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  دهیچک
هاي محلول (مالس یا شیره نبات) بر خصوصیات اوره و کربوهیدراتسیالژ تفاله چغندر قند با  تاثیر عمل آوريمطالعه این  در

سیالژ هاي آزمایشی با تفاله خشک شده هاي برون تنی تخمیر شکمبه اي فراسنجهشیمیایی و کیفیت سیالژ بررسی شد و 
درصد مالس یا شیره  2درصد اوره و  1تفاله چغندر قند مرطوب  بدون افزودنی یا به صورت مخلوط شده با سطح  مقایسه شد.

 منجر یجزئ طور به الژیس يها یافزودنتکرار سیلو شدند.  6تیمار و  3ات بر حسب وزن تر در قالب طرح کامال تصادفی در نب
 يآور عمل ریتاث تحت هم نتیپو گیفل شاخص و) =p 02/0( دندیگردافزودنی بدون نسبت به سیلوي  الژیس اچ یپ کاهش به
 الژیس به نسبت يدار یمعن طور به یافزودن يحاو يها الژیس در يبافر تیظرف نیا بر عالوه). =p 01/0( گرفت قرار الژیس

 خشک چغندر تفالهو  قند چغندر تفالهآزمایشی  يها الژیس آزمایش برون تنیدر  ).>p 001/0( بود شده شتریب یافزودن فاقد
 دیتول يالگو نتایج این آزمایش نشان دادند. که همه از یک منبع تفاله چغندر قند مرطوب بودند مورد مقایسه قرار گرفتند قند
 12 ساعت تا يآمار لحاظ به و متفاوت هم با قند چغندر تفاله يالژهایس با سهیمقا در خشک قند چغندر تفاله در گاز

رخ داده  8به نحوي که افزایش مشاهده شده در نرخ تخمیر در تفاله خشک که در ساعت  )>001/0p( بود داریمعن ونیکوباسنا
به طور کلی سیالژ هاي تفاله چغندر قند با و  انکوباسیون مشاهده شده بود.  4تا  2بود در تیمار هاي سیالژ زودتر و در ساعات 

تفاده از سیالژ تفاله چغندر قند به جاي تفاله خشک باید بدون افزونی از کیفیت خوبی برخوردار بودند لیکن در جایگزینی و اس
  به افت ماده خشک و سرعت تخمیر بیشتر آنها نسبت به تفاله خشک چغندر توجه داشت.

  ، دانه جوايشکمبهکربوهیدراتهاي محلول، سیالژ تفاله چغندر قند، تخمیر : واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
 باالتر هضم قابل يانرژ يدارا که( ذرت و جو ژهیو به غالت دانه به يشتریب ازین باالتر ریش دیتول علت به يریش يگاوها امروزه
 تینها در و  pH عیسر افت سبب غالت دانه يا شکمبه عیسر ریتخم وجود نیا با. ]17[ دارند )هستند ها علوفه به نسبت

 رس زود مرگ و وانیح ياقتصاد عمر طول کاهش ، دیتول کاهش خوراك، مصرف کاهش موجب که شده يا شکمبه دوزیاس
 استفاده نیبنابرا است يدامپرور صنعت در آنها کمبود و تقاضا شیافزا موجب غالت یانسان مصارف نیا بر عالوه. ]15[ شود یم
 يها فرآورده این جمله از.  ]11[ باشد یم فوق مشکل حل جهت مناسب حل راه کی غالت نیگزیجا یجنب فراورده هاي از

 قابل خوراك عنوان به کردن خشک از بعد که نمود اشاره است قند استخراج حاصل که قند چغندر تفاله به توان یم یجنب
 نشخوارکنندگان رهیج در يانرژ کننده نیتام منبع عنوان به تواند یم) نیپکت( يانشاسته ریغ يدهایساکاریپل از یغن و هضم
 ریتخم به نسبت وناتیپروپ و الکتات تر کم دیتول باعث شکمبه در قند چغندر تفاله نیپکت .]7[ ردیبگ قرار استفاده مورد

 يباال يها نهیهز لیدل به اما شود، خشک دیبا و است رطوبت درصد 80ي دارا تازهقند  چغندر تفاله .]12[ شود یم نشاسته
 باشد صرفه به مقرون تواندیم ياقتصاد لحاظ به مرطوب قند چغندر تفاله کردن لویس قند، چغندر تفاله کردن خشک از یناش

 دراتیکربوه منابع مانند یمختلف يها یافزودن از شدن، لویس نیح در يمغذ مواد تیفیک حفظ و ریتخم تیتقو يبرا. ]10[
در این پژوهش تاثیر افزودن . ]5[ شود یم استفاده اوره لیقب از 1ینیپروتئ ریغ تروژنین و نبات رهیش ای مالس لیقب از محلول

 تخمیر برون تنی شکمبه اي و قند  سیالژ تفاله چغندر و خصوصیات کیفی مالس یا شیره نبات و اوره بر ترکیب شیمیایی
                                                             

1 NPN 



 

 

  .بررسی شدسیالژ هاي آزمایشی 
  

  هاروش و مواد
 انتشهرس در واقع چناران قند کارخانه از شیآزما انجام براي ازین مورد )خشک ماده درصد 86/22( مرطوب چغندرقند تفاله

 يلوهایس در) تر وزن اساس بر( نبات رهیش ای مالس درصد 2 سطح و اوره درصد 1 سطح با ازهت تفاله. شد هیته چناران
 اتاق يدما در و شدند لویس تکرار 6 و ماریت 3 با یتصادف کامال طرح کی قالب در هیال دو یکیپالست یلوگرمیک 3 یشگاهیآزما

  ]9[ یشیآزما يهاالژیس عصاره هیته و کردن باز از پس بالفاصله و لویس دوره انیپا از پس .شدند ينگهدار روز 60 مدت به
pHبا الژیس pH مدل متر )HI8314,  Hanna Instruments, Romania (یاکیآمون ازت زانیم يریگاندازه يبرا .شد يریگ اندازه 

 در يا شهیش ظروف در و مخلوط نرمال 2/0 کیدریکلر دیاس يمساو حجم با فوق روش به شده هیهت عصاره از cc10 مقدار
 یدست کلدال از استفاده با و خام نیپروتئ يریگاندازه متداول روش به یاکیآمون تروژنین. شدند ينگهدار خچالی يدما در هبست

 به درجه 55 يدما در خشک ماده درصد نییتع يبرا لوهایس کردن باز هنگام در شده هیته يهانمونه از یبخش. شد يریگاندازه
 توسط سپس شده خشک يها نمونه. شدند خشک) آلمان کشور Schwabch شرکت ،Memmert مدل( آون در ساعت 48 مدت

 خاکستر، ،یآل ماده يمحتوا  و شدند ابیآس متریلیم 1 يتور به مجهز) Foss 1093 cyclotec sample mill( فوس ابیآس
 استفاده با الژیس تیفیک یابیارز شاخص بعنوان نتیپو گیفل .]4[ شد يریگ اندازه شده خشک الژیس خام نیپروتئ خام، یچرب

  :شد محاسبه ریز معادله از
Fleig point = 220 + (2×% dry matter-15) – 40×pH  

  :شد محاسبه ریز رابطه از استفاده با تریل در واالنت یاک یلیم صورت به يبافر تیظرف
  يبافر تیظرف)= 103× ونیتراسیت جهت شده استفاده نرمال کی سود تریل یلیم/ 30(

 آزمایش برون تنی
 تکرار 4با  cc120آزمایشی توزین و به داخل بطري هاي  تیمار هاياز هریک از  نیم گرم   ،گیري میزان تولید گازاندازهجهت 

به شکل زیر با تغییراتی  ]13[سایر مراحل آزمایش برون تنی بر اساس روش منک و استینگاس  منتقل شدند.) براي هر تیمار(
 اي تغذیه شده با جیره بر پایه علوفه و کنسانتره، قبل ازشکمبهداراي فیستوالي دو گاو خشک مایع شکمبه از صورت گرفت. 

گراد به سانتیدرجه  39الیه در داخل فالسک و در حرارت  4و پس از صاف شدن با پارچه توري  دهی صبح تهیه شدخوراك
و تحت  2به  1به نسبت  از مخلوط مایع شکمبه صاف شده و بزاق مصنوعی cc 60هاي کشت بابطري آزمایشگاه منتقل شد.

 ساعت در بن ماري با دماي 24ته و به مدت اکسید کربن پر و به کمک درپوش الستیکی به طور محکم بسديگازدهی مداوم 
ثانیه طی  15هر  . میزان گاز تولیدي با استفاده از سیستم اتومات اندازه گیري گاز در]13[ درجه سانتیگراد قرارداده شدند 39
تکرار به عنوان  4به منظور تصحیح گاز تولید شده ناشی از ذرات باقیمانده در مایع شکمبه، . ]3[ساعت اندازه گیري شد 24

. مقادیر گاز تولیدي در هر زمان از میانگین گاز تولید شده در بالنک در همان زمان کسر و به عنوان بالنک در نظر گرفته شد
  .بت گردیدث هاکنسانتره گاز خالص تولید شده از

  يآمار زیآنال
 نرم و GLM ي رویه با تصادفی کامالً قالب در مطالعه مورد يها الژیس یفیک و ییایمیش زیآنال از حاصله يها داده 

  :تگرف قرار يآمار لیحلت و هیجزت وردم ریز مدل از فادهتاس با 9.1.3 نسخه SAS آماري افزار
  Yij  = µ + Ti  + εij  

 خطاي به مربوط تصادفی اثر eij و ماریت اثر Ti وابسته، متغیر براي جمعیت میانگین µ وابسته، متغیر Yij مدل این در که
   .شد انجام 01/0 داري معنی سطح در و دانکن آزمون از استفاده با تیمارها نیانگیم مقایسه.  بود آزمایشی

  
  
  



 

 

  بحث و جینتا
 خالصه  1 جدول  در شده لویس و تازه قند چغندر تفاله نمونه در یشیآزما يها الژیس یفیک اتیخصوص و ییایمیش بیترک

 یشیآزما يها الژیس در خشک ماده يمحتو کاهش موجب قند چغندر تفاله کردن لویس این نتایج نشان می دهد .است شده
 خشک ماده که داد نشان زینآزمایشات دیگر ). =05/0p( نبود دار یمعنتفاوت بین تیمارها  چه اگر بود شدهنسبت به تفاله تازه 

 يهمانطور .]14[ است کمتر تازه قند چغندر تفاله از يساز لویس نیح در يمغذ مواد اتالف علت به شده لویس قند چغندر تفاله
 الژیس به نسبت خام نیپروتئ و یاکیآمون ازت يمحتوا شیافزا موجب نبات رهیش ای مالس و اوره افزودن شود، یم مالحظه که

 شیافزا اوره و نبات رهیش به نسبت اوره و مالس یافزودن يحاو يلویس در خام نیپروتئ). >p 001/0( دیگرد یافزودن بدون
 يمحتو افزدون. ]1[ باشد یم نبات رهیش به نسبت مالس خام نیپروتئ  شتریب يمحتو لیدل به که است داشته دار یمعن

 افزوده ازت يابقا انگریب 1 جدول اما  است دهیرس اثبات به يادیز اریبس مطالعات در قبال اوره يحاو يها الژیس خام نیپروتئ
  .]8[ باشد یم شدن خشک از پس یحت قند چغندر تفاله الژیس در اوره قیطر از شده

 ریتاث تحت هم نتیپو گیفل شاخص و) =p 02/0( دندیگرد زین الژیس اچ یپ کاهش به منجر یجزئ طور به الژیس يها یافزودن
 نسبت يدار یمعن طور به یافزودن يحاو يها الژیس در يبافر تیظرف نیا بر عالوه). =p 01/0( گرفت قرار الژیس يآور عمل

 ای مالس همراه به اوره يحاو يها الژیس در يبافر تیظرف بودن شتریب). >p 001/0( بود شده شتریب یافزودن فاقد الژیس به
 لیدل. ]6[ است هشد گزارش قبال که همانطور اوره هیتجز از حاصل اكیآمون وجود اول: دانست علت دو به توانیم را نبات رهیش

 شیافزا باعث یآل يها دیاس دیتول که چرا ستا لویس يهواز یب ریتخم ندیفرا در شده دیتول شتریب یآل يها دیاس دیتول دوم
   . ]1[ شوند یم يبافر تیظرف

  یشیآزما يالژهایس یفیک تیخصوص و ییایمیش بیترک: 1 جدول
Table 1: The chemical composition and quality characteristics of experimental silages 

 P:   ،سطح معنی داري* Standard Error  

 سه هر نتیپو گیفل که ییآنجا از. باشد یم لویس خوب تیفیکي  دهنده نشان زین 80 تا 60 مقدار نیب نتیپو گیفل شاخص
 همراه به اوره با چغندرقند تفاله توسط قند چغندر تفاله يفرآور که گرفت جهینت توان یم است گرفته قرار دامنه نیا در لویس

 يلویس در اگرچه است شده چغندرقند تفاله الژیس تیفیک و مطلوب يریتخم طیشرا آمدن فراهم باعث نبات رهیش ای مالس
  .باشد یم قبول قابل حد در تیوضع زین یافزودن بدون

 يعدد مقدار چه اگر نشد مشاهده یتفاوت خام یچرب نظر از یافزودن يحاو و یافزودن بدون قند چغندر تفاله يها الژیس نیب

  متغییر
)Parameter(  

  اجزاي مقایسه
)Groups(  

  چربی خام  
(Ether Extract)  

  ماده آلی
(Organic 
Matter)  

ظرفیت 
  بافري

(Buffering 
Capacity, 

mEq/g  

فلیگ 
  پوینت
Fleig 
point  

پروتئین 
 خام(خشک)

Crude 
Protein(Dried

)  

پروتئین خام( 
 تازه)

Crude 
Protein(Fresh

)  

ازت 
 آمونیاکی
NH3-

N(mg/dL)  
pH  

ماده 
 خشک

DryMa
tter(%)  

 Fresh sugar beet( تازه تفاله 22.86  ---   ---   11.97  ---   ---   ---   96.20  4.09
pulp(  

  )No Additive(یافزودن بدون  20.50  4.18  1.89  11.63  11.13  78.73  15.33  95.00  5.3
 Urea(مالس و اوره یافزودن يحاو  20.41  4.13  4.57  27.73  26.55  80.53  22.72  95.67  5.98

& Molasses(  
 رهیش و اوره یافزودن يحاو  20.67  4.09  5.68  21.93  21.99  82.74  22.28  95.17  5.35

 Urea & Rock Candy(نبات
Juice(  

0.093  0.088  0.135  0.33  0.004  0.063  0.011  0.008  0.028  SEM 
0.1  0.1  <0.0001  0.01  <0.0001  <0.0001  <0.0001  0.02  0.05  P  



 

 

 خام یچرب شیافزا سبب قند چغندر تفاله کردن لویس دهد یم نشان شیافزا نیا. بود تازه تفاله از شتریب آنها همه در خام یچرب
 در خام یچرب شیافزا سبب ونجه،ی علوفه کردن لویس که دادند نشاندیگر مشاهدات . شود یم تازه قند چغندر تفاله به نسبت

  .]16[ شد روز 56 یط در شده هیته يلویس
 یم نشان قند چغندر تفاله الژیس انواع با سهیمقا در قند چغندر خشک تفاله در را pH و گاز دیتول يها فراسنجه  2 جدول

 وجود يدار یمعن تفاوت یافزودن بدون الژیس و خشک تفاله ماریت در pH ریمقاد نیب شودي که مالحظه میرهمانطو .دهد
 ندیفرا شباهت انگریب یتیوضع نیچن. دادند نشان اچ یپ در مورد یمشابه ریمقاد زین یفزودنا يحاو يها الژیس بعالوه. نداشت

  . باشد یم مربوطه يمارهایت در ریتخم
 دو در ریمتغ نیا ریمقاد و بود خشک تفاله و یافزودن بدون الژیس در بیترت به گاز دیتول لیپتانس ای A فراسنجه مقدار نیشتریب
 خشک تفاله  در در کمتر قند چغندر خشک تفاله در A از یمین دیتول جهت الزم) K( زمان. بودند کینزد هم به گرید ماریت

 تفاله در یینها pH مقدار دهد یم نشان 2جدول که طور مانه داشته ییلویس ییمارهایت ریسا از بزرگتر يمقدار قند چغندر
 دو از شتریب یافزودن يحاو چغندر تفاله يها الژیس در و بود مشابه یافزودن بدون قند چغندر تفاله الژیس و خشک قند چغندر

 .بود مشابه هم با یول گرید ماریت
  )ارور استاندارد ±نیانگیم( یشیآزما يها خوراك یتن برون ریتخم از حاصل گاز دیتول يها فراسنجه و یینها pH: 2 جدول

Table 2. Gas production parameters and final pH of dried sugar beet pulp and sugar beet pulp silages 
 متغییر

)Parameter(  
K  n  A  pH تولید گاز )ml/g DM/h(  
  )Dried(تفاله خشک  6.36  ±401/0.720  0.006±1.71  0.02±7.3
  )No Additive(بدون افزودنی  6.37  1.08±437.6  0.004±1.18  0.04±8.22

  )Urea & Molasses(حاوي افزودنی اوره و مالس  6.46  0.85±371.8  0.004±1.28  0.03±8.08
  )Urea & Rock Candy Juice(حاوي افزودنی اوره و شیره نبات  6.46  0.76±367.7  0.004±1.35  0.03±7.79

 ---   ---   ---  0.02  SEM 

 ---   ---   ---  <0.01  P  
A is the asymptote gas production (mL), n is the value determining the shape of the curve and K is the time to 
produce half of A. 

  
  يا شکمبه یتن برون ونیانکوباس جهینت در یشیآزما ها خوراك در گاز دیتولنرخ : 1شکل 

Figure 1. Rate of the production gas in incubated substrates  



 

 

  
 .دهد یم نشاندر آزمایش برون تنی   قند چغندر تفاله الژیس انواع و خشک تفاله در را ساعت 24 یط گاز دیتول نرخ 1 شکل

 تفاله در گاز دیتول يالگو داد نشان گاز دیتول نرخ ثیح از قند چغندر تفاله يها الژیس و خشک قند چغندر تفاله نیب سهیمقا
 دار یمعن ونیاکوباس 12 ساعت تا يآمار لحاظ به و متفاوت هم با قند چغندر تفاله يالژهایس با سهیمقا در خشک قند چغندر

 در اگرچه داشتند يبرابر نسبتا گاز دیتول یافزودن يحاو يلوهایس و بود مشابه نسبتأ لوهایس  در روند نیا). >p 001/0( بود
 که بود یافزودن يحاو يها لویس از شتریب گاز دیتول نرخ ونیانکوباس 4 و 2 ،1 ،5/0 ساعات در یافزودن بدون چغندر تفاله الژیس
 شده ذکر ساعات در قند چغندر تفاله يلوهایس در گاز دیتول کاهش سبب ها یافزودن از استفاده دهد یم نشان موضوع نیا

  .دیگرد
  یکلي ریگ جهینت
 آن از استفادهي ها نهیهز کاهشنگهداري آن و  جهتی مناسب حل راهبدون افزدونی  یاتازه با و  قند چغندر تفاله کردن لویس
 به نبات شیره یا مالس همانند هاي محلول کربوهیدرات افزودنهمچنین . اشدبی م نسبت به تفاله خشک دامي ها رهیج در

، سیالژ کیفیت بهبودموجب  سازي سیلو تهیه حین در مرطوب چغندرقند تفاله به پروتئینی غیر منبع یک عنوانب اوره همراه
     .گردید سیالژ غذایی ارزش و، افزایش پروتئین خام
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In vitro gas production kinetic of sugar beet pulp silage treated with urea and 
fermentation starters 

Nafiseh Jamali1, Seyed Hadi Ebrahimi2*, Mohsen Danesh Mesgaran2 and Seyed Alireza Vakili2 
1Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, PO Box 91775–1163, 

Mashhad, Iran  
* Corresponding author: shebrahimi@um.ac.ir 

Abstract 
In this study, the effect of treating sugar beet pulp silage with urea and soluble carbohydrates 
(molasses or tomato paste) on chemical composition, the quality of silage and gas production 
parameters were investigated. Fresh sugar beet pulp ensiled with no additive or mixed with 1% urea 
and 2% molasses or Rock Candy Juice (fresh weight basis) in a completely randomized design with 6 
replicates. Silage of sugar beet pulp reduced the content of dry matter in experimental silages, 
however difference between treatments was not notable (p = 0.05). Adding urea and molasses or Rock 
Candy Juice increased the content of ammonia and crude protein in comparison with silage without 
additive (p <0.001). Crude protein in the silage containing molasses and urea was significantly 
greater than urea and Rock Candy Juice. A relatively lower pH was observed in the silages having 
additives (p = 0.02), and the flieg's point index was also affected by treatments (p = 0.01). In addition, 
buffering capacity in the silages containing additives was significantly higher than that of non-additive 
silage (p <0.001). In vitro rumen fermentation of the above sugar beet pulp silages and dried sugar 
beet pulp with the same origin showed that the gas production pattern in the dry sugar beets was 
different from sugar beet pulp silages and was statistically significant up to 12 hours after starting of 
incubation (p <0.001). A peak in the rate of gas production which was found at 8th h of incubation of 
sugar beet pulp was occurred at an earlier time in the silages which must be taken into account while 
replacing sugar beet pulp silage instead of dried sugar beet pulp. 
Keyword: Water soluble carbohydrate, sugar beet pulp silage, rumen fermentation, barley grain 
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