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 خالصه

( به سیالژ یونجه پالسیده شده همراه با ESSENTIALتجاری)هدف از این آزمایش بررسی اثرات افزودنی اسانس 

سطوح مختلف تفاله سیب بر روی قابلیت هضم ماده خشک به روش کیسه های نایلونی و روش آزمایشگاهی بود. 

( علوفه یونجه به همراه افزودنی اسانس گیاهی، 2( علوفه یونجه پالسیده شده )شاهد(، 1تیمارهای آزمایشی شامل 

( بهمراه افزودنی ٪27( بعالوه تفاله سیب)٪57( علوفه یونجه)۴(، ٪27( بعالوه تفاله سیب)٪57ه یونجه)( علوف۳

( به ٪7۵( بعالوه تفاله سیب)٪7۵( علوفه یونجه)۶(، ٪7۵( بعالوه تفاله سیب)٪7۵( علوفه یونجه)7اسانس گیاهی، 

( علوفه یونجه بعالوه تفاله سیب ۸( ، ٪57ب)( بعالوه تفاله سی٪27( علوفه یونجه)5همراه افزودنی اسانس گیاهی، 

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

روز سیلو  ۰۵کیلوگرم یونجه )بر اساس وزن تر( به مدت  1میلی گرم اسانس  بر  7۵۵بهمراه تفاله سیب با مقدار 

تکرار آنالیز گردید. پس از باز نمودن سیلوها  ۳ت آمده در قالب طرح آماری کاماًل تصادفی با های بدسشد. داده

، 2۴، 1۶، 12، ۸، ۶، ۴، 2، ۵تکرار در ساعات ۴گیری قابلیت هضم با استفاده از روش کیسه های نایلونی با اندازه

س گیاهی بر سیالژ یونجه پالسیده اثر دهد که اضافه نمودن اساننتایج نشان میانجام گرفت.  ۰۶و  52، ۴۸، ۳۶

ساعت بیشترین مقدار  ۰۶معنی داری روی درصد ناپدید شدن ماده خشک نسبت به تیمار شاهد نداشت. در پایان 

درصد تفاله همرا با افزودنی اسانس و  57درصد یونجه با  27ناپدید شدن ماده خشک مربوط به تیمار  حاوی 

سبب  ٪57افزودن تفاله سیب در سطح  .اوی یونجه پالسیده و افزودنی اسانس بودکمترین مقدار مربوط به تیمار ح

 افزایش قابلیت هضم ماده خشک گردید. 
 

 سیالژ، افزودنی اسانس، تفاله سیب، قابلیت هضم.: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه. 1

 

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

 اختصاص خود به را هاعلوفه ملکه لقب حتی و باشدمی جهان در شده کشت علوفه بیشترین دیگر ممتاز خصوصیات و زیاد
 هایسال در یونجه سیالژ تولید ولی شودمی نگهداری خشک علوفه شکل به بیشتر برداشت از پس یونجه است. علوفه داده
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 دادن دست از ( کاهش1گردد: )می باز زیر عوامل به آن دلیل که است نموده جلب خود به را دامداران توجه بیشتر اخیر
 در (۳) و نامطلوب هوای و آب دلیل به نمودن رانبا زمان در کمتر ( تأخیر2) برداشت، از پس مزرعه در غذایی  مواد و برگ

 پیش سال 41 تا 31 حدود . از]7[است  داده وفق مکانیزاسیون شرایط با بهتر را خود صنعتی هایدامداری سیالژ در نهایت

 تفاله سیب، است. تفاله گرفته قرار بررسی مورد سیالژ کیفیت بهبود افزودنیهای دیگر برای و منابع کربوهیدراتی افزودن
 بخش فرعی هایفرآورده جمله از پسته پوست گیری از حاصل بقایای و قند چقندر تفاله مرکبات، فرنگی، تفاله گوجه
 فصل به بسته مواد شوند. این می معرفی دام تغذیه جهت ایبالقوه منبع عنوان به که است و کشاورزی تبدیلی صنایع
 زیست محیط آلودگی موجب که شوندمی ریخته دور استفاده بدون عمدتاً و  شده تولید کارخانجات مربوطه در میوه تولید

 است.  بوده مطرح درسطح جهان مناسب دامی خوراک یک عنوان به همواره تفاله سیب ،]2[گردند می

 ریجلوگی پروتئولیز از تواند نمی ولی نمایند تحریک را تخمیر توانندمی کربوهیدراتی منابع افزودن اینکه به توجه با
 مناسب منبع یک به دلیل جلوگیری از پروتئولیز در کنار اسانس افزودنی از همزمان استفاده بنابراین ]۴[کنند 

 .نماید برای نشخوارکنندگان تولید  باالتر غذایی ارزش با سیالژی و بهتر تخمیری تواندمی کربوهیدرات

 

 

 ها روش و . مواد2

 

 2 های تئوریکیاندازه به دستی صورت به تفاله سیب با همراه و برداشت گلدهی مرحله در چهارم چین یونجه علوفه
تفاله سیب از کارخانجات آبمیوه گیری تهیه گردید.  شد. پالسیده اتاق دمای در ساعت 24 مدت به و خرد متری سانتی

روز سیلو گردید.  ۰۵میلی گرم اسانس که بصورت گرانول بود و با اتانول حل و اسپری شد به مدت  7۵۵پس از افزودن 

کیلوگرم علوفه یونجه پالسیده شده بود نیز  ۳اسانس استفاده شد به تیمار شاهد که  اتانول که برای حل نمودن افزودنی

 در که سانتیمتر 1۵ قطر به و سانتیمتر ۰۵ ارتفاع با استفاده مورد آزمایشگاهی سیلوهای قبل از سیلو کردن اضافه گردید.
 صورت به سیلو شدن پر از پس و گردید استفاده بود شده تعبیه شیر یک پساب، خروج منظور هب سیلوها پایین قسمت
راس  ۳های نایلونی از به منظور بررسی قابلیت هضم ماده خشک مواد سیلو شده به روش کیسه .شدند فشرده دستی

، 1۶، 12، ۸، ۶، ۴، 2، ۵در ساعات هفته از علوفه یونجه مصرف کرده بودند  ۳گوسفند نر بالغ فیستوله شده که به مدت 

درجه سانتی  ۳5دقیقه در آب  ۳۵ها به داخل شکمبه به مدت استفاده شد. قبل از وارد کردن کیسه ۰۶و  52، ۴۸، ۳۶، 2۴

گراد خیسانده شده و سپس به داخل شکمبه منتقل شدند. پس از سپری شدن زمانهای انکوباسیون از شکمبه خارج و با 

درجه  ۶7ساعت در دمای  ۴۸خارج شدن آب شفاف و زالل شستشو شدند و در داخل آون به مدت آب سرد تا زمان 

 افزار  نرم از تیمارها مقایسه برای .]5[گیری شد گراد قرار گرفتند و پس از خشک شدن قابلیت تجزیه پذیری اندازهسانتی

SAS  و رویهANOVA گردید.  استفاده 

 

 

 نتایج و بحث. ۳

 

 های نایلونیآزمایشی بر میزان ماده خشک به روش کیسهاثر تیمارهای 

 

( 1های ناپدید شدن ماده خشک و ضرایب تجزیه پذیری ماده خشک مواد سیلو شده در جدول )میانگین داده

درصد یونجه پالسیده شده  57آورده شده است. با توجه به نتایج گزارش شده در زمان صفر ساعت انکوباسیون، تیمار حاوی 
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درصد تفاله  7۵درصد یونجه پالسیده شده و  7۵درصد  بیشترین مقدار و تیمار حاوی  ۶۵/۳۴درصد تفاله سیب با  27و 

درصد کمترین میزان ناپدید شدن ماده خشک را در بین تیمارهای آزمایشی  ۸5/۳1سیب به همراه افزودنی اسانس با 

تواند ناشی از پروتئین محلول و کربوهیدراتهای ن میداشت. تفاوت در ناپدید شدن ماده خشک در ساعت صفر انکوباسیو

ای روند رو به رشد ناپدید شدن ماده خشک تیمارهای غیر ساختمانی باشد. در طول مدت زمان انکوباسیون شکمبه

ها های شکمبه در طول تغذیه و افزایش نرخ رشد باکتریشود که احتماال بدلیل تغییر غلظت باکتریآزمایشی مشاهده می

درصد و تفاله  27)یونجه  5ساعت انکوباسیون بیشترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک مربوط به تیمار  2باشد. پس از یم

ساعت بعد از انکوباسیون بیشترین مقدار  ناپدید شدن مربوط به  ۴( درصد( مشاهده گردید. در 7۸/۳۸درصد ) 57سیب 

و کمترین مقدار  ۰۵/۴۵درصد تفاله سیب بهمراه افزودنی اسانس( با  57درصد یونجه پالسیده و  27)تیمار حاوی  ۸تیمار 

( بود. تا پایان زمان انکوباسیون تیمار 71/۳۸درصد با  27درصد تفاله سیب  57) تیمار حاوی یونجه  ۳مربوط به تیمار 

  52و ۳۶زمان درصد تفاله سیب بیشترین مقدار تجزیه پذیری ماده خشک را داشت. در  57درصد یونجه با  27حاوی 

ساعت بیشترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک  ۰۶مار شاهد کمترین مقدار ناپدید شدن ماده خشک را داشت. در پایان تی

درصد تفاله همرا با افزودنی اسانس و کمترین مقدار مربوط به تیمار حاوی  57درصد یونجه با  27مربوط به تیمار  حاوی 

تفاله سیب را بعنوان منبع کربوهیدراتی استفاده که  ]۶[ان ولر و همکاردر بررسی گ یونجه پالسیده و افزودنی اسانس بود.

مشاهده نکردند. در ساعت انکوباسیون تاثیری بر تجزیه پذیری ماده خشک شکمبه نسبت به تیمار شاهد  ۰۶کردند در 

 در ]۳[ درصد گزارش کردند ۸۸/۸۵ساعت  ۰۶آزمایش دیگری میزان ناپدید شدن ماده خشک تفاله سیب را پس از 

 کردن انبار مدت و عملیات پرورش با توجه به واریته،تواند درصد بود. چنین تفاوتی می ۸7/5۳صورتیکه در این آزمایش 

گیری باشد. بهرام افشار  میوه آب روش و از برداشت پس مدیریت میوه، رسیدگی تولید، منطقة گیری، آب میوه از قبل

سانس گیاه آویشن مقدار قابلیت هضم ماده خشک را نسبت به تیمار شاهد طی آزمایشی بیان کردند که ا ]1[حمیدی 

 چرب اسیدهای حاوی ثانویه های متابولیت و گیاهی هایکاهش داد که با یافته های ازمایش کنونی مطابقت دارد. اسانس

 تحت را آلی ماده ای شکمبه هضم و تخمیر و گردیده خشک ماده مصرف کاهش سبب است ممکن که هستند اشباع غیر

 روده به شکمبه از مغذی مواد هضم مکان تغییر باعث و شده جفت آلی مواد با گیاهی لیپیدهای با زیرا دهند،می قرار تاثیر

 بر متفاوتی اثرات نتیجه در متفاوتند فعالیت و منبع شیمیایی، ساختار نظر از گیاهی هایاسانس خالصه، طور به شوند.می

 .دارند حیوان لکردعم و شکمبه تخمیرات روی
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( اثر افزودنی اسانس و سیالژ یونجه پالسیده همراه با تفاله سیب بر ناپدید شدن ماده خشک به روش کیسه های 1جدول شماره )

 نایلونی )درصد ماده خشک(.

 زمان های انکوباسیون )ساعت(

+تفاله سیب (٪57) یونجه پالسیده: AA1میلی گرم افزودنی اسانس،  7۵۵: یونجه پالسیده شده+ AEشاهد: یونجه پالسیده بدون افزودنی،  -1

(27٪،) AA1E : میلی گرم افزودنی اسانس 7۵۵(+٪27سیب )+تفاله (٪57)یونجه پالسیده  ،AA2 :( 7۵(+تفاله سیب )٪7۵یونجه پالسیده٪ ،)

AA2E :( 7۵(+تفاله سیب )٪7۵یونجه پالسیده٪+)میلی گرم افزودنی اسانس،  7۵۵AA3 :( تفاله سیب ٪27پالسیده +)(57٪)، AA3E : یونجه

س. اعداد با حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر معنی داری در سطح احتمالی میلی گرم افزودنی اسان 7۵۵+(٪57)(+ تفاله سیب ٪27پالسیده )

 باشد.می ۵7/۵

 

 

 گیری. نتیجه۴

 

آنجایی که تفاله سیالژ یونجه بدلیل ظرفیت بافری باال و کربوهیدرات سریع التخمیر کم، کیفیت پایینی دارد و از 

قع ذخیره سازی به علوفه یونجه اضافه شود و تخمیر را بهبود سیب غنی از کربوهیدراتهای سهل الهضم است میتوان در مو

  بخشد، در نتیجه کیفیت سیلو افزایش می یابد.
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 ۰۶ 52 ۴۸ ۳2 2۴ 1۶ 12 ۸ ۶ ۴ 2 ۵ 1تیمار

  b 7۰/۳۳ dc۶۴/۶۳ bc۳۵/۳۰ cd۳۶/۴1 c ۶7/۴۳ cd۰۳/۴7 cd شاهد
15/۴۸ 

cd  5/7۵   
d2۸/77 

cd2۴/۶2 e77/۶۰ c1۶/52 

AE  bc 2/۳۳ d 1۵/۳۶ cd7۸/۳۸ d۰5/۴۵ cd۵۴/۴۳ d۴1/۴7 bcd۴۸/۴۸ bc77/71 cd۸۸/77 cde۶۳/۶1 e۳1/۶۰ c 
۳7/51 

AA1 a۶۵/۳۴  d17/۳۶  d71/۳۸  c۸۸/۴1 b7۳/۴۴ cd  
5/۴7 

bc۵2/۴۰ cd۵7/71 c  
۶۸/7۶ 

cd۵۶/۶2 e ۶5/۶۰ b2۳/5۳ 

AA1E a ۳۸/۳۴ dc۳۶/۳۶ bc2۰/۳۰ d5۸/۴۵ e 27/۴2 cd۸7/۴7  d  
۸5/۴5 

cd2۳/71 cd۰۰/77   e21/۶1 cd۴7/5۵ b7۶/5۳ 

AA2 de۴۰/۳2 bc۵۳/۳5 bc۳۳/۳۰ d ۸2/۴۵ cd۵۸/۴۳ c 1۸/۴۶ cd  
1۸/۴۸ 

d ۳۴/7۵ c ۶۶/7۶ de 77/۶1 d25/5۵ 5۳/2۴ 

b 
AA2E  e۸5/۳1 b ۳1/۳5 b۶۶/۳۰  c5۸/۴1 de ۸/۴2 e۶۸/۴۴ b1۸/۴۶ ab۳7/72 cd 

۰2/77 
 c ۴۶/۶2 c ۸7/5۵ b57/5۳ 

AA3 bc1۰/۳۳ a 7۸/۳۸ b5۶/۳۰ b ۶7/۴2 b5۸/۴۴ b51/۴5 a22/7۵ a 57/72 b ۶۶/75 b۴۳/۶7  b ۴/51 b۸7/5۳ 
AA3E dc ۸/۳2 a 5۳/۳۸ a۰5/۴۵  a  1/۴۴ a۶1/۴۶ a۰۸/۴۸ a5۴/7۵ a ۸۸/72   

a7۰/7۰ 

a۳1/۶5 a 1۰/5۳ a 
1۶/5۶ 

SEM 21۸/۵ 21۰/۵ 2۴۴/۵ 2۵۸/۵ 217/۵ 2۵۴/۵ 2۰۸/۵ 2۸5/۵ ۳1۶/۵ 27۶/۵ 1۸۵/۵ 2۶۶/۵ 
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ABSTRACT 
The aim of this experiment was to study the effects of essential oil additive (ESSENTIAL) to alfalfa silage 

with different levels of apple pulp on digestibility of dry matter using nylon bags. 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 was harvested at flowering stage, and after 24 hours ensilaged with apples pulp and 500 

mg of essential oil per kg of alfalfa (fresh weight) for 90 days. After opening the siloes, digestibilities were 

performed using 4 nylon bags at 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 hours. Data were analyzed in a 

completely randomized design with 4 replications. The results showed that the addition of essential oil to 

silage had no significant effect on dry matter disappearance compared to control treatment. At the end of 96 

hours, the highest amount of dry matter disappearance was observed for the treatment containing 25% alfalfa 

with 75% apple pulp plus essential oil additive and the lowest amount was for treatment containing alfalfa 

plus essential oil additive. Supplementation of Apple pulp at 75% level increased dry matter digestibility. 

 

Key word: Silage, Essential oil additive, Apple pulp, Digestibility 
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