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پذیريتجزیهو ايتغذیهارزش و مالس برساکارومایسزسرویزیهمخمرسطوحاثربررسی 
.Atriplex(آتریپلکس لنتی فورمیس lentiformis(هاي نایلونیکیسهبه روش سیلو شده

2شجاعیانکمال و3مصطفی یوسف الهی،2قاسم جلیلوند،1نرجس نقابی

چکیده
و قابلیت هضم ايتغذیههدف از این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف مخمر و مالس روي ترکیبات شیمیایی، ارزش 

کیلوگرم ماده خشک و مالس در سه درگرم 5و5/2، )شاهد(در سطوح صفر،مخمر. بودسیلو شده آتریپلکس لنتی فورمیس
در قالب طرح 3×3آزمایش به روش فاکتوریل . درصد به آتریپلکس اضافه شده و سیلو شدند15درصد و 10، )شاهد(سطح، صفر

، چربی خام، پروتئین اسیدي و خنثیالیاف نامحلول در شوینده ماده خشک، ماده آلی، خاکسترخام،. تصادفی انجام گرفتکامالً
دو راس گاو نر از،تیمارهاي مورد مطالعهخشک قابلیت هضم ماده براي تعیین . هاي محلول تعیین شدخام و کربوهیدرات
ولیگرم مخمر باعث افزایش ماده خشک  و کاهش کربوهیدرات محلول شد5و 5/2سطح . شداستفاده دار سیستانی فیستوله

درصد مالس باعث 15و 10سطح ،در مقابل. نداشتنددیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولزتجزیه تأثیر چندانی بر
5/2سطوح . را افزایش دادکربوهیدرات محلول وماده خشکاز طرفیشد والیاف نامحلول در شوینده اسیدي و خنثی کاهش 

مخمر . داشتندنداري  با تیمار شاهد و تفاوت معنیپذیري ماده خشک را نشان دادندتجزیهدرصد مالس بیشترین 10گرم مخمر و
پذیري و ارزش ر مالس روي تجزیهثاما ابهبود دهندرا آتریپلکس لنتی فورمیسايتغذیهارزش توانند میحدوديتا مالس و

.تر از اثر مخمر بودآتریپلکس رضایت بخشايتغذیه

پذیريتجزیه، لنتی فورمیستریپلکسأ، ژسیال، مالس، ساکارومایسزسرویزیهمخمر: کلیديهايواژه

مقدمه
گیاهان شورزیستتحت شرایط خشک، شاخ و برگ 

براي نشخوارکنندگان خوراكو درختان منابع مهم 
عنوان منبع پروتئینی توانند بهمیکه ) 8(کوچک هستند 
هایی اي از جیره دامبخش عمده). 27(مصرف شوند 

هاي مانند بز، گوسفند و شتر در مناطق خشک، از علوفه
هایی از قبیل آتریپلکس در بوته. شودمین میمرتعی تاُّ

عنوان بهبسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک جهان، 
، در جیره کمهاي با کیفیت مکمل پروتئینی براي جیره

ها در آتریپلکس).6(شوند گوسفندان استفاده می
خشک تحت هاي خشک و نیمههاي شور و زمینزمین

هاي برگ).33(دکننشرایط محیطی مختلف رشد می
گیاهان شورزیست مثل آتریپلکس از لحاظ ارزش 

یکی از ).11(استبا برگ یونجه قابل مقایسه ايتغذیه
وجود سیستان و بلوچستانهاي آتریپلکس که در گونه
سطح زیر کشت آتریپلکس . نام داردlentiformis،دارد

باشد که تقریباً از هزار هکتار می7در منطقه سیستان 
توان کیلوگرم توده مواد آلی می800تا 400هر هکتار 

به همراه شورپسنداستفاده از این گیاهان.برداشت کرد

تواند خشکسالی میزمانمواد خوراکی دیگر به ویژه در 
).6(مین کند أها را تاحتیاجات نگهداري و رشد بره

و ) 3(کنند ها با سرعت متوسطی رشد میآتریپلکس
آنها از گونه ). 26(همچنین با سرما هم سازگار است 

دارد زیاديلگومینه نیستند اما شاخ و برگ آنها پروتئین 
از افزایش قابلیت هضم ماده خشک به هایی گزارش. )6(

شدهاي پرواري را ارائه دلیل افزودن مخمر به جیره بره
هاي ها با افزودنیمکمل کردن جیره،از طرفی). 20،34(

بازده هضم را میکروبی از قبیل مخمر زنده ممکن است 
همچنین مخمر ).43(ها بهبود دهددر نشخوارکننده

جمعیت میکروبی را تحریک ساکارو مایسز سرویزیه
کننده هاي تجزیهيرشد و فعالیت باکتر) 29(کندمی

ترکیباتی مانند ).28(دهدقرار مییرثتأفیبر را تحت 
توانند به فرآیند تخمیر در سیلو کمک مالس و اوره می

سیلوي تهیه محققان دیگر بهبود تخمیر). 40(کنند 
راهاي درختان گرمسیري با افزودن مالس شده از برگ

بررسی هدف از انجام این آزمایش ).43(کردندگزارش 
پذیريگوارشترکیبات شیمیایی وبرمخمر و مالس اثر

.سیلو شده بودآتریپلکس لنتی فورمیسماده خشک

)narjesneghabi@gmail.com:نویسنده مسوول(کارشناس ارشد، دانشگاه زابل،-1
استادیار و دانشیار، دانشگاه زابل-3و 2

2/2/93: تاریخ پذیرش6/2/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

123...................................................................................1394پاییز و زمستان / 12شماره / سال ششم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

پذیريتجزیهو ايتغذیهارزش و مالس برساکارومایسزسرویزیهمخمرسطوحاثربررسی 
.Atriplex(آتریپلکس لنتی فورمیس lentiformis(هاي نایلونیکیسهبه روش سیلو شده

2شجاعیانکمال و3مصطفی یوسف الهی،2قاسم جلیلوند،1نرجس نقابی

چکیده
و قابلیت هضم ايتغذیههدف از این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف مخمر و مالس روي ترکیبات شیمیایی، ارزش 

کیلوگرم ماده خشک و مالس در سه درگرم 5و5/2، )شاهد(در سطوح صفر،مخمر. بودسیلو شده آتریپلکس لنتی فورمیس
در قالب طرح 3×3آزمایش به روش فاکتوریل . درصد به آتریپلکس اضافه شده و سیلو شدند15درصد و 10، )شاهد(سطح، صفر

، چربی خام، پروتئین اسیدي و خنثیالیاف نامحلول در شوینده ماده خشک، ماده آلی، خاکسترخام،. تصادفی انجام گرفتکامالً
دو راس گاو نر از،تیمارهاي مورد مطالعهخشک قابلیت هضم ماده براي تعیین . هاي محلول تعیین شدخام و کربوهیدرات
ولیگرم مخمر باعث افزایش ماده خشک  و کاهش کربوهیدرات محلول شد5و 5/2سطح . شداستفاده دار سیستانی فیستوله

درصد مالس باعث 15و 10سطح ،در مقابل. نداشتنددیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولزتجزیه تأثیر چندانی بر
5/2سطوح . را افزایش دادکربوهیدرات محلول وماده خشکاز طرفیشد والیاف نامحلول در شوینده اسیدي و خنثی کاهش 

مخمر . داشتندنداري  با تیمار شاهد و تفاوت معنیپذیري ماده خشک را نشان دادندتجزیهدرصد مالس بیشترین 10گرم مخمر و
پذیري و ارزش ر مالس روي تجزیهثاما ابهبود دهندرا آتریپلکس لنتی فورمیسايتغذیهارزش توانند میحدوديتا مالس و

.تر از اثر مخمر بودآتریپلکس رضایت بخشايتغذیه

پذیريتجزیه، لنتی فورمیستریپلکسأ، ژسیال، مالس، ساکارومایسزسرویزیهمخمر: کلیديهايواژه

مقدمه
گیاهان شورزیستتحت شرایط خشک، شاخ و برگ 

براي نشخوارکنندگان خوراكو درختان منابع مهم 
عنوان منبع پروتئینی توانند بهمیکه ) 8(کوچک هستند 
هایی اي از جیره دامبخش عمده). 27(مصرف شوند 

هاي مانند بز، گوسفند و شتر در مناطق خشک، از علوفه
هایی از قبیل آتریپلکس در بوته. شودمین میمرتعی تاُّ

عنوان بهبسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک جهان، 
، در جیره کمهاي با کیفیت مکمل پروتئینی براي جیره

ها در آتریپلکس).6(شوند گوسفندان استفاده می
خشک تحت هاي خشک و نیمههاي شور و زمینزمین

هاي برگ).33(دکننشرایط محیطی مختلف رشد می
گیاهان شورزیست مثل آتریپلکس از لحاظ ارزش 

یکی از ).11(استبا برگ یونجه قابل مقایسه ايتغذیه
وجود سیستان و بلوچستانهاي آتریپلکس که در گونه
سطح زیر کشت آتریپلکس . نام داردlentiformis،دارد

باشد که تقریباً از هزار هکتار می7در منطقه سیستان 
توان کیلوگرم توده مواد آلی می800تا 400هر هکتار 

به همراه شورپسنداستفاده از این گیاهان.برداشت کرد

تواند خشکسالی میزمانمواد خوراکی دیگر به ویژه در 
).6(مین کند أها را تاحتیاجات نگهداري و رشد بره

و ) 3(کنند ها با سرعت متوسطی رشد میآتریپلکس
آنها از گونه ). 26(همچنین با سرما هم سازگار است 

دارد زیاديلگومینه نیستند اما شاخ و برگ آنها پروتئین 
از افزایش قابلیت هضم ماده خشک به هایی گزارش. )6(

شدهاي پرواري را ارائه دلیل افزودن مخمر به جیره بره
هاي ها با افزودنیمکمل کردن جیره،از طرفی). 20،34(

بازده هضم را میکروبی از قبیل مخمر زنده ممکن است 
همچنین مخمر ).43(ها بهبود دهددر نشخوارکننده

جمعیت میکروبی را تحریک ساکارو مایسز سرویزیه
کننده هاي تجزیهيرشد و فعالیت باکتر) 29(کندمی

ترکیباتی مانند ).28(دهدقرار مییرثتأفیبر را تحت 
توانند به فرآیند تخمیر در سیلو کمک مالس و اوره می

سیلوي تهیه محققان دیگر بهبود تخمیر). 40(کنند 
راهاي درختان گرمسیري با افزودن مالس شده از برگ

بررسی هدف از انجام این آزمایش ).43(کردندگزارش 
پذیريگوارشترکیبات شیمیایی وبرمخمر و مالس اثر

.سیلو شده بودآتریپلکس لنتی فورمیسماده خشک

)narjesneghabi@gmail.com:نویسنده مسوول(کارشناس ارشد، دانشگاه زابل،-1
استادیار و دانشیار، دانشگاه زابل-3و 2

2/2/93: تاریخ پذیرش6/2/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

123...................................................................................1394پاییز و زمستان / 12شماره / سال ششم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

پذیريتجزیهو ايتغذیهارزش و مالس برساکارومایسزسرویزیهمخمرسطوحاثربررسی 
.Atriplex(آتریپلکس لنتی فورمیس lentiformis(هاي نایلونیکیسهبه روش سیلو شده

2شجاعیانکمال و3مصطفی یوسف الهی،2قاسم جلیلوند،1نرجس نقابی

چکیده
و قابلیت هضم ايتغذیههدف از این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف مخمر و مالس روي ترکیبات شیمیایی، ارزش 

کیلوگرم ماده خشک و مالس در سه درگرم 5و5/2، )شاهد(در سطوح صفر،مخمر. بودسیلو شده آتریپلکس لنتی فورمیس
در قالب طرح 3×3آزمایش به روش فاکتوریل . درصد به آتریپلکس اضافه شده و سیلو شدند15درصد و 10، )شاهد(سطح، صفر

، چربی خام، پروتئین اسیدي و خنثیالیاف نامحلول در شوینده ماده خشک، ماده آلی، خاکسترخام،. تصادفی انجام گرفتکامالً
دو راس گاو نر از،تیمارهاي مورد مطالعهخشک قابلیت هضم ماده براي تعیین . هاي محلول تعیین شدخام و کربوهیدرات
ولیگرم مخمر باعث افزایش ماده خشک  و کاهش کربوهیدرات محلول شد5و 5/2سطح . شداستفاده دار سیستانی فیستوله

درصد مالس باعث 15و 10سطح ،در مقابل. نداشتنددیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولزتجزیه تأثیر چندانی بر
5/2سطوح . را افزایش دادکربوهیدرات محلول وماده خشکاز طرفیشد والیاف نامحلول در شوینده اسیدي و خنثی کاهش 

مخمر . داشتندنداري  با تیمار شاهد و تفاوت معنیپذیري ماده خشک را نشان دادندتجزیهدرصد مالس بیشترین 10گرم مخمر و
پذیري و ارزش ر مالس روي تجزیهثاما ابهبود دهندرا آتریپلکس لنتی فورمیسايتغذیهارزش توانند میحدوديتا مالس و

.تر از اثر مخمر بودآتریپلکس رضایت بخشايتغذیه

پذیريتجزیه، لنتی فورمیستریپلکسأ، ژسیال، مالس، ساکارومایسزسرویزیهمخمر: کلیديهايواژه

مقدمه
گیاهان شورزیستتحت شرایط خشک، شاخ و برگ 

براي نشخوارکنندگان خوراكو درختان منابع مهم 
عنوان منبع پروتئینی توانند بهمیکه ) 8(کوچک هستند 
هایی اي از جیره دامبخش عمده). 27(مصرف شوند 

هاي مانند بز، گوسفند و شتر در مناطق خشک، از علوفه
هایی از قبیل آتریپلکس در بوته. شودمین میمرتعی تاُّ

عنوان بهبسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک جهان، 
، در جیره کمهاي با کیفیت مکمل پروتئینی براي جیره

ها در آتریپلکس).6(شوند گوسفندان استفاده می
خشک تحت هاي خشک و نیمههاي شور و زمینزمین

هاي برگ).33(دکننشرایط محیطی مختلف رشد می
گیاهان شورزیست مثل آتریپلکس از لحاظ ارزش 

یکی از ).11(استبا برگ یونجه قابل مقایسه ايتغذیه
وجود سیستان و بلوچستانهاي آتریپلکس که در گونه
سطح زیر کشت آتریپلکس . نام داردlentiformis،دارد

باشد که تقریباً از هزار هکتار می7در منطقه سیستان 
توان کیلوگرم توده مواد آلی می800تا 400هر هکتار 

به همراه شورپسنداستفاده از این گیاهان.برداشت کرد

تواند خشکسالی میزمانمواد خوراکی دیگر به ویژه در 
).6(مین کند أها را تاحتیاجات نگهداري و رشد بره

و ) 3(کنند ها با سرعت متوسطی رشد میآتریپلکس
آنها از گونه ). 26(همچنین با سرما هم سازگار است 

دارد زیاديلگومینه نیستند اما شاخ و برگ آنها پروتئین 
از افزایش قابلیت هضم ماده خشک به هایی گزارش. )6(

شدهاي پرواري را ارائه دلیل افزودن مخمر به جیره بره
هاي ها با افزودنیمکمل کردن جیره،از طرفی). 20،34(

بازده هضم را میکروبی از قبیل مخمر زنده ممکن است 
همچنین مخمر ).43(ها بهبود دهددر نشخوارکننده

جمعیت میکروبی را تحریک ساکارو مایسز سرویزیه
کننده هاي تجزیهيرشد و فعالیت باکتر) 29(کندمی

ترکیباتی مانند ).28(دهدقرار مییرثتأفیبر را تحت 
توانند به فرآیند تخمیر در سیلو کمک مالس و اوره می

سیلوي تهیه محققان دیگر بهبود تخمیر). 40(کنند 
راهاي درختان گرمسیري با افزودن مالس شده از برگ

بررسی هدف از انجام این آزمایش ).43(کردندگزارش 
پذیريگوارشترکیبات شیمیایی وبرمخمر و مالس اثر

.سیلو شده بودآتریپلکس لنتی فورمیسماده خشک

)narjesneghabi@gmail.com:نویسنده مسوول(کارشناس ارشد، دانشگاه زابل،-1
استادیار و دانشیار، دانشگاه زابل-3و 2

2/2/93: تاریخ پذیرش6/2/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-571-fa.html


124...........................................................................................پذیريتجزیهو ايتغذیهو مالس برارزش ساکارومایسزسرویزیهمخمرسطوحبررسی اثر

هامواد و روش
برداري از گیاه نمونه: هاسازي نمونهآوري و آمادهجمع 

در اواسط )رویشیدر مرحله (آتریپلکس لنتی فورمیس 
فاصله بااز مراتع شهرستان زابل 1388اردیبهشت ماه 

ها پس از نمونه.به شیوه تصادفی  انجام شدمتر10×10
داخل و متري خرد سانتی4تا 2برداشت به قطعات 

کیلویی تحت شرایط دمایی 5هاي پالستکی سطل
روز سیلوها باز 45بعد از .آزمایشگاه سیلو گردیدند

متر pHهر کدام از سیلوها با استفاده از pH. شدند
تیمار : تیمارهاي آزمایشی شامل).36(گیري شد اندازه

، )شاهد(آتریپلکس سیلو شده بدون مواد افزودنی: 1
،مالسدرصد10+  آتریپلکس سیلو شده : 2تیمار
درصد مالس، تیمار 15+ آتریپلکس سیلو شده : 3تیمار

: 5تیمارگرم  مخمر،5/2+ آتریپلکس سیلو شده : 4
درصد 10گرم مخمر و 5/2+ آتریپلکس سیلو شده 

گرم مخمر 5/2+ آتریپلکس سیلو شده : 6مالس، تیمار
5+ آتریپلکس سیلو شده : 7درصد مالس، تیمار15و 

گرم 5+ آتریپلکس سیلو شده : 8گرم مخمر، تیمار
آتریپلکس سیلو شده : 9درصد مالس، تیمار10مخمر و 

. بودنددرصد مالس 15گرم مخمر و 5+ 
براي تعیین ترکیبات شیمیایی، : آنالیز شیمیایی

متري آسیاب میلی2ها ب آسیاب مجهز به الک نمونه
48درجه به مدت 65دماي (ماده خشکشدند و سپس 

6به مدت کوره الکتریکی (ماده آلی، خاکستر،)ساعت
خام یچرب،)گراددرجه سانتی550ساعت در دماي 

و با لدالجروش کبا(پروتئین خامو)روش سوکسله(
به روش تجزیه ) 25/6ضرب درصد ازت در ضریب 

تعیین شد)AOAC)1هايتقریبی و مطابق توصیه
الیاف گیري و اندازه) تکرار براي هر نمونه4تعداد (

ون سوست روش بهنامحلول در شوینده اسیدي و خنثی
هاي غلظت کربوهیدرات.صورت گرفت)44(و همکاران

اسپکتروفتومتري تعیین شد محلول با استفاده از روش
)12.(

س أدر این پژوهش از دو ر:حیوانات مورد استفاده
داراي ) کیلوگرم450±35(گوساله نر سیستانی 

ها با جیره گوساله. اي استفاده شدشکمبهفیستوالي 
شامل 40به 60مخلوط علوفه و مواد متراکم  به نسبت 

آتریپلکسکاه جو، سبوس و مقداري  از، یونجه خشک(
خوراك . تغذیه شدند) پذیريبراي عادتلنتی فورمیس

در اختیار دام قرار ) ظهرازبعد4صبح و 8(در دو نوبت
. گرفت

قابلیت :هاي نایلونیبه روش کیسهپذیريتجزیهتعیین 
5. )30(تعیین شدهاي نایلونیکیسهکهضم  با تکنی

. هاي نایلونی قرار داده شدگرم از هر نمونه در کیسه
5/6× 12آنهاابعادمتر و میکر40ها منافذ کیسه

، 12، 9، 6، 3هايزمانها در در کیسه. بودمتر سانتی

در شکمبه مورد انکوباسیون قرار 96و 72، 48، 24
ها مستقیماً پس از بیرون آوردن از کیسه. گرفتند

در . شدنددقیقه شسته 30شکمبه زیر آب سرد به مدت 
گراد و به مدت درجه سانتی65ها در دماي پایان کیسه

براي تعیین کاهش . ساعت در آون خشک شدند48
کیسه ماده خوراکی پس از انکوباسیون و شستشو، دو 

گرم ماده خوراکی 5دیگر به عنوان زمان صفر، شامل 
گراد به مدت یک درجه سانتی39مورد آزمایش در آب 

ها شسته به طور مشابه کیسه. )31(ساعت شیکر گردید
شدگی شده و خشک شدند و به این ترتیب میزان ناپدید

هاي نایلونیکیسهروشباماده خشک ) پذیريتجزیه(
)in situ( دوره انکوباسیون تعیین گردیددر.

براي تجزیه آماري ترکیبات :ها و تجزیه آماريمحاسبه
تصادفی فاکتوریل در قالب طرح کامالًروششیمیایی با 

سپس ،استفاده شد)SAS)41افزار آماري از نرم
درصد 95ها با روش دانکن و در سطح احتمال میانگین

.مقایسه شدند
ماده ) EDو a ،b ،c(پذیري پارامترهاي تجزیه

=Pهاي مورد بررسی با معادله خشک نمونه a + b ( 1

e-ct)-افزار و از نرم) 32(دونالد اورسکوف و مکتوسط
ماده پذیريتجزیهبه منظور برآورد Newayآماري 

:شرح اجزاي این معادله عبارتند از.خشک استفاده شد
P:پذیري در زمان تجزیهپتانسیلt

a:بخش سریع تجزیه
b:بخش کند تجزیه
C:درصد در (پذیري یا ثابت نرخ تجزیه سرعت تجزیه

) ساعت
t:ساعت(زمان ماندگاري نمونه در شکمبه(

a + b: ه قابل تجزیهمواد خوراکی که به طور بالقو
.شوندهستند، به صورت درصد بیان می

با معادله ايترکیبات علوفهپذیري مؤثر شکمبه از تجزیه
ED=a+[b×c/c+k]، عبوربا در نظر گرفتن نرخ که

اجزاي این .در ساعت محاسبه شد06/0و 04/0، 02/0
:معادله عبارتند از

ED:ثرؤپذیري متجزیه
K :اينرخ عبور یا جریان شکمبه

نتایج و بحث
15و 10مالس در سطح : ترکیبات شیمیایی سیلو

افزایش ماده خشک نسبت به تیمار شاهد درصد باعث 
درصد ماده خشک دارد 77از آن جایی که مالس .شد

سیلوي حاوي مالس خشک باالي محتوي ماده). 14(
ممکن است ناشی از محتوي ماده خشک باالي مالس به 

از سوي دیگر افزودن مخمر در ). 22(کار برده شده باشد 
ماده خشک گرم هم باعث افزایش 5و 5/2سطوح 

گرم مخمر با کاهش 5سطح .نسبت به تیمار شاهد شد
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7دار  بین تیمار مقدار ماده آلی باعث ایجاد تفاوت معنی
10مالس در سطح . و تیمار شاهد گردید) گرم مخمر5(

دار خاکستر نسبت به تیمار درصد باعث افزایش معنی
مالس حاوي مواد معدنی باالیی .)1جدول (شدشاهد 

ي خاکستر را افزایش دهد اتواند محتوباشد که میمی
خاکستر موجود در محتوايشان دادند که نتایج ن). 35(

درصد و آتریپلکس تازه 77/22آتریپلکس سیلو شده 
که در دامنه نتایج این مطالعه) 15(است27/27
الیاف نامحلول در میزان خاکستر، ،مرحله بلوغ. باشدمی

). 21(دهد ثیر قرار میأتحت تشوینده اسیدي و خنثی
سیلوي آتریپلکس گرم به 5زمانی که مخمر در سطح 

خاکستر نسبت به دارافزوده شد باعث افزایش معنی
افزودن کشت مخمر یا قارچ به ساقه . تیمار شاهد شد

سایر محققان ). 24(ذرت باعث افزایش خاکستر شد 
هاي بیولوژیکی گزارش کردند که اضافه کردن افزودنی

به سیلوي یونجه باعث افزایش محتوي خاکستر نسبت 
پژوهشبا نتایج این که). 39(اهد شدبه سیلوي ش

درصد 15با افزودن سطح مالس تا . هماهنگی دارد
دارمیزان کاهش در پروتئین نسبت به تیمار شاهد معنی

در نتیجه استفاده از مالس تجزیه پروتئین افزایش . شد
تیمارهاو شاید این دلیل کاهش پروتئین) 18(یابد می

درصد مالس باعث 15سطح . باشددر این پژوهش
داري  در مقدار چربی سیلوي آتریپلکس افزایش معنی

محققان با افزودن . نسبت به تیمار شاهد گردید
هاي مختلف از جمله مالس به سیلوي یونجه افزودنی

داري  سیلوي حاوي مالس به طور معنینشان دادند
داد چربی خام باالتري نسبت به بقیه سیلوها نشان 

5سطح .هم خوانی داردپژوهشنتایج این که با،)39(
داري  در مقدار چربی خام گرم مخمر باعث کاهش معنی
گزارشاتی وجود دارند که . نسبت به تیمار شاهد گردید

به سیلوي ،کشت مخمر یا قارچبا افزودن کنند بیان می
است آن افزایش یافتهچربی خام مقدار،ساقه ذرت

با افزودن سطح . باشدیج میکه متناقض با این نتا) 24(
الیاف نامحلول در مقدار،درصد مالس به سیلو10

کاهش نسبت به تیمار شاهدشوینده اسیدي و خنثی
کننده سیلو است مالس یک تحریک.یافتداري معنی

کاهش ). 5(شودمیتجزیه دیواره سلولی افزایش و باعث 
مکن مالیاف نامحلول در شوینده اسیدي و خنثیمقدار
الیاف نامحلول در شوینده از افزایش هضم ناشی است 

).10(باشدیند تخمیر سیلو آدر فراسیدي و خنثی
درصد 15افزودن سطوح مالس تا دادندگزارشمحققان 

الیاف داري در در سیلوي سورگوم باعث کاهش معنی
که با ) 17(شد نامحلول در شوینده اسیدي و خنثی

مخمر گرم 5سطح . ت داردنتایج این تحقیق مطابق

الیاف نامحلول در در مقدار داريباعث افزایش معنی
نسبت به تیمار شاهد شد که شوینده اسیدي و خنثی

آن ممکن است به دلیل مصرف شدن پروتئین و 
کربوهیدرات محلول توسط مخمر باشد که باعث تغییر 

الیاف نامحلول در شوینده در نسبت بین این مواد و 
10افزودن مالس در سطح . شده باشدخنثیاسیدي و

دار کربوهیدرات محلول نسبت درصد باعث افزایش معنی
شود که با افزایش به تیمار شاهد شد و مالحظه می

درصد به مقدار کربوهیدرات محلول 15سطح مالس تا 
با تیمار داراضافه شده است که باعث ایجاد تفاوت معنی

در کیلوگرم ماده خشک گرم 650حدود .شاهد گردید
). 28(دهد هاي محلول تشکیل میمالس را کربوهیدرات

. یابدسیالژ با افزودن مالس افزایش میWSCلذا، 
گرم مخمر باعث کاهش 5و 5/2افزودن سطوح 

داري در مقدار کربوهیدرات محلول نسبت به تیمار معنی
هاي محققین گزارش کردند که با افزودنی. شاهد شد

داري درایی در سیلوي سورگوم کاهش معنیباکتری
مقدار کربوهیدرات محلول در مقایسه با سیلوي شاهد 

که با نتایج  این تحقیق مطابقت ). 46(مشاهده شد 
سیلو تواند به دلیل عمل تخمیر درکند و این میمی

.باشد
pHدار درصد مالس باعث کاهش معنی10سطح 

در آزمایشی که . ده استدر مقایسه با تیمار شاهد ش
محققان روي سیلوي سویا انجام دادند مالس افزوده 

در pHکمترین مقدار . سیلو را کاهش داده بودpHشده 
تیمارهایی مشاهده شد که از این ماده افزودنی در 

که با نتایج ) 42(درصد استفاده شده بود 9و 6سطوح 
وي سیلpHاین تحقیق مطابقت دارد  دلیل باال بودن 

. نیتروژن باال در آن باشدمحتوايتواند تریپلکس میا
داري نسبت به گرم مخمر باعث کاهش معنی5سطح 

محققان گزارش کردند که . تیمار شاهد شده است
دهند و سیلو را کاهش میpHهاي میکروبی افزودنی

دهد و محتوي نسبت الکتات به استات را بهبود می
تر مطالعات کاهش داده نیتروژن آمونیاکی را در بیش

محققان گزارش کردند که فرآیند تخمیر به ). 25(است 
هاي قابل تخمیر شدت تحت تاثیر دسترسی کربوهیدرات

یند سیلو کردن قرار آهاي غالب طی فرو باکتري
افزودن مواد افزودنی به دلیل افزایش دسترسی . گیردمی

دهد وسیلو را کاهش میpHهاي محلولکربوهیدرات
قندها سوبسترایی را .دهداسید الکتیک را افزایش می

کننده اسید الکتیک فراهم هاي تولیدبراي باکتري
ها اسید الکتیک را افزایش کنند که این باکتريمی
. )9(یابدسیلو کاهش میpH،دهند و در نتیجه آنمی
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ترکیبات شیمیایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلوشده-1جدول 
ي ازمایشیمارهاتی

05/25مخمر
010150101501015مالس

123456789SEMp- valu

g66/51b78/70e09/57c41/62a84/73f47/54eماده خشک f83/55b77/70d56/60798/00001/0<

>ab93/77d56/76a34/78bc67/77bc67/77c31/77d45/76ab13/78a31/78093/00001/0الیماده
>bc03/22a43/23c56/21b31/22b38/22b62/22a54/23c62/21c62/2111/00001/0خاکستر

ab36/13bc98/12c70/12ab35/13cab05/13a43/13bac14/13ab30/13a41/13049/00093/0پروتئین خام
bc26/6b60/6a46/7cbd20/6e37/5dc04/6de76/5e40/5de96/506/04118/0چربی خام

نامحلولالیاف
شویندهدر

اسیدي
b31/27c81/23c99/22b21/28cd61/22d97/20a49/32c8/22d88/20954/0

0001/0<

نامحلولالیاف
شویندهدر

خنثی

b98/51c44/46cd11/45b65/52de86/43e03/43a20/55de8/43e1/4225/10001/0<

کربوهیدرات 
محلول

g94/1f48/8b13/12i61/1d36/10c54/11h84/1e93/9a73/1206/00001/0<

>cd62/5g46/5bc65/5a73/5fe52/5cd61/5fg49/5de57/5ab70/5001/00001/0اسیدیته
.دارند) P>05/0(داري در سطح اعداد داراي حروف غیرمشابه در هر ردیف از نظر آماري اختالف معنی

نتایج حاصل از تجزیه :آنهاي سنجهفراو پذیريتجزیه
پذیري ماده خشک تیمارهاي مورد هاي تجزیهداده

96و 72، 48، 24، 12، 6، 3هاي مطالعه در زمان
اثر مالس . نشان داده شد2ساعت انکوباسیون در جدول

دارهاي انکوباسیون بر تیمارها معنیدر تمام زمان
در تمام 3زمان به جزباشد و اثر مخمر و اثر متقابل می

درصد 15سطح .بوددار هاي انکوباسیون معنیزمان
شدپذیري ماده خشک مالس نیز باعث افزایش تجزیه

نتایج . بوددرصد مالس 10آن کمتر از تاثیرولی 
پذیري ماده خشک تجزیهسطح تحقیقات نشان داد که 

ر مالس و اسید فرمیک اضافه شده در شکمبه تحت تاثی
) 4(داري افزایش یافتبه سیلوي گراس به طور معنی

.نتایج این تحقیق هماهنگی دارندبا که
الیاف نامحلول در شوینده اسیدي و مقدارپایین بودن 

،در تیمارهاي حاوي مالس نسبت به تیمار شاهدخنثی
ت پذیري ماده خشک آنها شده اسباعث افزایش تجزیه

).16(که توسط سایر محققان نیز گزارش شده است 
مشخص است با افزایش مدت 2همانگونه که در جدول

تیمارهاپذیري ماده خشکزمان انکوباسیون تجزیه
گرم مخمر 5/2افزودن سطح همچنین . یابدمیافزایش 
پذیري هاي انکوباسیون باعث افزایش تجزیهزماندر تمام

داري با تیمار شاهد اوت معنیولی تفگردیدماده خشک 
رداگرم مخمر باعث کاهش معنی5سطح . نداشت
.پذیري ماده خشک در مقایسه با تیمار شاهد شدتجزیه

محققان گزارش کردند که افزودن مخمر هیچ اثري 
پذیري ماده خشک، دیواره سلولی و یا روي نرخ تجزیه
در ).37(هاي فیبري مختلف نداشت پروتئین خوراك

مطالعات سایر محققان  نیز با افزودن مخمر به ساقه 

پذیري ماده خشک و داري در تجزیهذرت تغییر معنی
که با نتایج این تحقیق ) 13(دیواره سلولی مشاهده نشد 

. مطابقت دارد
درصد مالس باعث افزایش بخش 15و 10افزودن 
د داري با تیمار شاهشد که تفاوت معنیسریع تجزیه

درصد 15درصد مالس بیشتر از 10داشتند که اثر 
محققان گزارش کردند که بخش سریع . مالس بود

پذیري ماده خشک براي سیلوي زیتون در تجزیهتجزیه
و ) درصد اسید فرمیک4/0درصد مالس با 8(حاوي 

درصد اسید 4/0درصد مالس با 8(سیلوي زیتون حاوي 
از سیلوي شاهد بود که باالتر) درصد اوره5/0فرمیک و 

دلیل آن اثر همکوشی اوره و اسید فرمیک در تجزیه 
بخش لیگنوسلولزي دیواره سلولی و همچنین، میزان 

5/2سطح ). 38(باشد هاي باالي مالس میکربوهیدرات
بخش سریع تجزیه در دارگرم مخمر باعث افزایش معنی

گرم باعث کاهش 5مقایسه با تیمار شاهد شد و سطح 
درصد مخمر به 5/1و 75/0افزودن سطوح . ن شدآ

جیره پایه شامل شبدر خشک بخش سریع تجزیه را در 
). 23(مقایسه با تیمار شاهد تحت تاثیر قرار نداد 

در بخش يدارافزایش معنی9و 8، 6، 5تیمارهاي 
این . سریع تجزیه نسبت به تیمار شاهد نشان دادند

داري را داشتند به یتیمارها با یکدیگر هم تفاوت معن
5(8در تیمارطوري که بیشترین مقدار سریع تجزیه

درصد 41/51به مقدار ) درصد مالس10گرم مخمر با 
کمترین ) بخش کند تجزیه(bدر بخش . مشاهده شد

درصد و بیشترین 61/28با 8میزان مربوط به تیمار
.باشددرصد می47/38با 9مقدار مربوط به تیمار
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مربوط به تیمارهاي مورد مطالعهپذیري ماده خشکتجزیههايهاي مختلف انکوباسیون و فراسنجهنزما-2جدول 

سیلوي آتریپلکس :4درصد مالس، تیمار15و 10سیلوي آتریپلکس حاوي : 3، 2سیلوي آتریپلکس بدون مواد افزودنی، تیمارهاي (تیمار شاهد : 1تیمار
تیمارهاي . گرم مخمر5سیلوي حاوي : 7تیمار . درصد مالس15و 10ي به ترتیب گرم مخمر به عالوه5/2سیلوي حاوي : 6و 5تیمار . گرم مخمر5/2حاوي 

داري در سطحآماري اختالف معنیاعداد داراي حروف غیرمشابه در هر ردیف از نظر .درصد مالس15و 10ي گرم مخمر به عالوه5سیلوي حاوي : 9و 8
)05/0<P (دارند،a:بخش سریع تجزیه،b :بخش کند تجزیه،a+b:پذیريپتانسیل تجزیه،c:نرخ ثابت تجزیه،ED :ثرؤپذیري متجزیه،SEM : خطاي استاندارد

. هامیانگین

بوددار اثر مالس و مخمر بر بخش کند تجزیه معنی
افزودن مالس در سطوح . شتجود داو اثر متقابل نیز و

دار بخش کند تجزیه درصد باعث کاهش معنی15و 10
درصد مالس 10در مقایسه با تیمار شاهد شد و سطح 

محققین بخش کند تجزیه . کاهش بیشتري را نشان داد
خشک کوشیا، آتریپلکس و دانارك را به ترتیب ماده
دیگر محققان ). 1(گزارش کردند 31/0و 27/0، 37/0

2/39نیز مقدار بخش کند تجزیه آتریپلکس نوموالریا را 
گرم مخمر باعث کاهش و 5/2).7(درصد گزارش کردند 

دار بخش کند تجزیه گرم مخمر باعث افزایش معنی5
و 6، 5تیمارهاي . ماده خشک نسبت به تیمار شاهد شد

داري نسبت به تیمار شاهد دارند ولی کاهش معنی8
باعث افزایش ) درصد مالس15م مخمر با گر5(9تیمار 

در بخش . تجزیه نسبت به تیمار شاهد شدبخش کند 
داري با پذیري تمام تیمارها تفاوت معنیپتانسیل تجزیه

10(2یکدیگر نداشتند و بیشترین مقدار در تیمار
محققین مقدار پتانسیل . مشاهده شد) درصد مالس

درصد گزارش 4/74پذیري آتریپلکس نوموالریا را تجزیه
نیز بین تیمار شاهد و تمامی Cدر فراسنجه . کردند

6داري  مشاهده نشد و تیمار تیمارها اختالف معنی
. شد) پذیرينرخ ثابت تجزیه(Cباعث افزایش بخش 

را آتریپلکس نوموالریامحققان ثابت نرخ تجزیه  براي 
در گزارش دیگري، با ). 7(درصد گزارش کردند 065/0
درصد به جیره 75/0و 5/1ن مخمر در دو سطح افزود

داري  پذیري به طور معنیپایه شبدر خشک، نرخ تجزیه

داري بین دو سطح افزوده افزایش یافت اما اختالف معنی
5/1مخمر و 75/0در جیره پایه با Cمقدار . نبودشده 

در تحقیق ). 23(بود 076/0و 075/0درصد به ترتیب 
8(یري سیلوي زیتون تیمار شده با پذدیگري نرخ تجزیه

درصد 5/0+ درصد اسید فرمیک4/0+ درصد مالس
تواند به دلیل مصرف ماده خشک باالتر بود که می) اوره

).38(بیشتر و نرخ عبور بیشتر در شکمبه باشد 
بـر میـانگین درصـد    ،اثر مالس و مخمر و اثر متقابل

و 04/0، 02/0(پذیري مؤثر ماده خشک در ساعت تجزیه
10افزودن مالس در سطح .دار  بودتیمارها معنی) 06/0

درصد افزایش بیشـتري را  15درصد در مقایسه با سطح 
ایجاد کـرد کـه ایـن افـزایش     ) ED(پذیري مؤثر درتجزیه

5/2افـزودن سـطح   . دار  بودنسبت به تیمار شاهد معنی
گــرم افــزایش 5گـرم مخمــر نیــز در مقایســه بـا ســطح   

5سـطح  . را نسبت به تیمار شاهد نشـان داد اريدمعنی
پـذیري مؤثرمــاده  تجزیــهدارمعنـی کــاهشگـرم باعـث   

ــاعت   ــک در س ــد) ED(خش ــه  . ش ــان داد ک ــایج نش نت
با افـزودن  هـر دو   )  ED(پذیري مؤثر ماده خشک تجزیه

درصد بـه جیـره پایـه  شـبدر     75/0و 5/1(سطح مخمر 
نـد کـه مخمـر    دهخشک افزایش یافت و نتایج نشان می

ــرویزیه ــاکارو مایسزســ ــهســ ــؤثرتجزیــ ــذیري مــ پــ
. )23(دهدرا بهبود می) ED(خشک ماده

نشـان داد  پذیري ماده خشک تجزیهنتایج حاصل از 
) درصـد مـالس  10گـرم مخمـر و   5/2(بـا  5که تیمـار  
کـه تفـاوت   داشـت خشک را پذیري مادهتجزیهبیشترین 

تیمارها
05/25مخمر
010150101501015مالس

زمان 
-123456789SEMpانکوباسیون valu

3d3/44a7/53c01/50b80/51a40/54bc4/51d50/43ab60/51d11/44948/00106/0
6c04/55ab55/59b38/58bc41/57ab29/60ab39/60d06/46a51/61d71/4669/20001/0<

12a2/71b12/67bc83/64a70/72a82/72b16/67c89/62a11/71bc99/6469/30001/0<
24c38/72a90/78d18/68b9/74a03/79b42/76c21/72ab00/78b61/7661/10001/0<
48c55/77a97/79d28/75c5/77ab09/7c81/76d96/74a52/79bc95/77482/00001/0<
72b17/79ab13/80c11/77ab1/80ab33/80c75/77d47/75ab71/79a87/80453/00001/0<
96ab7/80ab69/81ab81/80a1/81a05/82b06/80c53/76ab20/81ab99/80766/00001/0<

پذیريهاي تجزیهفراسنجه
ag09/43a08/52d87/48e67/48c53/49f16/44i09/37b4/51h15/4200001/0<
bb71/35e69/28d05/30d9/30d18/31c26/34a13/38e61/28a47/3841/00001/0<

a+ba80/78a77/80a25/62a65/79a71/80a42/78a12/76a02/80a59/8041/97465/0
cab13/0ab09/0b05/0ab12/0ab12/0a37/0a09/0ab12/0ab09/0021/0507/0

ED= 02/0c46/72b46/74d33/70b90/73a36/75c63/72e21/68ab7/74c8/71247/00001/0<
ED= 04/0d70/67cb06/70e50/65c8/69a36/7146d/68f66/62ab8/70e76/65316/00001/0<
ED= 06/0e03/43bc93/66f56/62c56/66a33/68d33/65h6/58ab8/67g4/61345/00001/0<
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توجـه  بـا .و بقیه تیمارها نداردداري با تیمار شاهد معنی
و سـاکارو مایسزسـرویزیه  مخمـر  به نتایج بدسـت آمـده   

ــالس  ــه  مــ ــل مالحظــ ــاثیر قابــ ــد تــ اي روي رونــ

تـا  مـالس  مـاده افزدونـی  اند ولـی پذیري نداشتهتجزیه
هاي بیشـتري در  و بررسیهبوددر هضم فیبر موثر حدي
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Effect of Yeast (Saccaromyses Cerveasia) and Molasses on the Digestibility of
Atriplex Lentiformis with Method in Situ

Narjes Neghabi1, Ghasem Jalilvand2, Mostafa Yousef Elahi3 and Kamal Shojaeian2

Abstract
The objective of this research was to evaluate the effects of different levels of yeast

Saccaromyses Cerveasia and molasses on chemical composition, nutritive value and
degradability of Artiplex lentiformis silage. The levels of yeast Saccaromyses Cerveasia
include: 0, 2.5 and 5 g/kg dry matter and levels of molasses include: 0, 10 and 15 precent were
that added to Atriplex lentiformis silage. The experiment was conducted the factorial method 3 ×
3 on based a completely randomized design. The chemical composition were include: dry matter
(DM), organic matter (OM), aSh, neutral detrjent fibr (NDF), acid deterjent fibr (ADF), ether
extract (EE), crude protein (CP) and water soluble carbohydrate (WSC). degradation percent dry
matter of samples was detemned by in situ technique with using two ruminal fistulated sistani
steers. Test results showed that levels of 2.5 and 5 g/kg yeast significantly increased dry matter
and decreased water soluble carbohydrate But had no the disarable effect on neutral detrjent fibr
(NDF) and acid deterjent fibr (ADF). In contrast, levels 10 and 15 percent molasses reduced the
neutral detrjent fibr (NDF), acid deterjent fibr (ADF) and was increased dry matter content and
water soluble carbohydrate levels of 2.5 g/kg yeast and  %10 molasses were showed the highest
amount digradibility dry matter and no significant difference with control. The results of this
research showed that yeast Saccaromyses Cerveasia and molasses can somewhat improve the
nutrition value Atriplex lentiformis silage but the effect of molasses on the degradation and
nutritive value of Atriplex lentiformis was more beter than yeast Saccaromyses Cerveasia.
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