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و گيري گالب تفاله شيميايي ترکيبات بررسي
افزودني مواد از استفاده با آن کردن سيلو امکان

چكيده
سـبب آلودگيهاي زيست انباشـت آن و اسـتفادهاي نداشـته مورد كه باشـد مي محمدي گل تقطير بقاياي گالب گيري، تفاله
تفاله ، گرفت انجام بقايا اين نمودن سـيلو امكان و شـيميايي ترکيبات بررسـي منظور به که پژوهش اين در ميگردد. محيطي
نسـبت هاي با شـده همراه تهيه تفاله سـپس گرديد. تعيين آن شـيميايي ترکيبات و كاشـان تهيه منطقه از تازه ، گيري گالب
سـطلهاي داخل در آهك درصد يک نيز و چغندر خشـك تفاله ، گندم سـبوس گندم ، شـامل كاه افزودني مـواد از متفاوتـي
گذشت وپس از تكرار اجرا شـد ۴ و تيمار ۱۰ متعادل با تصادفي كامًال طرح قالب در گرديد. آزمايش ليتري سـيلو ۶ پالسـتيكي
آلي ، ماده ميزان كـه نشـان داد شـيميايي تركيبات به مربوط قرار گرفتند. اطالعات ارزشـيابي سـيلوها مورد كليه ماه، يـك
، ۲۴ ، ۱۱ ، به ترتيب ۹۴/۴ ماده خشـك، گالب گيري، بر اسـاس تفاله در ان-اف-اي خام و چربي ، خام پروتئيـن خـام ، الياف
به منيزيم ، فسـفر و ، كلسـيم نياز شـامل: پر معدني عناصر غلظت بود. گرم بر ۴۵۲۵ كالري خام انرژي و درصد ۵۷/۳ ، ۲ /۴
كيلوگرم در گـرم ۳/ ۸ ميلي ۲۵۰ و ترتيب به مس و شـامل: آهـن نياز معدني كم عناصر در صـد و و ۰/۸ ۰ /۱۴ ، ۰/۸۴ ترتيـب
۲۶/۷ بين در تيمارهاي مختلف ، ماده خشـك ميزان كه نمود مشخص آزمايشـي سـيلوهاي به مربوط نتايج بود. ماده خشـك
تيمار ۴/۰۸ در حداقل از pH سـيلوها به مربوط ارقام بود. (p<۰ /۰۵)دار معنـي بين آنها بود که تفاوت متغير تـا ۳۶/۶ درصـد
تفاله درصد حاوي ۸۲/۵ تيمار در ۴ /۳۶ اكثر حد تا ، درصد آهک يک و چغندر تفاله ۲۰درصد با تفاله همراه ۷۹ درصـد حـاوي
معني دار نيز بين آنها تفـاوت بود كه متغير آهک درصد گندم ويک سـبوس درصد ۵/۵ ، گندم کاه درصد همـراه بـا ۱۱ گالب ،
۱۰ ، ۱۰ ، ۷۹ يا و آهك و چغندر تفاله گل، صد تفالـه در ۷۹ ، ۲۰ و ۱ به ترتيب حاوي كه تيمار دو كلي بـه طـور بـود. (p<۰/۰۵)
۳۲ درصد از و ۲۹/۷ خشـك ماده و ۴/۰۹ pH ۰۸/ ۴ و بودن دارا با بودند آهك چغندر و تفاله ، گندم کاه تفاله گل، درصد و ۱

داشتند. برتري ديگر سيلوها به نسبت و شدند خوب ارزشيابي رتبه در كيفيت نظر

افزودني ، مواد آزمايشگاهي سيلوهاي ، شيميايي ترکيبات گيري، گالب تفاله كليدي: كلمات

هيأت علمي نوروزيان، اعضاي زاهديفر و • حسين • مجتبي ، حسن فضائلي •
داميكشور تحقيقات علوم مؤسسه

داميكشور علوم تحقيقات مؤسسه ارشد كارشناس علوي، سيدمرتضي • 

۱۳۸۴ ماه مرداد پذيرش: تاريخ        ۱۳۸۳ ماه مرداد دريافت: تاريخ

E-mail: fazaeli2000@yahoo.com

                    

سازندگي و پژوهش
آبزيان و دام امور در

P
a
jo

u
h
e
s
h
 &

 S
a
z
a
n
d
e
g
i

۱۳۸۵ ۷۲، پاييز شماره



و سازندگي ۵۹پژوهش

۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

Pajouhesh & Sazandegi No:72 pp: 58-65

Chemical composition and ensiling of domask rose extraction residue with different additives

By:  H. Fazaeli .,M. Zahedifar., H. Nouroozian., Research Staffs of Animal Science Research Institute of Iran., S. M. 
Alavi: Expert of Animal Science Research Institute of Iran.
Domask Rose residue is an available by-product, remained after extraction processing of rose flower in some parts 

of Iran, which constitutes a potential environmental pollutant and cost effective for disposal. This experiment was 

conducted to determine the chemical composition and ensiling potential of this by-product. The residue was collected 

from processing plants around Kashan area, central region of rose industry, and analysed chemically. Using a completely 

randomized design, the collected substance was ensiled, together with different amounts of effluent absorbents such as 

wheat straw, dry shredded beet pulp, wheat bran and limestone powder, to provide optimum dry matter and ensiling 

conditions. The materials were completely mixed and ensiled in 40 sealed plastic containers (6 liters volume), including 

10 treatments and 4 replicates. After one month, all containers were opened and silage characteristics evaluated.The 

OM, CP, CF, EE, NFE, of Rose residue were 94.4, 11, 24, 2.4 and 57.3 percent in dry mater (DM) respectively and GE 

was 4525 cal/g of DM. The DM content of silages varied from 26.7 to 36.6 percent, which was significantly (p<0.05) 

different among the treatments. the values of pH were varied between 4.08 and 4.36 and significant (p<0.05) differences 

were observed among the treatments. The treatments contained rose residue, sugar beet shredded and limestone 79, 20 

and 1 percent respectively or Rose residue, sugar beet shredded, wheat straw and limestone 79, 10, 10 and 1 percent 

respectively, had optimised DM and lower pH, which were considered as good quality silages. 
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مقدمه
ــواده خان از ــدي ، گل محم ــرخ س گل ــوع متن ــاي گونهه ــن بي در
فرد به ــر منحص گونه ، Rosa damascena ــي ــام علم ــا ن ب Rosaceus و

اكثر نظر ــه ب بنا مختلف و ــناد اس و منابع ــاس اس بر ــد. ايران ميباش در
آغاز ايران گونه گياهي از اين پرورش مهد ــت گياهي ، زيس ــان كارشناس
است (۱). گل محمدي را جهان انتشار يافته سپس به ديگر نقاط شده و
صورتي پرپر، نيمه گلي ، نمود قلمداد معطر طالي عنوان به مي توان ــه ك
برگچه ۷ تا ۵ داراي و مرغي شكل ها تخم گلبرگ ــبو، خوش ــيار بس رنگ

.(۸) ــت دم برگ اس و يك
اقاليم  و ــه اي كوهپاي مناطق در اغلب ــدي محم گل ــت زيركش  نقاط
سرد زمستانهاي خشك و و با تابستانهاي معتدل ــك خش نيمه و خشك
گلبرگ خشك اسانس و گالب ، ، گياه اين عمده محصول و ــد ميباش واقع
و بهداشتي فرآوردههاي عطرسازي، ، دارويي صنايع در آنها از كه ، مي باشد
گل محمدي كشت حاضر حال در ميشود. استفاده غذايي صنايع آرايشي و
كرمان، استان هاي آنها ميپذيرد كه مهمترين صورت كشور ــتان اس در ۱۴
توليدي، گل محصول مجموع از ــت. اس ــرقي ش آذربايجان اصفهان و فارس،
استحصال ــانس اس ۶۰۰ ليتر و متجاوز از گالب تن ۸۵۰۰ از بيش ــاالنه س

.(۸،۷) ميگردد
مي باقي تفاله ــورت ص به گالبگيري ــد فراين پايان از ــس پ كه ــه آنچ
سواالت دفع ميشود. در اطراف معموًال در محيط و بوده ــتفاده اس بال ماند،
چنانچه ــتنباط گرديد كه اس چنين ، گيران گالب از حضوري هاي و کاوش
نشان ميدهند. رغبت آن به خوردن ، دامها گردد خشك خوبي تفاله به اين

از بتوان و بوده غذايي ارزش داراي بقايا اين ــد ميرس به نظر در هر صورت
رطوبت ، ميزان بودن به باال توجه با ليكن ــتفاده نمود دام اس تغذيه در آن
طريق از است ممكن كه ميشود محسوب اساسي ــئله مس نگهداري آن يك

باشد. كردن قابل حل سيلو
به آن ــيدن رس و pH كاهش ــيلويي س تخمير فرآيند در ــل اصلي عام
متوقف آن در ــيميايي و بيوش ــي بيولوژيك فعاليتهاي ــه ك ــت اس نقطهاي
فراهم خوراكي ماده حفظ ــرايط ش كه ــت اس صورت اين در گردد(۱۵،۱۴).
آوردن فراهم بنابراين ميشود. جلوگيري آن مغذي مواد ضايعات از و ــده ش
حذف و تخمير كربوهيدراتهاي قابل ، رطوبت ــب ( مناس محيطي ــرايط ش
اسيد كننده توليد هاي باكتري ــدن ش فعال منظور به محيط) از ــيژن اكس

.(۲۶،۱۸،۵) است مهم بسيار الكتيك
براي بوده و ــيلويي س ــب مناس خصوصيات خوراكها داراي ــي از بعض
كردن خارج بلكه ، ــت نيس اضافي مواد ــرد كارب ــا نياز به آن ه ــيلوکردن س
ليكن ميكند كفايت ــده ش ــيلو س مواد كامل توده ــانيدن پوش ــيژن و اكس
بودن ــه دليل باال ب گيري ، گالب تفاله ــد مانن ، خوراكي ــواد از م ــياري بس
جبران براي رو اين ، از شدن را ندارند ــيلو س ــب خصوصيات مناس ، رطوبت
استفاده سيلو كردن آن ها هنگام در افزودني مواد نقايصي مي توان از چنين

.(۱۶ ، ۲۰ ، ۲۲ ) نمود
جهت چغندر قند مالس بلغور جو و ، برنج (۶) از كاه همكاران و فضائلي
شبدر ــيلو كردن س جهت تخمير قابل قندي مواد و افزايش رطوبت كاهش
سبب مالس و برنج كاه افزودن كه دادند گزارش و نمودند ــتفاده برسيم اس
نداد. ــان نش خاصيتي را جو چنين اما بلغور ، ــيلو گرديد س خاصيت بهبود
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جذب ماده عنوان به كاه برنج از استفاده كه با است ــده ش همچنين گزارش
شدن ــيلو جهت س ــبي مناس مخلوط پرتقال تفاله با ، همراه رطوبت كننده
چغندرقند ــك خش تفاله و جو بلغور كاربرد مورد در .(۴) نمود تهيه مي توان
كيلوگرم ۶۵ افزودن با ، كه محققين(۹) نحوي به دارد وجود تجربياتي ــز ني
خشك ماده ميزان كردن) سيلو زمان (در چمني علف تن هر در مواد اين از

دادند. افزايش درصد ۳۲ به ۲۳ از را
علوفه يونجه ــك خش ماده مطلوب حد ــن تامي منظور به ــن محققي
نسبتهاي آن، از كردن سيلو از قبل خشك) ماده ۳/ ۱۹ درصد (حاوي
در .(۱۴) ــد كردن ــتفاده اس ــو ج ــور بلغ ــد درص ۱۹/۲ و ۱۲/۸ ، ۶ /۴
نمودن پژمرده با ، ــد باش حد از بيش ــيلويي س مواد رطوبت صورتيكه
مطلوب حد به را ــك ماده خش ميزان و كاهش داد را رطوبت ــوان ميت
اين جبران جهت نباشد كه چنين امري عملي مواردي در اما ، ــانيد رس
ــتفاده اس ميتوان الرطوبه يا جاذب نگهدارنده و افزودني مواد از نقيصه
كاهش ــت جه مختلفي ــي افزودن ــواد م از ــون كن ــا ت ــود (۲۹،۲۳). نم
در مواد رطوبت مطلوب حد است. شده ــتفاده اس ــيلويي س مواد رطوبت
يا پايين و ــودن ب ــد. باال مي باش درصد ۷۵ - ۶۵ بين ــًا عموم ــيلويي س
باكتري هاي ــدن ش براي فعال محيط ــردد تا ميگ ــبب س رطوبت بودن
كه مطلوب الكتيكي فعال گردد غير تخمير و ه ــد ش ــب نامناس الكتيك

. (۲۱) نميباشد نظر
قند خشك چغندر تفاله مانند خشك تفالههاي از كلي استفاده طور به
نتايج در سيلو مازاد رطوبت كننده جذب عنوان به ــك مركبات خش تفاله و
نمود ميتوان بدين منظور استفاده نيز كاهها ــته است. از داش بر را در خوبي
داشت خواهد تري غذايي پايين ارزش ــده ش ــيلو س مواد ، آن صورت در اما
زمان نيز در ــابه مش ترکيبات و آهک مانند ــوادي م ــتفاده از اس .(۲۰،۱۹)
و الکتيک اسيد افزايش توليد ، رطوبت جذب به منظور علوفه نمودن سيلو
است تجربه شده علوفه در بردن غلظت کلسيم نيز باال ــيلو و س ــتيک در اس

.(۲۸،۱۲)
گالب و ــي صنايع فرع فراورده يك ــه گالبگيري تفال ، صورت ــه هر ب
مساعدي ــرايط ميتواند ش اطراف محيط در آن دفع بوده كه ــانسگيري اس
اماكن در ــي محيط ــت زيس آلودگي هاي و كپكها قارچها و ــد رش براي را
تركيب ــي بررس منظور به حاضر پژوهش بنابراين آورد. فراهم ــري گالب گي
افزودني مواد از استفاده با گالب گيري نمودن تفاله امكان سيلو شيميايي و

گرديد. اجرا و طراحي

روشها و مواد
گالبگيري تفاله تهيه

در كارگاه ــه س به ــت) ارديبهش ــط گالبگيري (اواس ــل فصل اواي در
گالب گيري از ــاي مانده بر ج بقاياي از نموده و ــه مراجع ــان منطقه كاش
در و توزين بال فاصله ــده ش تهيه نمونههاي بعمل آمد. برداري تازه نمونه
ماده خشك ــدن ميزان ش ــك پس از خش و گرد يد ــك خش آفتابي هواي
به آسياب مجهز توسط ــبه شد. نمونهها هوا خشك) محاس حسب (بر آنها
ماده شامل: آنها شيميايي تركيبات و گرديد آسياب ميلي متري يك الك
ــاس اس بر خام چربي خام، الياف خام، ــتر خا كس خام، پروتئين ، ــك خش
گرديد تعيين آزمايشگاهي ــتانداردهاي اس با مطابق و تقريبي تجزيه روش
هميسلولز۲ بدون سلولي ديواره و ( NDF)۱سلولي ديواره همچنين .(۱۰)

غلظت اندازهگيري ــت جه .(۳۱) ــد اندازهگيري ش ــا، نمونهه ) در ADF)
در روش حل با ــا نمونه ه ــازي س آماده نيز مس و منيزيم، آهن ــيم، كلس
اسپكتروفتومتري جذب دستگاه از ــتفاده اس سپس با و گرفت انجام اسيد
به روش ــفر نيز فس غلظت .(۱۱،۱۰) گرديد تعيين عنصر هر ميزان ــي اتم
۴۱۰ نانومتر ــوج م طول با و ــپكتروفتومتر از اس ــتفاده اس با و ــدات موليب

.(۱۰) شد اندازه گيري

آزمايشي سيلوهاي
بار نمونهها، آزمايشگاهي تجزيه از حاصل اوليه از اطالعات ــتفاده اس با
ميزان به تازه گالبگيري ــاي بقاي و مراجعه ــان كاش قمصر منطقه به ديگر
علوم تحقيقات مؤسسه به بالفاصله و تهيه كيلوگرم) ۲۰۰ حدود ) مورد نياز
تفاله گالبگيري كردن عمليات سيلو ، بعد شد. روز داده داميكشور انتقال
رطوبت ميزان به توجه با منظور بدين گرفت. ــام انج افزودني با مواد ــراه هم
به چغندر ــك خش تفاله ــبوس گندم و ، س كاه گندم از گالبگيري، ــه تفال
يي سيلو مواد مخلوط در قبولي قابل رطوبت كه حدي (به ــب مناس مقادير
هر به مربوط مواد شد. ــتفاده اس تيمار هر براي آهك به اضافه تامين گردد)
۶ هاي پالستيكي سطل داخل در سپس و گرديد مخلوط سيلوبه خوبي نوع
شماره جدول آزمايشي در تيمارهاي و استفاده مورد شد. مواد سيلو ليتري

است. شده ارائه ۱
۴ تكرار و تيمار ۱۰ ــا ب متعادل تصادفي كامًال طرح در قالب ــش آزماي
كليه ــت يك ماه، گذش از گرديد. پس ــي اجرا آزمايش واحد ۴۰ جمعًا يعني
ساختمان بو، رنگ، گرفت. قضاوت ظاهري قرار و ــيابي ارزش مورد ــيلوها س
كپك زدگي ارتفاع و مشاهدهاي و حسي روش با فيزيكي وضعيت ظاهري و
ــيلوها در س pHو گرديد ــخص مش گيري ــه طريق اندازه ب ــيلو س روي هر
مواد الکترود مخصوص مجهز به ــيار س دستگاه از ــتفاده اس با همان زمان ،
تعيين نمره براي ، اسيدي و معيار بوي ترشي از و شد مرطوب اندازهگيري
، حدود آزمايشي يك نمونه واحد هر از ــد (۳۰،۲۷،۲). ش استفاده ــيدي اس
خشك در ماده و شد داده انتقال آزمايشگاه به بالفاصله تهيه و گرمي ۳۰۰
و pH ظاهري، ارزشيابي از آمده بدست اطالعات گرديد. تعيين ــگاه آزمايش
آماري و تحليل مورد تجزيه SAS افزار(۲۵) نرم با استفاده از ــك، خش ماده
برتر تيمارهاي نتيجه در ــه و مقايس دانکن ميانگينها با آزمون و گرفت قرار

شدند. مشخص

بحث نتايج و
شيميايي تركيبات

ــماره ش جدول در نمونهها ــيميايي ش تجزيه از آمده ــت بدس اطالعات
ماده ميگردد، ميزان مشاهده جدول در كه طور همان ــت. اس ــده ش ارائه ۲
متغير درصد ۱۵ /۲ ــا ت ۸ /۸ و بين پايين ــيار بس گيري ــك تفاله گالب خش
در ، گيري گالب فرآيند جهت ، گل محصول كه اين به توجه با ــد. ميباش
ساعت، چند ، طي دادن حرارت اثر در و ميگيرد قرار حاوي آب ديگ داخل
فرآيند در پايان كه را باقيمانده ــه تفال ، و تقطير مي گردد خارج آن ــاره عص
ارقام ۸/۸ و است. زيادي بسيار رطوبت حاوي مي كنند خارج ديگ از داخل
شده تهيه هاي نمونه به مربوط در جدول ۲ ــده ش ارائه صد رطوبت در ۹/۱
در ميباشد ، تفاله گالب تخليه از پس بالفاصله گيري ، گالب كارگاه دو از
از تخليه) ۵ ساعت پس (حدود شده دپو تفاله از ــده ش تهيه نمونه حاليكه

گالب... تفاله شيميايي تركيبات بررسي
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ميزان منظور كاهش به پژوهش بود. در اين خشك ماده ۱۵/۲ درصد حاوي
شد ــته دار انباش ــيب ش در زمين ــاعت س به مدت ۲۴ گالب تفاله رطوبت ،
آن ــك خش ماده ميزان عين حال ــدام گرديد، اما در اق آن انتقال به ــگاه آن
مواد جاذب الرطوبه از رو اين از نرسيد، ــبي مناس حد به كردن ــيلو س جهت

شد. استفاده نمودن سيلو جهت
ماده  اصلي بخش ، مي شود مشاهده ۲ جدول شماره در که  همانطوري
توجه قابل نيز آن پروتئين و ميدهد تشکيل آلي ماده را گل تفاله ــک خش

مقابل در ۱۱ ) باالتر سورگوم ذرت و هايي مانند علوفه از که نحوي به بوده
عاري سلولي و ديواره (NDF) سلولي ديواره غلظت از نظر .(۳، ۵) است ( ۸
مشابه خوراكي ماده ، اين ــلولز همي س نيز ميزان )، و ADF) ــلولز هميس از
، غلظت گيري شده معدني اندازه عناصر در ميان ــد. باش مي مرغوب علوفه
شده، ذكر موارد به توجه با باشد. مي توجه قابل صد) در ۰/۸ ± /۱) ، منيزيم
مقايسه نمود علوفه گندميان با ميتوان مغذي نظر تركيبات از را گالب تفاله

.(۳۳) در رديف مواد خشبي دسته بندي نمود را آن و

افزودني            تيمارهامواد

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
گيري∗ ۸۲/۵۸۲/۵۸۲/۵۸۲/۵۸۲/۵۸۲/۵۸۲/۵۷۹۷۹۷۹تفاله گالب

گندم ۱۰--۱۱۵/۵۵/۵-۱۶/۵۱۱۵/۵كاه
-۱۰-۵/۵--۵/۵۱۱۱۶/۵-سبوس گندم

۵/۵۱۱۵/۵۲۰۱۰۱۰----تفاله خشك چغندر
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱آهك

شده گيري اندازه موارد
شده هاي نمونه برداري ميانگينكارگاه

ها كارگاه
ضريب

٪ تغييرات ۱۲۳

(٪) خشك -۱۱/۰۳ ۱۵/۲** ۹/۱* ۸/۸*ماده

خشک ماده گرم کيلو در گرم حسب بر شيميايي تركيبات

آلي  ۹۴۴۹۴۵۹۴۴۹۴۴/۰۵ ماده

خام  ۵۶۵۵۵۶۵۶/۸۵ خاكستر

خام ۱۰۲۱۰۹۱۱۹۱۱۰۶/۳پروتئين

خام ۲۵۰۲۵۰۲۲۰۲۴۰۵/۲الياف

خام ۲۴۲۷۲۰۲۴۱۲/۱۲چربي

۵۷۲۵۶۳۵۸۵۵۷۳۱/۶ان-اف-اي

(NDF) ۳۴۶۳۸۶۳۰۲۳۴۵۹/۹۵ديواره سلولي 

(ADF)هميسلولز عاري از سلولي ۲۸۴۳۰۸۲۲۲۲۷۱۱۳/۴ديواره

۶۲۷۸۸۰۷۴۱۱هميسلولز

گرم) در (كالري خام ۴۵۲۵۴۵۳۸۴۵۱۲۴۵۲۵/۲۳انرژي

تيمارهاي آزمايشي. در درصد) حسب (بر كدام هر نسبت و افزودني ۱- مواد جدول

وزن تر حسب  ∗ بر

تازه  گالبگيري تفاله شيميايي تركيبات - ۲ جدول

شد.  از تخليه تفاله نمونه برداري بالفاصله پس ∗ 
شد. برداري نمونه شده انباشته تفاله از ∗∗  



سازندگي و پژوهش ۶۲

آزمايشي سيلوهاي خصوصيات
ماده خشك

شده ۳ ارائه ــماره ش جدول در ــي آزمايش ــيلوهاي س حاصل از نتايج
علوفه سيلوهاي در ــك خش ميزان درصد ماده اين كه به توجه با ــت. اس
ماده ميزان ، ارقام مربوط به ــود ميش ــوب محس كننده تعيين معيار يك
كلي طور كه به ــد ميباش مالحظه هاي آزمايشي قابل ــيلو س ــك در خش
معنيدار ها نيز تيمار بين تفاوت و بوده متغير درصد تا ۳۶/۶ ۲۶/۷ بين
تفاله ميزان ماده خشك ــت كه اس حالي در اين ــت. اس (p<۰/۰۵) بوده
گندم كاه افزودن با .(۲ (جدول است بوده درصد ۱۵/۲ تنهايي به گالب
سيلو در هنگام درصد، ۱۰ كدام به ميزان هر ــك چغندرقند، تفاله خش و
مطلوبي ــبتًا نس حد به ــده ش ــيلو س مواد در ــك خش ماده ميزان كردن،
داد نشان ( ۹ ، محققين (۳۰ آزمايشهاي ــت. اس درصد) رسيده ۳۶/۶)
قابليت داراي شده پرك قند مالسدار چغندر و تفاله ــده ش خرد كاه كه
مواد آب پس ــدن ش از خارج و جلوگيري رطوبت جهت جذب ــبي مناس

سيلويي هستند.
ماده مطلوب ــد علمي(۲۱،۱۳،۵) ، ح ــا و منابع گزارشه ــاس بر اس
اما در ــت اس ــده ش درصد توصيه ــيلويي ۳۵ س علوفههاي براي ــك خش
ماده ساير خصوصيات به ــتگي بس خشك ماده ــب مناس دامنه حال عين
خام، پروتئين ، آب در حل قابل كربوهيدراتهاي غلظت مانند ــيلويي س
و ــاختمان س ، آنـيونها ــوص كاتيونها و خص به معدني و ــواد م ــزان مي
ميتواند ــه علوف هاي ـــلول آب در س نگهداري ــدرت ق و فيزيكي ــت باف
ــده اندازهگيري ش ارقام كه البته ، (۳۲،۲۴) ــد باش درصد ۴۰ تا ۲۵ بين

دامنه قرار همين در آزمايشي مزبور سيلو هاي در خشك ماده مربوط به
ميدهد نشان آمده ــت نتايج بدس ــك، خش ماده معيار نظر نقطه از دارند.
با ۱۶/۵ همراه گالب گيري ــه درصد تفال از ۸۲/۵ ــبتي نس تهيه تنها كه
در كه تيمارها ــاير ميتواند با س ــك آه صد يك در و ــدم گن كاه ــد درص
و يا توام تنهايي ــك چغندرقند به خش تفاله يا و گندم ــبوس س از آنها
كاه افزودن دانماركي محققين گزارش به بنا كند. برابري ــد ش ــتفاده اس
ــيلوكردن، س هنگام در چغندر طوقه و برگ به درصد ۱۰-۱۵ ــه ميزان ب
.(۲۳) ــت اس گرديده ــده ش ــيلو س مواد هضم قابليت ــن باال رفت ــبب س
، پرتغال تفاله ــردن ك ــيلو س برنج جهت از كاه ــتفاده اس با محققين (۴)
حال عين در دادند، درصد كاهش ۷۰ به از ۸۲ را ــيلويي مواد س رطوبت
مالس استفاده و برنج كاه از ــيم برس شبدر نمودن ــيلو س براي زمانيكه
به نياز نبود و پذير امكان به راحتي ــيلو س در مواد فشرده نمودن ــد ، ش
كه ــد ميباش توجه قابل نكته اين ، اين بنابر .(۶) ــت داش اضافي نيروي
جذب ماده تنها به عنوان كاه از استفاده سطح وسيع، در ــيلو، س در تهيه
فشرده ) ــكل مش با كردن را ــيلو عمليات س ــت اس رطوبت، ممكن كننده
به موضوع سازد كه البته اين مواجه ( ــرايط بي هوازي ش تامين نمودن و
ــيلويي س اصلي ماده مخصوص وزن و فيزيكي ــكل ش رطوبت، نوع، ميزان

دارد. بستگي

pH معيار
۸ تيمار حداقل ۴/۰۸ در از (۳ (جدول ها ــيلو س pH به مربوط ارقام
معني تيمارها نيز بين ــاوت تف و بود متغير ۲ در تيمار ۴/۳۶ ــا حداكثر ت

سيلويي خصوصيات آزمايشي تيمارهاي در افزودنيها درصد
تيمار

رنگ
زدگي كپك
(سانتيمتر)

بافت
فيزيكي

اسيدي نمره pH
خشك ماده

(٪)
آهك

تفاله
چغندر

سبوس
گندم

كاه
گندم

تفاله
گالب

۲ ٠/۴٨d ٣/٠c ٩/١٣a ۴/٣١ab ٢٧/٧bc ۱ - - ۱۶/۵ ۸۲/۵ ۱

۲ ٠/۵٣d ٣/۵b ٧/٠f ۴/٣۶a ٢٨/۵bc ۱ - ۵/۵ ۱۱ ۸۲/۵ ۲

۲ ٠/۵٨cd ٢/۵e ٧/١٣f ۴/٢٩ab ٢٨/۶bc ۱ - ۱۱ ۵/۵ ۸۲/۵ ۳

۲ ٠/٧۵ab ٣/٠c ٨/٠bc ۴/١٨c ٢٩/٠bc ۱ - ۱۶/۵ - ۸۲/۵ ۴
۲ ٠/۶١bcd ٢/٧d ٨/١٣b ۴/٣۴a ٢٨/۵bc ۱ ۵/۵ - ۱۱ ۸۲/۵ ۵
۲ ۰/۸a ۲/۴e ۷/۹bcde ۴/۱۷cd ۲۶/۷c ۱ ۱۱ - ۵/۵ ۸۲/۵ ۶
۲ ۰/۷۸ab ۳/۷a ۷/۹bcd ۴/۲۳bc ۳۱/۰bc ۱ ۵/۵ ۵/۵ ۵/۵ ۸۲/۵ ۷
۲ ۰/۷۶ab ۳/۷a ۷/۴def ۴/۰۸d ۲۹/۷bc ۱ ۲۰ - - ۷۹ ۸
۲ ۰/۷۱abc ۳/۶۵ab ۷/۳ef ۴/۰۹d ۳۲/۰b ۱ ۱۰ ۱۰ - ۷۹ ۹
۲ ۰/۵۰d ۳/۵b ۷/۵cdef ۴/۲۷ab ۳۶/۶a ۱ ۱۰ - ۱۰ ۷۹ ۱۰

۰/۰۰ ۰/۰۱۱ ۰/۰۱۱ ۰/۱۴ ۰/۰۰۳ ۲/۶۵ - - - (SEM) معيار۳ خطاي ميانگين

آزمايشي.  سيلوهاي مربوط به ارزشيابي نتايج - ۳ جدول  

(p<۰/۰۵) باشد مي تيمارها معني دار بين آماري ستون نشان دهنده وجود تفاوت هر در بر روي اعداد نويس حروف باال بودن متفاوت

گالب... تفاله شيميايي تركيبات بررسي
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pH ميزان ۹ كمترين و ۸ تيمارهاي حال عين در ــود. ب ( p<۰/۰۵ ) دار
دو اين ــل تمايز اختصاصي قاب وجه ــد. دادن ــان نش ( و ۴/۰۹ ۴ /۰۸ ) را
ترتيب به ) ــتر بيش چغندر ــك خش تفاله مصرف ــاير تيمارها ، س با تيمار
به تفاله چغندرقند . ــت اس بوده ــيلويي س مخلوط در ( و ۱۰ درصد ۲۰
خاصيت اين كه بوده مطلوب بسيار ــيلويي خاصيت س خود داراي خودي
حل قابل ــدرات كربوهي ــواد قندي و م دارا بودن جهات ــه ب ــوان را ميت
ــب مناس فيزيكي و خصوصيات ازته ــواد م ــبي نس بودن پايين ، ــب مناس
دانست ــلولي مربوط ــاختمان س س فيزيكي و بافت ، قطعات اندازه مانند
ــده ش ــيلو س چغندر تفاله و يونجه ذرت، pH ميزان (۳۰) محققين .(۱۶)
ــك خش حاليكه ماده دادند ، در گزارش ۴/۹۲ و ۴/۱۵ ، ترتيب ۴ را به
با ــت. اس بوده درصد ۱۶/۷ و ۳۱/۴ ،۲۸/۷ ترتيب به مذكور ــيلوهاي س
ــتفاده اس ــده چغندرقند پلت نش ازتفاله در اين آزمايش كه اين توجه به
آن نتيجه كه است شده تهيه مناسبي نحو به آزمايشي ــيلوهاي گرديد س

است. بوده كمتر pH

مورد ــده ش ــيلو س ــيابي علف ارزش در كه ــاخص هاي مهم ش يكي از
حد تا ميتوان آن ــري اندازهگي با كه ــد ميگيرد، pH ميباش توجه قرار
فرايند كيفيت نيز سيلو و در ــده ش الكيتك توليد ــيد اس ميزان به زيادي
ميزان .(۳۴،۲۱،۳) ــرد ب ــده پي ش ــيلو س مواد پايداري وضعيت و تخمير
اما ــد مي باش ۴ عدد حدود كلي طور به علوفه، ــيلوي س ــب در pH مناس

حدود ــيلو س در رطوبت ميزان ــود كه مواردي مربوط ميش به رقم ــن اي
تغيير نيز pH براي ــب مناس حدود صورت غير اين در ــد، باش درصد ۷۰
ــك ماده خش گرفتن ميزان نظر در ــا صورت ب ــر ه در ــد (۱۳،۲). ميكن
تا pH (۴ /۰۸ مربوط به ارقام تا ۳۶/۶) ــي (۲۶/۷ آزمايش ــيلوهاي س در
قبول قرار دارند. قابل دامنه در و ــد ميرس نظر به منطقي ــري ام (۴ /۳۶
كه داراي و۹ تيمارهاي ۸ ــي، آزمايش تيمار ۱۰ ــان مي از حال، ــن عي در
بودند ۳۲ درصد و ۲۹ /۷ ــك خش ماده و ( ۴/۰۹ و ۴/۰۸ ) pH پايين تر

سيلوهاي عنوان به آنها را ميتوان و داشته تيمارها برتري ساير به نسبت
نمود. بندي رتبه خوب

ظاهري ارزشيابي
نيز (۳ (جدول ــي آزمايش هاي ــيلو ــيدي س نمره اس به مربوط ارقام
تيمارهاي ــن ) بي p<۰ /۰۵ ) ــي دار معن ــاوت ــود تف وج دهندة ــان نش
۱۳/ ۹ ميباشد مربوط كه رقم اسيدي باالترين نمره . ــد ميباش ــيلويي س
به مربوط ــد ۷ ميباش كه رقم آن ــن تري پايين و يك ــماره ش تيمار ــه ب

ميباشد. ۲ تيمارشماره
ميزان  به چمني علف ــيلوي چغندرقند در س ــك تفاله خش افزودن
، (۱۶) گرديد سيلو در توليدي ــيد اس ميزان كاهش ــبب س درصد ۶/۵ 
ولي الكتيك ــيد اس ميزان توليد از افزايش ــي حاك ديگري ــا گزارش ام
ميزان قند تا چغندر ــه تفال افزودن نتيجه pH در ميزان در تغيير ــدم ع
ممكن موضوع اين كه ، (۱۷) ــد ميباش شده ــيلو س ذرت به درصد ۱۸
اين با ، ــد قند باش چغندر تفاله در ــري باف مواد ــود وج به دليل ــت اس
چغندر، تفاله افزودن دراثر ، شده ــيلو كنف س علف در pH كاهش حال
و تركيبات و ــيلويي س ماده نوع بنابراين .(۳۵) است ــده ش گزارش نيز
ميزان بر اي كننده تعيين ــر اث ميتواند آن بافري خاصيت ــه خصوص ب
توجه با حال عين در ــد. باش ــته داش pH تغييرات نيز و ــيد توليدي اس

مواد ظاهري ارزشيابي ــيدي در اس بندي رتبه هاي ــاخص كه ش اين به
ــب مناس علف يك عنوان كه به ذرت علوفهاي روي بر ــًا عموم ــيلويي س
ــَابر مبناي اساس و ــت اس يافته ــعه ــردد، توس ميگ ــوب محس ــيلويي س
گذاري ارزش ، ــيلو س كننده ــي ارزياب ــط افراد تقريبي توس ــخيص تش
اين از نميتوان ــر حاض آزمايش ــيلويي س مواد ارزيابي در لذا ــود ميش
ــيلويي س ارزيابي خصوصيات در ــوي ق ــاخص ش يك عنوان ــه ب ــار معي
ــيدي اس كه نمره ذرت ــيلوي س ــه با در مقايس كه زيرا نمود، ــتفاده اس
در آمده ــت دس ، ارقام به (۲) ــد مي باش باال به ۱۲ رقم از ــوًال معم آن
به عنوان بين تيمارها ــه از نظر مقايس ليكن ترند حاضر پايين ــش آزماي
ارقام ــاهده مش ديگر طرف از ــد. مي باش توجه قابل كمكي ــار معي ــك ي
حدودي تا مربوطه، pH ارقام گرفتن نظر در با ــيدي اس به نمره مربوط
مشخص را ــده ــيلو ش مواد س pH كاهش توليدي در ــيد اس كارآيي كل
ــدن اسيديش بر را هاي مختلف ــبت نس با افزودني ــواد م اثر و ــوده نم

مي دهد. نشان pH را تغييرات نيز و سيلو محيط
ــي تفاوت تيمارهاي آزمايش ــن نيز بي فيزيكي ــت باف ــاخص ش نظر از
و تيمارهاي ۷ ــه ك به نحوي گرديد ــاهده مش ( p< ۰/۰۵ ) ــي داري معن
(جدول بودند را دارا ــه رتب كمترين ۶ و ۳ ــاي تيماره و ــن رتبه باالتري ۸
و عدم فيزيكي بافت حفظ از نظر ۹ و ۸ ، ۷ تيمارهاي ــال ح ــن عي ). در ۳
خود به گندگي و پختگي و ــدگي ش له حالت كه هايي ــمت قس ــاهده مش
اين عامل ــد رس مي نظر به ــتند. داش تيمارها برتري تمام بين در ميگيرد
جذب رطوبت و قابليت ــده ش ــيلو س مواد مخلوط در بهتر همگني برتري،
آنها نسبت بودن تر مناسب دليل به استفاده مورد افزودني مواد مناسب تر

باشد. آزمايشي تيمارهاي در
در شده گرفته كار به شاخصهاي ديگر از نيز زدگي كپك ارتفاع معيار
آمده دست به ارقام مقايسه كه بود ــي آزمايش ظاهري سيلوهاي ــيابي ارزش
ــد تيمارها ميباش بين در (p<۰ /۰۵) دار معني تفاوت دهنده وجود ــان نش
تيمارها ــاير س به ــبت نس ۱۰ و ۲ ، ۱ هاي تيمار ــن نظر اي از .(۳ ــدول (ج
ــب را كس امتياز ــترين بيش كه بودند دارا را زدگي ــك ــن ارتفاع كپ كمتري
کاهش ــبب س تيمارها که در اين با افزودن کاه ، ــد ميرس نظر به ــد. نمودن
کپکها فعاليت محيط براي ، است گرديده کربوهيدراتهاي محلول غلظت

باشد. نامساعدتر شده
معني  ــاوت تف ، رنگ ــاخص ش ــب حس بر ــيلوها س  ارزيابي ظاهري
ــماره ش جدول ( در طوريكه همان نداد و ــان نش تيمارها در بين داري را
( ۲ عدد ــاوي ( رقم مس يك تيمارها داراي ــاهده ميگردد كليه مش ( ۳
نيز رنگ كه معيار نمود ــتنباط اس ميتوان چنين نتايج از اين . ــتند هس
ــت (۵)، اس گرديده گذاري ــده پايه ش ــيلو س ذرت علوفه ــاس اس بر كه
در ارزشيابي ــبي مناس ــاخص ش يك ــيلويي تماميمواد س براي نميتواند
گالب ــه تفاله خصوص ك ، به بگيرد ــرار ق ــتفاده اس ــيلو مورد س ظاهري
در تيره رنگ توليد و رنگ ــبب تغيير كه س ــت اس تركيباتي گيري داراي
مركب عنوان به آن ــاره حتي در قديم از عص كه به نحوي ــردد ميگ آن

است. ميشده استفاده نوشتن براي
به مربوط نتايج ــل تحلي تجزيه و ــوع ميتوان از مجم در كه ــه چ آن
اين آورد، به دست آزمايشي هاي سيلو آزمايشگاهي ظاهري و ــيابي ارزش
سيلويي مواد چنين براي ارزيابي ارزشيابي ظاهري معيارهاي كه ــت اس
و pH مانند دقيقتري ــتي از معيارهاي مي بايس و ــته نداش چنداني دقت



سازندگي و پژوهش ۶۴

و ۹ ، ۸ ، ۷ شماره سيلوهاي نظر اين از كه نمود ــتفاده ــك اس ماده خش
pH نظر از البته ــد. دادهان ــان نش برتري ــي تيمارآزمايش بين ۱۰ در ۱۰
قرار رتبه بعدي در ۱۰ و ۷ ــاي تيماره و اول ــه رتب ۹ در و ۸ ــاي تيماره
اين بر مبني ــك خش ماده و pH بين رابطه به توجه ــا ب ــد ليكن ميگيرن
تثبيت باالتري pH در ــده ش ــيلو س مواد ، ــك خش ماده رفتن باال با كه
نظر اما از داد ــرار ق رتبه يك در را تيمار ــار چه ميتوان لذا ، ــردد ميگ
نه مزرعه و سطح در ــيلوكردن س عمليات سهولت در و ــرايط فيزيكي ش
انتخاب بين چهار تيمار ميتوان ــگاهي آزمايش كوچك ــيلوهاي س حد در

گرفت. در نظر را برتر

پيشنهادات و نتيجهگيري
گالبگيري تفاله كه داد نشان حاضر پژوهش از آمده ــت بدس اطالعات
نمود. ــيلو س افزوني مواد با آن را همراه ميتوان و بوده غذايي ارزش داراي
سيلوي تهيه براي بنابراين ، است پايين بسيار بقايا اين ــك خش ماده ميزان
چغندر خشك تفاله و ــده ش خرد كاه از ــتفاده با اس مي توان آن از ــب مناس
قابل صورت آن در كه رسانيد درصد ۳۰ تا ۲۵ به را خشك ماده ميزان قند
تفاله گالب از بهينه منظور استفاده به عين حال در بود. خواهد سيلو كردن
در آن دفع از ــي ناش محيطي ــت زيس آلودگي و جلوگيري از دام تغذيه در
دامها غذايي جيره در آن کاربرد عملي و تغذيه آزمايش هاي انجام ــط، محي

ميگردد. توصيه

قدرداني و تشکر
ــتاي روس نمونه گير گالب اربابيان، آقاي از ميداند الزم ــا در اينج
فراوان ــدي عالقهمن ــا ب ،كه ــان كاش ــقان جوش منطقه در ــع واق ــو كام
ــكر صميمانه نمودند تش ــكاري ــش هم ــن پژوه اي ــات عملي ــروع در ش
كمك ــه بدون همكارانيك ــه كلي از همچنين ــد. آي ــل به عم ــي قدردان و
ــه مؤسس ــئولين مس بخصوص ــد، نميش ــير مس كاري چنين انجام آنها
و تغذيه ــاي پژوهشه ــكاران بخش هم ــور و داميكش علوم ــات تحقيق

به عمل ميآيد. قدرداني و تشكر فيزيولژي دام

پاورقيها
1-NDF= Neutral detergent fibre 

2-ADF= Acid detergent fibre 

3-SEM = Standard error of mean 
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