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چکیده
هاي مختلف گیاه باقالي سیالژ ژنوتیپبار میکروبی و پایداري هوازي شیمیایی،ترکیباتارزیابیمنظور بهاین پژوهش 

، G-Faba-249 ،Histal ،Barkatهاي ژنوتیپاي شامل یازده ژنوتیپ گیاه باقالي علوفهانجام شد. (منشا از کشور سوریه)ايعلوفه
G-Faba247 ،G-Faba100 ،G-Faba332 ،G-Faba256 ،G-Faba333 ،G-Faba331 ،G-Faba98 ،Luzde otonoقرار گرفتاستفاده مورد.

پر شدپالستیکهر کیلو داخل 10در مرحله آخر رویشی برداشت و به مقدار ،تکرار به ازاي هر ژنوتیپ3اي به تعداد باقالي علوفه
، ازت pHلوفه و سیالژ،خشک عمادههاي مختلف بر داري بین ژنوتیپاختالف معنی.روز باز شدند60درب سیالژها بعد از و

، اما هاي اسیداللتیک مشاهده نشدها روي باکترينوتیپژداري بین ). اختالف معنیp>/05(وجود داشتخام آمونیاکی و پروتئین
G-Faba-249بیشترین زمان رسیدن به پیک دمایی و پیک دما را ژنوتیپ.)p>/05(ها و کپک دیده شديروي تعداد کل باکتر

توان طور کلی میهباز نظر ارزیابی ظاهري و نقطه فلیگ بدست آورد.را (درجه خوب) باالترین امتیازG-Faba-249پژنوتیداشت.
دام خوراكدر با کیفیتیک سیالژعنوانهبتوان میاین تحقیق را در علوفه باقال مختلفهايسیالژ ژنوتیپکه نتیجه گرفت 
. استفاده نمود

اي، پایداري هوازي، سیالژیکروبی، باقالي علوفهبار م:کلیديهاي واژه

مقدمه
شده سبب افزایش نقش تغذیه در اقتصاد دامپروري، 

ها دامی براي شناسایی ارزش غذایی خوراكمتخصصین علوم
اي تحقیقات زیادي و تعیین احتیاجات غذائی حیوانات مزرعه

بهره ببرند. هاي کشاورزيدام از پسماندانجام دهند و در تغذیه
در دو دهه گذشته استفاده از محصوالت فرعی کشاورزي و 

هاي خوراك دام مورد عنوان یکی از جایگزینصنایع غذایی به
عنوان ). پسماندهاي کشاورزي به5توجه قرار گرفته است (

کاهش وابستگی دام به غالتی سببتنها خوراك دام، نه
جلوگیري از سببرسد بلکه شود که به مصرف انسان میمی

آلودگی زیست محیطی حاصل از انباشت این پسماندها 
اي، خانواده لگومینه از ). در میان گیاهان علوفه16(شودمی

Vicia fabaاي برخوردار است. باقال با نام علمیاهمیت ویژه
گیاهی یکساله از خانواده بقوالت است که در میان حبوبات 

حبوبات در برگ و خامشتر پروتئین). بی3اي دارد (جایگاه ویژه
درصد 4/23شود. بذر خشک باقال حاوي حدود دانه جمع می

درصد پروتئین 14پروتئین و ساقه و برگ باقال حاوي 
باشد. نکته مهم در ارزش غذایی باقال اسیدآمینه الیزین آن می

درصد آن را به خود اختصاص دهد 8/1تواند است که می
ت باقال از سطح مزارع مقدار زیادي از بوته ). پس از برداش17(

توان براي استفاده ماند که میجا میعنوان ضایعات بهآن به
دام استفاده نمود. در کشور ما عالوه بر کمبود بهینه در تغذیه
دالیل مختلف از جمله تاخیر در برداشت، فاسد تولید علوفه، به

یر تابش شدن علوفه برداشت شده، خشک کردن علوفه در ز
شدید آفتاب و بارندگی مقادیر زیادي از علوفه تولیدي از بین 

هاي فرعی رود. تحقیقات نشان داد سیلو کردن فرآوردهمی
ها براي مدت طوالنی است و ترین روش حفاظت از آنمناسب

ویژه کند. اکثر حیوانات بهاز بروز این ضایعات جلوگیري می

دلیل وجود ز فیبر را بهنشخوارکنندگان توانایی استفاده ا
همین دلیل هاي شکمبه دارا هستند و بهمیکروارگانیسم

). 14ها استفاده نمود (ي آنها را در جیرهتوان این پسماندمی
اي اي، پیش از مرحله گل دادن، توده علوفهگیاه باقالي علوفه

حجم تولید کرده که براي تغذیه حیوانات مورد سبز و پر
توان گیرد و همچنین علوفه گیاه باقال را میمیاستفاده قرار 

طور خالص یا مخلوط با گیاهان خانواده غالت سیلو نمود. به
اي از جمله: تغذیههاي حبوبات حاوي انواع عوامل ضددانه

باشند و از ها میها و گلیکوزیدها، تاننها، آلکالوئیدلکتین، فنل
اي تغذیهکیبات ضدتر از سایر ترمیان این عوامل تانن مهم

آیند. تانن در دانه، ساقه، برگ و ریشه گیاه شمار میحبوبات به
ها از طریق باند شدن با مواد مغذي باشد. تاننموجود می

مغذي ها میزان دسترسی موادها و کربوهیدراتویژه پروتئینبه
را کاهش داده و باعث کاهش عملکرد دام و حتی مسمومیت 

هاي خنثی کردن اثرات تانن . یکی از راه)11(شود ها میآن
) لذا با سیلو 6موجود در خوراك دام، سیلو کردن علوفه است (

توان شاهد اثرات مطلوب این گیاه میايکردن باقالي علوفه
ها بود. گیاه کامل باقالي سیلو شده با در تغذیه نشخوارکننده

ژي و عنوان یک علوفه غنی از انرتواند بهکیفیت خوب، می
پروتئین براي گاوهاي شیري مورد استفاده قرار گیرد. در 

هاي مولد اسیدالکتیک هنگام سیلو کردن، فعالیت باکتري
هاي شوند کربوهیدراتهوازي سبب میتحت شرایط بی

محلول در آب علوفه به اسیدهاي آلی (عمدتا اسیدالکتیک) 
شده و در نتیجه سبب محافظت pHتبدیل و باعث کاهش 

.)10شود (فه از فساد میکروبی میعلو
هدف از انجام این پژوهش بررسی ترکیب شیمیایی، 

ژنوتیپ باقال و مقایسه 11جمعیت میکروبی و کیفیت سیالژ 
مختلف باقال و هايسیالژاین ارزش غذایی و خصوصیات 

وم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه عل
پژوهشهاي تولیدات دامی
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انتخاب ژنوتیپ مناسب براي تهیه سیالژ و مصرف دام 
باشد.می

هاروشومواد
ماه سال بازه زمانی اردیبهشت تا آباناین آزمایش در 

هاياي با نامانجام شد. یازده ژنوتیپ باقالي علوفه1395
G-Faba-249 ،Histal ،Barkat ،G-Faba247،
G-Faba100 ،G-Faba332 ،G-Faba256 ،G-Faba333 ،
G-Faba331 ،G-Faba98 ،Luzde otonoکشور (منشا

حقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مرکز ترعهاز مزسوریه)
استان گلستان، در مرحله ایجاد نیام برداشت و به ایستگاه 
تحقیقات دام دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی انتقال 

خشک، از هریک از تکرارهاي منظور تعیین مادهداده شد. به
ساعت در 48مدت گرمی تهیه و به50هر ژنوتیپ یک نمونه 

خشک گراد قرار داده شد و در انتها مادهانتیدرجه س55آون 
. از گیاهان برداشت شده براي تهیه سیلو )4(شدآن محاسبه 

متري خرد شده و سانتی5تا 3استفاده شد. گیاه به قطعات 
80هاي نایلونی با ابعاد بالفاصله عمل سیلو کردن در کیسه

ه، انجام شد و پس از ریختن هر الیه علوفمتر سانتی150×
سازي منظور خروج هواي موجود در بین ذرات عمل فشردهبه

ها با علوفه باقال با نیز انجام گرفت. پس از پر شدن پالستیک
خوبی بسته تا از ورود هر گونه ها بهکیلوگرم، درب آن10وزن 

عمل آید. در نهایت سیلوهايهوا و اکسیژنی ممانعت به
60مدت نور آفتاب بهبندي شده در دماي اتاق و دور ازبسته

روز نگهداري شدند. بعد از باز کردن سیلوها، دماي هر سیالژ 
گیري شد و سیالژها از نظر رنگ، بو، بافت و میزان اندازه
زدگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براي ارزشیابی ظاهري کپک

14اي استفاده شد. در این مقیاس نمره20- 0یک مقیاس 
براي ساختمان گیاه بعد از سیلو کردن و نمره4نمره براي بو، 

20-18نمره براي رنگ سیلو در نظر گرفته شد و نمره 2
قابل قبول، 13- 10خوب، 17-14براي سیلوي بسیار خوب، 

غیر قابل مصرف در نظر گرفته 4-0غیر قابل قبول و 9- 5
خشک مواد سیلو و درصد مادهpHمقدارشد و نیز برحسب 

). براي 16مورد ارزیابی قرار گرفته شدند (گذاري و شده نمره
) از Flieg Pointتعیین کیفیت سیالژها شاخص نقطه فلیگ (

) زیر محاسبه شد:1(رابطه
)1(رابطه

Flieg Point = 220+ ( 2× خشکدرصد ماده-15(-40× pH
شاخص فلیگ روشی براي ارزیابی کیفیت سیالژ از روي 

شود و ا فرمول فوق محاسبه میاست، که بpHخشک و ماده
تا 61برابر با امتیاز خیلی خوب، نمره 100تا 81در آن نمره 

برابر با امتیاز قابل 60تا 41برابر با امتیاز خوب، نمره 80
20تا 0برابر با امتیاز متوسط و نمره 40تا 21قبول، نمره 

. )25(برابر با امتیاز بد است
25سیالژ هر کدام از سیلوها، pHمنظور تعیین سپس به

100ها گرم نمونه سیلویی وزن کرده و به هر کدام از نمونه
دقیقه این مخلوط 10مدت لیتر آب مقطر افزوده و بهمیلی

متر اندازه pHي دستگاه وسیلههم زده شده و در نهایت بهبه

3ابتدا گیري نیتروژن آمونیاکی، ). براي اندازه2،24(گرفته شد
درون استفاده شدpHاي که براي تعیین از عصارهلیتر میلی
دقیقه عمل10ري ریخته شد و براي لیتمیلی50هاي لوله

ها دور در دقیقه انجام شد. سپس نمونه1500سانتریفیوژ با 
از هر نمونه یا یترلیکروم50مقدار کافی رقیق شدند. مقدار به

آب یترلیکروم50نک ریخته (بالیشآزمااستاندارد در لوله
لیتر محلول میلی5/2مقطر است)، سپس به هرکدام مقدار

لیتر هیپوکلریت قلیایی پیپت شد. ورتکس میلی2فنول و 
گرادیي سانتدرجه37دقیقه در دماي 10انجام شد و براي 

. پس از )7() قرار داده شدگرادیدرجه سانت90دقیقه در 5(
ستگاه اسپکتروفتومتر در خنک شدن، جذب نوري توسط د

منظور تعیین پایداري بهنانومتر قرائت شد.630موج طول
هاي سیالژ استفاده کرده و داخل هوازي سیالژها از باقیمانده

ظروف پالستیکی ریخته و درب آن پوشانده شد. درون 
طور مرتب ها بهسیالژها دماسنج قرار داده شد. دماي سیالژ

که گیري شد و این عمل تا زمانیهبار اندازساعت یک2هر 
گراد بیشتر از دماي محیط باشد، درجه سانتی2دماي سیالژ 
هاي آماده شده در ). هر یک از سیلو1،13تکرار شد (

خام ها از جمله پروتئینآزمایشگاه تجزیه و ترکیب شیمیایی آن
.شد) تعیین AOAC)4طبق روش 

منظور تعیین کل ههاي سیلو شده بکشت میکروبی نمونه
ها)، تعداد بار میکروبی (شمارش کلی میکروارگانیسم

هاي تولید کننده اسیدالکتیک و تعداد کپک و مخمر باکتري
، PCA1هاي انجام گرفت. بدین منظور از محیط کشت

MRS2 ،YGC3 وPW4منظور کشت و استفاده شد. به
فاده پلیت استشمارش بار میکروبی سیالژ، از روش کشت پور

هاي مختلف با استفاده هایی با رقتگردید. بعد از تهیه محلول
لیتر از این محلول پلیت استریل ریخته و میلی1از سمپلر 

لیتر از محیط کشت بر سطح آن تزریق و میلی1سپس میزان 
انگلیسی حرکت داده تا نمونه و محیط کشت 8صورت به

هینه رشد منظور ایجاد شرایط بکامال مخلوط شود. به
درجه 37هاي کشت داده شده در دماي ها، کلیه پلیتمیکروب

گذاري شد. براي گراد و در شرایط هوازي گرمخانهسانتی
هاي تولید کننده اسید الکتیک، از روش شمارش باکتري

1/0کشت سطحی استفاده گردید. در روش کشت سطحی 
مپلر بر وسیله سها بههاي تهیه شده نمونهلیتر از رقتمیلی

اي استریل سطح محیط جامد تزریق و سپس با میله شیشه
درجه 37ها در دماي پخش کرده و پس از خشک شدن، پلیت

هوازي شد. شرایطگذاري بیگراد گرمخانهسانتی
پک هوازي و گازهوازي با استفاده از جار بیگذاري بیگرمخانه

کشت سطحی ها با استفاده از روش ). میزان قارچ13(شدمهیا 
ها، کلیهتعیین شدند. براي ایجاد شرایط بهینه رشد آن

گراد در درجه سانتی25هاي کشت داده شده در دماي پلیت
گذاري شد. شرایط هوازي گرمخانه

تجزیه و تحلیل آماري 
11در این پژوهش از طرح آزمایشی کامال تصادفی با 

افزار فاده شد. نرمتکرار در هر تیمار است3تیمار آزمایشی و 
بوده و تجزیه و 1/9ویرایش SAS)21افزار (مورد استفاده نرم

1- Plate Count Agar 2- The Man Rogosa and Sharpe Agar 3- Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar
4- Peptone Water
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ها با استفاده از و مقایسه میانگینGLMها با رویه تحلیل داده
درصد انجام 5داري اي دانکن در سطح معنیدامنهآزمون چند

گرفت.

Yij =µ + Ai + Eij
µ:میانگین کلYij:مقدار هر مشاهده

Eij:خطاي آزمایشیAi:اثر تیمار

بحثونتایج
1خشک گیاه و سیالژها به تفکیک ژنوتیپ در جدول ماده

خشک در گیاه نشان داده شده است. بیشترین میزان ماده
-Gو سیالژ باقالي ژنوتیپ G-Faba333باقالي ژنوتیپ 

Faba331 مشاهده شد. رطوبت گیاه باقال در زمان برداشت
درصد بود که با انجام عمل سیلو کردن میزان 75/80حدود

دار درصد کاهش یافت و این کاهش معنی77/79رطوبت به 
) رطوبت سیالژ گیاه کامل باقال را 14(مصطفی و سگیننبود. 

خشک در سیالژ درصد گزارش کردند. میانگین ماده9/73
دست آمده توسط درصد بود که کمتر از نتایج به23/20باقال 

خشک درصد) بود. متوسط ماده1/26) (14(مصطفی و سگین 
دست آمد. پاسندي و درصد به28/19اي در گیاه باقالي علوفه

درصد 88/21خشک بقایاي زراعت باقال را ) ماده16همکاران (
ي بقایاي گیاهی ) اظهار داشت سیلو22(سرانوگزارش نمودند. 

باشد، این اختالف خشک میدرصد ماده2/13باقال حاوي 
دلیل تفاوت در زمان برداشت و همچنین تواند بهمی

هاي مختلف مورد بررسی باشد.ژنوتیپ

مقداراي بر هاي مختلف گیاه باقالي علوفهاثر ژنوتیپ
نشان داده شده است. 1ها در جدول خام سیالژ آنپروتئین

هاي مختلف سیالژ باقال خام در بین ژنوتیپپروتئینمقدار
مقدارو بیشترین )p˂05/0(داري نشان داد تفاوت معنی

هاي بود و با ژنوتیپG-Faba331مربوط به سیالژ ژنوتیپ 
Barkat وG-Faba100تفاوت داشت. خامدر مقدار پروتئین

وG-Faba331هاي هاي ژنوتیپپروتئین سیالژ
G-Faba247 درصد) بیشتر از 76/11و 86/11(به ترتیب

) 17مقدار اندازه گرفته شده توسط پاسندي و همکاران (
خام درصد) بود اما میانگین پروتئین88/10خام: (پروتئین

اي در این آزمایش کمتر از مقدار گزارش سیالژ باقالي علوفه
) 9و همکاران (فراسر) و 16شده توسط پاسندي و همکاران (

) اظهار داشت سیلوي 22(سرانو) بود. 14(مصطفی و سگینو
باشد. خام میدرصد پروتئین2/20بقایاي گیاهی باقال حاوي 

تواند تفاوت در علت وجود این تفاوت در تحقیقات مختلف می
هاي مورد بررسی و مرحله برداشت و نحوه برداشت ژنوتیپ

محصول باقال باشد.
خام سیالژ بقایاي پروتئین)17پاسندي و همکاران (

درصد مالس 9و 6، 3باقالي سیلو شده را که با درصدهاي 
درصد 41/10و 22/11، 70/11ترتیب فرآوري شده بودند به

خام سیالژهاي فرآوري شده با مالس گزارش کردند. پروتئین
،G-Faba247هاي خام سیالژ ژنوتیپپروتئینمقداربا 

G-Faba331 وLuzde otonoکند. برابري می

هاي مختلف قبل و بعداز سیالژاي در رقمترکیبات شیمیایی باقالي علوفه- 1جدول 
Table 1. The chemical composition of Vicia faba in different genotypes before and after ensiling

خشک گیاه مادهژنوتیپ باقال
(%)ايباقالي علوفه

سیالژ خشک ماده
(%)اياقالي علوفهب

خامپروتئین
سیالژ(درصد)

نیتروژن آمونیاکی 
pHسیالژسیالژلیتر)گرم در دسی(میلی

G-Faba-24925/22 b44/16 c20/4 e90/1 d59/4 b

Histal70/17 de27/19 ab72/9 abc25/2 cd80/4 a

Barkat02/16 e53/15 c00/7 cde78/3 bcd69/4 ab

G-Faba24716/20 c12/16 c25/12 ab70/3 bcd68/4 ab

G-Faba10021/20 c80/17 abc05/5 de70/5 ab81/4 a

G-Faba33274/19 cd94/17 abc00/7 cde67/4 abcd69/4 ab

G-Faba33168/18 cd19/20 a93/12 a02/5 abc83/4 a

G-Faba33334/26a41/17 bc36/8 bcd14/6 ab79/4 a

G-Faba25608/13f82/16 bc39/7 cd52/5 ab72/4 ab

G-Faba9858/18 cd47/17 bc75/8 bcd70/5 ab81/4 a

Luzde otono00/19 cd09/17 bc89/10 abc99/680/4 a

SEM59/030/058/0035/002/0
P-Value< 0001/002/00004/00078/0049/0

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر ژنوتیپ بر نیتروژن 
دار بود درصد معنی5) در سطح احتمال 1آمونیاکی (جدول 

)05/0<p(هاي . ژنوتیپLuzde otono وG-Faba249 به
بیشترین و کمترین میزان 90/1و 99/6ترتیب با مقادیر 

نیتروژن آمونیاکی را نشان دادند. نیتروژن آمونیاکی سیالژ
توسط ي پپتیدها و اسیدهاي آمینه شاخصی از تجزیه

درصد نیتروژن آمونیاکی).8(کلستریدیومی استهايباکتري
درصد گزارش02/10) 17و همکاران (در تحقیق پاسندي 

نشان داده شده است. 1در جدول pHنتایج مربوط به شد. 
سیالژها با تغییر ژنوتیپ گیاه، نوسان داشته و pHمیزان 

. یکی از )p>05/0(دهند داري نشان میتالف معنیاخ
ي سیلو شده مورد هاي مهم که در ارزشیابی علوفهشاخص

گیري آن تا حد باشد که با اندازهمیpHگیرد، توجه قرار می
میزان اسید الکتیک تولید شده در سیلو و توان بهزیادي می

پی کیفیت فرآیند تخمیر و وضعیت پایداري مواد سیلو شده 
ي خود به ) که در مطالعه17). پاسندي و همکاران (16برد (
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تررسی اثرات افسٍدى کاُ گٌذم ٍ هالض تر خَاظ سیلَیی 
سیالشّای فرآٍری  pHتقایای زراعت تاقال پرداختٌذ، هیساى 

ٍ  29/4، 68/4ترتیة تِ را درغذ هالض 9ٍ  6، 3ضذُ تا 
ُ در ایي گیری ضذگسارش کردًذ کِ تا هقادیر اًذازُ 24/4

سیالش  pH( 18ٍ ّوکاراى )پاٍیس آزهایص تطاتِ دارًذ. 
سیالش تاقالی  pHگسارش کردًذ کِ از  03/4سَرگَم را 

تاضذ. اثر تیوارّای آزهایطی تر جوعیت ٍ تر هیای پاییيعلَفِ
 ( ًطاى دادُ ضذُ است.2تار هیکرٍتی سیالشّا در جذٍل )

ای از ًظر ی علَفِّای هختلف گیاُ تاقالسیالش شًَتیپ     
داری تا یکذیگر ّا اختالف هعٌیهیساى کلی هیکرٍارگاًیسن

تیطتریي هیساى  Histal. سیالش شًَتیپ (p<05/0)ًطاى دادًذ 
ّا( را ًطاى داد. تار هیکرٍتی )ضوارش کلی هیکرٍارگاًیسن

ّای تَلیذکٌٌذُ اسیذ الکتیک تحت تاثیر جوعیت تاکتری
داری هطاّذُ فتٌذ ٍ تفاٍت هعٌیّای تاقال قرار ًگرشًَتیپ

ّای تَلیذ کٌٌذُ اسیذالکتیک در ًطذ. تیطتریي هیساى تاکتری
گیری قرار گرفت ٍلی هَرد اًذازُ   G-Fabaسیالش شًَتیپ 

ّای ّا تفاٍتی ًطاى ًذاد. تاکتریاز ًظر آهاری تا سایر شًَتیپ
طَر َّازی اختیاری ّستٌذ، تِتَلیذکٌٌذُ اسیذالکتیک کِ تی

هقذار کن در هحػَالت در حال رضذ ٍجَد دارًذ ثیعی تِط
ٍلی هعوَال تعذ از درٍ کردى هحػَل ٍ خرد ضذى آى، 

ضًَذ. ٌّگام ّای اسیذالکتیک چٌذ تراتر هیجوعیت تاکتری
ّای تَلیذکٌٌذُ سیلَ کردى هحػَل، افسایص تاکتری

ّای هحلَل در آب را اسیذالکتیک اداهِ یافتِ ٍ کرتَّیذرات

کٌذ کِ تاعث ٍیصُ اسیذ الکتیک تثذیل هییذ آلی تِتِ اس
 ضذُ ٍ کیفیت تْتر سیالش را در پی دارد.  pHکاّص 

هخور  هقذارای سیلَ ضذُ تر ی علَفِشًَتیپ گیاُ تاقال    
داری هعٌیّای ی تفاٍتسیالشّا تاثیر داضت ٍ سثة هطاّذُ

. هخورّا هَجَداتی تک سلَلی تَدُ کِ ًقص (p<05/0)ضذ 
گیرد، ایفا ْوی در فساد سیالشی کِ در هعرؼ َّا قرار هیه

دّذ، هقذار کٌٌذ. در سیالشّایی کِ فساد َّازی رخ هیهی
تاضذ ٍ سیالشی کِ هخور کوتری دارد از هخورّا تیطتر هی

تاضذ. هخورّا در سیالشّایی تا هیساى ًظر کیفیت، تْتر هی
(. تیي 19کٌٌذ )هیپاییي اسیذ الکتیک ٍ اسیذ استیک رضذ 

    G- Fabaّای هَرد تررسی تاقال، شًَتیپ شًَتیپ
کوتریي هیساى     G- Fabaتیطتریي تعذاد قارچ ٍ شًَتیپ 
 دّذ.قارچ را در سیالشضاى ًطاى هی

کٌٌذُ اسیذالکتیک، تعذاد کل ّای تَلیذهیساى تاکتری     
، 13/2×106ترتیة ّا ٍ هخور در سیالش ررت تِهیکرٍارگاًیسن

هحاسثِ ضذ ٍ از ًظر هیساى کپک  45/2× 104ٍ 41/3 ×106
ٍ ّوکاراى  سیلَا(. 8در سیالش ررت، آلَدگی هطاّذُ ًطذ )

ّای ّای اسیذ الکتیک تا تاکتری( در تررسی اثر تاکتری19)
سیاًَشًیک تر تخویر ٍ ترکیة ضیویایی سیالش یًَجِ در 

 ّای هٌاطق گرهسیری ًطاى دادًذ کِ هیساى تاکتری
ترتیة ٍ هخور در سیالش یًَجِ، تِ ٌٌذُ اسیذالکتیککتَلیذ

 تاضذ. هی )کلٌی در ّر گرم( 06/3ٍ  86/8

 

 ّای هختلفای در رقنی علَفِ( سیالش تاقالcfu/gتار هیکرٍتی )ارزیاتی  -2 جذٍل
Table  . Evalytion of microbial load (cfu/g) of Vicia faba silage in different genotypes 

ّاضوارش کلی هیکرٍارگاًیسن شًَتیپ تاقال ّای تَلیذکٌٌذُ اسیذ الکتیکتاکتری   هخور ٍ کپک 
G-Faba-    31/5 abc 20/5  84/6 ab 

Histal 17/6 a 34/5  75/6 ab 

Barkat 34/5 abc 67/5  07/7 ab 

G-Faba    07/6 ab 80/5  26/7 a 

G-Faba    20/5 abc 70/5  28/5 ab 

G-Faba    10/6 ab 80/5  85/6 ab 

G-Faba    88/4 c 63/5  72/6 ab 

G-Faba    05/5 bc 15/5  20/7 ab 

G-Faba    30/5 abc 00/6  15/6 b 

G-Faba   72/4 c 19/6  02/7 ab 

Luzde otono 82/5 abc 03/6  76/6 ab 

SEM 12/0  10/0  09/0  

P-Value 04/0  53/0  03/0  
 

دّذ. ّا را ًطاى هیارزیاتی ظاّری سیالش 3جذٍل     
ّای سیالش از جولِ تَ، رًگ ٍ ساض ایي جذٍل تِ ٍیصگیترا

دّی ضذُ ٍ در ًْایت هَرد تررسی کلی طَر جذا ًورُتافت تِ
حسة ّای آزهایطی ترقرار گرفتِ است. ارزیاتی ظاّری سیلَ

داری را در تیي ّای تَ، رًگ ٍ تافت، تفاٍت هعٌیضاخع
رُ خَب ٍ ًو    -G-Fabaّا ًطاى ًذاد. سیالش شًَتیپ تیوار

 ،   Histal ،G-Faba    ،G-Fabaّای شًَتیپ

G-Faba    ،G-Faba    ٍLuzde otono  ًورُ قاتل
 از ًظر پاراهتر تَ، سیالش شًَتیپقثَل کسة ًوَدًذ. 

G-Faba-     تاالتریي اهتیاز را کسة ًوَد ٍ تَی تخویر
خَب ٍ تا حذی ترضی کن قاتل استطوام تَد. از ًظر حفظ 

فیسیکی ٍ تافت سیالش، تغییر چٌذاًی را ضاّذ ًثَدُ ٍ تافت 
گٌذیذگی ٍجَد ًذاضت ٍ تٌْا حالت لِ ضذگی، پختگی ٍ 

اًذکی کپک  G-Faba    ٍLuzde otonoّای شًَتیپ
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 34 ....................................................................................................................................................... ّای علَفِ تاقالتزرسی خصَصیات سیالص تزخی اس صًَتیپ

 ای در آهذُ تَدًذ.داضتِ ٍ در هَاردی تِ رًگ قَُْطَر هیاًگیي تا حذی تغییز  ّا تِداضتٌذ. رًگ تواهی سیالص
 

 ّای هختلفای در صًَتیپی علَفِظاّزی سیالص تاقال ارسیاتی -3جذٍل 
Table  . Evalytion of physical appearance of Vicia faba silage in different genotypes 

ایی علَفِسیالص تاقال   
صساختواى ٍ تافت هَاد سیال تَی سیالص صًَتیپ تاقال  ًوزُ کلی رًگ سیالص 

G-Faba-    17 -خَب  1 -تغییز رًگ اًذک 2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  14 -تَی تزضی کن 

Histal 11 -قاتل قثَل  1 -تغییز رًگ اًذک 2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  8 -تَی تزضی سیاد 

Barkat  7 -غیز قاتل قثَل 1 -تغییز رًگ اًذک 2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  4 -تَی پختگی 

G-Faba     7 -غیز قاتل قثَل 1 -تغییز رًگ اًذک 2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  4 -تَی پختگی 

G-Faba    11 -قاتل قثَل  1 -تغییز رًگ اًذک 2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  8 -تَی تزضی سیاد 

G-Faba    11 -قاتل قثَل  1 -اًذکتغییز رًگ  2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  8 -تَی تزضی سیاد 

G-Faba     6 -غیز قاتل قثَل 1 -تغییز رًگ اًذک 1 -تغییز تافت تزگ ٍ ساقِ، کپک کن 4 -تَی پختگی 

G-Faba     7 -غیز قاتل قثَل 1 -تغییز رًگ اًذک 2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  4 -تَی پختگی 

G-Faba    11 -قاتل قثَل  1 -تغییز رًگ اًذک 2 -ى ٍ تافت گیاُ تغییز اًذک ساختوا 8 -تَی تزضی سیاد 

G-Faba   11 -قاتل قثَل  1 -تغییز رًگ اًذک 2 -تغییز اًذک ساختواى ٍ تافت گیاُ  8 -تَی تزضی سیاد 

Luzde otono 10 -قاتل قثَل  1 -تغییز رًگ اًذک 1 -تغییز تافت تزگ ٍ ساقِ، کپک کن 8 -تَی تزضی سیاد 

SEM 77/0 09/0  07/0  80/0  

P-Value 67/0 73/0  40/0  63/0  

 تاضذ.درصذ هی 5دار در سطح دٌّذُ تفاٍت هعٌیحزٍف هتفاٍت در ّز ردیف ًطاى
 

گیزی تغییزات دها در سیالصّا، پس اس قزار گزفتي در اًذاسُ     
 ( کِ سیالص صًَتیپ4 )جذٍل هعزض َّا ًطاى داد

G-Faba-     درجِ  34یی ساعت تِ پیک دها 81تعذ اس
 گزاد رسیذُ )تیطتزیي هذت سهاى( ٍ سیالص صًَتیپساًتی

G-Faba     درجِ  67/30ساعت تِ پیک دهایی 35تعذ اس
داری گزاد رسیذ )کوتزیي هذت سهاى(، کِ اختالف هعٌیساًتی

ٍ اس ًظز  (p<05/0)تیي سهاى رسیذى تِ پیک دها ٍجَد دارد 
 دار ّا هعٌیاٍتدرجِ حزارت هطاّذُ ضذُ در پیک دهایی تف

(. تا تاس کزدى سیلَ ٍ استفادُ اس 4 )جذٍل (p<05/0)تاضٌذ هی
ّای هضز ّای َّاسی ٍ هیکزٍارگاًیسنسیالص، هجذدا تاکتزی

 ضزٍع تِ فعالیت کزدُ ٍ اس تزکیثات آلی هَجَد استفادُ 
کٌٌذ ٍ سثة تخزیة َّاسی، ایجاد فساد ٍ هَاد سوی در هی

(. تزٍس ایي 8ضًَذ )سیالص هی سیالص ٍ کاّص ارسش غذایی
پذیذُ ٍ اس تیي رفتي سیالص تعذ اس تاس کزدى سیلَ، تحت ضزایط 
هختلفی اس جولِ کیفیت ٍ خصَصیات سیالص، دها ٍ رطَتت 

(. 13گیزد )هحیط، هذیزیت تزداضت ٍ هصزف سیالص قزار هی

تٌاتزایي یکی اس خصَصیات سیالص کِ تز حفظ ارسش غذایی 
تاضذ. اساس سٌجص ذاری َّاسی هیآى هَثز است، پای

پایذاری َّاسی در ایي هطالعِ، هذت سهاًی است کِ اختالف 
درجِ حزارت سیالص تا درجِ حزارت هحیط کوتز اس دٍ درجِ 

ّا ًقص سیادی در فساد َّاسی (. کپک1گزاد تاضذ )ساًتی
ّا تِ سیالص دارًذ ٍ در صَرت غالة ضذى جوعیت هخوز

  (.20ص ًاپایذارتز خَاّذ ضذ )ّا، سیالجوعیت تاکتزی
 4ًتایج ارسیاتی سیالصّا تزاساس ًقطِ فلیگ در جذٍل      

داری هطخص ضذُ است. ضاخص فلیگ اگزچِ تفاٍت هعٌی
ای ًذاضت، تا ایي حال ی علَفِّای تاقالتیي سیالص صًَتیپ

کوتزیي هیشاى را ضاّذ تَدُ کِ  Luzde otonoدر صًَتیپ 
ًسثت تِ سیالص سایز  صتز ایي سیالاییيی کیفیت پدٌّذًُطاى

طَر کلی توام سیالصّای حاصل اس ایي ّا است. تِصًَتیپ
در هقیاس فلیگ  60تا  41قثَلی تیي آسهایص اهتیاس قاتل

 کسة کزدًذ.

 

 ّای هختلفای در صًَتیپی علَفِسیالص تاقالدهای ًقطِ فلیگ ٍ ارسیاتی  -4جذٍل 
Table  . Filg,s point and temperature evaluation of Vicia faba silage in different genotypes 

گزاد(پیک دها )ساًتی صًَتیپ تاقال  ارسیاتی ًقطِ فلیگ سهاى رسیذى تِ پیک دهایی )ساعت( 
G-Faba-    00/34 a 00/81 a 04/60 قاتل قثَل 

Histal 00/34 a 00/72 bc 94/56 قاتل قثَل 

Barkat 67/30 b 00/57 de 41/54 قاتل قثَل 

G-Faba    00/31 b 00/79 ab 86/55 قاتل قثَل 

G-Faba    00/31 b 00/65 cd 51/53 قاتل قثَل 

G-Faba    33/32 ab 00/39 f 83/58 قاتل قثَل 

G-Faba    67/30 b 00/35 f 97/56 قاتل قثَل 

G-Faba    33/32 ab 00/58 de 63/53 قاتل قثَل 

G-Faba    67/30 b 00/65 cd 64/55 قاتل قثَل 

G-Faba   67/30 b 00/40 f 21/53 قاتل قثَل 

Luzde otono 67/30 b 00/55 e 93/42 قاتل قثَل 

SEM 27/0  73/2  66/0  --- 

P-Value 0007/0  < 0001/0  30/0  --- 
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ی باقلا قابلیت سیلو شدن داشته و سیلاژ پسماندهای علوفه     
کارگیری در تغذیه  ناسب برای بهدست آمده از آن سیلاژی مبه

توان از علت کیفیت پایین سیلاژ باقلا میباشد اگرچه بهدام می

های مختلف برای فرآوری و بهبود کیفیت آن استفاده افزودنی
نمود. همچنین بر کیفیت سیلاژ تولیدی، ژنوتیپ مورد استفاده 
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Abstract 
     This research was conducted to evaluate of chemical composition, aerobic stability, and 
microbial load of different genotypes of Vicia faba silage (imported from Syria).    forage of 
Vicia faba of genotypes, including G-Faba-   , Histal, Barkat, G-Faba   , G-Faba   , G-
Faba   , G-Faba   , G-Faba   , G-Faba   , G-Faba  , Luzde otono were used. The plant 
were harvested at late vegetable, three replicates per genotype, ensiled into    kg in plastic and 
opened after    days. Dry matter forage and silage, and pH, ammoniacal nitrogen and crude 
protein of the silage showed significant differences between genotypes of Vicia faba (P <  .  ). 
No significant differences were found among genotypes for lactic acid bacteria, but there were 
significant differences in total number of microorganisms and yeast among genotypes (P < 
 .  ). Genotype G-Faba-    showed that had maximum time to reach peak temperature and the 
highest temperature. G-Faba-    silage had the highest Filg,s point and physical appearance of 
was highest and evaluated as good. It was concluded that the forage of different Vicia faba 
genotypes at this reseach could be used as a quality silage for animal feeding. 
 
 
Keywords: Aerobic Stability, Load Microbial, Silage, Vicia Faba 
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