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 چکیده

باعث  مالس و آب پنير از محصوالت فرعي مي باشند كه بعنوان افزودني سيالژ بسيار مفيد بوده و زمینه مطالعاتی:

پنير بر مالس چغندرقند يا آبافزودن اين آزمايش به منظور بررسي اثر  هدف:افزايش ارزش غذايي سيالژ مي شوند. 

 شروهای نايلوني انجام شد. روش كيسهپذيری سيالژ سورگوم به تركيب شيميايي، خصوصيات كيفي و همچنين تجزيه

کرار خشک برداشت شد. آزمايش با سه تيمار و چهار تمادهدرصد  25گياه سورگوم در مرحله گلدهي با ميانگين  کار:

 درصد 10سيالژ سورگوم حاوی  -2 ،) شاهد( رگوم بدون افزودنيسيالژ سو -1های آزمايشي شامل انجام شد. تيمار

ظر در نهای مورد بود. علوفهبر اساس وزن تر  )آب پنير( پنيرآبدرصد  10سيالژ سورگوم حاوی  -3 و )مالس( مالس

قدار ماده نتايج نشان داد، در سيالژهای فرآوری شده با مالس م نتایج:. شدندروز سيلو  81های پالستيکي به مدت سطل

 افتيشوينده خنثي كاهش و مقدار فيبر نامحلول در  (>05/0P)افزايشداری به طور معنيخشک، كلسيم، فسفر و سديم 

(05/0P<)دار . خصوصيات كيفي سيالژهای آزمايشي نشان داد، آب پنير و مالس منجر به كاهش معنيpH نو نيتروژ

 های محلول در آبشد، همچنين مقدار كربوهيدرات كيفيشاخص (>05/0P)دار و افزايش معني( P<0.05)آمونياكي

خام در و پروتئين خشکماده تجزيهسريعبخش  .باالتر بودداری فرآوری شده با مالس به طور معنيسيالژهای 

-يههای عبوری سيالژهای فرآوری شده با افزودني تجزدر تمام سرعت .(>05/0P) ی حاوی مالس باالتر بوداسيالژه

. (>05/0P) با سيالژ بدون افزودني داشتندباالتری در مقايسه  سلوليخام و ديوارهخشک، پروتئينپذيری مؤثر ماده

را  يماز جمله ماده خشک، كلسيم ، فسفر و پتاس برخي تركيبات شيميايي مالس نتايج نشان داد، نتیجه گیري نهایی:

كاهش ) سورگوم ت سيالژيكيف استفاده از افزودني  را نسبت به تيمارهای شاهد و آب پنير كاهش داد. NDFافزايش و 

pH  بخشيدرا بهبود  ژن آمونياكي(نيتروو.  
 

ارزش غذاييپنير، سيالژ سورگوم، مالس، آب کلیدي: واژگان  
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 مقدمه

خشک و نيمه مناطق سورگوم يکي از مهمترين گياهان 

سازگاری با شرايط گرم و ست كه به علت ا خشک دنيا

 تا حدی شوری خاک و باال بودن بازده مصرف آب،

 (.2008تواند داشته باشد )المدرس توليد خوبي مي

ای برداشت سورگوم برای سيلو كردن به طور فزآينده

و تركيب شيميايي آن متداول  زراعيهای به علت ويژگي

ها به سورگوم (.2007شده است )اوليورا و همکاران 

شوند. ای تقسيم ميای و دانهطور كلي به دو گروه علوفه

ای سورگوم علوفه نوع رای به چهاسورگوم علوفه

هيبريد سودان و × سورگوم  ،گراسسودان ،هيبريد

شود )نيومن و همکاران بندی ميسورگوم شيرين طبقه

های مکرر باعث گرديده زارعين و خشکسالي (.2010

ها از علوفه برخيدگان دام توجه بيشتری به دهنپرورش

جمله سورگوم پيدا كنند و اين علوفه را با توجه به فصل 

  به صورت سيلو مصرف كنند. ،رشد محدود

حداكثر كردن حفظ مواد  ،سيالژ تهيههدف اصلي از 

مغذی در علوفه تازه برای تغذيه در يک زمان ديگر 

است. متأسفانه تخمير در سيالژ يک فرآيند غير قابل 

كنترل است كه منجر به حفظ بهينه كمتر مواد مغذی 

 ،تخمير فرآيند برای مطلوب نمودنشود. مي

های مختلفي برای بهبود مواد مغذی و بازيافت افزودني

اغلب استفاده مي شود، كه به دنبال آن در سيالژ  انرژی

)كانگ و همکاران  شودميبهبود عملکرد حيوان عث با

(. هدف اصلي از به كار بردن افزودني در سيلو 2000

 تخمير مناسببه طوری كه با  ،است pHتر كاهش سريع

ها و مهار رشد ها، پروتئينكربوهيدرات

ريب سيلو شود مانع از تخ ی مضرهاميکروارگانيسم

ای از سيالژ محصوالت غله (.2000)زنگ و همکاران 

قبيل ذرت و سورگوم مستعد تخريب هوازی به ويژه در 

( و علت آن فعاليت 2003آب و هوای گرم هستند )فيال 

باشد گراد ميدرجه سانتي 30تا  20های هوازی در قارچ

بنابراين انتخاب يک افزودني  .(2002)اشبل و همکاران 

ها را مهار كند و از سيالژ در برابر ناسب كه قارچم

 اگر چنانچه اينهای هوازی محافظت كند مهم است. قارچ

 .باشند خيلي بهتر استمحصوالت طبيعي  ،هاافزودني

مالس به خاطر مقدار ساكارز باالی آن به طور 

شود ای به عنوان افزودني سيالژ استفاده ميگسترده

 فرآيند برای الزم كربوهيدرات ،(2010)ليما و همکاران 

-افزايش مي را ایعلوفه تخمير كند،مي تأمين را تخمير

به  الكتيکاسيد توليد برای انرژی منبع عنوان دهد و به

 آزمايشات شود. دراستفاده مي باسيل هاوسيله الكتو

 افزايش تخمير سبب مالس كه شده ثابت بسياری

 از و همچنين دهدمي كاهش را سيالژ  pH شده، الكتيکي

 از نهايت در و كرده جلوگيری كلستريديايي تخمير

كند )بايتوک و مي ممانعت سيلو آلي مواد هدرروی

پنير منبع خوب كربوهيدرات قابل آب(. 2005آكسو 

باعث  ژافزودن آن به سيال و الكتوز استيعني تخمير 

كيفيت بهتر ) pH رتر، كاهش بيشتتر و كاملتخمير سريع

و افزايش  ژالكتيک سيال(، افزايش مقدار اسيدژسيال

ساكاريد الكتوز يک دی گردد.مي ژقابليت هضم سيال

متشکل از گلوكز و گاالكتوز و تنها كربوهيدرات مهم 

كه الكتوز رشد  دادهپنير است. تحقيقات نشان آب

های توليدكننده اسيدالكتيک را كه با مناسب باكتری

كنند، افزايش مناسب رقابت ميهای مولد فساد ناباكتری

   (.1996)سيسو  دهدمي

با توجه به اينکه ايران در منطقه گرم و خشک جهان 

قرار گرفته است و نياز آبي اين گياه كم و مخصوص 

مناطق كم آب است، بنابراين كاشت و استفاده از انواع 

هدف سورگوم برای تعليف دام در كشور توجيه دارد. 

ش تعيين اثر استفاده از مالس و از انجام اين پژوه

پنير بر تركيب شيميايي، برخي خصوصيات كيفي و آب

پذيری سيالژ سورگوم با استفاده از خصوصيات تجزيه

 بود. ایدرون كيسهروش 
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 هامواد و روش

  تهیه سیلوهاي آزمایشی

گياه سورگوم  1391در اواسط ارديبهشت ماه سال 

درصد  25در مرحله گلدهي با ميانگين  و كشت شد

های برداشت شده با خشک برداشت شد. علوفهماده

به  متری خرد شدند.سانتي 5-8كمک چاپر به قطعات 

های های مورد نظر، از سطلمنظور سيلو نمودن علوفه

كيلوگرم استفاده شد. در قسمت  2پالستيکي با ظرفيت 

ای خروج ای برها سوراخي ايجاد و لولهكف سطل

 ( تيمار1تيمارهای آزمايشي شامل:  شيرابه تعبيه گرديد.

 10 ( سورگوم سيلو شده با2شاهد )بدون افزودني(، 

 ( سورگوم سيلو3 و بر اساس وزن تر درصد مالس

پنير بر اساس وزن تر بود. درصد آب 10 شده با

همچنين مالس استفاده شده قبل از افزودن به سيلو به 

ها كامالً سپس علوفه با آب رقيق شد. ت يک به چهارنسب

هوازی برقرار گردد. درب فشرده گرديدند تا شرايط بي

سيلوها محکم بسته شد و سيلوهای آزمايشي در سالني 

گراد نگهداری شدند. پس درجه سانتي 25با دمای حدود 

-روز درب سيلوهای آزمايشي باز شد و نمونه 81از 

نجام مراحل بعدی از سيلوهای مذكور برای ا برداری

 آزمايش انجام گرديد.

 تعیین ترکیبات شیمیایی سیالژها

 و خامخام، چربيخشک، پروتئينتركيبات شيميايي ماده

سلولي و و ديوارهAOAC (1990 ) به روش خاكستر

سلولز با روش ون سست سلولي بدون هميديواره

غلظت سديم و پتاسيم با كمک گيری شد. ندازها( 1991)

گيری شد. برای تعيين غلظت فتومتر اندازهدستگاه فليم

سنجي و دستگاه ها از روش رنگفسفر در نمونه

 نانومتر استفاده شد 430اسپکتروفتومتر و طول موج 

از هر  pH گيریجهت اندازه. ( 2007)روغني و ضميری 

 450گرمي تهيه شد و به هر نمونه  50های سيلو نمونه

اضافه شد. سپس به كمک مخلوط كن ليتر آب مقطر ميلي

 pH.كامالً خرد و با استفاده از پارچه متقال صاف گرديد

 لمتر ديجيتا pH بالفاصله توسطعصاره حاصله  

((Metrohm 827, Swiss mode, NO 1827001021195 

آمونياكي گيری نيتروژناندازه برای. تعيين و ثبت گرديد

ليتر ميلي 10 ،از عصاره تهيه شده از سيالژ تازه

نرمال  2/0ليتر اسيد كلريدريک ميلي 10برداشته و با 

ميلي ليتر داخل لوله  5مخلوط و از مخلوط حاصله 

هضم ريخته و مانند نمونه استاندارد با سديم تترابورات 

نرمال تيتر شد. غلظت  01/0و اسيد كلريدريک 

های محلول با استفاده از روش كربوهيدرات

  (.1961تعيين شد )درياز اسپکتروفتومتری 

هاي اي به روش کیسهپذیري شکمبهتعیین تجزیه

 نایلونی

خشک، پذيری مادههای تجزيهبرای تعيين فراسنجه

رأس  دوها، از سلولي نمونهخام و ديوارهپروتئين

ای استفاده هلشتاين مجهز به فيستوالی شکمبهساله گو

كامالً شد. حيوان در سطح نگهداری به صورت جيره 

 تغذيه شد. نوبت صبح و عصر  2وط در مخل

-خشک، پروتئينپذيری مادهگيری تجزيهبه منظور اندازه

هايي از سلولي، ابتدا با استفاده از پارچهخام و ديواره

هايي ميکرومتر، كيسه 50منافذ  استر با اندازهجنس پلي

و يک انتهای آن  متر دوخته شدسانتي 10×15به ابعاد 

گرم نمونه آسياب شده داخل  4باز گذاشته شد. سپس 

كيسه به ازای هر نمونه( و سر  4) ها ريخته شدكيسه

ک شيلنگ بسته ها با نخ بسته شد و بر روی يكيسه

، 48، 24، 16، 8، 4، 2ها به مدت كيسه شدند. سپس كليه

های قرار داده شدند. كيسه ساعت در شکمبه 96و  72

بوط به زمان صفر در شکمبه قرار داده نشدند و تنها مر

ها با آب سرد شسته شدند، به طوری كه آب زالل از آن

ها پس از خروج از شکمبه با تمام كيسه خارج گرديد.

آب سرد شستشو داده شدند تا آب زالل از آنها خارج 

ساعت در دمای  48ها در آون )به مدت شد. سپس كيسه

 د( خشک شدند و ميزان ناپديدگرادرجـه سانتي 60

ها سلولي نمونهخام و ديوارهخشک، پروتئينشدن ماده



 1395سال /1شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                           و ...           باشتنی ،شبخوان     30

ای با توجه به در ساعات مختلف انکوباسيون شکمبه

سلولي خام و ديوارهخشک، پروتئيناختالف مقدار ماده

ها قبل و بعد از انکوباسيون محاسبه گرديد. جهت نمونه

-خشک، پروتئينادهپذيری مهای تجزيهتعيين فراسنجه

های مورد بررسي از سلولي در نمونهخام و ديواره

( استفاده 1979معادله پيشنهادی ارسکوف و مکدونالد )

ها با مدل زير و با استفاده از نرم شد و برازش داده

 .انجام شد SAS (proc Nlin) افزار آماری
)ct-e – 1P = a + b (  

 كه در اين معادله:

P=  شدن در زمانمقدار ناپديد a (t)=  بخش

 ثابت نرخ تجزيه = c،تجزيهكندبخش  = b،تجزيهسريع

 t= )مي باشد. زمان انکوباسيون در شکمبه )ساعت 

 ED = a ها با استفاده از معادلهپذيری مؤثر نمونهتجزيه

+ {(b × c)/(c + k)} 02/0 و با در نظر گرفتن نرخ عبور ،

)اورسکوف و در ساعت محاسبه شد  08/0 و 05/0

 (. اجزای اين معادله عبارتند از:1979مکدونالد 

ED= پذيری مؤثرتجزيه، a=  تجزيهسريعبخش،b = 

 ثابت نرخ عبور = k،ثابت نرخ تجزيه =c ،تجزيهبخش كند
 

 هاتجزیه آماري داده

شيميايي و  های مربوط به تركيبی آماری دادهتجزيه

خام و پروتئينخشک، پذيری مادهخصوصيات تجزيه

  ماریسلولي تيمارهای آزمايشي با نرم افزار آديواره

SAS(2002 نسخه )در قالب طرح كامالً تصادفي و  1/9

كرامر انجام شد. ها با آزمون توكيی ميانگينمقايسه

 :بودمدل آماری طرح به صورت زير 
ij+ e i= µ + Tij Y 

  Ti: اثرتيمار، µ: ميانگين كل، eij:اثر خطای آزمايشي

،مقدار هر مشاهده :Yij 

 

 نتایج و بحث

تأثیر مالس و آب پنیر بر ترکیب شیمیایی سیالژ 

 سورگوم

نشان داده شده است، افزودن  1همان طور كه در جدول 

خشـک در ( در مـاده>05/0Pداری )معنـي افزايش مالس

داشـت.  آب پنيـر سيالژ حاویو مقايسه با سيالژ كنترل 

( از مخمر و مالس به 2013همکاران )در مطالعه نقابي و 

عنوان افزودنـي سـيالژ آتـريپلکس اسـتفاده شـد، نتـايج 

ــالس در ســطح  ــام  15و  10نشــان داد م ــد در تم درص

خشک شـده و دليـل آن سطوح مخمر باعث افزايش ماده

خشک مـالس گـزارش كردنـد. در ی باالی مادهارا محتو

گــرم در  50افــزودن مــالس بــه ميــزان  آزمــايش ديگــر

كيلوگرم به سيالژ تفاله زيتون كامل و كـم هسـته مقـدار 

داری افــزايش داد و ايــن خشــک را بــه طــور معنــيمــاده

افزايش را به مقدار باالی ماده خشـک در مـالس نسـبت 

. در مطالعه كاجارويـل (2011)ابرقويي و همکاران  دادند

گــرم در  15( از مــالس دهيدراتــه )2011و همکــاران )

 100و  50، 20ر تـازه )در سـه سـطح پنيكيلوگرم( و آب

هـای معتدلـه اسـتفاده گرم در كيلوگرم( در سيالژ علوفه

هـا نشـان داد، خشـک سـيالژشد و نتايج مربوط به ماده

خشـک را سيالژهای حاوی مالس بـاالترين مقـدار مـاده

داشتند و اين بهبود را به نوع قنـد اسـتفاده شـده نسـبت 

يشتر از مقـدار آن در دادند و گزارش كردند ماهيت قند ب

بهبــود ســيالژ تــأثير دارد و از آنجــا كــه مــالس حــاوی 

پنير حاوی الكتوز است، توليـد اسـيد ساكارز است و آب

شـود زماني كه ساكارز به عنوان سوبسترا استفاده مـي

و pH بيشتر است، بنابراين اسيد توليدی منجر به كاهش 

 هـای. مـالس منبـع كربوهيـدراتحفظ سيالژ شده اسـت

-التخمير است و منجر به بهبود كيفيـت تخميـر مـيسهل

-شود. پس از اين كه سيالژ به حالت ثبات و پايداری مي

خيلـي پـايين  pHدهـد و در رسد تخمير بيشتری رخ نمي

جمعيـت ميکروبــي بخشـي از ســيالژ شـده در نتيجــه از 

 .(2009)بــيالن  شــودخشــک ممانعــت مــيكــاهش مــاده

انيسم مشابه بـا تحقيقـات احتماال در آزمايش حاضر مک

ذكر شده باعث افزايش ماده خشک در تيمار با افزودنـي 

مالس شده است. يعني باال بودن مـاده خشـک مـالس و 
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افزايش توده ميکروبـي در سـيالژ حـاوی مـالس باعـث 

   .افزايش ماده خشک هنگام استفاده از مالس شده است

نتــايج حاصــل از ميــانگين درصــد خاكســتر تيمارهــای  

نشــان داده شــده اســت. تفــاوت  1مايشــي در جــدول آز

ها مشـاهده داری از لحاظ مقدار خاكستر بين تيمارمعني

( كـه از 2009)نشد كـه بـا نتـايج بايوتيسـتا و همکـاران 

پنيــر و مــالس بــه عنــوان افزودنــي بــه ســيالژ ذرت آب

دش در آزمـايش استفاده كردند مطابقت داشت. همچنين 

پنير به ميزان صـفر، يـک و آب( كه از 1973و همکاران )

ده درصد بـه عنـوان افزودنـي بـه سـيالژ علـف خشـک 

-يونجه استفاده كردند از لحاظ مقدار خاكستر بين تيمار

 . ها تفاوتي مشاهده نکردند

ــروتئينداده ــد پ ــانگين درص ــه مي ــوط ب ــای مرب ــام ه خ

هـای آزمايشـي نشـان داد كـه ميـزان پـروتئين در تيمار

هـای اسـتفاده ت تـأثير افزودنـيهای آزمايشي تحسيالژ

( 1973شده قرار نگرفت كـه بـا نتـايج دش و همکـاران )

مطابقت داشت. اطالعات متناقصي در مورد اثرات مالس 

مـالس از چنـد  خام سيالژ وجود دارد.بر مقدار پروتئين

ــروتئين ــزايش پ ــث اف ــق باع ــيالژطري ــام در س ــای خ ه

 شـود. مـالس باعـث افـزايش سـطحآوری شده مـيعمل

ــاده ــت  pH ســريع كــاهشخشــک، م و ممانعــت از فعالي

شـود پروتئـوليز مـي سـرعتهای گياهي و كاهش آنزيم

( نيــز نشــان داد كــه بــا 2008(. باالخيــال )2009)بــيالل 

ها از كربوهيدرات قابـل افزودن مالس در سيالژ، باكتری

تخمير در دسترس به عنوان منبع انرژی استفاده كرده و 

تجزيه پروتئين برای تأمين انـرژی مـورد كمتر به سراغ 

( افـزودن 2009رضايي و همکـاران ) .روندنياز خود مي

خــام ســيالژ مــالس را باعــث كــاهش محتــوی پــروتئين

گزارش كردند كه احتماالً اين كاهش بـه مقـدار پـروتئين 

پايين مالس نسبت داده شده است )مکدونالد و همکاران، 

1991.) 

درصـد چربـي خـام سـيالژها  نتايج مربوط به ميانگين 

اثـری روی چربـي خـام پنيـر و مـالس نشان داد كه آب

؛ 2005يج برخي مطالعات )عليخاني و همکـاران ندارد. نتا

( حـاكي از آن اسـت كـه افـزودن 2004يلماز و گورسي ا

شود. ايـن كـاهش دار چربي ميمالس باعث كاهش معني

توان به ميزان كم چربي در در محتوی چربي خام را مي

 مالس و اثر رقيق كنندگي آن نسبت داد. 

خنثـي كمترين ميانگين درصد فيبر نـامحلول در شـوينده

در سيالژ فرآوری شده با مالس بود و بيشـترين آن در 

به طوری كـه تفـاوت  ،سيالژ بدون افزودني مشاهده شد

( بـود. مقـدار فيبـر >05/0Pدار )بين اين دو تيمـار معنـي

اسيدی بين تيمار شاهد و تيمارهای  نامحلول در شوينده

آزمايشـات داری نداشـت. حاوی افزودني تفـاوت معنـي

كـاهش زيادی گزارش كردند كه استفاده از مالس باعث 

شـود )عليخـاني ميخنثي مقدار فيبر نامحلول در شوينده

ابرقـويي و  ؛2009رضايي و همکاران  ؛2005 و همکاران

و بايوتيسـتا و  2005ايتوک و همکاران ب ؛2011همکاران 

از تلقــيح ميکروبــي،  كــه . در آزمايشــي(2009همکــاران 

اوره و مالس در فرآوری آفتابگردان سيلو شده استفاده 

فيبـر نـامحلول در شد، افزودن مالس منجـر بـه كـاهش 

شد و گزارش كردند ايـن كـاهش  اسيدیو خنثي شوينده

هـای سـيلو روی تواند در اثـر عمـل ميکروارگانيسـممي

فيبـر نـامحلول در كـه  باشد های ساختمانيكربوهيدرات

را بـه  اسـيدیفيبر نـامحلول در شـوينده و خنثيشوينده

)عليخـاني و اسـت مقدار بيشـتری هضـم و كـاهش داده 

( از 2008(. در مطالعه اربابي و قـورچي )2005همکاران 

درصــد بــه عنــوان  5/7و  5، 5/2مــالس در ســه ســطح 

اسـتفاده شـد، نتـايج  يالژ ارزن دم روبـاهيافزودني سـ

فيبـر  و خنثـيفيبر نـامحلول در شـويندهنشان داد مقدار 

درصـد  5/7در سيالژهای با  اسيدینامحلول در شوينده

داری مالس در مقايسه با ديگر سيالژها بـه طـور معنـي

-كمتر بود و گزارش كردند مالس تخمير را تحريـک مـي

ـــک مـــاده مغـــذ ـــوان ي ـــه عن ـــد و ب ـــه وســـيله كن ی ب

شود و منجـر بـه افـزايش ها مصرف ميميکروارگانيسم

 است سيلو كننده تحريک يک شود. مالسفعاليت آنها مي
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يابـد  افـزايش سـلوليديـواره تجزيـه شـودمـي باعـث و

ــاران  ــايتوک و همک ــايتوک )2005)ب ــگ و ب ( 2003(. بين

ی خنثـي در كاهش در ميزان الياف نامحلول در شـوينده

مــالس را بــه دليــل محتــوی كمتــر اليــاف اثــر افــزودن 

ی خنثي در خود تركيب مالس بيـان نامحلول در شوينده

كردند. دليل ديگر ايـن كـاهش در اثـر افـزودن مـالس را 

ســلولز در اثــر توليــد تــوان هيــدروليز اســيدی همــيمــي

اسيدهای آلي و هيـدروليز بانـدهای نيتـروژن در اليـاف 

اكوال و همکـاران ی خنثي دانست )جنامحلول در شوينده

2006 .) 

نشـان ميانگين غلظت عناصر معدني تيمارهای آزمايشي 

بيشترين درصد كلسيم در سيالژ فرآوری شـده بـا  داد،

ــاوی آب ــيالژ ح ــرين آن در س ــود و كمت ــالس ب ــر م پني

مشاهده شد كه تفاوت بين اين دو تيمار از لحاظ آمـاری 

ــي ــي>05/0Pدار )معن ــاوت معن ــا تف ــود. ام ــي( ب ن داری ب

های فرآوری شـده بـا افزودنـي و سـيالژ كنتـرل سيالژ

وجود نداشت. بيشترين درصـد فسـفر در سـيالژ بـدون 

افزودني مشاهده شد كه با سيالژ همراه با مالس تفاوت 

پنيـر ايـن آب نداشـت امـا بـا سـيالژ حـاوی  داریمعني

( بود. كمترين درصد فسـفر در >01/0Pدار )تفاوت معني

پنيـر مشـاهده شـد. بيشـترين آب سيالژ حاوی افزودني

مـالس  حـاوی ميانگين درصد سديم در سيالژ سورگوم

پنيـر و مشاهده شد كـه نسـبت بـه سـيالژ همـراه بـا آب

ــي ــاوت معن ــي تف ــدون افزودن ــيالژ ب ( >01/0Pداری )س

چنــين بيشــترين ميــانگين درصــد پتاســيم در داشــت. هم

سيالژ فرآوری شده با مالس بود كـه علـت آن محتـوی 

هـا باشد اما تفاوت بين تيمارپتاسيم در مالس مي بيشتر

دار نبــود. در مطالعــه از لحــاظ ايــن مــاده معــدني معنــي

و  50( از مالس در دو سـطح 2009رضايي و همکاران )

گرم در كيلـوگرم گيـاه تـاج خـروس اسـتفاده شـد،  100

كلسـيم،  ،نتايج حاصل از تجزيه مـواد معـدني نشـان داد

داری بـا افـزايش سـطح عنـيسديم و پتاسيم بـه طـور م

داری كـاهش مالس افزايش يافت، اما فسفر به طور معني

يافت. مقدار بيشتر مواد معـدني در سـيالژهای فـرآوری 

شده با مالس به علت مقدار زياد مواد معدني در تركيـب 

 باشد.مالس مي

 

 سیلو شده سورگومعلوفه ترکیب شیمیایی  تاثیر مالس و آب پنیر بر -1جدول

نوع افزودنی               

پنیرآب شاهد ترکیب شیمیایی اشتباه معیار  مالس 

 میانگین

داريسطح معنی  

خشکماده  23/92b 22/73b 27/32a 61/0  004/0  

14/12 خاکستر  61/12  95/12  91/0  82/0  

خامپروتئین  90/6  24/6  87/6  18/0  04/0  

خام چربی  72/1  40/2  47/2  33/0  33/0  

خنثینامحلول در شوینده الیاف  63/62a 61/23ab 56/53b 59/1  05/0  

اسیديدرشوینده نامحلول الیاف  65/36  46/37  83/35  06/1  045/0  

0/047ab 0/044b 0/055a 0028/0 کلسیم  074/0  

0/015a 0/0088b 0/014a 0001/0 فسفر  0001/0  

0/091b 0/094b 0/412a 011/0 سدیم  0001/0  

0/75c 1/09b 2/14a 38/0 پتاسیم  096/0  
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تأثیر مالس و آب پنیر بر برخی خصوصیات کیفی 

 سیالژ سورگوم

های مربوط به برخي خصوصيات كيفي سيالژهای داده

نشان داده شده است. افزودن  2آزمايشي در جدول 

را كاهش دهد، به  pHپنير توانست ميانگين مالس و آب

مربوط به سيالژ همراه با  pHطوری كه كمترين ميانگين 

پنير تفاوت مالس بود كه با سيالژ همراه با آب

اما با سيالژ بدون افزودني تفاوت  ،داری نداشتمعني

و ترين ساده ژسيال pH( داشت. >01/0Pداری )معني

باشد )بابايمي مي ژراه برای ارزيابي سيالترين سريع

-بسيار پايين pHبا كيفيت خوب بايد  سيالژ(. يک 2009

تری نسبت به محصول اوليه داشته باشد )منسس و 

حدود  سيالژاری مناسب برای پايد pH (.2007همکاران 

و سگالر  1982هاگ و همکاران تعيين شده است )ال 4

2003.) pH  در محصول نهايي 9/3تا 8/3در محدوده، 

دهد تخمير در خاص تخمير الكتيکي است و نشان مي

سيلو به خوبي صورت گرفته است )ديويس و همکاران 

تواند سيالژ پس از افزودن مالس، مي pH(. كاهش 2000

محتوی كربوهيدرات محلول  ،خشکبه دليل افزايش ماده

ها به در سيالژ، پركردن فضاهای خالي بين علوفه

واسطه خاصيت چسبندگي مالس و در نتيجه كم شدن 

 باشداكسيژن موجود و كاهش تنفس هوازی در سيالژ 

رژی قابل (. مالس يک منبع ان1991)يوكوتا و همکاران 

باشد و با های سيالژ ميتخمير برای ميکروارگانيزم

-الكتيک محيط را اسيدی ميتخمير قندهای آن به اسيد

(. در مطالعه ابرقويي و 2009و  2008بيالل ) كند

شد  pH( افزودن مالس منجر به كاهش 2011همکاران )

های چرب فرار الكتيک و اسيدو علت آن را توليد اسيد

( از مالس 2009و همکاران ) بوتيستاد. گزارش كردن

گرم در كيلوگرم(  20پنير )گرم در كيلوگرم( و آب100)

و  نمودندبه عنوان افزودني در سيالژ ذرت استفاده 

گزارش كردند هنگامي كه مالس به عنوان افزودني 

الكتيک باالتر بود كه اين امر توليد اسيد ،استفاده شد

در ی محلول هايدراتتواند به علت تجزيه كربوهمي

های محلول در آب سريعاً به كربوهيدرات .مالس باشد

الكتيک مصرف شده و های اسيدوسيله باكتری

شده است. در  pHالكتيک توليدی منجر به كاهش اسيد

( از مالس در سه 2012مطالعه كانسکو و همکاران )

 20، 15پنير در سه سطح درصد و آب 15و  10، 5سطح 

های علف درصد به عنوان افزودني سيالژ برگ 25و 

درصد  25با  pHليمو استفاده شد و حداكثر كاهش 

درصد مالس بدست آمد و علت آن را  15پنير و آب

 كتيک گزارش كردند. التوليد سريع اسيد

( >01/0Pداری )پنير به طور معنيافزودن مالس و آب

مقدار نيتروژن آمونياكي را در سيالژ سورگوم كاهش 

نيتروژن آمونياكي در سيالژ منعکس كننده ميزان  .داد

(. مالس افزوده 2005هضم پروتئين است )ويلکينسون 

 الاحتما ،شده به سيلو نيتروژن آمونياكي را كاهش داد

 مقدار زياد قند موجود در مالس منجر به كاهش سريع 

pH دآميناسيون و شده كه به دنبال آن

 استمهار شده های آمينه دكربوكسيالسيون اسيد

هاشمزاده و همکاران  .(1991)مکدونالد و همکاران 

ای در كاهش ( گزارش كردند، مالس تأثير فزاينده2011)

استات و افزايش كربوهيدرات های محلول و آمونياک 

در آب سيالژ يونجه داشته است و كاهش پروتئوليز در 

عرضه كربوهيدرات های محلول  علتسيالژ يونجه به 

-الكتيک ميهای اسيددر آب و استقرار سريع باكتری

( افزودن 2011باشد. در مطالعه ابرقويي و همکاران )

ژ تفاله زيتون منجر گرم در كيلوگرم( به سيال 50مالس )

به كاهش نيتروژن آمونياكي شد كه نشان دهنده تخمير 

ست. در مطالعه انکاسي و ا خوب در اين سيالژها

پنير به سيالژ برگ انبه ( افزودن آب2012گرونوالد )

منجر به كاهش نيتروژن آمونياكي شد، همچنين بيان 

پنير منجر به كاهش پروتئوليز شده كردند افزودن آب

داری افزايش يافته و ا مقدار پروتئين به طور معنيزير

منجر به كاهش نيتروژن آمونياكي شد. اضافه كردن 
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پنير )زابل و ( و آب1996مالس )بولسن و همکاران 

( به علوفه در حين سيلو كردن در 2004همکاران 

 و نيتروژن آمونياكي pHمقايسه با كنترل باعث كاهش 

 د. شوالكتيک ميو افزايش اسيد

های محلول در سيالژ بيشترين ميانگين كربوهيدرات 

حاوی افزودني مالس مشاهده شد كه با سيالژ بدون 

داری پنير تفاوت معنيافزودني و سيالژ حاوی آب

(05/0P<داشت، اما تفاوت معني ) داری بين سيالژ بدون

پنير وجود نداشت. حدود افزودني و سيالژ حاوی آب

-خشک مالس را كربوهيدراتمادهگرم در كيلوگرم  650

(، بنابراين 1981 دهد )مکدونالدهای محلول تشکيل مي

های محلول در آب با افزودن مالس مقدار كربوهيدرات

های افزايش يافته است. اين افزايش غلظت كربوهيدرات

محلول در سيالژ فرآوری شده با مالس با نتايج 

( 2011) ابرقويي و همکاران (،2009) رضايي و همکاران

( مطابقت داشت. 2011) كاجارويل و همکاران و

( گزارش كردند كه اضافه 1993خورساني و همکاران )

التخمير به مواد سيلويي از های سهلكردن كربوهيدرات

كند كه علت آن پايداری زود هدرروی مواد جلوگيری مي

 باشد. در مطالعه رضايي وميسيلويي هنگام مواد 

( افزودن مالس به سيالژ گياه تاج 2009همکاران )

های محلول شد و خروس منجر به افزايش كربوهيدرات

های محلول در آب گزارش كردند اين كربوهيدرات

در آزمايشي كند. باقيمانده به حفظ سيالژ كمک مي

از مالس و تلقيح ميکروبي به عنوان افزودني استفاده 

های محلول ر كربوهيدراتمقداباعث افزايش سيالژ ذرت 

باقيمانده در سيالژ فرآوری شده با مالس و سيالژ 

 گرديدكنترل در مقايسه با سيالژهای تلقيح شده 

( 2012. انکاسي و گرونوالد )(2009 )هايسدن و همکاران

پنير به عنوان افزودني سيالژ برگ انبه استفاده از آب

فرآوری روز سيلوكردن سيالژهای  40، بعد از كردند

های باقيمانده كمتری پنير مقدار كربوهيدراتشده با آب

-داشتند و علت آن را مصرف بيشتر قند توسط باكتری

 . الكتيک گزارش كردندالكتيک برای توليد اسيدهای اسيد

های آزمايشي های مربوط به شاخص كيفي سيالژداده

، از نظر آماری بين هر نشان داده شده است 2در جدول 

 یدارتيمار از لحاظ اين شاخص تفاوت معنيسه 

(01/0P< وجود داشت. بيشترين ميانگين اين شاخص )

مربوط به سيالژ فرآوری شده با مالس بود و كمترين 

از نظر كيفي  .آن مربوط به سيالژ بدون افزودني بود

 80تا  60سيالژ بسيار خوب،  100تا 85ارزش بين 

قابل  40تا 25كيفيت متوسط،  60 تا 55كيفيت خوب، 

شود. غير قابل استفاده ارزشيابي مي 20قبول و كمتر از 

باالتر بودن اين شاخص در سيالژهای حاوی مالس 

نشان دهنده كيفيت بهتر اين سيالژها است كه علت آن 

( و درصد باالتر 2تر )جدولپايين pHمربوط به 

در  باشد.( در اين سيالژها مي1خشک )جدولماده

( از مالس، تلقيح ميکروبي، 2010مطالعه ساريسيسک )

اسيد فرميک و كود مرغ به عنوان افزودني سيالژ ذرت 

استفاده شد و نتايج حاصل از شاخص كيفي سيالژها 

سيالژهای تلقيح ميکروبي باالترين و  ،نشان داد

ترين شاخص سيالژهای فرآوری شده با كود مرغ پايين

و نيتروژن  pHاين كاهش را  كيفي را داشتند و دليل

الكتيک در سيالژهای آمونياكي باال و غلظت پايين اسيد

آزمايش فرآوری شده با كود مرغ گزارش كرد. در 

از اوره، مالس و جو ترک خورده به عنوان  ديگری

افزودني سيالژ ذرت استفاده شد، نتايج نشان داد 

افزودن مالس اثر مثبتي بر روی تخمير داشته است و 

 در سيالژ شده است شاخص كيفيمنجر به افزايش 

از مالس به ميزان  هنگامي كه. (2004 )ايلماز و گورسي

تر به  كيلوگرم در تن ساقه و برگ ذرت شيرين 60و  30

شاخص عنوان افزودني استفاده شد، كمترين ارزش 

در تيمار شاهد مشاهده شد و با افزايش ميزان  كيفي

مالس در سيالژ ارزش آن باال رفت به طوری كه ارزش 

درصد مالس به طور  6در سيالژ حاوی شاخص كيفي 

)پاسندی و  داری بيشتر از تيمار شاهد بودمعني

 .(2012 همکاران
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 فرآوري شده با مالس و آب پنیر سورگوم میانگین برخی خصوصیات کیفی سیالژهاي -2جدول

  پارامتر

 شاهد
  

 آب پنیر
 

 مالس
 داريسطح معنی یانگینماشتباه معیار 

pH 4/19a 3/95b 3/89b 04/0 0049/0 

 15/43a 12/09b 9/56c 33/0 0001/0 لیتر(گرم بر دسی)میلی آمونیاکینیتروژن

 11/26b 12/6b 21/96a 7/0 0001/0 )گرم بر کیلوگرم( هاي محلولکربوهیدرات

 82/84c 92/46b 104/02a 22/1 0001/0 *شاخص کیفی

           *Flieg Points=220+(2×DM%-15)-40×pH )شاخص کیفی( 

 

پذیري ماده خشک مالس و آب پنیر بر تجزیه تأثیر

 سیالژ سورگوم

-ای و تجزيهپذيری شکمبهتجزيههای ميانگين فراسنجه

خشک تيمارهای آزمايشي ای مادهپذيری مؤثر شکمبه

نشان داده شده است. بيشترين ميانگين  3در جدول 

سيالژ سورگوم حاوی مالس  در (a) تجزيهسريعبخش 

آن در سيالژ سورگوم بدون  مشاهده شد و كمترين

به طوری كه تفاوت بين اين دو تيمار از  ،افزودني بود

( بود. سيالژ حاوی >05/0Pدار )لحاظ آماری معني

پنير باالتری نسبت به سيالژ حاوی آب aمالس ضريب 

الكتيک و مقدار داشت، كه دليل آن را شايد بتوان اسيد

 يشترهای محلول در آب باقيمانده بكربوهيدرات

(. 2012پور و همکاران ( بيان كرد )هدايتي2)جدول

الكتيک باعث اسيدی كردن محيط سيالژ و آزاد اسيد

سلولز و در نتيجه شايد باعث افزايش سازی همي

در سيالژ حاوی مالس شده است. همچنين  aضريب 

 )مانند مالس( هايي كه مواد معدني بيشتری دارندعلوفه

فمن و اخشک محلول بيشتری برخوردارند )هاز ماده

عليخاني و نتايج حاضر با گزارشات (. 1993همکاران 

( مطابقت 2003( و بايتوک و موراز )2005همکاران )

( افزودن 2005دارد. در مطالعه عليخاني و همکاران )

پذيری درصدی تجزيه 13مالس باعث افزايش 

ه فاقد مالس بود خشک نسبت به سيالژهايي شد كماده

پذيری به و گزارش كردند بخش زيادی از افزايش تجزيه

مالس است و بيان های پذيری كربوهيدراتدليل تجزيه

-كردند با افزودن مالس امکان رشد ميکرواورگانسيم

سلولي به دليل در اختيار بودن كننده ديوارههای تجزيه

 يابد. اما از لحاظ بخشيک فاكتور رشد افزايش مي

خشک بين تيمارهای آزمايشي تفاوت ماده (b) تجزيهكند

افزايش تجزيه در  كلداری مشاهده نشد. به طور معني

شده با مالس به دليل شکستن  فرآوریهای سيالژ

های ليگنوسلولزی بين تركيبات ساختماني و مقدار پيوند

-ها ميهای محلول در اين دسته از سيالژكربوهيدرات

(. در مطالعه كاجارويل و 2007ضميری باشد )روغني و 

 100و  50، 20پنير )در سه سطح ( از آب2011همکاران )

 15گرم در كيلوگرم مواد سيلويي( و مالس )به ميزان 

گرم در كيلوگرم مواد سيلويي( به عنوان افزودني سيالژ 

پذيری نشان های معتدله استفاده شد. نتايج تجزيهعلوفه

پذيری مؤثر كاهش تجزيه داد سيلو كردن منجر به

درصد در ساعت شد  6و  3خشک در سرعت عبور ماده

پذيری را و به طور كل استفاده از افزودني تجزيه

افزايش داد و سيالژهای فرآوری شده با مالس باالترين 

درصد در  6و  3پذيری مؤثر در سرعت عبور تجزيه

پنير داشتند. همچنين با افزايش سطح آبرا ساعت 

 خشک افزايش يافت.پذيری مادههتجزي

 

 

 

 

 

 

 نوع افزودنی
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 مؤثر ماده خشک سیالژ سورگوم فرآوري شده با مالس و آب پنیر پذیريتجزیهو  پذیريتجزیهضرایب  - 3جدول

  نوع افزودنی
a 

 
b 

 
c 

 
02/0 

 
05/0 

 
08/0 

0/22b 52/0 شاهد  0/02b 0/50b 0/39b 0/34b 

0/23b 45/0 آب پنیر  0/04a 0/54ab 0/44a 0/39b 

0/29a 40/0 مالس  0/03a 0/55a 0/46a 0/42a 

 01/0 01/0 012/0 004/0 03/0 01/0 اشتباه معیار میانگین

 01/0 01/0 04/0 03/0 1/0 01/0 داريسطح معنی

*a = تجزیهسریعبخش،  b = تجزیهکندبخش، c =ثابت نرخ تجزیه  

 

پروتئین خام  پذیريتجزیهتأثیر مالس و آب پنیر بر 

 سیالژ سورگوم

نشان داده شده است،  4همان طور كه در جدول 

خام پروتئين (a)تجزيه بيشترين ميانگين بخش سريع

مالس بود و كمترين ميانگين  حاویمربوط به سيالژ 

خام در سيالژ بدون افزودني پروتئين تجزيهسريعبخش 

دار مشاهده شد، كه تفاوت بين اين دو تيمار معني

(05/0P<.بود ) تجزيه بخش كند(b) خام سيالژ پروتئين

( از >05/0Pداری )سورگوم بدون افزودني به طور معني

و سيالژ پنير سيالژ سورگوم فرآوری شده با آب

. تفاوت وم فرآوری شده با مالس بيشتر بودسورگ

داری بين تيمارهای آزمايشي در رابطه با ثابت معني

آوری نرخ تجزيه مشاهده نشد. در همه تيمارهای عمل

( >01/0Pداری )پنير افزايش معنيشده با مالس و آب

مشاهد شد،  خاممؤثر پروتئينپذيری در ميزان تجزيه

داری پذيری مؤثر به طور معنيتجزيهچنين ميزان هم

(05/0P< در سيالژ فرآوری شده با مالس بيشتر از )

پنير بود. بيشتر مطالعات سيالژ فرآوری شده با آب

خام پذيری پروتئينسيلو بر روی تغييراتي كه در تجزيه

رپيتو و شود متمركز شده است )سيالژ حاصل مي

ايش بخش . افزودن مالس باعث افز(2005همکاران 

خام در ی پروتئينتجزيهكندو كاهش بخش  تجزيهسريع

ها شد كه احتمااًل به دليل محلول بودن پروتئين سيالژ

( 1973خود مالس است. در آزمايشي دش و همکاران )

پنير به عنوان افزودني به از صفر، يک و ده درصد آب

سيالژ يونجه خشک استفاده كردند و گزارش كردند كه 

پنير قرار هضم پروتئين تحت تأثير افزودني آبقابليت 

( تأثير 2013نگرفت. در آزمايشي قورچي و همکاران )

های مختلف را بر تركيب شيميايي سيالژ ذرت افزودني

بررسي كردند و گزارش كردند كه مقدار بخش 

خام در سيالژ با افزودني مالس پروتئين تجزيهكند

ثر پروتئين، نشان پذيری مؤبيشترين بود. درصد تجزيه

ای آن دهنده افزايش شدت و وسعت تخمير شکمبه

 (.2004باشد )آكسو و همکاران مي

 

 سورگوم فرآوري شده با مالس و آب پنیرپذیري مؤثر پروتئین خام سیالژ و تجزیه پذیريتجزیهضرایب  -4جدول

  نوع افزودنی
 a 

 
b 

 
c 

 
02/0 

 
05/0 

 
08/0 

0/15b 0/48a 01/0 شاهد  0/32c 0/24c 0/21c 

0/21ab 0/41b 03/0 آب پنير  0/47b 0/37b 0/33b 

0/27a 0/45b 03/0 مالس  0/54a 0/44a 0/40a 

 01/0 01/0 01/0 01/0 08/0 01/0 اشتباه معيار ميانگين

 0004/0 0005/0 0008/0 29/0 84/0 005/0 داریسطح معني

*a = تجزيهسريعبخش،  b = تجزيهكندبخش، c ثابت نرخ تجزيه = 

 پارامترها*

 پذیري مؤثر در نرخ عبور)درصد در ساعت(تجزیه پارامترها*

 

 پذیري مؤثر در نرخ عبور)درصد در ساعت(تجزیه
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دیواره پذیري تأثیر مالس و آب پنیر بر تجزیه

 سیالژ سورگوم سلولی

نشان داده شده است، تفاوت  5همان طور كه در جدول 

داری بين تيمارهای آزمايشي از لحاظ بخش معني

 مشاهده نشد. سلوليديواره تجزيهكندو  تجزيهسريع

سلولي در بيشترين ميانگين ثابت نرخ تجزيه ديواره

پنير بود و كمترين آن در سيالژ فرآوری شده با آب

سيالژ سورگوم بدون افزودني مشاهده شد. در همه 

پذيری مؤثر های عبوری بيشترين ميانگين تجزيهسرعت

پنير سلولي در سيالژ فرآوری شده با آبديواره

كه با سيالژ بدون افزودني تفاوت  مشاهده شد

و با سيالژ حاوی مالس  ( داشت>05/0Pداری )معني

 (2011. رپيتو و همکاران )نداشت یدارتفاوت معني

پنير در كيلوگرم علوفه گرم آب 100و  50، 20 سطوح

تازه را به عنوان افزودني سيالژ يونجه به كار بردند و 

فيبر نامحلول در پذيری مؤثر گزارش كردند كه تجزيه

با  یاسيدفيبر نامحلول در شويندهو خنثي شوينده

 50درصد در ساعت در سيالژ با  6و  3سرعت عبور 

پنير باالترين بود. همچنين رضايي و همکاران گرم آب

 منجر بهاضافه كردن قندها  ،( گزارش كردند2009)

شود و دليل آن بهبود بهبود قابليت هضم مي

 پذيری فيبر است. تجزيه

 

 سیالژ سورگوم فرآوري شده با مالس و آب پنیر  دیواره سلولیپذیري مؤثر پذیري و تجزیهتجزیهضرایب  -5جدول

 نوع افزودنی

 
 

a 
 
b 

 
c 

 
02/0 

 
05/0 

 
08/0 

20/0 شاهد  64/0  0/01b 0/45b 0/33b 0/29b 

23/0 آب پنیر  50/0  0/04a 0/58a 0/47a 0/42a 

20/0 مالس  48/0  0/03ab 0/52ab 0/41ab 0/36ab 

 01/0 01/0 01/0 005/0 04/0 01/0 اشتباه معیار میانگین

 04/0 029/0 03/0 04/0 13/0 55/0 داريسطح معنی

*a = تجزیهسریعبخش، b = تجزیهکندبخش، c =ثابت نرخ تجزیه  

 

 گیرينتیجه

پنير با مشاهده نتايج بدست آمده مشخص شد آب

از شيميايي سيالژ سورگوم  اتتركيببرخي تأثيری بر 

در  ،نداشت، كلسيم و سديم  NDFجمله ماده خشک، 

خشک، كاهش فيبر حالي كه مالس منجر به افزايش ماده

خنثي و افزايش در غلظت برخي نامحلول در شوينده

شد. همچنين در رابطه با  پتاسيم () سديم و مواد معدني

برخي خصوصيات كيفي سورگوم سيلو شده با اين دو 

پنير منجر به بهبود افزودني مشاهده شد، مالس و آب

-كيفيت تخمير شد كه اين بهبود در مورد مالس مشهود

های . دادهو نيتروژن آمونياكي ( pH) كاهش تر بود

پذيری سيالژهای فرآوری شده با حاصل از تجزيه

دهنده تأثير بيشتر مالس بر پنير و مالس نشانآب

 خشک و پروتئين بود. پذيری مادهتجزيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *پارامترها

 

 ري مؤثر در نرخ عبور)درصد در ساعت(پذیتجزیه
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Abstract 

BACKGROUND: The molasses and whey are byproduct. These are very beneficial as silage 

additive while increased silage nutritional value. OBJECTIVES: This study was carried out to 

determine the effects of adding molasses and whey on the chemical composition, quality 

characteristics and also degradability of sorghum silage by nylon bag technique. METHODS: 

Sorghum was harvested in flowering stage with an average %25 DM. Experiment was done with 

three treatments and four replications. Treatments were included: 1. sorghum silage without 

additives (control), 2 and 3. Sorghum silage with %10 molasses (molasses) and %10 whey (whey) 

respectively. The forage was ensiled in a plastic bucket and stored for 81 days. RESULTS: The 

results showed that, in silages treated with molasses, dry matter, calcium, phosphorus and sodium 

significantly (P<0.05) increased and the amount of neutral detergent fiber (NDF) decreased 

(P<0.05). The qualitative characteristics of silages showed that whey and molasses significantly 

reduced ammonia nitrogen and pH (P<0.05) and resulted in significant increase in Flige Points 

(P<0.05). Also the water-soluble carbohydrate was higher in molasses silages (P<0.05). Quickly 

degradable fraction of dry matter and crude protein were higher in silages contained molasses 

(P<0.05). Silage treated with additives had higher effective degradability of dry matter, crude 

protein and cell wall on passage rates all per h compared with silage without additives (P<0.05). 

CONCLUSIONS: It is concluding that adding molasses to sorghum silage, increased some Chemical 

composition include DM, Ca, P and K and decreased NDF compared control and whey treatments. 

Using of additives improved quality of sorghum silage (decreasing of pH and N-NH3). 
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