(Medicago Sativaیونجه . شود می

از طرف دیگـر  . انداي نهادهطوري که نام آن را ملکه نباتات علوفهآید بههاي مهم در تغذیه دام بشمار میکم آن یکی از علوفه

در بسـیاري از  ). 2(اي برتـري دارد  ساالنه آن، چه از نظر ماده خشک و چه از نظر علوفه تازه بر سایر گیاهان علوفهعملکرد

ي علوفه را دستی و یا به کمک کنند و براي تسریع در عمل خشک کردن توده مناطق ایران یونجه را بر روي زمین خشک می

هاي پر ارزش آن ریخته شده و ارزش غـذایی  اي از برگکنند که متأسفانه مقدار قابل مالحظهوسایل کار چند بار زیرو رو می

عالوه بر آن در اثر آفتاب رنگ علوفه به . روداي از مواد مغذي یونجه از بین مییابد و از این طریق بخش عمدههش میآن کا

ي آن از بین رفتن کاروتن است، ضمن اینکه در برخی مناطق در اثر بارش باران علوفه مرطوب و در گراید که نتیجهزردي می

ژ در مقایسه با خشک کردن علوفه بعنوان روشی مناسب براي نگهـداري و تغذیـه   تهیه سیال. گیردزدگی قرار میمعرض کپک



ناشـی از  (هاي محلول در آب و ظرفیت بافرینـگ زیـاد آن   علوفه یونجه شناسایی شده است، لیکن بدلیل کمبود کربوهیدرات

صـورت نگرفتـه در نتیجـه سـیالژ     به سختی سیلو شده و فرآیند تخمیر آن در حد مطلوبی ) پروتئین، کلسیم و فسفر زیاد آن 

هاي بهبود فرآیند تخمیر سیالژ استفاده از مواد افزودنـی مختلـف یـا تولیـد سـیالژ      یکی از راه. آیدمرغوبی از آن بدست نمی

-یکی از موادي که بـه ). 3(مخلوط با سایر گیاهانی است که داراي قندهاي محلول نسبتاً بیشتر و ظرفیت بافري کمتر هستند 

. فزودنی کربوهیدراته جهت بهبود ارزش غذایی و کیفیت تخمیر به علوفه سیلوئی افزوده شده، دانه غالت بوده اسـت  عنوان ا

این گیاه محصولی . تریتیکاله اولین غله ساخت دست بشراست که از سی سال گذشته در دنیا تولید تجاري آن آغاز شده است

قیق حاضر بررسی امکان افزایش ارزش غذایی و بهبـود کیفیـت تخمیـر    هدف از تح). 1(موفق از تالقی گندم وچاودار است 

سیالژ یونجه از طریق تولید سیالژهاي مخلوط یونجه با گیاه کامل تریتیکاله در سطوح مختلف در مقایسه با سیالژ یونجه بـه  

  .تنهایی بود

  ها مواد و روش

متري زمین سانتی 5از سطح ) رداشت، چین دومرقم رنجر، سال دوم ب(براي انجام این مطالعه گیاه کامل یونجه 

گیاه کامل تریتیکاله هگزاپلوئید نیز از سطح مزرعه .ساعت در معرض آفتاب مستقیم پالسانده شد24قطع و به مدت 

ها جداگانه با استفاده از دستگاه خردکن علوفه به قطعات ابتدا علوفه. برداشت و به محل انجام آزمایش منتقل شد

، 20-80، 10- 90، 0- 100هاي تریتیکاله با یونجه به ترتیب به نسبتسپس گیاه. درآمد) سانتی متري 4- 6(کوچکتر 

بطور جداگانه براي هر تیمار با هم مخلوط شدند و از هر ) ي خشکبر اساس ماده(50- 50و  60-40، 30- 70

  . عدد سیلوي آزمایشگاهی استفاده شد 4براي تولید مخلوط حاصله 

  )درصد ماده خشک(یب شیمیایی علوفه هاي سیلو شده ترک -1جدول 

  

گیري فشارها با استفاده از پرس هیدرولیک سیلوي آزمایشگاهی با قابلیت اندازهمخلوط علوفه
1

اتمسفر ذخیره  40با فشار   

و شده قبل از ترکیب شیمیائی علوفه هاي سیل. روز تا تکمیل فرآیند تخمیر در محیط آزمایشگاه نگهداري شد 120مدت و به

هاي سیلوشده اعم از ماده ی علوفهیسیلوها ترکیب شیمیا ییپس از بازگشا. آمده است1ذخیره سازي در سیلو در جدول 

با استفاده از (سلولز ي سلولی بدون همیي سلولی و دیوارهي آلی، دیواره، خاکستر، ماده)به روش کجلدال( خشک، پروتئین

هاي با استفاده از کیت(و نشاسته ) روش فنل سولفوریک(هاي محلول ، کربوهیدرات)کومهاي فیلتري شرکت انروش کیسه

و معیارهاي تخمیر ابتدا شیرابه سیالژها استخراج شد،pHگیري براي اندازه. گیري شداندازه) آزمایشگاهی شرکت مگازیم

pH  با دستگاهpH  گیري شداندازهدستگاه  گاز کروماتوگرافی متر و اسید هاي چرب فرار و اسیدالکتیک با استفاده از. 

 GLMي و بارویه  SASافزار آماري ي نرمهاي آزمایشگاهی با استفاده از برنامههاي حاصله از بررسیتجزیه و تحلیل داده

  . درصد استفاده شد 5ها از آزمون دانکن در سطح ي میانگین دادهبراي مقایسه. آنالیز شد

                                                            
1

  15/05/1390مورخ 70962سوج با شماره ثبت اختراع اله فروزمند، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه یاساخته شده توسط دکتر مسیح -

  



وبحث نتایج

  

05/0(ي خشک دهند تیمارهاي بکار رفته از لحاظ درصد مادهنشان می 2شده در جدول ري که نتایج درجهمانطو

<p( پروتئین ، نشاسته و خاکستر ،)01/0<p (ي ي سلولی، دیوارهداري داشتند، لیکن مقدار دیوارهاختالف معنی

ها حاکی از داده. داري نداشتیش تفاوت معنیهاي سیالژهاي مورد آزماسلولز و چربی خام نمونهسلولی بدون همی

ي خشک، پروتئین و خاکستر ي سیلو شده مقدار مادهآن است که با افزایش سهم گیاه تریتیکاله در مخلوط علوفه

ي خشک، پروتئین خام و کاهش و مقدار نشاسته افزایش یافت بطوري که سیالژ شاهد داراي بیشترین مقدار ماده

 56حدود ) یونجه پالسیده شده (ي خشک سیالژ شاهد ماده.خاکستر و درعوض داراي کمترین مقدار نشاسته بود

ساعته قدري زیاد بوده و این مدت زمان با توجه  24دهد در این آزمایش مدت زمان پالساندن درصد بود که نشان می

، لیکن با این وجود کیفیت سیالژ حاصله نسبتاً مناسب بود و از لحاظ تواند تغییر کندبه فصول مختلف سال می

سازي و متراکم(سازي هاي مناسبی داشت که به احتمال زیاد بدلیل شرایط مناسب ذخیرهمعیارهاي ظاهري ویژگی

).7و4،6(درون سیلوهاي آزمایشگاهی بوده است ) هوازيمحیط کامالً بی

  

ی معیارهاي تخمیر اعم از غلظت اسیدالکتیک، اتانول، ازت آمونیـاکی و مقـدار کربوهیـدرات    تیمارهاي مورد آزمایش بر برخ

، غلظـت اسیداسـتیک،   pHداري بر ، لیکن تأثیر معنی)p>01/0(داري داشتند محلول در آب باقی مانده در سیالژ تأثیر معنی

سیالژ روند کاهشی داشـت   pHاه کامل تریتیکاله با افزایش سطح گی). 13و10(اسیدبوتیریک و اسیدپروپیونیک مشاهده نشد 

در سیالژها به سطح مطلوب نرسـید کـه    pHسطح . درصد تریتیکاله بود50مشاهده شده براي سیالژ حاوي  pHکه حداقل 

اگرچه نسبت به مطالعات مشابه صورت گرفته برروي . دلیل آن احتماالً عدم وجود رطوبت کافی در علوفه هاي سیلو شده بود

ها نشان دادند که با داده) 13و10.(سیالژهاي تولید شده در این آزمایش در حد قابل قبولی کاهش یافته بود pHالژ یونجه سی

افزایش سطح جایگزینی تریتیکاله در مخلوط سیالژها غلظت کربوهیدرات محلول افزایش یافت  که نتیجه آن افزایش تولیـد  

شده بـا گیـاه کامـل تریتیکالـه بـود، از طرفـی ایـن رونـد باعـث محـدودیت            یونجه سیلو pHاسید الکتیک و کاهش بیشتر 

همانطوري که نتـایج  ). 9و5(دارغلظت اتانول و ازت آمونیاکی بودتخمیرالکلی وکلستریدیومی گردید که پیامد آن کاهش معنی



ن حـداقل مقـدار نشاسـته،    نشان داد  اگرچه سیالژ یونجه داراي حداکثر درصد پروتئین و خاکستر بـود لـیک   حاضر آزمایش 

به عبـارتی در بـین سـیالژهاي مـورد     شد،  مشاهدهدر آن  آمونیاکیاسیدالکتیک، کربوهیدرات محلول در آب و حداکثر ازت 

گیـاه  همچنین مشخص شد با وجودي که با افزایش سـهم علوفـه  . اي را به خود اختصاص دادترین کیفیت تغذیهآزمایش کم

ي خشک، پروتئین و خاکستر کاهش داشت ، مقدار نشاسته، کربوهیدرات محلول در آب و اسیدالکتیک تریتیکاله، درصد ماده

دهنده بهبود کیفیت سیالژ حاصله در اثـر افـزودن گیـاه    و ازت آمونیاکی کاهش یافت، این موضوع نشان pHافزایش و مقدار 

ت بهبود کیفیت سیالژ و افزایش ارزش غذایی سـیالژ یونجـه   ي گیاه کامل تریتیکاله جهکامل تریتیکاله بود، لذا افزودن علوفه

  ).12و11، 8. ( شودتوصیه می
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In this experiment 24mini silos (made of PVC) were used to determine the effects of substitution 
different level of whole plant of triticale for wilted alfalfa on fermentation quality and nutritive value 
of the silage mixes. Substitution levels were 0, 10, 20, 30, 40and50 percent of triticale forage with
wilted   alfalfa. mixed forages ensiled in experimental with for replications  using hydraulic press for
similar surface pressure to ensure anaerobic condition during ensiling process  Results showed that 
DM, CP, starch ,ash ,water soluble carbohydrates(WSC) content also lactic acid, NH3-N and ethanol 
con centration of experimental silage differed significantly(P<0.001) and by increasing levels of 
triticale forage DM,CP, ash, ethanol and NH3-N content decreased and starch , WSC and lactic acid 
increased , it can be concluded that,ensiling combined forage of triticale and wilted alfalfa could help 
to produce good quality silage from alfalfa.

Key words: Nutritive value – Fermentation – Triticale – Silage - Alfalfa.

  


