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چکیده

در قالب طرح ، تجزیه پذیري سیالژ تفاله مرکبات و ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیريبر  سطوح مختلف سبوس گندماثر 

با (3، تیمار)گرم سبوس 6با (2، تیمار )بدون سبوس(تفاله مرکبات تازه: تیمارهاي آزمایشی شامل. مورد مطالعه قرار گرفتکامال تصادفی 

درصد ماده  12فاله مرکبات تازه با ت یک کیلو گرم سبوس گندم بهاین سطوح بودند که )  گرم سبوس 18با (4و تیمار ) گرم سبوس 12

درصد پروتئین خام به  لیو) <05/0P(ند داشتنبر درصد ماده خشک سیالژ اثر معنی داري  تیمارهاي آزمایشی. خشک افزوده شده بودند

اوت معنی داري بین تیمارها تف )pH(نیتروژن آمونیاکی، چربی خام، خاکستر و اسیدیتهمیزان  ).>05/0P(طور معنی داري افزایش یافت 

بصورت خطی و درجه دوم  ADF، اما غلظت )>05/0P(با افزایش سبوس گندم بطور خطی افزایش NDFدرصد ). <05/0P(نداشتند 

 Fliegشاخص). >05/0P(پایداري هوازي سیالژها با افزایش سبوس گندم بطور معنی داري کاهش یافت ). >05/0P(کاهش یافت 

point  داده هاي تجزیه پذیري نشان دادند که بخش محلول . بودندبرخوردار ی خیلی خوب از کیفیت نشان داد که کیفیت همه سیالژها

)a (بطورمعنی داري در گروه شاهد باالتر بوده است)05/0P<(. قابلیت تجزیه پذیري  بابخش غیرمحلول براي(b)  در بین تیمارهاي

پتانسیل ). >05/0P(بطورمعنی داري افزایش یافت ) c(نرخ تجزیه پذیري  ولی )<05/0P(اهده نشد آزمایشی اختالف معنی داري مش

تجزیه پذیري مؤثر  ولی سیالژهاي مختلف )>05/0P(با افزایش سبوس گندم بطور خطی کاهش یافت ) a+b(تجزیه پذیري سیالژها 

اي م به سیالژ تفاله مرکبات در این آزمایش موجب بهبود ارزش تغذیهرسد افزودن سبوس گندبنابراین بنظر می). <05/0P(مشابهی داشتند

  .سیالژهاي آزمایشی شده است

  سبوس گندم - سیالژ تفاله مرکبات-پایداري هوازي: کلمات کلیدي

  

  مقدمه

شـود تفالـه مرکبـات     یمرکبـات کـه بـه عنـوان خـوراك در تغذیـه دام اسـتفاده مـ         میـوه  يحاصـل از فـرآور   یبخش اصـل 

ـ    يکامـل بعـد از فرآینـد آبگیـر    باقیمانـده  تازه است که شامل تفالـه   درصـد از میـوه مرکبـات تـازه را تشـکیل       70تـا   50ن یاسـت کـه ب

ــا  30ده خشــک، درصــد مــا 65تــا  60يداده و دارا ــه و صــفر تــا  35ت ــه اســت  10درصــد تفال ــوا و همکــاران).4(درصــد دان ) 5( لی
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رشـد   يدر جیـره نشـخوارکنندگان بـرا    يتواننـد بـه عنـوان یـک خـوراك پـر انـرژ        یمرکبـات مـ   یفرع يخوراك هاگزارش کردند که 

 يتخمیـر شــکمبه ا  يرا بـر رو  يکمتـر  یاز نشاسـته اثـرات منفـ    یغنـ  ياسـتفاده شـوند درحالیکـه نسـبت بـه خـوراك هـا        یو شـیرده 

 ي، ذخیـره سـاز  یایـن فـرآورده فرعـ    سـیلو کـردن   ،يمسـیر تفالـه مرکبـات تـازه در منـاطق گر     يبه علت خصوصـیات فسـادپذیر   .دارند

بهبــود  يســیالژ بــرا يهــا یافزودنــ). 3(ســازد  یامکــان پــذیر مــ یمــدت طــوالن يتغذیــه حیوانــات بــرا اســتفاده در منظــور آن را بــه

یـک  . شـوند  یو در نتیجـه بهبـود در عملکـرد حیـوان بـه سـیالژ اضـافه مـ        ) بازیافـت بهتـر انـرژي و مـاده خشـک     ( فرآیند سیلو کردن 

ـ   کـه  هسـتند، ) جاذب هـا (سیالژ  يها یگروه از افزودن بـوده و بنـابراین بـه علوفـه      خاصـیت جـاذب الرطوبـت    يهـا دارا  یایـن افزودن

از سـیالژها   یخروجـ  يو شـیرآبه هـا   يشـوند تـا ضـایعات مـواد مغـذ      یاضـافه مـ   يفرآینـد  سیلوسـاز  یطها با ماده خشک پایین در 

  ).1(را کاهش دهند

باشـد لـذا سـیلو کـردن آن بـا ایـن شـرایط دشـوار اسـت بـه همـین جهـت در              یرطوبت بـاال مـ   يکه تفاله مرکبات تازه دارا یاز آنجای

الژ تفالـه مرکبـات بـه آن    مـاده خشـک سـی    يافـزایش محتـوا   يبـرا به عنـوان یـک افزودنـی جـاذب الرطوبـت      این مطالعه سبوس گندم 

  .اضافه شد

، ي، خصوصــیات تخمیــریترکیــب شــیمیای ياثــرات ســطوح مختلــف ســبوس گنــدم بــر رو یهــدف از ایــن آزمــایش ارزیــاببنــابراین، 

  .و تولید گاز سیالژ تفاله مرکبات بوده است يتجزیه پذیر

  مواد و روش ها

ـ ته يبرا متـر خـرد شـده و     یسـانت  5-4بصـورت دسـتی در انـدازه حـدود      تـازه  تفالـه مرکبـات   ،الژ تفالـه مرکبـات  یه سـ ی

تفالـه  : تیمارهـاي آزمایشـی شـامل   . ره شـد یـ کیلـو گـرم ذخ   2بـه حجـم   )بطـري  هـاي پالسـتیکی    (سپس درون سـیلو هـاي آزمایشـی   

بودنـد کـه   )  گـرم سـبوس   18بـا  (4و تیمـار  ) گـرم سـبوس   12بـا  (3، تیمـار )گـرم سـبوس   6با (2، تیمار )بدون سبوس(مرکبات تازه

سـیلوهاي آزمایشـی    . ده خشـک افـزوده شـده بودنـد    درصـد مـا   12تفالـه مرکبـات تـازه بـا      یک کیلـو گـرم   سبوس گندم بهاین سطوح 

خصوصـیات تجزیـه پـذیري از    و  روز بعد از سیلو کردن بـاز شـده و بعـد از انـدازه گیـري اسـیدیته بـراي تعیـین ترکیـب شـیمیایی           60

  :محاسبه شد) 1(از فرمول  Flieg pointالژها شاخص یت سیفین کییتع يبرا .آنها نمونه گیري به عمل آمد

(Flieg point) = 250+ (2×DM%)-15)-(40×pH)      )1(

50و کمتر از ) خوبکیفیت (50-80، )خوب یخیلکیفیت (81-100: باشد ین صورت میارزش به عدد به دست آمده از این فرمول به ا

با  یاکیتروژن آمونیو ن Metrom691سنج  PHلوها با استفاده از یاز س يریبعد از عصاره گ یشیآزما يسیلوها pHمقدار  .)بدکیفیت (

ات یخصوص یبررس يبرا. تعیین شد )2(به روش باه و همکارانسیالژها يهواز يداریپا. شدند يریاستفاده از دستگاه کجلدال اندازه گ

 72و  48، 24، 12، 8، 4، 2يدر زمان هانمونه موجود در هر کیسه ). 6(استفاده شد یلونینا يه هاسیک کیالژها از تکنیس يریه پذیتجز

 يریه پذیزان تجزینرخ و م. شدند یشسته م سرد با آب تنها سه هایک (t0)ون یزمان صفر انکوباس يبرا. شدنددر شکمبه انکوبه میساعت 

ED= = a + (b × c)/(c + Kp))با فرمول  (ED)مؤثر  يریه پذیتجز و )6( p = a + b (1 − e−ct))خشک با توجه به مدل ماده 

  . استدر ساعت محاسبه شده 05/0با نرخ خروجو 

  .دو در قالب طرح کامال تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتنSASداده هاي حاصل با نرم افزار 

  نتایج و بحث 

درصد دهد که با افزودن سبوس گندم ینشان م)  1(در جدول  يریات تخمیو خصوص یمربوط به ترکیب شیمیای يداده ها

افت که یش یافزا) >05/0P(ین خام به طور خطیزان پروتئیم ولی)<05/0P(است  نداشتهبین تیمارها تفاوت معنی داري ماده خشک

بطور  NDFش سبوس گندم غلظت یبا افزا.الژ تفاله مرکبات باشدیدر سبوس گندم نسبت به س CPتواند به علت باالتر بودن غلظت یم
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در  ADFزان کمتریو م NDFشتر یغلظت بتواند ناشی از می ن امریکه ا )>05/0P(افت یکاهش  ADFش و غلظت یافزا يدار یمعن

که ممکن است با ) >05/0P(افت یکاهش  یش سبوس گندم بطور خطیبا افزا یشیآزما يالژهایس يهواز يداریپا. سبوس گندم باشد

تواند رشد قارچ یالژ میدرات در سیشتر کربوهیرا سطح بیگندم مرتبط باشد ز الژها در اثر افزودن سبوسیدرات در سیش سطح کربوهیافزا

خام،  یچرب،pHزان یکه م ج نشان دادندینتا. ابدییش میالژ افزایس يت آنها دمایجه فعالیش داده که در نتیلو افزایو کپک ها را در س

) 2جدول (الژها در شکمبه یس يریه پذیمربوط به تجز يدادها. )<05/0P(مارها قرار نگرفتند یر تیتحت تاث یاکیتروژن آمونیو نخاکستر 

 يحاو يمارهاین تیگرم سبوس گندم در ب 18يالژ حاویبوده است و س يباالتر) a(بخش محلول  يمار شاهد دارایند که تدنشان دا

بین یشیآزما يالژهایس) b(يریپذه یت تجزیر محلول با قابلیبخش غ). >05/0P(بوده است ) a(زان ین میباالتر يسبوس گندم دارا

) c(يریه پذینرخ تجز يدار یگرم سبوس گندم بطور معن 18يمار حاویت، ولی )<05/0P(تیمارها اختالف معنی داري نداشته است

مارها ین تیرا در ب (a+b)يریه پذیل تجزیزان پتانسین میباالتر يمار شاهد داریت). >05/0P(مارها داشته است یر تیرا نسبت به سا يباالتر

دلیل احتمالی این یافته . باشدالژ تفاله مرکبات و سبوس گندم ین سیب یساختمان يتواند به علت تفاوت ها ین موضوع میداشته است که ا

یل ها می تواند تفاوت هاي ساختمانی بین پکتین در سیالژ تفاله مرکبات و سبوس گندم و همچنین تفاوت در محتواي اجزاي مختلف تشک

در سیالژ تفاله مرکبات کمتر از سبوس گندم می باشد اما کربوهیدرات هاي  NDFدهنده این مواد خوراکی باشد براي مثال میزان غلظت 

بین ) ED(مؤثر  يریه پذیتجز يبرا). NRC,2001(در سیالژ تفاله مرکبات نسبت به سبوس گندم باالتر است ) NFC(غیر فیبري

  ). <05/0P(است مشاهده نشدهيدار یمعن تفاوتیشیآزما يالژهایس

فت رجه گیتوان نتین میشود و همچنیلو میس یک ماده خوراکیتواند به عنوان ین مطالعه نشان داد که تفاله مرکبات تازه میا یبه طور کل

  . آن را بهبود بخشد ياهیتواند ارزش تغذیالژ تفاله مرکبات میه سیته يد برایمف یک افزودنیکه سبوس گندم به عنوان 
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Abstract
The effect of wheat bran (WB) as a silage additive on chemical composition and in situ

degradability of citrus pulp silage (CPS) was investigated. The whole fresh citrus pulp was manually 
chopped and used as untreated or treated with 6, 12, or 18 g WB/kg fresh citrus pulp for ensiling. The 
data were analyzed in a completely randomized design, that showed experimental treatments were not 
significantly affected on DM% of silages but with increasing WB, crude protein (CP%) linearly and 
quadratically increased too (P<0.05). Ammonia nitrogen, ether extract (EE%), ash% and pH were 
similar among treatments (P>0.05). Result showed that with increasing WB, NDF concentration 
linearly increased (P<0.05) but ADF concentration linearly and quadratically decreased among 
treatments (P<0.05). Aerobic stability of silage exhibited a negative linear and quadratic relationship 
(P<0.05), with increasing WB. Data of Flieg point displayed that all treatments had very good quality. 
Data of in situ degradability indicated that, soluble degradable fraction (a) was significantly higher in 
control group (P<0.05). The non-soluble degradation fraction (b) was not affected by different 
treatments (P>0.05). The fractional degradation rate (c) with increasing of WB significantly increased 
(P<0.05). Potential degradability (a+b) of silages with increasing of WB linearly decreased (P<0.05), 
but effective degradability (ED) of silages were not affected by different treatments (P>0.05). This data 
suggest that the addition of WB to CPS can improve the nutritional value of citrus pulp silage without 
any adverse effects on this by-product.
Key words: Aerobic stability- Citrus pulp silage- Silage additive.

  یمیایی و خصوصیات تخمیري سیالژ تفاله مرکباتترکیب ش اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر .1جدول 

  سطوح معنی داري  تیمارهاي حاوي سطوح مختلف سبوس گندم                                       

  SEMP-Value  linear  quadratic  گرم 18  گرم 12  گرم 6شاهد  
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  933/0  358/0  767/0  107/1  40/13  01/13  40/12  82/11  (%)ماده خشک 

  (%)پروتین خام 
b

25/11
b

55/11  
ab

58/11
a

98/11090/0  039/0  011/0  610/0  

  704/0  282/0  485/0  550/0  00/3  00/3  00/4  6/3  (%)چربی خام 

NDF(%)  
d

00/26
c

70/27  
b

10/28
a

10/30  083/1  ٠٠٠١/٠  >٠٠٠١/٠<  072/0  

ADF(%)  
a

00/24  
b

59/23  
c

12/21  
c

09/23  056/1  003/0  0009/0  037/0  

  057/0  505/0  171/0  251/0  99/5  65/6  00/7  16/6  (%)خاکستر 

pH91/3  84/3  95/3  89/3  045/0  520/0  837/0  959/0  

نیتروژن آمونیاکی 

)mg/dl(  

00/0  01/0  01/0  01/0  011/0  799/0  546/0  525/0  

پایداري هوازي 

  )ساعت(

a
75/39  

b
75/26  

c
90/22  

c
80/21  479/0  0003/0  0001/0  001/0  

  -  -  -  -  Flieg Point  24/87  40/92  27/85  32/90شاخص 

خیلی   کیفیت

  خوب

خیلی 

  خوب

خیلی   خیلی خوب

  خوب

-  -  -  -  

a, b, c
  .)>05/0P(در هر ردیف بین اعداد با حروف متفاوت اختالف معنی دار وجود دارد 

  

  اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر فراسنجه هاي تجزیه پذیري سیالژ تفاله مرکبات. 2جدول 

  سطوح معنی داري  تیمارهاي حاوي سطوح مختلف سبوس گندم                                       

  SEMP-Value  linear  quadratic  گرم18  گرم 12  گرم 6شاهد  

a (mg/g)  
a

75/510  
d

65/412  
c

30/441
b

70/485  224/1  0003/0  026/0  0001/0<  

b (mg/g)  75/51819/571  05/51900/491418/1  093/0  121/0  064/0  

c (%h-1)  
c

05/0  
ab

08/0  
b

08/0  
a

09/0  001/0  0008/0  0004/0  003/0  

  پتانسیل تجزیه پذیري 

(mg/g)  

a
50/998  

ab
45/984  

b
40/960

b
70/976  150/1  077/0  038/0  076/0  

(%) تجزیه پذیري

)05/0Kp=(  

94/76  10/77  13/7622/80  957/0  064/0  055/0  057/0  

a   وb  ،بترتیب بخش هاي محلول و غیر محلول داراي قابلیت تجزیه پذیري هستند:c  نرخ تجزیه پذیري بخشb  ،براي ماده خشکKp :نرخ خروج

a, b, c
  ).>05/0P(در هر ردیف بین اعداد با حروف متفاوت اختالف معنی دار وجود دارد 


