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25/10/1398ش: تاریخ پذیر01/03/1398تاریخ دریافت: 

45تا 35: صفحه

چکیده
ـ بر ویژگـی با ماده خشک کم، ریز و درشت منظور بررسی تاثیر تلقیح باکتریایی در سیالژهاي با اندازه ذرات بهتحقیق این اي ه

1200نزدیـک بـه  . شدانجام اي در گوسفند کرمانی هاي شکمبهپذیري و فراسنجهسیالژها و مصرف، گوارشفیزیکی و شیمیایی 
درصـد علوفـه   50تهیه سـیالژ،  هنگام در متر) برداشت شد.میلی16و8ترتیب بهاي با اندازه ریز و درشت (گرم ذرت علوفهکیلو

یکرمـان سـاله دونرگوسفندچهار. شدنداستفادهوبازروز45ازبعدلوهایس.ندشدفرآوريتلقیح باکتریایی با ذرت ریز و درشت 
قـرار استفادهموردروزه21دورهچهاربا2×2لیفاکتورهیآرابانیالتمربعطرحقالبدردرکیلوگرم1/36±6/1میانگین وزنی با

ـ داراي جیره)1عبارت بودند از:وبود50:50کنسانترهبهعلوفهنسبتیشیآزمايهارهیجدر. گرفتند تلقـیح  درشـت ذرتالژیس
ریـز  ذرتالژیسداراي جیره)4وریز تلقیح شدهذرتالژیسداراي جیره)3،درشت تلقیح نشدهذرتالژیسداراي رهیج)2،شده

مصـرف مـاده خشـک،    .)P>05/0(درشت بیشتر بودهایی با اندازهتلقیح شده و سیالژسیالژهاي پایداري هوازي در .تلقیح نشده
در ي اسیدي پذیري الیاف نامحلول در شویندهو گوارشیاف موثر فیزیکی دي و الیي خنثی و اسماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده

شتر از سـیالژهاي بـا انـدازه    یبکروبی در سیالژهاي با اندازه ریزتولید پروتین می.)P>05/0(دهاي داراي سیالژ ریز بیشتر بوجیره
سـبب  ینتایج نشان داد تلقـیح باکتریـای  . )P>05/0(هاي داراي سیالژ ریز بیشتر بود زمان جویدن در جیره). P>05/0درشت بود (

هاي سیالژ ریـز  ، اما مصرف مواد مغذّي و تولید پروتئین میکروبی در جیرهشدبا ماده خشک کمهوازي سیالژهاي پایداريافزایش 
.)P>05/0(بیشتر بود 

پروتئین میکروبیاي، اي شکمبهسیالژ ذرت، الیاف موثر فیزیکی، فراسنجهکلیدي: پایداري هوازي، هايواژه

مقدمه
سیالژ وفه اصلی در تغذیه نشخوارکنندگان در ایران عل

اي در سال زراعی آمار تولیدات علوفهبر اساس.استذرت 
150اي یازده میلیون و ، تولید ذرت علوفه1394- 1395

پذیري ماده خشک سیالژ ذرت تانسیل تجزیهپ.)3(هزارتن بود 
).11(از دیگر سیالژها از جمله سورگوم بیشتر است

مصرف خوراك، فعالیت اثرات مهمی بر ذرات علوفه 
اي و عملکرد در گاوهاي شیري فرایند هضم شکمبهجویدن،
عملکرد بر تاثیر اندازه ذرات علوفه . )16،33(داردپر تولید

همراهمتفاوتیبا نتایج این مطالعاتدر نشخوار کنندگان 
جیره علوفه اندازه ذرات هاپژوهشاز تعدادياست، در بوده

به شکمpHفعالیت جویدن و با ی یباالمثبت و همبستگی 
وجود هاهمبستگی، اینمطالعاتتعدادي از، اما در )34(داشت

).15(نداشت
در مورد تلقیح باکتریایی علوفه در هنگام نظرات متفاوتی 

تلقیح باکتریایی تاثیر برخی از محققین .دنوجودارتهیه سیالژ
اند. اثر و گروهی منفی ارزیابی کردهرا مثبت و برخی دیگر بی

تولیدافزایش، سبب1هاي تخمیرکننده همگنتريباکافزودن
زماندروذرت شدهسیالژدر )مخمرهاسوبستراي(الکتات

آنهازدنکپکوهوازيفسادافزایشسبب،سیلوشدنباز
برايکافیاستیکاسیدهمگنتخمیردرزیرا.شوندمی

تلقیح اما ). 23(دشوتولید نمیهاقارچفعالیتازممانعت
یر کننده متخیک باکتري،2نريشالکتوباسیلوس بویایی باکتر

را از استیکاسید،تخمیرنهاییمراحلدرتواندمی،3ناهمگن
و ورود هاسیلور زمان باز شدن دوکردهتولید الکتیکاسید

مصرفگزارش شده ). 26(دهدافزایشرا هوازي پایداريهوا،
باشدهتلقیحتذرسیالژتغذیه شده با گاوهايدرخشکماده

).15(بودبیشترگروه شاهدازافزودنیمیکروبی
در ذرت علوفه با مشکل رطوبت باالي دامداراندر ایران 

وفه ذرت در علاغلب و رو هستندروبهزمان تهیه سیالژ
شود درصد برداشت و خرد می80رطوبت باال و در حدود

پایداري هوازي وسیالژهاي با کیفیت ها، از این علوفه.)13(
تلقیح استفاده از با د. احنماالً نشومیکم تهیه و استفاده 

این ناهمگن ضمن بهبود کیفیت همگن و هايباکتريمخلوط 
اینلذایابد.افزایش مینیز ها هوازي آنپایداري،سیالژها
اندازه ذرات سیالژ ذرت دو سطح منظور بررسی تاثیربهتحقیق 

ی (مخلوط طح تلقیح باکتریایو دو سبا رطوبت زیاد 
و پایداري هوازي کیفیت بر هاي همگن و ناهمگن)باکتري

هاي فراسنجه،مواد مغذّيپذیريگوارشمصرف و سیالژ، 
انجام گوسفند کرمانی رفتار مصرف خوراك در اي و شکمبه

. ستاشده

هامواد و روش
اي گرم ذرت علوفهکیلو1200بهنزدیک1395در مهرماه 

دانشگاه شهید از مزرعه دانشکده کشاورزي) 704ایرانی(رقم
متر) و میلی8(چاپر در دو اندازه ریزدستگاه با باهنر کرمان

صورتیبهمتر)، برداشت شد. زمان برداشت میلی16درشت ( 
صد در23ازکمترذرتي انتخاب شد که ماده خشک علوفه

بایواستامبیلح باکتریایی تلقیمحلول،زمان تهیه سیالژد. در بو
طبق دستور )(Biomin biostabil mays, Austriaمایز 

درصد علوفه ذرت ریز و درشت 50به ،کارخانه تولید کننده
1- Homofermentative Bacteria 2- lactobacillus buchneri 3- Herofermentative Bacteria

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
11

.2
7.

35
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/rap.11.27.35
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1018-fa.html


36.......... اي و رفتار مصرف خوراك در گوسفنداي شکمبههپذیري، فراسنجهتاثیر تلقیح باکتریایی و اندازه ذرات سیالژ ذرت با رطوبت باال بر مصرف، گوارش

ي هامایز محصولی حاوي باکتريبایواستابیلاضافه شد. 
الکتوباسیلوس ، (باکتري آغازکننده)1فاسیومانتروکوکوس

و الکتوباسیلوس همگن)کننده (باکتري تخمیر2برویس
آنهر گرم از بوده(باکتري تخمیر کننده ناهمگن)3پالنتاریوم

ي هاواحد تشکیل کلنی از مجموع باکتري5/2× 1010حاوي 
ازاي هر تن بهمقدار مصرف پودر تلقیح .بودتشکیل دهنده 

300هر . براي تلقیح بودچهار گرم خرد شده،ي علوفه
لیتر آب 3/0پودر استابیل مایز در گرم2/1ي کیلوگرم علوفه

هاي فشانبدون کلر محلول گردید. محلول حاصل در آب
هاي نایلونی در کیسهسیالژدر زمان تهیه دستی ریخته شد و 

بر روي علوفه خرد شده ذرت متري، سانتی90×45ضخیم
45هاي شیمیایی، انجام آزمایشبرايشد. درشت و ریز پاشیده
گیري شد. ها نمونهاز آن،د تهیه سیالژروز پس از فراین

200سیالژگرم 20ازاي به، برداريبالفاصله پس از نمونه
مدت یک دقیقه کامالً مخلوط لیتر آب مقطر اضافه و بهمیلی

(مارك متر دیجیتالpHسیالژ با دستگاه pHشد و 
Elmetron 103مدلCPدر آزمون تولید .گیري شد) اندازه

گاز و وسیله رگرسیون بین فشارتولید شده بهحجم گاز گاز، 
، 2گاز در ساعات فشار).32(محاسبه شدتولید شده گاز حجم 

وسیله بهبعد از انکوباسیون 96و 72، 48، 24، 16، 8،12، 4
گیري شد.اندازه(Lutron model Pm-9100)سنج فشار
ار افزاز نرم)bوa(گازتولیدکنیتیکهايمولفهتخمینبراي

Fitcurveشد. استفاده
400پایداري هوازي سیالژها، سه نمونهگیري براي اندازه

و در تهیهسیالژ ذرت نوعچهار هر کدام از از گرمی 
، دو الیه هاهاي پالستیکی قرار داده شد، بر روي سیالژسطل

پارچه ململ پوشانیده شد تا از تبخیر آب سیالژ و در نتیجه 
در یلوگیري شود. آزمایش در اتاقی با دمایکاهش دماي آن ج

گرفت. حسگرهاي صورتدرجه سانتیگراد 25حدود
الکترونی در عمق ظروف حاوي سیالژ قرار داده يهادماسنج
نمونه علوفه ذرت دقیقه، دماي 15مدت یک هفته هر شد و به

دو افزایش تا (ساعت یا روز) زمان و مدتشدها کنترلسیلویی
عنوان پایداري هوازي در نظر گرفته سیالژها بهحرارتدرجه 

).2(شد
ساله نژاددوراس گوسفند نر چهارآزمایش از براي اجراي 

متوسط وزنبا)15(به عنوان یک نژاد گوشتیکرمانی
روز، 90مدت کیلوگرم استفاده شد. آزمایش در6/1±1/36

چهار شاملروز، 84عالوهدهی به قفس، بهروز عادت6شامل 
دورههر اول روز 14،هر دورهدرم شد.روزه انجا21دوره 
برداري از مصرف برداري و نمونهرکوردروز شش،دهیعادت

روز براي یکمایع شکمبه و وخوراك، مدفوع و ادرار
شد. گوسفندها رفتار مصرف خوراك در نظر گرفتهگیرياندازه

جداگانه آوري هاي متابولیک مجهز به سیستم جمعدر قفس
کامالًصورت آزمایشی بهيهاجیرهقرار گرفتند.ع ادرار و مدفو

اتدر اختیار حیوانصورت آزاد و آب بهمخلوط در حد اشتها 
00/18و 00/8هايدر ساعتروزانه دهی گرفت. خوراكقرار 

کم کردن مصرف ماده خشک و مواد مغذّي با .انجام شد
یريپذگوارش. اقیمانده محاسبه شدبازتوزین شده جیره مقدار 

صورت ذیل محاسبه به) 27(1ه با استفاده از رابطماده خشک 
.شد

)1رابطه 

DMD=DM Intake-Faecal DM excreted/DM Intake

مــاده خشــک، پــذیريگــوارش: DMDدر ایــن رابطــه 
DM intake: ،مصـــرف مـــاده خشـــکFaecal DM

excreated:محاسـبه  . اسـت فـع شـده مـدفوع    ماده خشک د
دیگر مواد مغذّي مانند ماده آلی، پـروتئین خـام و   قابلیت هضم

ــوینده  ــامحلول در ش ــاف ن ــایگزینی آن الی ــا ج ــی ب ــاي خنث ه
.شدجاي ماده خشک انجام به

1- Enterococcus faecium 2- Lactobacillus brevis 3- Lactobacillus plantarium
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)شکخمادهدرصد(آزمایشیهايجیرهشیمیاییترکیبو(درصد) اجزاء- 1جدول
Table 1. ingrident (%) and chemical composition of experimental diets (DM basis)

ریزدرشتاندازه ذرات سیالژ ذرت
-+-+ها                  سطح تلقیحاجزاء جیره

0/500/500/500/50ذرتسیالژ 
0/230/230/230/23دانه جو

0/100/85/650/7دانه ذرت
0/100/110/100/10کنجاله سویا
0/50/65/85/7سبوس گندم

10/10/10/10/1معدنی و ویتامینیموادمکمل
5/05/05/05/0سنگ آهک

5/05/05/05/0نمک
و انرژي قابل سوخت و سازترکیب شیمیایی

5/589/584/586/59ماده خشک (درصد)
8/906/905/900/90ماده آلی (درصد)

2/133/133/132/13(درصد)پروتئین خام
0/49/30/49/3عصاره اتري (درصد)

7/386/385/396/39(درصد)خنثیيالیاف نامحلول در شوینده
5/215/202/194/19ي اسیدي (درصد)الیاف نامحلول در شوینده

3/64/64/65/6کلسیم (گرم)
9/30/42/42/4فسفر(گرم)

3/23/24/24/2قابل سوخت وساز (مگاکالري)انرژي
سیالژ ذرت تلقیح نشده: ˗،سیالژ ذرت تلقیح شده: +

گرم کلسیم، 120گرم منگنز، E،25/2یتامین ولمللیابینواحدD3 ،1500ویتامین المللیبینواحدA ،50000ویتامین المللیبینواحد52000دارايمخلوطپیشازکیلوگرمهر
گرم سلنیوم 10گرم ید و میلی56گرم کبالت، میلی14مس، 7گرم25/1گرم گوگرد، 3گرم آهن، 25/1گرم سدیم، 186گرم منزیم، 5/20گرم فسفر، 10گرم روي، 7/7

بود.

50:50هـاي آزمایشـی   نسبت علوفه به کنسانتره در جیره
سـیالژ  چهـار نـوع   ها عبارت بود از اي جیرهبخش علوفهبود و

ذرت شامل: سیالژذرت درشت تلقیح شده، سیالژ ذرت درشت 
تلقیح نشده، سیالژ ذرت ریز تلقـیح شـده و سـیالژ ذرت ریـز     

). 1تلقیح نشده (جدول 
با ي سیالژ، خوراك و مدفوع حیوانهانمونهماده خشک، 

گراد درجه سانتی65دماي ساعت در48مدت دو تکرار به
هاي ترکیب شیمیایی در نمونهگیري براي اندازهمشخص شد. 

پروتئین خام و الیاف سیالژ، خوراك و مدفوع شامل خاکستر،
هاي استاندارد ي خنثی و اسیدي از روشنامحلول در شوینده

). AOAC, 2005(استفاده شد
دوره و پیش از گیري از مایع شکمبه در روز آخر هر نمونه

پس از مصرف هايزماندر صفر) وزمان مصرف خوراك (
صورت مکشساعت) از طریق دستگاه 8و 2،4،6خوراك (

وسیله مایع شکمبه بالفاصله بهpH گیري،پس از نمونهگرفت.
pH متر قابل حمل (ماركElmetron 103مدلCP (

شدند و ها با پارچه کتانی صافسپس نمونهگیري شد.اندازه
2/0میزان نمونه بهآني جداگانه برداشت شد. به نمونهیک

و در دماي اضافه شددرصد50سولفوریک اسیدلیترمیلی
ازاین نمونه جهت تعیین .گراد منجمد شدي سانتیدرجه-20

گیري نیتروژن آمونیاکی شکمبه استفاده شد. براي اندازه
. )8(شداستفاده یت هیپوکلراز روش فنولنیتروژن آمونیاکی

از رابطه تولید نیتروژن میکروبی بر اساس گرم نیتروژن در روز
.)17(استفاده شد2

پروتئین میکروبی=)           1رابطه 

X:روزدرمولمیلی(هامیزان جذب پورین(

و محاسبه عامل و الیاف هاتعیین توزیع اندازه ذرات جیرهبراي 
به روشخشک کردن الک از روشکی،موثر فیزی

Kononoff) میانگین هندسی و شداستفاده ) 16و همکاران .
با معادالتانحراف معیار میانگین هندسی ذرات مواد خوراکی 

میزان .دشمحاسبه )4(کشاورزي آمریکانجامعه مهندسی
هر دوره 20در روز ها دامجویدنمصرف، نشخوار و فعالیت 

.)31(اي ثبت شددر فواصل پنج دقیقهو صورت چشمیبه
بررسی تاثیر دو سطح اندازه ذرات سیالژ ذرت و دو براي 

با چینش مربع التیندر حیوان از طرح سطح تلقیح باکتریایی 
2صورت رابطه مدل آماري بهواستفاده شد2×2فاکتوریل 

تکراريدارايریگاندازهزمانیطدرکهیصفاتمورددربود.
3رابطهاز) شکمبهعیمایاکیآمونتروژنینوpH(بودند

.شداستفاده
)2رابطه 

  yijkl = μ + αi + ßj+ (α×ß)ij + γk+  δL +  eijkL

) 3رابطه 
αi + ßj + (αß)ij + γk + δL + σm + eijkLmYijklm= μ+

مشاهدات، از کدام هر=YijkLوYijklm ها،در این مدل
μ: کلمیانگین ،αi: سیالژ ذرتاندازه ذرات ،ßj: اثر سطح

سیالژ ذرتاثر متقابل اندازه ذرات ): α×ß)ijتلقیح میکروبی، 
، اثر دوره:ϐlاثر تصادفی حیوان،:γkبا سطح تلقیح میکروبی،

σm: ،اثر زمانeijklm وeijkl :از . بودباقیماندههايواریانس
ها با رویه دادهآماري تجزیهبراي )SAS)28افزاز آماري نرم

Mixed.ها از آزمون توکی براي مقایسه میانگیناستفاده شد
استفاده شد.درصد5در سطح 
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38.......... اي و رفتار مصرف خوراك در گوسفندهاي شکمبهپذیري، فراسنجهتاثیر تلقیح باکتریایی و اندازه ذرات سیالژ ذرت با رطوبت باال بر مصرف، گوارش

نتایج و بحث
سیالژهاویژگی 

روز بعـد از تهیـه   45یمـاده خشـک سـیالژهاي آزمایشـ    
ــدازه ســیالژ ــاثیر ان ــیح ذرات تحــت ت ســیالژها و ســطح تلق

باکتریایی قرار نگرفت. دلیل احتمالی عدم تاثیر اندازه ذرات بـر  
سـرعت  تهیه علوفه ذرت در یـک روز و  ماده خشک سیالژها، 

بود کـه طـی   ي خرد شدهفرآیند تهیه سیالژ از علوفهعمل در
اندازه ذرات و .)2(جدول ام گرفتساعت انج24مدت کمتر از 

داري بر پروتئین چهار تیمار سـیالژ  تلقیح باکتریایی تاثیر معنی
ا  ، تـر از درشـت بـود   سیالژ ذرت ریز کمpHنداشت. گرچه  امـ

pHسبب شده بود که فعالیت نوع سیالژدر این دو 4تر از کم
.)21(پروتئولتیک در تمام سیالژها به حداقل خود رسید 

تلقیح باکتریـایی،  وذرتتاثیر دو سطح اندازه ذرات سیالژ
ــامحلول در شــوینده  ــر غلظــت الیــاف ن ي خنثــی ســیالژهاب

بـرداري در  در یک تحقیق، تاثیر زمـان نمونـه  .نبودداري معنی
الیـاف نـامحلول   بر غظت بعد از تهیه سیالژ 90و 30روزهاي 

و سـیالژ  ی با رطوبت معمولدر سیالژ ذرت ي خنثیدر شوینده
و از غلظـت آن  داري داشـت ذرت با رطوبت زیاد تـاثیر معنـی  

شد که سیالژ . اما در یک تحقیق دیگر گزارش)24(کاسته شد 
ــامحلول در   ــز، بــر الیــاف ن ذرت بــا انــدازه ذرات درشــت و ری

در pH مقـدار . )19(ي خنثی و اسیدي تاثیري نداشـت  شوینده
pHمقـدار  ).2ل تـر بـود (جـدو   کـم 4سیالژهاي آزمایشی از 

روز بعـد از تهیـه   45در ).21(اسـت  5/4تـا  5/3بین مناسب 
تـاثیر گذاشـت و در   pHسیالژ، انـدازه ذرات علوفـه ذرت بـر    

بـا کـاهش   ). P>/03تر از درشت بـود ( سیالژ با اندازه ریز کم
هـاي  بینـد و بـاکتري  بافت گیاه بیشتر آسیب میاندازه سیالژ
تواننـد فعالیـت کننـد. در    بهتر میي اسید الکتیک تولید کننده

بـه  pHهـا در محـیط سـیلو،    باکترياین نتیجه فعالیت بیشتر
ي تولیـد  هاباکتري. همچنین )20(یابد مقدار بیشتر کاهش می

بجاي سـوپر اکسیداسـیون دیسـموتاز،    ي اسید الکتیککننده
عنوان عامل حذف اکسیژن مورد استفاده قـرار  یون منگنز را به

هاي تولید کننده اسید به فرد باکتريمنحصریژگیود (ندهمی
ها به منگنز زیاد است و فقـط در الکتیک). لذا نیاز این باکتري

منگنز به مقدار زیاد در اختیـار  ،صورت آزاد شدن شیره گیاهی

ا  .)25(گیـرد هاي تولیدکننده اسید الکتیک قرار میباکتري امـ
گذار نبود.تاثیرpHسطح تلقیح بر 

پایداري هوازي سیالژ ذرتبعد از تهیه سیالژ، 45در روز 
تحت تاثیر اندازه ذرات سـیالژ ذرت و تلقـیح باکتریـاي قـرار     

ــت ( ــده   P>01/0گرف ــیح ش ــت و تلق ــیالژهاي درش ) و درس
سیالژهاي درشت دیرتر در معـرض  ).P>05/0بیشترین بود (

ـ احتماًالفساد هوازي قرار گرفتند، زیرا ک در تولید اسید الکتی
اندازه ذرات علوفه خرد با کاهش سیالژ ریز بیشتر بود. زیرا که

ــزوده شــده و فعالیــت    ــی اف ــه ســطح تمــاس میکروب شــده ب
در نتیجـه فعالیـت بیشـتر    و ها افـزایش یافـت  میکروارگانیسم

شـود  ، اسید الکتیک بیشتري تولید میریزها در سیالژباکتري
سیالژ ریز نسـبت  pH، علت تولید اسید الکتیک بیشتر. به)2(

در زمان باز شدن سیالژ و .)2به درشت کاهش داشت (جدول 
هـاي هـوازي   الکتات توسط میکروارگانیسممصرف، نفوذ هوا

اسید الکتیـک حساسـیت  . زیرا شدهوازي فسادسبب افزایش 
). اسـید الکتیـک سوبسـتراي    10(داردبه فسـاد هـوازي   زیاد

د سـبب افـزایش فسـاد    ها بوده و تولید اسید الکتیک زیاکپک
سیالژهاي تلقـیح شـده  پایداري هوازي.)23شود (هوازي می

). زیـرا  P>05/0بـود ( بیشتر نشده نسبت به سیالژهاي تلقیح
هاي تخمیر کننده ناهمگن در مواد تلقیح شـده، سـبب   باکتري

تولید اسید استیک بیشتري شدند که فعالیت ضد قارچ و کپک 
ازنهـایی مراحلدرتواندنري میشباسیلوس بوالکتو). 1دارد (
شـدن بـاز در زمـان وکردهتولید استیکاسید،الکتیکاسید
).25(یابدپایداري هوازي افزایش میسیلو

بیشـترین تولیـد گـاز از بخـش     درشـت داراي  هايسیالژ
). P>05/0(نـد بود) a+b(و پتانسـیل تولیـد گـاز   ) b(نامحلول

سـطح  ،اهش انـدازه ذرات علوفـه  علت کزیرا در سیالژ ریز به
افـزایش سـبب تماس افزایش یافته و تخمیر میکروبی بیشـتر  

. ترکیبات تخمیري که در سـیالژ تولیـد   شدتولیدات تخمیري
ــده ــر   ش ــاره تخمی ــکمبه دوب ــد در ش ــد  ان ــاز تولی ــده و گ نش

درشـت کـه داراي تولیـدات    هايلذا در سیالژ).20(کنندنمی
از بخـش  ، تولیـد گـاز   یشـتر) بpH(نـد تـري بود تخمیري کـم 

سیالژ ریز افـزایش  بادر مقایسه نامحلول و پتانسیل تولید گاز 
یافت.

روز بعد از تهیه 45در پایداري هوازي و تولید گاز ،بر ترکیب شیمیاییاندازه ذرات سیالژ ذرت و تلقیح باکتریایی دو سطحتاثیر - 2جدول
سیالژهاي آزمایشی

Table 2. Effect of two levels of corn silage particles size and bacterial inoculation on chemical composition, aerobic
stability and gas production in 45 days after preparation of experimental silages

ab : 05/0(استها دار بین جیرهبیانگر اختالف معنیردیفحروف غیر مشابه در هر<P.(1:ولفه مb2: مولفهa + b
سیالژ ذرت تلقیح نشده:˗سیالژ ذرت تلقیح شده، :+

خطاي2سطح تلقیح2اندازه ذراتریزدرشتاندازه ذرات
معیار

میانگین

داريسطح معنی

اندازه-+ریزدرشت-+-+سطح تلقیح
ذرات

سطح      
تلقیح

اثر
متقابل

8/215/224/218/211/228/216/211/2293/265/067/092/0ماده خشک (درصد)
88/880/846/841/884/843/867/860/834/063/093/099/0(درصد)پروتئین خام

8/536/486/487/402/511/397/456/4401/011/087/055/0الیاف نامحلول خنثی (درصد)
pH00/484/376/377/392/3 a77/3 b88/381/310/003/023/045/0

1/598/507/541/419/54پایداري هوازي (ساعت) a9/47 b9/56 a9/45 b60/601/001/0<10/0
8/484/502/448/418/41لیتر)(میلی1نامحلولبخشازگازتولید b6/43 a5/461/4621/305/0<85/043/0

8/534/527/472/471/53لیتر)(میلی2پتانسیل تولید گاز a5/47 b8/508/4932/305/068/084/0
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39..................... ............................................................................................................................1399/ بهار 27پژوهشهاي تولیدات دامی سال یازدهم/ شماره 

هاهاي فیزیکی جیرهویژگی
انـدازه ذرات سـیالژ ذرت و دو   تاثیر دوسـطح 3در جدول 

هـاي  هـاي فیزیکـی جیـره   تلقیح باکتریایی بـر ویژگـی  سطح
هـاي  است. ماده خشک باقیمانده جیرهآزمایشی مشخص شده

طـور  متـري بـه  میلـی 19بـر روي الـک   راي سیالژ درشت دا
اثیر اندازه تهاي داراي سیالژ ریز بود.جیرهداري بیشتر از معنی

متـر قابـل   میلی19ذرات سیالژ درشت بر باقیمانده روي الک
داري بـر  بینی بود. همچنین تلقیح باکتریایی تـاثیر معنـی  پیش

تـري داشـت و   ممیلـی 19مانـده روي الـک   ماده خشک باقی
هـاي داراي سـیالژ تلقـیح نشـده داراي بیشـترین مـاده       جیره

متـري بودنـد. در سـیالژ ذرت    میلـی 19خشک بر روي الـک  
ها، بخشی از دیـواره  دلیل باال بودن تعداد باکتريتلقیح شده به

شـده و موجـب شـکنندگی   هاي گیـاهی بیشـتر تجزیـه   سلول
)Fragilate(  ر زمـان مخلـوط   در این دیواره شـد. در نتیجـه د

متر میلی19کردن اجزاي جیره کامالً مخلوط، ذرات بزرگتر از 
که شکنندگی بیشتري داشتند از این الک عبور کرده در الـک 

مانـده  متري قرار گرفتند. در این الک ماده خشک باقیمیلی8
بـا  بیشـتر از سـیالژ   با اندازه درشتهاي داراي سیالژ در جیره

هـاي داراي سـیالژ تلقـیح    )، اما جیرهP>01/0ریز بود (اندازه 
متـري میلـی 8شده بیشترین مـاده خشـک را بـر روي الـک    

هـاي داراي سـیالژ ریـز    متر، جیرهمیلی18/1داشتند. در الک 
مانده بر روي این الک بودند، داراي بیشترین ماده خشک باقی

هاي داراي سیالژ تلقیح نشـده داراي بیشـترین   در ضمن جیره
الیاف موثر فیزیکـی  اده خشک بر روي این الک بودند.مقدار م

تاثیر انـدازه ذرات سـیالژها و سـطح    هاي آزمایشی تحتجیره
رطوبت باالي سیالژ ذرت سـبب  تلقیح باکتریایی قرار نگرفت.

هـاي  به ذرات سیالژ چسبیده و از الکهشد ذرات ریز کنسانتر
و یزیکـی  موثر فباالیی عبور نکرده و سبب شوند تفاوت عامل 

نظـر  ). بـه 29دار نشـود ( معنـی هـا  الیاف موثر فیزیکـی جیـره  
متـري بـراي   میلی8و 19روش دو الک رسد الک کردن بهمی

هـاي داراي رطوبـت بـاال    تعیین الیاف موثر فیزیکی در جیـره 
).19تر است (مناسب

هاي سیالژهاویژگیتاثیر اندازه ذرات سیالژ ذرت و سطح تلقیح باکتریایی بر-3دولج
Table 3. Effect of corn silage particles size and bacterial inoculotion on silages properties

ab : 05/0(استها ین جیرهدار ببیانگر اختالف معنیردیفحروف غیر مشابه در هر<P.(+:،سیالژ ذرت تلقیح نشده: ˗سیالژ ذرت تلقیح شده
خشکي خنثی جیره در نسبت ماده ضرب غلظت الیاف نامحلول در شویندهحاصل: 2.  )16(متري میلی18/1و 8، 19هاي نسبت ماده خشک باقی مانده بر روي الک:1

).4بر اساس روابط انجمن مهندسان کشاورزي (: 3).16متري (میلی18/1و 8، 19هاي مانده روي الکباقی

پذیري گوارشمصرف مواد مغذّي و
سیالژ ذرتهاي داراي جیرهدر و آلیماده خشکصرف م
ي درشـت  هایی با علوفـه تر از جیرهداري بیشطور معنیریز به

. دلیل آن محدودیت فیزیکی محیط شکمبه بود. )4(جدول بود
اي و سبب افزایش جرم تـوده سیالژ ذرتاندازه ذرات کاهش

هایی که در هـر واحـد   علوفهافزایش مصرف ماده خشک شد. 
اي تـوده جـرم کننـد حجم بیشتري را اشغال مـی ،ماده خشک

بیشـتري دارنـد  1ايشـکمبه تأثیر پرکننـدگی  شته وکمتري دا
کـه بـا کـاهش انـدازه ذرات     داد نشانتحقیق یک نتایج . )31(

دلیـل افـزایش نـرخ تـرن آور     فه، مصرف ماده خشـک بـه  علو
اي و کــاهش زمــان مانــدگاري در شــکمبه، افــزایش شــکمبه

علوفه را کـاهش  کاهش اندازه ذرات، اثرات پرکنندگی. یابدمی
علوفـه  ذراتانـدازه کاهشدهد.و نرخ عبور آن را افزایش می

راتذتـراکم افزایشدلیلبهراآلیمادهمصرفتواندمیجیره
40داراي بیشتر از هايدر جیرهگزارش شده اما .دهدافزایش

تـأثیر انـدازه ذرات   درصد مواد متراکم، مصرف خـوراك تحـت  
. که این گـزارش بـر خـالف نتـایج     )33(گیرد علوفه قرار نمی

50جیـره داراي  باشد، زیرا در تحقیق حاضرتحقیق حاضر می

نتـایج تحقیقـات   .بـود ) ماده خشککنسانتره (بر اساسدرصد 
عـواملی ماننـد   عالوه بر اندازه ذرات علوفـه  دهد که نشان می

ي خنثی و شکنندگی الیاف نامحلول در شویندهپذیريگوارش
مصـرف خـوراك در گاوهـاي شـیري     سیالژ ذرت برالیاف در 

.)12(باشدگذار میتاثیر
ي خنثـی  صرف پروتئین خام، الیاف نامحلول در شـوینده م

هـایی بـا   نسبت بـه جیـره  هاي داراي سیالژ ذرت ریز جیرهدر
-سیالژ درشت بیشتر بود. مصرف ماده خشک بیشتر در جیـره 

هاي داراي سیالژ ریز سبب افزایش مصرف این مـواد مغـذّي   
ي اسیدي تحـت تـاثیر   شد. مصرف الیاف نامحلول در شوینده

سـبب  درشت و ریز سیالژها قرار نگرفت. زیـرا بـه  اندازه ذرات 
الیـاف  ده، مقـدار ي ذرت خـرد شـ  شت زود هنگام علوفـه بردا

هـاي  ي اسیدي در سیالژ و در کـل جیـره  نامحلول در شوینده
صورتی کـه حتـی مصـرف مـاده خشـک      آزمایشی کم بود، به

هاي داراي سیالژ ریز بر مصرف آن موثر نبود. جیرهبیشتر در
آلـی، پـروتئین خـام و    گوارش پذیري ماده خشـک، مـاده  

هـاي آزمایشـی،   جیـره ي خنثـی در  اف نامحلول در شویندهالی
تحت تاثیر اندازه ذرات و سطح تلقیح باکتریـایی سـیالژ ذرت   

خطاياثرات اصلیریزدرشتاندازه ذرات
معیار

میانگین

داريسطح معنی

اندازهتلقیح باکتریاییاندازه ذرات-+-+سطح تلقیح باکتریایی
ذرات

سطح      
حتلقی

اثر
متقابل -+ریزدرشت

ماده خشک باقیمانده بر روي الک
b7/17a6/24c2/12a9/102/21متريمیلی19 a6/11 b9/14 b7/17 a59/101/0<01/0<01/0<
5/363/276/267/239/31متريمیلی8 a1/25 b5/31 a5/25 b53/501/0<01/0<06/0
9/357/399/490/568/37تريممیلی18/1 b9/52 a9/42 b8/47 a39/201/0<01/0<23/0

86/936/83/1141/912/94/106/1090/868/222/011/082/0سینی
11/906/917/886/908/896/894/890/9167/222/011/081/0فیزیکیعامل موثر 

28/344/350/359/351/354/359/346/3540/039/009/081/0الیاف موثر فیزیکیا
317/755/752/535/536/7میانگین هندسی a64/5 b35/645/614/001/0<65/024/0

----83/292/273/258/288/266/278/275/2نگین هندسیاانحراف معیار می

1- Rumen fill
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40.......... اي و رفتار مصرف خوراك در گوسفندهاي شکمبهپذیري، فراسنجهتاثیر تلقیح باکتریایی و اندازه ذرات سیالژ ذرت با رطوبت باال بر مصرف، گوارش

ــی     ــیالژ دسترس ــدازه ذرات س ــاهش ان ــا ک ــد. ب ــرار نگرفتن ق
هاي شکمبه به مواد مغـذي بیشـتر شـد و لـذا     میکروارگانیسم

زه اي بیشتر بود، زیرا با کـاهش انـدا  احتماًال نرخ هضم شکمبه
زدهذرات به سـطح تمـاس میکروبـی و هضـم در شـکمبه افـ      

اما احتمـاًال کـاهش هضـم سـیالژ درشـت در      .)30شود (می
تـر دسـتگاه   هـاي پـایین  شکمبه با افزایش هضـم در قسـمت  

). لــذا انـدازه ذرات ســیالژ ذرت بــر  14گـوارش جبــران شـد (  
مـاده خشـک و آلـی، پـروتئین خـام و الیـاف       پـذیري گوارش

داري نداشت. در آزمایش شوینده خنثی تاثیر معنینامحلول در 
اندازه ذرات علوفه ) با کاهش 31و همکاران (تیموري یانسري
آلـی رونـدي   ماده خشک و مادهپذیريگوارشیونجه، هر چند 

داري مشاهده نشد. نتایج یک افزایشی داشت اما اختالف معنی
آزمایش حـاکی از ایـن بـود کـه انـدازه ذرات سـیالژ جـو بـر        

ي و الیـاف نـامحلول در شـوینده   پروتئین خـام پذیريگوارش
). 29خنثی تاثیري نداشت (

تري سیالژهاي ذرت که تلقیح باکتریایی شدند تخمیر گسترده
ها صورت گرفت، اما تفـاوت سـیالژهاي تلقـیح شـده و     در آن

پروتئین خـام و  آلی،پذیري ماده خشک، مادهنشده در گوارش
دار نبــود. نتــایج ي خنثــی معنــیویندهالیــاف نــامحلول در شــ

هاي میکروبـی نیـز نشـان    لعات دیگر با استفاده از افزودنیمطا
پذیري مواد داري بر گوارشها اثر معنیاند که این افزودنیداده

).23مغذي در دستگاه گوارش نداشتند (
ي اسـیدي در  اف نـامحلول در شـوینده  الیـ پذیري گوارش

ي سیلویی درشت بیشتر بـود. احتمـاالً   وفههاي داراي علجیره
هـاي سـیلویی درشـت در    تر علوفـه دلیل ماندگاري طوالنیبه

هاي شـکمبه فرصـت بیشـتري بـراي    نیسمشکمبه، میکروارگا
در اختیـار  ي اسـیدي پذیري الیاف نامحلول در شویندهگوارش
تـا  10. مواد مایع، مواد محلول و ذرات کوچک در طی داشتند

2که ذرات درشت کنند، در حالیز شکمبه عبور میاساعت24
).11روز در شکمبه ماندگاري دارند (3تا 

هاي آزمایشیمواد مغذي در جیرهپذیري و گوارشمصرف و سطح تلقیح باکتریایی بر سیالژ ذرتتاثیر اندازه ذرات -4جدول
Table 4. The effect of corn silage particles size and bacterial inoculation on nutrients intake and digestibility in

experimental diets.

ab05/0ها است (دار بین میانگین: حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی<P .(+ ،سیالژ ذرت تلقیح نشده˗: سیالژ ذرت تلقیح شده :
ي اسیديالیاف نامحلول در شوینده:2ي خنثی الیاف نامحلول در شوینده:1

ايشکمبهpHمقدار
گوسفندان تحت تاثیر اندازه ذرات ي شکمبهpH گینمیان

). دو عامـل  5و دو سطح تلقیح باکتریایی قرار نگرفت (جـدول  
پـذیري  نـرخ تجزیـه  شکمبه، اندازه ذرات علوفه وpHموثر بر 

pH. مقـدار  اسـت هاي جیره و میـزان کنسـانتره   کربوهیدرات
نی کـرد،  بیپیشان را تنها با الیاف موثر فیزیکیتوشکمبه نمی

pHهـاي قابـل تخمیـر تـأثیر بیشـتري بـر       زیرا کربوهیدرات
شـکمبه  pH). یکی دیگر از عوامل موثر بـر  19شکمبه دارند (

.استزمان فعالیت جویدن 
بعضـی از محققــین بــا کــاهش انــدازه ذرات علوفــه تــأثیر  

اما گـزارش  )،15شکمبه را گزارش نکردند (pHداري در معنی
ه ذرات یونجـه خشـک در جیـره گاوهـاي     شد با کاهش انـداز 

در این پژوهش زمـان  ).31(شکمبه کاهش یافت pHشیرده، 
هاي داراي علوفه سیلویی ریز بیشتر از درشت جویدن در جیره

هـاي داراي  ) زیرا مصرف ماده خشـک در جیـره  8بود (جدول 
میـانگین  با کـاهش )4ریز بیشتر از درشت بود (جدول سیالژ

شـکمبه  pHشده،ه از فعالیت جویدن کاسته اندازه ذرات علوف
زیرا با کاهش اندازه ذرات علوفه تولید بـزاق و  یابد. کاهش می

با کاهش انـدازه ذرات  ). اما 29یابد (تأثیر بافري آن کاهش می
افـزایش  مـاده خشـک   مصرف ،ریزهاي داراي سیالژ در جیره

ه تـاثیر کاهنـد  ، بـا ایـن افـزایش   در نتیجـه و )4(جدول یافت 
سیالژ بر تولید و ترشح بـزاق جبـران شـد   کاهش اندازه ذرات 

)31  .(

خطاي2سطح تلقیح2اندازه ذراتریزدرشتاندازه ذرات
معیار

میانگین

داريسطح معنی

اندازه-+ریزدرشت-+-+سطح تلقیح باکتریایی
ذرات

سطح      
تلقیح

اثر
متقابل

مصرف (کیلوگرم)
42/153/164/162/148/1ماده خشک b63/1 a53/157/115/002/035/021/0
29/139/148/146/134/1ماده آلی b47/1 a39/142/114/002/038/018/0

19/021/022/022/020/0پروتئین خام b22/0 a21/021/001/002/029/017/0
153/057/063/063/055/0الیاف نامحلول خنثی b62/0 a58/060/006/001/0<27/013/0
229/029/030/030/029/030/029/029/003/035/068/089/0الیاف نامحلول اسیدي

پذیري (درصد)گوارش
6/682/704/672/684/698/670/702/6901/022/022/056/0ماده خشک
3/717/726/690/700/728/694/704/7101/013/050/063/0ماده آلی

6/648/656/651/642/659/649/659/6402/083/094/054/0پروتئین خام
12/592/607/551/587/599/565/571/5903/026/045/072/0الیاف نامحلول خنثی
29/578/575/506/509/57الیاف نامحلول اسیدي a5/50 b2/542/5402/001/0<95/085/0
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41..................... ............................................................................................................................1399/ بهار 27شهاي تولیدات دامی سال یازدهم/ شماره پژوه

هاي آزمایشیجیرهبامایع شکمبه در ساعات مختلف پس از تغذیهpHو سطح تلقیح باکتریایی برسیالژ ذرت تاثیر اندازه ذرات - 5دولج
Table 5. Effect of corn silage particles size and bacterial inoculation on pH of rumen fluid at different hours after

feeding with experimental diets

ab05/0ها است (دار بین میانگین: حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی<P .(+ ،نشده: سیالژ ذرت تلقیح˗: سیالژ ذرت تلقیح شده

غلظت نیتروژن آمونیاکی
نیتروژن آمونیاکی در محیط شکمبه، در ساعات غلظت 

تاثیر اندازه ذرات تحتبرداري از مایع شکمبه مختلف نمونه
اما .)6(جدولسیالژ ذرت و سطح تلقیح باکتریایی قرار نگرفت

هايدر جیرهاينیتروژن آمونیاکی شکمبهغلظت میانگین 

زیرا با کاهش اندازه ذرات تر بودبیشي ریز داراي علوفه
.)33(یابدافزایش میها آنپذیري پروتئین تجزیههاعلوفه

اندازه حاکی از این بود کهمطالعه مروريیک البته نتایج 
داري بر ذرت و علوفه یونجه خشک تاثیر معنیسیالژ ذرات 

).34(نداي نداشتغلظت آمونیاك شکمبه

هاي جیرهمصرفاي در ساعات مختلف پس از تاثیر اندازه ذرات سیالژ ذرت و سطح تلقیح باکتریایی بر نیتروژن آمونیاکی شکمبه-6جدول
آزمایشی

Table  6.  Effect  of  corn  silage  particles  size  and  bacterial  inoculation  on  ruminal  N-NH3  at  different  hours  after
consumption of dietary rations.

ab:05/0ها است (دار بین میانگینحروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی<P.(+ :سیالژ ذرت تلقیح نشده:˗لقیح شده،سیالژ ذرت ت

سنتز پروتئین میکروبی
و کــل مشــتقات پــورینیدفــع آالنتــونین، اســید اوریــک 

نیتــروژن و پــروتئین ســنتزاز ادرار و همچنــین مــول)(میلــی
سـیالژ ذرت میکروبی، در گوسفندان تغذیه شده با جیره داراي 

ـ هاي داراي سیالژ درشت از جیرهتر ریز بیش .)7(جـدول  ودب
افـزایش سـبب جیرهعلوفه کاهش اندازه ذرات رسدنظر میبه

کاهش میـزان  افزایش مصرف پروتئین و )، 33(پذیريگوارش
بـا افـزایش   . همچنـین )7(شـود میهجیرموثر فیزیکیالیاف 

، بـه  هاي شکمبهمصرف ماده خشک دسترسی میکروارگانیسم
تري ن میکروبی بیشو در نتیجه پروتئیشده مواد مغذي بیشتر 

شـود و پیـرو آن کـل مشـتقات پـورینی      در شکمبه تولید مـی 
(آالنتونین، اسید اوریک و سایرمشتقات) بیشتري از ادرار دفـع  

پـذیري  ي ریـز تجزیـه  هاي داراي علوفهدرجیره. )9(گرددمی

هـاي ریـز، آمونیـاك    پروتئین خام بیشتر اسـت، لـذا در جیـره   
در نتیجــه تولیــد پــروتئین بیشــتري در شــکمبه تولیــد شــده 

راهمچنین افـزایش آالنتـوئین  .)33شود (میمیکروبی بیشتر
پـروتئین  تولیـد بیشـتر  وخـوراك مصرفافزایشبهتوانمی

کـه  یق حاضـر، گوسـفندانی   در تحق). 32داد (نسبتمیکروبی
و بـود، مصـرف مـاده خشـک     داراي سیالژ ریز ها ي آنجیره

نتیجه تولید پروتئین میکروبی و تري داشتند و دربیشپروتئین 
بـا کـاهش انـدازه ذرات    . زیراتر بوددفع مشتقات پورینی بیش

). در 32یابـد ( ، تولید مشتقات پورینی ادرار افـزایش مـی  علوفه
سیالژ جـو ریـز نسـبت بـه     دارايهایی جیرهنیز پژوهشیک 
هاي سیالژ جو درشت آالنتوئین دفعی بیشـتري داشـتند   جیره

)29.(

خطاياثرات اصلیریزدرشتاندازه ذرات
معیار

میانگین

داريسطح معنی

اندازهتلقیح باکتریاییاندازه ذرات-+-+سطح تلقیح باکتریایی
ذرات

سطح      
تلقیح

اثر
متقابل -+ریزدرشت

گاهیبحبرداري بعد از وعده صساعات نمونه
10/795/633/730/702/731/721/713/722/011/061/072/0صفر
55/664/667/652/660/659/661/658/609/097/065/011/0دو

79/669/679/673/674/676/679/671/612/085/037/082/0چهار
58/662/664/657/660/661/661/660/610/096/084/047/0شش
53/674/676/682/663/679/664/678/617/024/031/058/0هشت

خطاياثرات اصلیریزدرشتاندازه ذرات
معیار

میانگین

داريسطح معنی

اندازهییتلقیح باکتریااندازه ذرات-+-+سطح تلقیح باکتریایی
ذرات

سطح      
تلقیح

اثر
متقابل -+ریزدرشت

گاهیبحبرداري بعد از وعده صهاي نمونهزمان
39/71/113/132/1427/97/134/107/1214/417/046/064/0صفر
2/172/235/286/242/205/268/229/2342/409/073/016/0دو

8/102/172/218/180/141/201/160/1808/408/052/017/0چهار
1/115/129/155/138/117/145/130/1322/212/075/027/0شش
24/72/130/142/102/109/116/104/1107/458/078/012/0هشت

b8/10ab5/15a6/18a2/161/13میانگین کل b4/17 a7/148/1534/201/049/003/0
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مول در روز)(میلیهاي آزمایشیپروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با جیرهدفع مشتقات پورینی و تولید - 7جدول 
Table  7.  excrete  purine  derivatives  (mmol/  per  day)  and  microbial  protein  sythesis  (g)  is  in  sheep  fed  with

experimental diets

ab 05/0ها است (دار بین میانگینردیف بیانگر اختالف معنی: حروف غیر مشابه در هر<P .(+ ،سیالژ ذرت تلقیح نشده˗: سیالژ ذرت تلقیح شده :

رفتار مصرف خوراك
ز) تحت زمان مصرف خوراك و زمان نشخوار (دقیقه در رو

ي سـیالژ ذرت قـرار   باکتریایی علوفـه ذرات و تلقیحاثر اندازه 
مصـرف  هايزمان، هاي زیاديوهشدر پژ. )8(جدول نگرفت

تـر از  هـاي داراي علوفـه ریـز کـم    در جیرهو نشخوار خوراك 
ا  .)31،15(ندبودهاي داراي علوفه درشت جیره در آزمـایش  امـ

، مـاده آلـی، الیـاف نـامحلول در     مصرف مـاده خشـک  حاضر 
هـاي داراي  در جیـره ي خنثی و الیاف مـوثر فیزیکـی   شوینده

(جـدول  هاي داراي سیالژ درشت بود یرهسیالژ ریز بیشتر از ج
زمان سبب جبران کاهشو لذا افزایش مصرف ماده خشک) 4

و شــدســیالژ ریــزهــاي دارايدر جیــرهمصــرف و نشــخوار
ـ مصرف خوراك و نشخوار تغییري نکـرد. هايزمان ا مـدت  ام

هـاي داراي سـیالژ ذرت   ه در روز) در جیرهقزمان جویدن (دقی
دست آمده در آزمایش حاضر بـا نتـایج   یج بهنتاریز بیشتر بود. 

خوانی داشت. در تحقیقات مربوط به تاثیر برخی از محققین هم
ي ریز، زمـانی در مصـرف خـوراك    اندازه ذرات، مصرف علوفه

تر شـدن زمـان فعالیـت جویـدن     گذار بود که موجب بیشتاثیر
ي ریـز  نشخوار) در گوسفندان تغذیه شده با علوفـه +(خوردن

در یک تحقیـق سـیالژ ذرت بـا انـدازه ذرات ریـز،      . )34(شد.

نسبت به دو جیره داراي سیالژ ذرت با اندازه متوسـط و بلنـد،   
مدت زمان جویدن را افزایش داد. زیرا با کـاهش انـدازه ذرات   

).15میزان مصرف افزوده شد (ي سیلویی بهعلوفه
ازاي مصـرف  زمان مصرف خوراك، نشخوار و جویـدن بـه  

ي خنثـی  ر کیلوگرم ماده خشک و الیاف نامحلول در شویندهه
و همکاران تیموري یانسريدار نبود. در آزمایش (دقیقه) معنی

) با خرد شدن علوفه یونجه، مصرف ماده خشـک و الیـاف   31(
ي خنثی در گاوهاي شیرده افزایش یافـت  نامحلول در شوینده

، نشـخوار و  و با کاهش اندازه ذرات علوفه، مدت زمان خـوردن 
جویدن افزایش یافت. امـا در آزمـایش جـاري زمـان مصـرف      

در تاثیر اندازه ذرات قرار نگرفتند. خوراك و زمان نشخوار تحت
اندازه ذرات علوفه زمان مصرف خوراك با افزایشیک تحقیق 

) همچنین زمان مصـرف بـا   33صورت خطی افزایش یافته (به
). بـا  29یابـد ( یش مـی افزایش میانگین هندسی جیره نیز افـزا 

ازاي هـر  ، زمان مصرف خـوراك بـه  علوفهکاهش اندازه ذرات
تأثیر کاهش اندازه ذرات قرار گرفته کیلوگرم ماده خشک تحت

).15یابد (و کاهش می

ر گوسفندبر رفتار مصرف خوراك دکتریایی در سیالژهاي ذرت او دو سطح تلقیح بسیالژ ذرتتاثیر دو سطح اندازه ذرات- 8جدول
Table 8. The effect of two levels of corn silage particles size and two levels of bacterial inoculation in corn silage on

feed consumption behavior in sheep

ab05/0ها است (دار بین میانگین: حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی<p .(+ ،سیالژ ذرت تلقیح نشده˗: سیالژ ذرت تلقیح شده :

تخمیـر کننـده همگـن و غیـر     اییهتريباکمخلوط تلقیح 
ا بـر        همگن سبب افـزایش پایـداري هـوازي سـیالژ شـد، امـ

گوسـفندان  ايهاي شکمبهرش پذیري و فراسنجهمصرف، گوا
تاثیر نداشت. با کاهش اندازه ذرات سیالژ ذرت مصـرف مـاده   

ي الیاف نامحلول در شـوینده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و 
هاي داراي سـیالژ ریـز  نین در جیرههمچافزایش یافت. خنثی 

هـاي داراي سـیالژ   تولید پروتئین میکروبی نسـبت بـه جیـره   
درشت بیشتر بود. 

خطاياثرات اصلیریزدرشتاندازه ذرات 
معیار

میانگین

داريسطح معنی

اندازهتلقیح باکتریاییاندازه ذرات-+-+سطح تلقیح باکتریایی
ذرات

سطح   
تلقیح

اثر
متقابل -+ریزدرشت

30/369/483/786/700/4آالنتونین b84/7 a56/528/693/001/0<32/034/0
b25/0b30/0a41/0a35/027/0اسیداوریک b38/0 a33/032/003/01/0<90/004/0

32/034/0>32/488/540/944/910/542/986/666/705/101/0کل مشتقات پورینی
5/175/288/490/500/23پروتئین میکروبی b9/49 a7/333/3966/601/0<28/029/0

خطاي معیار اثرات اصلیریزدرشتاندازه ذرات سیالژ
هامیانگین

داريسطح معنی

سیالژ-+-+سطح تلقیح
درشت

سیالژ
ریز

تلقیح
شده

تلقیح
نشده

ي اندازه
اثر     متقابلسطح تلقیحذرات

اي گوسفندان (دقیقه در روز)هاي تغذیهرفتار
2422512512822462662462667/1920/020/045/0مصرفزمان

4303964554474134514424214/2407/027/047/0زمان نشخوار
627647706730b660a7186896888/2301/097/019/0زمان جویدن

ازاي مصرف هر کیلوگرم (دقیقه)زمان مصرف خوراك به
1821731611771771691721753/1649/080/031/0ي خشکماده

14964624224584794404594603/4324/096/030/0الیاف نامحلول
ازاي مصرف هر کیلوگرم (دقیقه)زمان نشخوار به

3072632912862852892992747/1980/012/020/0ي خشکماده
18347037607417687507977220/5465/009/019/0الیاف نامحلول

ازاي مصرف هر کیلوگرم (دقیقه)کل فعالیت جویدن به
4904364534644634584714501/2579/027/011/0ي خشکماده

1133011651182119912481191125611821/6727/017/010/0الیاف نامحلول
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Abstract 
   This study was carried out to investigate the effect of bacterial inoculation on fine and coarse 
silage size with low dry matter, on the properties of silage and feed intake, digestibility and 
rumen parameters in Kermani sheep. Approximately 1200 kilograms of corn fodder were 
harvested in coarse and fine sizes (16 and 8 mm, respectively). During the preparation of the 
silage, bacterial inoculation was added to 50% coarse and fine corn fodder. Four sheeps with 
two years old with an average weight of 36.1 ± 1.6 kg BW were used in the form of a Latin 
square design with a 2 × 2 factorial array with four 21-days period. The ratio of forage to 
concentrate in diets was 50:50 and includes: 1) The diet contains coarse inoculated corn silage, 
2) The deit contains coarse unoculated corn silage, 3) The diet contains fine inoculated corn 
silage, and 4) The diet contains fine unoculated corn silage. Aerobic stability was the highest in 
inoculated rations and coarse silage diets (P<0.05). Consumption of DM, OM, NDF, ADF and 
peNDF, and digestibility of ADF were higher in fine silage diets (P<0.05). The synthesis of 
microbial protein was higher in a fine silage diets than coarse silage diets (P<0.05). The 
chewing activity was higher in fine silage diets than coarse silage diets (P<0.05). The results 
showed that inoculation of bacteria increased aerobic stability of low DM silage, but 
consumption of nutrients and production of microbial protein was higher in fine silage diets 
(P<0.05). 
 
Keywords: Aerobic Stability, Corn Silage, Microbial Protein, Physical Effective NDF, Ruminal 

Parameters  
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