
  
3131/ سال4شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش  

 

 

 مرطوبقند چغندرسیالژ تفاله  یشیمیایی و تخمیر هایبرخی ویژگیختن و مالس بر افزودن اثر 
 

 1احمد هدایتی پورو  *3حمید محمدزاده  ،  2، غالمرضا قربانی2محمد خوروش، 1آبادسعید صیدالی دولت
 

 01/01/19تاریخ پذیرش:      01/01/10تاریخ دریافت:  
 اصفهان صنعتی دانشگاه کشاورزی، دانشکده دامی، علوم ارشد کارشناسی آموخته دانش0
 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و استاد دانشیار9
 تبریزگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه  یاراستاد 3
  :hamidmhz@tabrizu.ac.irEmail مسئول مکاتبه:*

 

 

 چکیده

. بودبا استفاده از مالس و ختن مرطوب قند چغندرتفاله  ژشیمیایی و تخمیری سیال هایبهبود ویژگیهدف از این مطالعه 

به همراه پیت عمل آوری شده نیشکر )با نام تجاری  (درصد 01و  01)با دو مقدار متفاوت ماده خشک قند چغندرتفاله 

در . سیلو شدروز  01بمدت عمل آوری و درصد  1و  1در سطوح قند چغندردرصد و مالس  01و  1، 1ختن( در سطوح 

فاکتوریل در قالب طرح آزمایش ، توسط (عدد سیلوی آزمایشگاهی 44)تکرار  4تیمار در  01این آزمایش مجموع در 

در این مطالعه استفاده از تفاله چغندرقند با ماده خشک باال موجب تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند.  آماری کامال

ظاهری سیالژها شده و غلظت اسید الکتیک، اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی را گوارش پذیری و  pHافزایش 

الیاف  ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی و غلظت هشدماده خشک  غلظتافزودن مالس باعث افزایش  .(>11/1P)کاهش داد 

افزودن مالس تاثیری بر غلظت الکتات یا . (>11/1P) را کاهش داداسیدهای چرب فرار  ونامحلول در شوینده اسیدی 

اضافه کردن ختن نیز باعث افزایش ( شد. >11/1Pسیالژ نداشته ولی باعث افزایش نسبت الکتات به استات ) pHمقدار 

پروتئین خام و غلظت ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و کاهش  غلظت

افزودن ختن همچنین باعث کاهش غلظت الکتات و اسیدهای چرب فرار و . (>11/1P) نیتروژن آمونیاکی تیمارها شد

افزودن ختن بشدت میزان پساب تولیدی را کاهش داد . (>11/1P) شدسیالژها  pH نسبت الکتات به استات و افزایش

(11/1P<) . را شدیدا گوارش پذیری سیالژ تفاله چغندر شد ولی افزودن ختن گوارش پذیری افزودن مالس باعث بهبود

 سبب محدود شدن تخمیر شده وبه علت افزایش ماده خشک سیالژها مالس و ختن توام . افزودن (>11/1P) کاهش داد

اثرات مثبت . با توجه به (>11/1P) باالتری در این سیالژها مشاهده شد pHبعلت کاهش الکتات و اسیدهای چرب فرار

گوارش پذیری بر میزان پروتئین و ختن اثرات منفی  به و با توجهو تخمیر سیالژ تفاله چغندرقند گوارش پذیری مالس بر 

درصد  01تفاله چغندرقند با گردد از می ، توصیهو بهبود تخمیر بر کاهش پساب مثبت آنو اثرات  سیالژ تفاله چغندرقند

 .جهت سیلو کردن استفاده گرددختن  درصد 1مالس و درصد  1به همراهماده خشک 
 

 اسید الکتیک ،گوارش پذیریآوری شده نیشکر، سیالژ تفاله چغندر، پیت عملسیالژ،  هایافزودنیکلیدی:  گانواژ

 
 



 3131/ سال4شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                         و ... خوروش آباد،دولت صيدالی     34

 

 مقدمه

هرای دامری بره    تولید کنندگان فررآورده در سالهای اخیر 

های کشاورزی مناسب برای تولیرد  دلیل محدودیت زمین

خوراک دام و با توجه به افرزایش جمعیرت جهرانی و در    

هرای پریش رو بررای تر مین مرواد غرذا ی       پی آن چرالش 

هرای جرانبی کشراورزی    جوامع، به استفاده از فررآورده 

-مصررف فررآورده   .(1111وستندورف ) اندترغیب شده

های تولیرد قنرد و شرکر ماننرد پیرت      نههای جانبی کارخا

امری نیشکر، مالس و تفاله چغندر در صنعت دامپروری 

است کره بعرد    الیافیباقیمانده قند چغندرتفاله .رایج است

بیشرتر   و به دست مری آیرد  قند چغندراز استخراج قند از 

)رور و  شرود پلت شده مصرف مری یا صورت خشک  به

خشرک  امرا،  (. 1100چاجی و همکاران  و 0041همکاران 

 رطوبرت بره انررژی و سروخت     %01تا  41کردن تفاله با 

صریدالی  ) داشته و هزینه برر اسرت  فسیلی زیادی احتیاج 

0841)  . 

از راههررای یکرری توانررد مرری سرریلو کررردن تفالرره چغنرردر

رور و ) نگهداری و ذخیره تفالره چغنردر مرطروب باشرد    

کردن تفاله چغنردر برا    با این حال سیلو(. 0041همکاران 

رطوبت باال باعث تولید مقدار زیادی پساب غنی از مرواد  

اسرت کره   پیشنهاد شده (. 0841شود )صیدالی می مغذی

تروده سریلویی    ماده خشرک  ،کیفیت پربرای تولید سیالژ 

چرا که رطوبت باالتر  درصد باشد 81تا  11 بینبایستی 

مرواد مغرذی و تخمیرر     هردرروی منجر به تولید پسراب،  

پیت  (.0000)مکدونالد  شودمی اسید بوتیریکی در سیالژ

مراده  غلظت ( با نام تجاری ختن)عمل آوری شده نیشکر 

( و اجزای دیواره سلولی %01تا  01) داشتهخشک باالیی 

عنوان یرک  ببطوریکه  باالیی داردآن ظرفیت نگهداری آب 

همکرراران سررعید و )مرراده جرراذب رطوبررت مطرررح اسررت 

اسرررتفاده  همچنرررین(. 1100؛ چرراجی و همکررراران  1110

ت محلرول در  منبع خروبی از کربوهیردرا  بعنوان مالس از

برا توسرعه    توانرد مری  سراکارز(  آب قابل تخمیرر )عمردتا  

باعث قند چغندرتفاله سیالژ  pHتخمیر الکتیکی و کاهش 

 یتجزیرره پروتئینرردیومی و یجلرروگیری از تخمیررر کلسررتر

ارزش غرذا ی   بهینره ترر  سربب حفر     نهایرت و در گشته 

لذا هدف از پژوهش  .گرددحاصله تفاله چغندرقند سیالژ 

هرای شریمیایی و تخمیرری سریالژ     بهبود ویژگری حاضر 

 با استفاده از مالس و ختن بود. تفاله چغندرقند مرطوب

 

 هامواد و روش

بررا  ی آزمایشررگاهیعرردد سرریلو 44ایررن آزمررایش از  در

 01. آزمرایش دارای  اسرتفاده شرد  کیلروگرم   1/8ظرفیت 

 طراحری شرد.   1×8×1بود کره بصرورت فاکتوریرل    تیمار 

درصرد، خرتن در    01و  01تفاله چغندر برا مراده خشرک    

در قنررد چغنرردردرصررد و مررالس  01و  1، صررفرسررطوح 

پس از پایان دوره . استفاده شددرصد  1و  صفرسطوح 

و بالفاصررله پررس از برراز کررردن سرریلو کررردن روزه  01

 ,RomaniaHI8314) مترر  pHبرا   سیالژها pHسیلوها 

Hanna Instruments,) گیری شد.اندازه 

 11هرا در دمرای   برای تعیین درصد ماده خشرک، نمونره  

خشرک شرده و    ساعت 11درجه سانتیگراد و برای مدت 

مترری  میلری  0توسط آسریاب چکشری برا تروری      سپس 

و دیرواره سرلولی بردون     سرلولی دیرواره  آسیاب شردند.  

 (0000و همکرراران )بررا روش ون سوسررت سررلولز همرری

با روش ذکرر شرده   نیز پروتئین خام . نداندازه گیری شد

تعیرین   و به وسریله میکروکلردال   1111سال  AOACدر 

 گردید.

میلری   041های سیالژ بره همرراه   گرم از نمونه 11مقدار 

ثانیه در مخلرو  کرن مخلرو      81لیتر آب مقطر به مدت 

گردید و عصاره حاصله برای تعیرین اسرید هرای چررب     

کرومرراتوگرافی فرررار و اسررید الکتیررک بوسرریله دسررتگاه 

گیرری  برای اندازه(. 0041)پالین گازی به کار گرفته شد 

 (1118)نیترررروژن آمونیررراکی تیمارهرررا از روش فیلیرررا  

استفاده شد. کربوهیدرات محلرول در آب بره روش فنرل    

اسید سولفوریک برا اسرتفاده از اسرکپترفتومتری انردازه     

 (.0040)بارکر و سامرسون گیری شد 

از آنکروم و دسرتگاه   گروارش پرذیری   برای اندازه گیری 

DaisyII Incubator      1/1بکار گرفتره شرد. بردین منظرور 
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های مخصرو  دسرتگاه   هها را درون کیسگرم از نمونه

(F57)  هرای دسررتگاه قرررار داده  گذاشرته و درون شیشرره

و ون جورینر   هایی که بر اساس روش شد. سپس بافر

هررای تهیرره شررده بررود )شررامل محلررول (0011)سوسررت 

کاهنررده، میکرومینرررال و مرراکرومینرال و محلررول بررافر  

-شکمبه( را به همراه مایع شکمبه صاف شده بره شیشره  

سراعت کره    44های دسرتگاه اضرافه شرد. بعرد از مردت      

درجرره سررانتیگراد کررار  1/80  ± 1/1دسررتگاه در دمررای 

ظرراهری گرروارش پررذیری هررا جرردا شررده و شیشرره ،کرررد

 برآورد شد.

فاکتوریل و در قالرب  آزمایش تیمارهای آزمایش توسط 

برا  و  آنالیز شدندتکرار  4طرح آماری کامالٌ تصادفی در 

آنرالیز   GLMو رویره   SASاستفاده از نرم افزار آمراری  

شدند و توسط آزمون مقایسه میانگین دانکرن در سرط    

11/1P< .مقایسه شدند 

 

 نتایج و بحث

و  ختن و مالس ،خشک ماده مختلف سطوح ثابت اثرات

گوارش پذیری  و شیمیایی ترکیب براثرات متقابل آنها 

نشان داده شده  1و  0ول ادر جد چغندرقند تفاله سیالژ

خاکستر،  غلظتبر قند چغندرتفاله میزان رطوبت است. 

و  الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،پروتئین خام

 داری نگذاشتت ثیر معنیها سیالژ کربوهیدرات محلول

محلول در شوینده مقدار الیاف نابا این حال . (0)جدول 

اسیدی در سیالژهای با ماده خشک کمتر، بیشتر از 

را  نتیجه(. این >11/1Pبود )باال  حاوی ماده خشکتیمار 

نمود که در سیالژهای حاوی  هتوان توجیاین طور می

پا ین تر  pHبه علت  تفاله چغندر با ماده خشک کمتر 

(11/1P< ) همیبیشتر هیدورلیز در نتیجه احتماال و-

بیشتری از سلولز همیبه کربوهیدرات محلول، سلولز 

باقیمانده از میزان بیشتری الیاف توده و  دست رفته

لیو و ) شده است برخوردارنامحلول در شوینده اسیدی 

بر قند چغندرمیزان رطوبت تفاله  .(1101همکاران، 

دار گذاشت  ظاهری تیمارها اثر معنیگوارش پذیری 

( به طوریکه در تیمار حاوی ماده خشک باال 1)جدول 

(. دلیل این >11/1Pبیشتر بود )گوارش پذیری میزان 

غلظت باالتر الیاف نامحلول در مشاهدات احتماال 

 شوینده اسیدی در تیمارهای با ماده خشک باال و 

همبستگی منفی بین الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

 ,NRC)شود می و مربگوارش پذیری تیمارها و 

بر طبق انتظار سیالژ تفاله چغندر با همچنین، (. 2001

ماده خشک باال میزان کمتری پساب تولید کرد 

(11/1P<) تواند باعث حف  مواد مغذی در داخل می که

رستگار و و کاهش آلودگی محیط زیست گردد ) سیالژ

 .(1108همکاران 

مقدار ماده داری در افزودن مالس باعث افزایش معنی

( و میزان >11/1Pخشک سیالژ تفاله چغندرقند شده )

(. P< 11/1پس آب تولیدی به طور عددی کاهش یافت )

این افزایش در ماده خشک سیالژ تفاله چغندرقند به 

 11دلیل غلظت باالتر ماده خشک در مالس )حدود 

 01تا  01درصد ماده خشک( نسبت به تفاله چغندرقند )

(. افزودن NRC 2001بوده است ) درصد ماده خشک(

مالس همچنین باعث کاهش در غلظت الیاف نامحلول در 

شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در 

( که دلیل آن غلظت >11/1Pقند شد )سیالژ تفاله چغندر

بسیار پایین فیبر در مالس و اثر رقیق کنندگی مالس بر 

(. در این NRC 2001میزان فیبر تفاله بوده است )

آزمایش کاهش در غلظت الیاف با افزودن مالس موجب 

قند افزایش گوارش پذیری ظاهری سیالژ تفاله چغندر

( 1111های آکسو و همکاران )شد که مطابق با یافته

است. افزودن مالس تاثیری بر غلظت پروتئین خام، 

سیالژها نداشت  pHکربوهیدرات محلول و میزان 

(11/1P<.) 
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)درصد از ماده  و گوارش پذیری (تر علوفه گرمکیلو ازای هبمیلیلیتر) (، تولید پساباثرات ثابت سطوح مختلف ماده خشک، مالس و ختن بر ترکیب شیمیایی )درصد از ماده خشک -1جدول

 سیالژ تفاله چغندرقند خشک(

 ماده خشک اثر ثابت (

SEM P value 

 مالس 

SEM P value 

 ختن 

SEM P value 

 
11% 

 ماده خشک

11% 

 شکخماده 
 

1% 

 مالس

1% 

 مالس
 

1% 

 ختن

1% 

 ختن

11% 

 ختن
b48/04 a11/04 014/1 1110/1  b11/01 a84/01 044/1 1110/1  00/10c 01/08b 10/11a 011/1 ماده خشک  1110/1 
b00/4 a41/01 101/1 1044/1  0/11ab 4/01b 00/11a 144/1  0184/1 141/1 88/0 44/01 خاکستر  4001/1  

00/08a 0/01b 1/01c 080/1  4001/1 100/1 10/4 11/4  8800/1 011/1 40/4 41/4 پروتئین خام  1110/1 
a11/40 b14/48 411/1 1110/1  40/10c 41/11b 10/41a 101/1  0444/1 111/1 08/41 01/41 دیواره سلولی  1110/1 
a01/88 b01/80 401/1 1011/1  a10/81 b48/81 111/1 1110/1  11/41c 80/00b 80/44a 114/1 بدون همی سلولزدیواره سلولی   1110/1 

1/10a 0/10c 1/00b 011/1  1141/1 018/1 11/1 11/1  1014/1 141/1 04/1 18/1 کربوهیدرات محلول در آب  1110/1 
b11/11 a41/11 411/1 1110/1  b41/11 a14/11 010/0 1110/1  11/04a 11/01b 40/14c 11/0 ماده خشک گوارش پذیری ظاهری  1110/1 

a11/118 b44/84 11/04 1110/1  11/011 40/001 11/01 1114/1  108/11a 080/41b 01/10c 44/01 پساب   1110/1 
 

 (چغندر قند )درصد از ماده خشکاثرات متقابل ماده خشک، مالس و ختن بر ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری سیالژ تفاله  -2جدول 

 

   ماده خشک باال ماده خشک پایین

   پنج درصد مالس صفر درصد مالس پنج درصد مالس صفر درصد مالس

 SEM P value ختن%11 ختن  %1 ختن  %1 تنخ%11 ختن  %1 ختن  %1 ختن %11 ختن  %1 ختن  %1 ختن %11 ختن  %1 ختن 1%

 h11/4 e14/08 c01/04 g10/01 e00/04 b04/11 f81/01 d41/01 b11/10 e01/08 c81/00 a11/11 804/1 1110/1 ماده خشک )درصد(
 b44/1 a01/0 a11/00 a40/01 a41/01 a00/01 a01/0 b14/1 a11/0 a11/0 ab08/4 a10/00 88/0 1111/1 خاکستر

 a48/01 d11/4 f18/1 b11/01 c40/0 g00/1 b44/01 d11/4 e18/1 b10/01 c11/0 ef48/1 118/1 1414/1 پروتئین خام 
 c01/40 ab11/10 a41/14 g44/88 de18/44 bc88/40 ef08/41 cd11/41 a48/11 f08/41 d81/41 c48/44 18/0 1811/1 دیواره سلولی

 c44/88 c41/84 a11/48 g11/18 d14/81 b14/84 ef11/11 cd44/81 b14/80 fg01/11 de01/10 b10/81 10/0 1414/1 دیواره سلولی بدون همی سلولز
 ab14/1 c11/0 b04/1 bc11/1 d41/0 b04/1 b11/1 c41/0 b41/1 a01/8 dc40/0 c11/0 101/1 1141/1 کربوهیدرات محلول در آب

 c81/14 d41/11 f18/41 a10/11 c14/11 e81/11 ab11/11 c14/14 e10/40 a08/41 bc44/10 de11/11 04/1 1148/1 یگوارش پذیری ظاهر
 a88/404 cd11/111 e11/0 b01/810 bc1/141 e01/41 de11/01 e11/1 e11/0 e11/11 e88/48 e11/1 41/81 1001/1 پساب
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در آزمایش حاضر غلظت ماده خشک، پروتئین خام و 

 ± 4/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی در ختن بترتیب 

درصد از ماده خشک  11 ± 8/1و  8/8 ± 4/1، 1/01

بود. درصد ماده خشک سیالژها به دلیل اضافه کردن 

داری افزایش یافته و پساب تولیدی ختن به طور معنی

که دلیل آن ماده ( >11/1P)بشدت کاهش پیدا کرد 

خشک باال و قدرت آبگیری ختن بوده است بطوریکه در 

درصد ختن پساب بسیار کمی تولید شد. اما  01سط  

درصد به  01و  1ابل، افزودن ختن در سطوح در مق

طور معنی داری باعث کاهش معنی دار غلظت پروتئین 

خام و افزایش غلظت الیاف نامحلول در شوینده خنثی و 

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی نسبت به تیمار صفر 

و در نتیجه گوارش پذیری  (>11/1P)درصد ختن شده 

. پا ین (>11/1P) دظاهری سیالژها را بشدت کاهش دا

بودن غلظت پروتئین خام در ختن و باالتر بودن الیاف 

نامحلول در شوینده خنثی آن باعث ایجاد این تفاوت 

 دار بوده است. معنی

 وختن مالس مختلف سطوح و خشک مادهاثرات متقابل 

 تفاله سیالژگوارش پذیری  و شیمیایی ترکیب بر

درصد ماده خشک )تیمار  11در  نشان داد  کهقند چغندر

درصد  1ماده خشک، درصد  01با قند چغندرحاوی 

درصد ختن( میزان پساب تولیدی به صفر  01مالس و 

چرا که این سیالژ بیشترین میزان ماده خشک را  رسید

درصد ماده  01برعکس، سیالژ تفاله چغنرقند با . داشت

ختن بیشترین پساب تولیدی و و خشک و فاقد مالس 

 درنتیجه از دست رفتن مواد مغذی را نشان داد.

ظاهری در تیمار تفاله گوارش پذیری بیشترین مقدار 

چغندر با ماده خشک باال و حاوی مالس بود و کمترین 

میزان آن در در تیمار تفاله چغندر با ماده خشک پا ین، 

که دلیل  درصد ختن بدست آمد 01فاقد مالس و حاوی 

میزان الیاف در تیمارهای حاوی تواند افزایش می آن

 ختن باشد.

افزودن مالس، ختن و سطوح مختلف ماده ثابت اثرات 

بر خصوصیات تخمیری و اثرات متقابل آنها خشک 

نشان داده شده  4و  8ول ادر جدقند چغندرسیالژ تفاله 

در تفاله  یتخمیرک محصوالت تغلظت تک  است.

تفاله  ژسیال ازبیشتر درصد ماده خشک  01با قند چغندر

 هادرصد ماده خشک بود و این سیالژ 01چغندر با 

غلظت باالتری از اسید الکتیک و اسیدهای چرب فرار 

پا ین تر در  pHمنجر به این امر  .(>11/1P) ندداشت

شد با ماده خشک پا ین قند چغندرهای تفاله ژسیال

(11/1P<.)  بعالوه تفاله چغندر با ماده خشک باال تولید

با نسبت پا ین تر الکتات به استات کرد که  سیالژی

نشان دهنده این مطالب است که با افزایش ماده خشک 

 توده سیلویی تخمیر هتروالکتیک بر هموالکتیک غالب

 . (1111برناردز و همکاران، ) شودمی

و تاثیری بر غلظت اسید الکتیک افزودن مالس 

pH نداشته ولی باعث کاهش غلظت تک تک اسیدهای

این امر به افزایش اولیه در (. >11/1Pفرار گردید ) چرب

گردد که می میزان کربوهیدراتهای محلول در سیالژ

افت سریعتر تخمیر الکتیکی را حمایت کرده ولذا سبب 

pH  کاهش فعالیت سایر میکروارگانیزمهای بی هوازیو 

یابد می شده ولذا غلظت اسیدهای چرب فرار کاهش

نسبت افزودن مالس . (1111برناردز و همکاران، )

( >11/1Pالکتات به استات را در سیالژها افزایش داد )

یک تخمیر هموالکتیکی در نتیجه رکه نشان دهنده تح

 افزودن مالس است. با این حال اضافه کردن مالس

 .نداشتها مونیاکی سیالژآنیتروژن  تاثیری بر غلظت

اسید الکتیک و اسیدهای چررب فررار    غلظتافزودن ختن 

 pHه و در نتیجرره موجررب افررزایش میررزان را کرراهش داد

در افزایش مراده خشرک    چرا که( >11/1P) شدها سیالژ

هرای تولیرد کننرده    موجب کاهش فعالیرت براکتری  سیالژ 

برا محردود کرردن تخمیرر     تواند اسید الکتیک گشته و می

در  کرراهش اسرریدهای چرررب فرررار و اسرریدالکتیک سرربب

و  دنیزموافق با این نتایج (.1118)باکستون، سیالژ گردد 

با افزایش مقدار ماده که گزارش کردند  (1110)همکاران 

خشک تفاله چغندر نسبت به تیمار شراهد سرطوح اسرید    

داری کراهش  الکتیک، استیک و بوتیریک بره طرور معنری   
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نیز نتایج مشرابهی در   (0000)گوردون و همکاران یافت. 

ارتبا  با مقدار اسید الکتیک و محردود شردن تخمیرر در    

بره همرین دلیرل برا     تیمارهای با ماده خشک براال یافتنرد.   

چرب فررار و   هایافزودن مقادیر بیشتر ختن مقدار اسید

الکتات روند کاهشی داشت چرا که افزایش مراده خشرک   

الیرت  سیالژ به دلیل اضافه کردن خرتن باعرث کراهش فع   

گیاهی شرده و   هایکلستریدیوم ها، انتروباکترها و آنزیم

بهرر حرال    (.0001)ماک  یابدمی لذا وسعت تخمیر کاهش

تخمیر در اثر افزدن ختن مشابه با زمان افرزودن مرالس   

به سمت تخمیر هموالکتیک پیشرفت و نسبت الکترات بره   

 ،همچنرین (. >11/1Pاستات در سریالژها افرزایش یافرت )   

افزودن ختن بردلیل افرزایش مراده خشرک و ممانعرت از      

و گیراهی، غلظرت    اییباکتریر آنزیمهرای پروتئراز   فعالیت 

کراهش  قنرد  چغنردر نیتروژن آمونیاکی را در سیالژ تفاله 

پررروتئین خررام را بصررورت توانررد مرریایررن امررر داد کرره 

 پروتئین حقیقی برای دام نگهداری کند.

ژ تفالره چغنردر برا    بیشترین غلظت اسید الکتیک در سیال

درصرد مرالس و کمتررین     1ماده خشک پا ین و حراوی  

غلظت آن در سیالژ تفاله چغندر برا مراده خشرک براال و     

درصرد خرتن انردازه گیرری      01درصد مالس و  1حاوی 

های چرب فراردر سیالژ تفاله شد.  بیشترین غلظت اسید

چغندر برا مراده خشرک پرا ین و فاقرد مرالس و خرتن و        

ت آن در سیالژ تفاله چغندر با مراده خشرک   کمترین غلظ

درصرد خرتن انردازه     01درصد مرالس و   1باال و حاوی 

(، 0848گیری شد.  به طرور مشرابه اسردی و همکراران )    

( 0000( و اومانررا و همکرراران )1111اکسررو و همکرراران )

گزارش کردند که با افزودن مالس مقردار اسرید اسرتیک    

زیاد و مالس )غلظت کاهش یافت. ترکیب تفاله با رطوبت 

باالی کربوهیدرات محلول و رطوبت زیاد توده سیلویی( 

هرای تولیرد   احتماال باعث بیشرتر شردن فعالیرت براکتری    

کننده اسید الکتیک شده و کربوهیدرات محلول در آب را  

کننرد )باکسرتون و همکراران،    به اسید الکتیک تبردیل مری  

ر اسرید  تروان در مقردا  (. نتیجه ایرن فعالیرت را مری   1118

الکتیک باالتر و اسریدهای چررب فررار کمترر در سریالژ      

 تفاله چغندر پر رطوبت حاوی مالس مشاهده کرد.

نتایج آزمایش نشان داد که ماده خشک باالتر در سیالژ 

(. دلیل >11/1Pگردد )می pHتفاله چغندر باعث افزایش 

توان اینطور بیان کرد که با افزایش این افزایش را می

مقدار ماده خشک سیالژ در تفاله چغندر و محدود شدن 

تخمیر غلظت مجموع اسیدها کمتر از تیمارهای فاقد 

باالتری مشاهده  pHافزودنی بوده و لذا اسیدیته کمتر و 

(. با این حال افزودن مالس 1110خواهد شد )بوریاکو، 

تیمارها  pHری بر دادرصد ت ثیر معنی 1در سط  

( چرا که احتماالٌ مقدار کربوهیدرات < 11/1Pنگذاشت )

ای باال بوده است که محلول در آب تفاله چغندر به اندازه

مالس در این غلظت نتوانسته است بر میزان تخمیر 

( و اسالم و 1111ت ثیر داشته باشد. خان و همکاران )

ابهی ( نیز در آزمایش خود نتایج مش1110همکاران )

نشان داد  pHگزارش کردند. اثر متقابل مالس و ختن بر 

 pHکه پنج درصد ختن و پنج درصد مالس مناسبترین 

 را دارا است.

تفاله با ماده خشک بیشتر دارای مقادیر کمتر نیتروژن 

(. این نتایج احتماالٌ به دلیل >11/1Pآمونیاکی بود )

های گیاهی و محدود شدن پروتئولیز توسط آنزیم

ها به دلیل مقدار ماده خشک کاهش فعالیت کلستریدیوم

و  0000بیشتر در این تیمار بوده است )آلبرچت و ماک 

 (.0801محمدزاده 
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 قند )درصد از ماده خشک(اثرات ثابت سطوح مختلف ماده خشک، مالس و ختن بر خصوصیات تخمیری سیالژ تفاله چغندر -3جدول

 ماده خشک 

SEM 

 مالس  

SEM 

 ختن  

SEM 

 

 
01% 

 ماده خشک

01% 

 ماده خشک
P value  

1% 

 مالس

1% 

 مالس
P value  

1% 

 ختن

1% 

 ختن

01% 

 ختن
P value 

a41/04 b11/01 110/1 1110/1  11/01 01/00 111/1 1488/1  04/11a 01/18b 0/10c 801/1 اسیدالکتیک  1110/1 
a01/1 b01/4 040/1 1110/1  a11/1 b14/8 011/1 1110/1  1/01a 8/11b 8/11c 018/1 اسید استیک  1110/1 

a111/1 b881/1 141/1 1114/1  a111/1 b041/1 180/1 1110/1  1/101a 1/814b 1/100c 111/1 اسیدپروپیونیک  1110/1 
a10/1 b00/0 101/1 1110/1  a11/1 b001/1 010/1 1110/1  8/11a 0/10b 1/411c 008/1 اسید بوتیریک  1110/1 

a081/1 b104/1 111/1 1118/1  011/1 010/1 110/1 0101/1  1/080a 1/000b 1/101b 110/1 نیتروژن آمونیاکی  1114/1  

pH b00/4 a14/4 110/1 1110/1  18/4 14/4 110/1 4814/1  4/04c 4/10a 4/18b 100/1  1110/1 
a41/1 b41/1 048/1 1401/1  1/10b 8/08a 014/1 1110/1  1/11b 8/18a 8/14a 104/1 نسبت الکتات به استات  1111/1 

 

 اثرات متقابل ماده خشک، مالس و ختن بر خصوصیات تخمیری )درصد از ماده خشک( سیالژ تفاله جغندر قند -4جدول

 

   ماده خشک باال ماده خشک پایین
   پنج درصد مالس صفر درصد مالس پنج درصد مالس صفر درصد مالس

 SEM P value ختن %11 ختن  %1 ختن %1 ختن %11 ختن  %1 ختن  %1 ختن %11 ختن  %1 ختن  %1 ختن %11 ختن  %1 ختن 1%

 a41/01 b81/08 cd11/00 a10/04 b40/04 de01/0 bc14/08 e11/0 e14/0 ef04/0 d01/00 f11/1 181/1 1040/1 اسید الکتیک 
 a01/0 cd40/4 d10/8 b88/1 de80/8 d00/1 b01/1 c11/4 e01/8 c04/1 ef11/1 f81/1 841/1 1888/1 اسید استیک 

 a11/0 b180/1 c111/1 b111/1 c014/1 d11/1 b110/1 b118/1 cd080/1 bc441/1 d11/1 d11/1 011/1 1100/1 اسید پروپیونیک 
 a18/0 c10/0 c01/0 c10/0 cd011/1 de111/1 b10/1 c14/0 e011/1 c41/0 c81/0 e11/1 111/1 1110/1 اسید بوتیریک 
 c014/1 b080/1 bc011/1 b081/1 ab041/1 c001/1 a001/1 de111/1 e100/1 c001/1 cd111/1 c001/1 111/1 1108/1 کی نیتروژن آمونیا

pH b14/4 a41/4 a14/4 d08/4 a80/4 b11/4 c10/4 e11/4 cd11/4 d04/4 b11/4 bc14/4 110/1 1111/1 
 c10/0 b01/1 b11/8 b01/1 a80/4 b41/8 c44/0 c10/1 b01/8 c14/0 a48/4 b01/8 411/1 1811/1 نسبت الکتات به استات
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 رینتیجه گی

نتایج این تحقیق نشان داد که ماده خشک سیالژ تفاله 

چغندر در اثر افزودن ختن و همچنین مالس افزایش 

یافت و هر دو افزودنی بخوبی جلوی میزان شدید پس 

آب را خصوصا وقتی ماده خشک تفاله چغندر بسیار 

جاذبها سبب محدود شدن پایین بود گرفتند. افزودن این 

تخمیر و کاهش غلظت اسید الکتیک، اسیدهای چرب فرار 

و ازت آمونیاکی گشت که در نتیجه آن اتالف مواد 

توانند مغذی در سیالژ کم شده و لذا مواد مغذی می

 برای تخمیر در شکمبه یا روده حیوان ذخیره شوند. 

ها تخمیر الکتیکی را در سیالژ بعالوه این افزودنی

تحریک کرده و نسبت الکتات به استات را افزایش دادند. 

 01در نهایت با توجه به اثرات منفی سطوح باالی ختن )

درصد( بر میزان پروتئین خام و گوارش پذیری سیالژ 

 01قند با گردد از تفاله چغندرتفاله چغندرقند، توصیه می

درصد  1درصد مالس و  1درصد ماده خشک بهمراه 

 و کردن استفاده گردد.ختن جهت سیل
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Abstract 

The aim of this study was improving chemical and fermentation properties of wet sugar beet pulp 

silage using molasses and pith. Wet sugar beet pulp with two different dry matters (10 and 15%) 

treated with sugar cane pith (with the commercial name "Khotan" as a moisture absorbent) at 0, 5, 

and 10% and molasses at 0 and 5% levels and then ensiled for 90 d. In this experiment 12 

treatments in 4 replicates and 48 laboratory silos were analyzed in a completely randomized 

factorial design. Using high dry matter sugar beet pulp produced silages with higher digestibility 

and pH but lower lactic acid, volatile fatty acids and ammonia-nitrogen concentrations (P<0.05). 

Molasses resulted in an increase in dry matter (DM) and a decline in neutral detergent insoluble 

fiber (NDF), acid detergent insoluble fiber (ADF) and volatile fatty acids (VFA) concentrations 

(P<0.05). Molasses did not have any significant effects on lactic acid or pH but increased (P<0.05) 

lactate to acetate ratios of silages. Application of pith resulted in an increase of DM, NDF and ADF 

concentrations and a decline of crude protein (CP) and ammonia-nitrogen (P<0.05). Pith also 

reduced lactic acid and volatile fatty acids concentration and increased pH and lactate to acetate 

ratios (P<0.05). Application of pith dramatically reduced waste water production (P<0.05). 

Application of molasses resulted in an increase in DM digestibility of sugar beet pulp silage but a 

reduction was occurred when pith was used (P<0.05). Application of molasses and pith inhibited 

fermentation rate and increased pH values of silages due to lactate and volatile fatty acids 

production (P<0.05). Finally, due to positive effects of molasses on digestibility and fermentation 

pattern, negative effects of pith on CP, digestibility and fermentation rate, and positive effects of 

pith on fermentation pattern and reduction in waste water production, it is recommended to produce  

sugar beet pulp silage by treating 15% DM wet sugar beet pulp with 5% molasses and 5% pith.  
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