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 چکیده

آزمایشگاهی سیالژ یونجه همرا با  هدف از این طرح بررسی اثرات افزودن اسانس گیاهی بر روی قابلیت تولید گاز

( علوفه یونجه به همراه افزودنی اسانس 2( علوفه یونجه پالسیده شده )شاهد(، ۱امل . تیمارهای آزمایشی شبودتفاله سیب 

 (٪7۵)( علوفه یونجه7بهمراه افزودنی اسانس گیاهی،  ۳تیمار ( ۴، (٪27)بعالوه تفاله سیب (٪57)( علوفه یونجه۳گیاهی، 

( ۸، ( ٪57)ه سیبلبعالوه تفا (٪27)فه یونجه( علو5به همراه افزودنی اسانس گیاهی،  7تیمار ( ۶، (٪7۵)بعالوه تفاله سیب

ساعت پالسیده شدن  2۴به همراه افزودنی اسانس گیاهی بودند. علوفه یونجه در مرحله گلدهی برداشت و پس از  5تیمار 

پس از باز روز سیلو شد.  ۰۵کیلوگرم یونجه )بر اساس وزن تر( به مدت  ۱بر اسانس  گرممیلی 7۵۵بهمراه تفاله سیب با 

، ۳۶، 2۴، ۱۶، ۱2، ۸، ۶، ۴، 2تکرار در ساعات  7گیری قابلیت هضم با استفاده از روش تولید گاز با مودن سیلوها اندازهن

 از AA3Eتیمار تکرار آنالیز گردید.  7های بدست آمده در قالب طرح آماری کاماًل تصادفی با دادهانجام گرفت.   52و  ۴۸

 پالسیده یونجه دارای تیمار (.>۵7/۵pداشت) تیمارها  بقیه به نسبت تولیدی گاز حجم بیشترین انکوباسیون 52 تا2 ساعت

 در. از خود نشان داد شاهد تیمار به نسبت انکوباسیون تولید گاز کمتری انتهای تا 2۴ ساعت از افزودنی اسانس و شده
و افزودنی  (%57تفاله سیب ) با اههمر (%27پالسیده ) یونجه تیمار به مربوط تولیدی گاز حجم بیشترین ساعت 52 پایان

 ٪57به دلیل وجود پکتین در سطح  سیب تفاله . افزودنبود AA2Eو  AA1آن مربوط به تیمارهای  کمترین و اسانس

تفاله سیب  ٪57یونجه پالسیده و  ٪27افزودنی اسانس در همه تیمارها بجز تیمار حاوی تولید گاز بیشتری را سبب شد. 

تولیدی گردید. تفاله سیب بدلیل داشتن کربوهیدرات محلول باعث افزایش قابلیت هضم به روش  منجربه کاهش حجم گاز

 آزمایشگاهی شد. 
 

 تفاله سیب افزودنی اسانس، گاز، تولید سیالژ،کلیدی:  کلمات
 

 

 مقدمه   .1

 

 برای تشویق و نامطلوب هایمیکروارگانیسم و گیاهی هایآنزیم فعالیت کردن حداقل با خوب کیفیت با سیالژ
 زیاد بسیار تولیدی پتانسیل باال، غذایی ارزش دلیل به یونجه. آیدمی دست به الکتیک اسید تولیدکننده هایباکتری فعالیت

 داده اختصاص خود به را هاعلوفه ملکه لقب حتی و باشدمی جهان در شده کشت علوفه بیشترین دیگر ممتاز خصوصیات و
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 اخیر هایسال در یونجه سیالژ تولید ولی شودمی نگهداری خشک علوفه شکل به بیشتر اشتبرد از پس یونجه علوفهاست. 
 و برگ دادن دست از کاهش ]۱[ گردد می باز زیر عوامل به آن دلیل که است نموده جلب خود به را دامداران توجه بیشتر

 نهایت در ]۳[ و نامطلوب هوای و آب دلیل به نمودن انبار زمان در کمتر تأخیر ]2[برداشت، از پس مزرعه در غذایی  مواد
 پیش سال 41 تا 31 حدود از. ]۸[ است داده وفق مکانیزاسیون شرایط با بهتر را خود صنعتی هایدامداری در سیالژ

 تفاله ،سیب تفاله. است گرفته قرار بررسی مورد سیالژ کیفیت بهبود برایهای دیگر افزودنی و کربوهیدراتی منابع افزودن
 بخش فرعی هایفرآورده جمله از پسته گیری پوست از حاصل بقایای و قند چقندر تفاله ،مرکبات تفاله فرنگی، وجهگ

 تولید فصل به بسته مواد این. شوندمی معرفی دام تغذیه جهت ایبالقوه منبع عنوان به که است کشاورزی و تبدیلی صنایع
-می زیست محیط آلودگی موجب که شوندمی ریخته دور استفاده دونب وعمدتاً  شده تولید مربوطه کارخانجات در میوه

 است. بوده مطرح سطح جهاندر مناسب دامی خوراک یک عنوان به همواره تفاله سیب.]۱[ گردند
کنند  جلوگیری پروتئولیز از تواندنمی ولی نمایند تحریک را تخمیر توانندمی کربوهیدراتی منابع افزودن اینکه به توجه با

-می کربوهیدراتمناسب  منبع یک کنار دربه دلیل جلوگیری از پروتئولیز  اسانس افزودنی از همزمان استفاده بنابراین ]۴[

هدف از این طرح بررسی اثرات افزودن اسانس گیاهی بر  .نماید تولید باالتر غذایی ارزش با سیالژی و بهتر تخمیری تواند

 یونجه همرا با تفاله سیب بود.روی قابلیت تولید گاز آزمایشگاهی سیالژ 

 

 

 هاروش و مواد .  2

 

 تئوریکی ایهازهاند هب تیدس ورتص هب سیب تفاله با همراه و برداشت گلدهی مرحله در چهارم چین یونجه علوفه

( علوفه یونجه پالسیده ۱تیمارهای آزمایشی شامل  .شد پالسیده اتاق دمای در ساعت 24 مدت به و خرد متریسانتی 2

 ۳( تیمار ۴(، ٪27( بعالوه تفاله سیب)٪57( علوفه یونجه)۳( علوفه یونجه به همراه افزودنی اسانس گیاهی، 2ده )شاهد(، ش

به همراه افزودنی اسانس  7( تیمار ۶(، ٪7۵( بعالوه تفاله سیب)٪7۵( علوفه یونجه)7بهمراه افزودنی اسانس گیاهی، 

تفاله سیب از به همراه افزودنی اسانس گیاهی بودند.  5( تیمار ۸( ، ٪57یب)( بعالوه تفاله س٪27( علوفه یونجه)5گیاهی، 

گرم اسانس که بصورت گرانول بود و با اتانول حل و اسپری میلی 7۵۵گیری تهیه گردید و پس از افزودن کارخانجات آبمیوه

کیلوگرم  ۳شد به تیمار شاهد که اسانس استفاده  روز سیلو گردید. اتانول که برای حل نمودن افزودنی ۰۵شد به مدت 

 ۰۵ ارتفاع با استفاده مورد آزمایشدگاهی سیلوهای علوفه یونجه پالسیده شده بود نیز قبل از سیلو کردن اضافه گردید.

 استفاده بود شده هتعبی یرش یک پساب، خروج منظور به سیلوها پایین قسمت در که سانتیمتر ۱۵قطر به و سانتیمتر
 .شدند فشرده دستی صورت به سیلو شدن پر از پس و گردید

 تولیدی گاز فوق روش استفاده شد. در ]۰[از روش فدوراک و هرودی  آزمایشگاهی تولید گاز گیریاندازه منظور به
 مقدار ابتدا باشد. در این روشمی گاز تولید میزان معرف خوراک نمونه و شکمبه مایع حاوی هایشیشه در ساعت هر در

 ۱۵۵ استریل سرم های شیشه داخل به و توزین دقت اب )رمت یمیل۱ (شده آسیاب خوراکی ماده هر از گرم میلی ۳۵۵

 خوراک وعده از بعد ساعت 2 شکمبه مایعشد.  گرفته رنظ در رارتک 7غذایی ماده نمونه هر برای گردید، منتقل لیتریمیلی

 با آبی فالکس داخل در و شد آوری جمع الیه ارچه وریت پارچه توسط شده، فیستوالگذاری گوسفند رأس 2 از صبحگاهی

 به شده تهیه بافر با سرم، هایشیشه داخل به شکمبه مایع انتقال از قبل. شد منتقل آزمایشگاه به سریعاً درجه ۳۰ دمای
 ماده تصحیح منظور به. شد مخلوط بافر( قسمت دو و کمبهش مایع قسمت یک (2به  ۱ نسبت به ]۱2[  مکدوگال روش

 بودند بافر و شکمبه مایع دارای فقط و شود ریخته غذایی ماده آنکه بدون شیشه عدد ۳ دادتع شکمبه مایع منشاء با خشک
 دقیقه در دور ۱2۵ دور با شیکر انکوباتور دستگاه ه داخلب گیری گاز تولیدیجهت اندازه اههشیش لک.دندش گرفته نظر در
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 ، 2 ساعات در غذایی مواد تخمیر از ناشی تولیدی گاز میزان قرائت و ثبتعمل  و دش منتقل گراد،سانتی درجه ۳۰ دمای و

 ساعت بعد از عمل انکوباسیون انجام گرفت. 72 و 48 ، 36 ، 24 ، 12 ، 8 ، 6 ، 4

 

 

 آماری روش

 

 آزمون و شدند آنالیز SAS (2۵۵2) آماری برنامه تصادفی کامالً  آماری طرح قالب در آمده بدست هایداده آماری آنالیز
 :بود زیر بصورت طرح آماری مدل .شد برده کار به (درصد ۵7/۵ سطح در( هامیانگین مقایسه برای دانکن

yij= μ+Ti +eij 

ijy = مشاهده، هر مقدار μ= کل، میانگین i=T تیمار،  اثرije = رویه از هامیانگین مقایسه برای .است آزمایش خطای 

 .شد دهاستفا درصد 5 داریمعنی سطح در دانکن

 

 

 بحث و نتایج  . ۳

 

 52 تا2 ساعت از AA3Eتیمار است.  شده داده نشان 1 جدول در تیمارها در گاز تولید میزان بر هاافزودنی اثر

 افزودنی و شده پالسیده یونجه دارای تیمار(. >۵7/۵p)داشت هاتیماربقیه  به نسبت تولیدی گاز حجم بیشترین انکوباسیون

 ۸ ساعت از AA1تیمار. از خود نشان داد شاهد تیمار به نسبت تولید گاز کمتری انکوباسیون انتهای تا 2۴ ساعت از اسانس

 ساعت 52 پایان در. داد نشان شاهد تیماربه  نسبت تولیدی گاز حجم و کاهش دار معنی تفاوت انکوباسیون تا انتهای
 کمترین و افزودنی اسانس و (%57) سیب تفاله با همراه (%27) پالسیده یونجه تیمار به مربوط تولیدی گاز حجم بیشترین

و  اشتنرخ تولید گاز داثر معنی داری بر  انساس افزودنی دهدمی نشان نتایج این .بود AA2Eو  AA1تیمارهای  مربوط به آن

 ]۱۱[و  ]5[ با نتایج آزمایش این نتایج .تولید گاز بیشتری را سبب شد ٪57در سطح تفاله سیب به دلیل وجود پکتین 

 تولید مقدار ،میلی گرم ۱7۵ در سطح رازیانه و نعناع اسانسهای که ندداد نشاندر آزمایشی  ]2[وکیلی  قربانی وبود.  موافق

آویشن  اثرات استفاده از اسانس گیاهیدادند.  کاهش شاهد تیمار با مقایسه در را ذرت سیالژ تخمیر قابل بخش از گاز

گان بوسیله روش آزمایشگاهی نشان داد که اسانس آویشن دکننسیالژ یونجه در نشخواربعنوان افزودنی برای تغییر تخمیر 

 گاز میزان ،دارچین اسانس از استفاده در آزمایشی .]7[میزان گاز تولیدی را نسبت به تیمار بدون افزودنی کاهش داد 

 ۱5 در سیر اسانس از استفاده دیگری نشان داده شد که بررسیدر  .]۱۵[ داد کاهش را انکوباسیون ساعت 2۴ در تولیدی

تولید گاز در شرایط   با افزایش مقدار اسانس گیاهی میزان باعث کاهش مقدار تولید گاز گردید و انکوباسیون ساعت

 سازی نهمزما با باشد می آمونیاکی ازت زیادی مقدار دارای یونجه سیالژ اینکه به توجه با .]۶[ یافتآزمایشگاهی کاهش 
 های فعالیت از حاصل تخمیری محصوالت و میکروبی پروتئین تولید مقدار از میتوان محلول کربوهیدرات منبع یک با آن

 ترکیبات جز به دیگری عامل هیچ تأثیر تحت تولیدی گاز میزان اینکه به توجه با .نمود بهینه استفاده میکروبها متابولیسمی

 روی است ممکن نیز شکمبه مایع میکروبی فعالیت در تغییر اما گیرد،نمی قرار ذاییغ مواد فیزیکی خصوصیات و شیمیایی

 .طابقت داشتم ]۳[ یافته های افشار میرزایی و منصورینتایج این آزمایش با  .بگذارد اثر تخمیر نرخ
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 گاز تولید قابلیت روی آزمایشی تیمارهای اثر.  1 جدول

 زمان انکوباسیون   

 52  ۴۸ ۳۶ 2۴ ۱۶ ۱2 ۸ ۶ ۴ 2 تیمار

 c۵5/۱۴ bc ۱5/۱۸ c۳7/2۱ c5۱/۳۸ d۵۱/۴۸ d۳۸/۶۱ c27/۸۸ bc2۵/۱22 cd۳۶/۱۴2 c۱2/۱۶۱ شاهد

AE c۸۵/۱۴ bc ۳5/۱۸ c۶2/2۱ bc۰۱/۳۸ d۴۱/۴5 d۰۱/72 d52/۸۳ d۳۴/۱۱۶ e۱/۱۳5 d۶/۱7۴ 

AA1 c۳۳/۱۳ bc 55/۱5 c57/2۱ bc۰۱/۳۸ e5۴/۴۳ e۵7/7۶ e۸7/5۸ f۸2/۱۵7 f7۱/۱2۶ e۵5/۱۴۴ 

AA1E c۸5/۱۳ bc ۰5/۱5 c۵۸/22 bc5۸/۳۰ cd۴5/۴۰ c5۱/۶۴ c۱۸/۰۱ b2۵/۱2۶ de۴۳/۱۴۱ d۵5/۱7۱ 

AA2 c۰۳/۱۳ c7/۱5 bc22/2۳ bc۰2/۳۰ cd۴۱/۴۰ c۴۴/۶7 c۱۵/۰۱ bc5۳/۱2۴ b۱۶/۱7۵ bc۱۰/۱۶۴ 

AA2E c۳۳/۱۴ bc 55/۱5 b۰5/2۴ b۳2/۴۱ bc۶۴/7۱ b۸۸/۶۸ c۶۰/۸۰ e25/۱۱2 f۶۳/۱۳2 e۵5/۱۴۱ 

AA3 b5۳/۱۶ b2۳/2۵ b۸۱/2۴ bc2۴/۴۵ b2۵/72 b۳5/5۵ b۳۵/۰5 c۸۵/۱2۵ bc۶2/۱۴۶ b۰2/۱۶۶ 

AA3E a2۶/2۱ a۵۰/۳2 a۴۵/۴۵ a۵7/7۱ a۳5/۶۸ a۴۰/۸۸ a۱۳/۱22 a ۳7/۱۴۴ a ۶۸/۱۶5 a ۶۴/۱۸۰ 

SEM ۶۴۵۱/۵ ۸۵۸۶/۵ ۶۸7/۵ 57۶/۵ ۸۵7/۵ ۵۸/۱ ۱۴2/۱ ۴۵۸/۱ 7۱۳/۱ ۳۴2/۱ 

یونجه : AA1E، ٪27 + تفاله سیب ٪57 یونجه پالسیده: AA1میلی گرم افزودنی اسانس،  7۵۵: یونجه پالسیده شده+ AE، زودنیبدون اف شاهد: یونجه پالسیده

+ تفاله ٪7۵ یونجه پالسیده: AA2E، ٪7۵ + تفاله سیب ٪7۵ یونجه پالسیده: AA2، در کیلوگرم میلی گرم افزودنی اسانس 7۵۵+ ٪27 + تفاله سیب ٪57 پالسیده

 7۵۵+  ٪57 + تفاله سیب ٪27 یونجه پالسیده: AA3E  ، ٪57 + تفاله سیب  ٪27 یونجه پالسیده: AA3، در کیلوگرم  میلی گرم افزودنی اسانس 7۵۵+ ٪7۵سیب 

 .باشداعداد گزارش شده بر حسب درصدی از ماده خشک می .در کیلوگرم میلی گرم افزودنی اسانس

 

 

 نتیجه گیری   .۴

 

کربوهیدرات محلول باعث افزایش قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی شد. همچنین  تفاله سیب بدلیل داشتن

 افزودنی اسانس منجر به کاهش تولید گاز آزمایشگاهی گردید که احتماال بدلیل مهار دآمیناسیون بود.
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 .راینی کرکی کرک بز تولید و بدن رشد بر آن در موجود تانن و گیری پوست بقایای سطوح اثرات مطالعه  .۱۳۸2م.  س مومن، سید .۱
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Abstract: 
The project aims to investigate the effects of Essential oil on the gas production capability of 

alfalfa silage supplemented with apple pulp. The treatments were: 1) alfalfa (control), 2) alfalfa 

with Essential oil, 3) alfalfa (75%) with apple pulp (25%), 4) alfalfa (75%) with apple pulp (25%) 

and Essential oil, 5) alfalfa (50%) with apple pulp (50%), 6) alfalfa (50%) with apple pulp (50%) 

and Essential oil, 7) alfalfa (25%) with apple pulp (75%), 8) alfalfa (25%) with apple pulp (75%) 

and Essential oil. Alfalfa fodder was harvested at flowering stage and after 24 hours with apple 

pulp supplemented with 500 mg of essential oil per kg of alfalfa (based on fresh weight) ensilage 

for 90 days. After opening the silos measure digestibility gas production method with three 

replications at 2, 4, 6, 8, 16, 12, 24, 36, 48 and 72, respectively. The data were analyzed in a 

completely randomized design with five replications. Treatment 8 had the highest volume of gas 

that produced from the 2nd to the 72nd incubation in comparison with the rest of the treatments 

(p<0.05). The treatment was carried out with alfalfa and the essential oil additive showed less gas 

production from the 24th to the end of the incubation than the control treatment. At the end of 72 

hours, the highest amount of produced gas was associated with the treatment of alfalfa (25%) with 

apple pulp (75%) and essential oil and the lowest was for treatments 3 and 6. Because of the 

presence of pectin at 75% addition of apple pulp produced more gas. Essential oil was added to all 

treatments, except for 25% treated alfalfa and 75% apple pulp. The apple pulp, due to soluble 

carbohydrates, increased digestibility by the laboratory method. 

Key words: Silage, gas production, Essential Oils, apple pulp.  


