
 

 

 

 

 
 

های کیفی سیلو در  ارزیابی عملكرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی

 (.Vicia sativa L) ای خوشه گل( و ماشک .Avena sativa L) کشت مخلوط یوالف
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 چكيده

 و( .Avena sativa L) ییوالف  مخلیوط  کگیت  در سیالژ و  لوفهی کیف وی کم  ملکرد بری برر مختلفی ها نس ت اثری بررسمنظور  به

 گلکایهیان  تحقیقیاتی   مزر ی  در تکرار چهار با تصادفی کامل های بلوک طرح صورت به زمایگی  (.Vicia sativa L) ای خواه گل مااک

 ایامل   زمایگیی  تیمارهیای . انجیام گرفیت   1390-91 زرا ی سال در اصفهان استان ط یعی منابع و کگاورزی قیقاتحت مرکز به وابسته

 های نس ت روش به( یوالف – ای خواه گل ااک)م 0:100و  20:80، 40:60، 50:50، 60:40، 80:20، 100:0 کااتمختلف  های س تن

 ینئپیروت  سییلو،  مادۀ خگک زمین، برابری نس ت خگک، و تر  لوف   ملکرد صفات که داد نگان واریاند تجزی  نتایج. بود جایهزینی

، اتانول جز به سیالژ اسیدی اویندۀ در نامحلول الیاف خنثی،ۀ اویند در نامحلول الیاف استیک، اسید الکتیک، اسید بوتیریک، اسید خام،

تین در   72/15و  88/62 بیا  ترتیب به خگک و تر  لوف   ملکرد بیگترین طوری که به گرفتند، قرار برری مختلف های نس ت تأثیر تحت

 الکتیک اسید و بوتیریک اسید خام، پروتئین. بیگترین مقدار  مد دست به یوالف و ای خواه گل مااک 40:60های برری  هکتار از نس ت

 را اسیتیک  اسید حجم بیگتریننیز  یوالفای و  خواه مااک گل 20:80 برری نس ت. بود ای خواه گل مااک کگتی تکمتعلق به تیمار 

 سیط   در کیفیی  لحیاظ  از و  ملکرد بیگترین اراید کهای و یوالف است  خواه مااک گل 40:60 نس ت برری نس ت بهتریند. بو دارا

 است. ق ولی قابل

 های برر. پایداری تولید، سیالژ، کگاورزی پایدار، لهوم، نس ت ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

تیرین کگیت مخلیوط     ترکیب گون  لهوم و غلیه، معمیول  

هیای مخلیوط موفیق در سراسیر      است که در اغلب کگت

 لوف  غیالت،  ملکیرد میادۀ    [. 6اود   جهان استفاده می

خگک زیاد و مقدار پروتئین کمی دارنید و بیا توجیه بیه     

هیا   تیوان از لهیوم   های پروتئینی، می های زیاد مکمل هزینه

[. سیالژ من یع  5دلیل دااتن پروتئین زیاد، استفاده کرد   به

مهمی از انرژی، کاروتن و  ناصر معدنی و تنها راه ذخیرۀ 

هیا و در   افیزای  اایتهای دام    لوف   بدار است که س ب

اود و اگر کیفیت خیوبی   نتیجه افزای  مصرف  لوفه می

[. 3هنهام مصرف، بدون تلفات خواهد بود   دااته بااد به

کیافی بیرای   تعداد زیادی از گیاهان دارای قندهای گیاهی 

ایین  اند، ولی حجم پروتئین کمی دارند که تخمیر مناسب

نیامیم. همچنیین، گیاهیان    یای می   لوفیه گیاهان را غالت 

ای هم وجیود دارنید کیه حجیم پیروتئین زییادی       لهومینه

دارند، ولی حجم قند  نهیا بیرای تخمییر مناسیب سییالژ      

 [. 14ناکافی است  

بر اینکه هر دو  در کگت ترکی ی لهوم و گراس،  الوه

مغری کربوهییدرات و پیروتئین وجیود دارد، دیهیر      مادۀ

که  طوریکند، بهدا میی ود پخصوصیات کیفی  لوفه نیز به

مخلوط  ملکرد کیفی کگت در  زمایگی با هدف بررسی 

در کیل  لوفی  تولییدی     NDFذرت و نخود بیان اد کیه  

ای  رو، ترکیب لهوم بیا ذرت  لوفیه  یابد. از اینمیکاه  

را کیاه  دهید کیه     ADFو  NDFهیای   تواند غلظت می

در  زمایگی [. 12 لوفه است  دهندۀ افزای  جر   نگان

 لوف  کگت مخلوط ذرت و  منظور ارزیابی کیفی دیهر، به

ای، ای در  خوایه  چند لهوم )گاودانه، لوبیا، ماایک گیل  

برسیم( بیان اد که  ملکرد پروتئین خام، مادۀ خگیک و  

مخلوط، نس ت وسیل  کگت  ذرت به مقدار خاکستر  لوف 

و  NDFطور معناداری محتیوای  کگتی افزای  و به به تک

ADF  هضم  لوفه افیزای   کاه  یافت؛ بنابراین قابلیت

 [. 10پیدا کرد  

مخلیوط بهیارۀ ای در برسییم و      در  زمایگی با کگت

و  90، 60، 30های مختلف یوالف )صفر، یوالف در تراکم

بوته در هر متر مربع(، با افیزودن ای در برسییم بیه      240

فیت.  یا( افزای  NDF, ADF, CP لوفه )یوالف، کیفیت 

این امر ممکن است س ب افزای  مصرف و قابلیت هضم 

[. بررسی کگیت  17 لوفه برای تقویت باروری دام اود  

نگان داد که نسی ت   ای خواه گلمخلوط یوالف و مااک

درصید ییوالف بیا     45ای و  خوایه  درصد مااک گیل  55

نهیاده،  ملکیرد  لوفی  بیگیتری را نسی ت بیه        کاربرد کم

 [.  11تولید کردند   ای خواه ک گلکگتی یوالف و ماا تک

هیای کاایت    هدف پ وه  حاضر، ارزیابی اثر نس ت

مختلف بر  ملکرد  لوفه و نس ت برابری زمین و برخیی  

کیفی سیلو در کگت مخلوط یوالف و مااک های وی گی

 کگتی این گیاهان است. ای در مقایسه با تک خواه گل

 

 ها مواد و روش. 2

کامیل تصیادفی بیا     هیای  رح بلوکصورت ط این  زمای  به

 مرکیز  بیه  وابسته گلکایهان تحقیقاتی  مزر  درچهار تکرار 

در سیال   اصیفهان  استان ط یعی منابع و کگاورزی قیقاتحت

مورد بررسیی ایامل    اجرا اد. تیمارهای 1390-91زرا ی 

های ییوالف   کگتی چنین تکمختلف و هم برری پنج نس ت

کیلوگرم  200 ررها در مقادیربودند. ب ای خواه و مااک گل

در هکتیار بیرای   کیلیوگرم   100و  ییوالف  بیرای  در هکتار

تیمارهای  زمایگی اامل  .ادند توزیع ای خواه مااک گل

(، 2)تیمییار  80:20(، 1)تیمییار  100:0کااییت ی هییا نسیی ت

(، 5)تیمییار  40:60(، 4)تیمییار  50:50(، 3)تیمییار  60:40

ای  خوایه  مااک گلاز ( 7ار )تیم 0:100(، 6یمار )ت 20:80

هر کرت  زمای   ی جایهزینی بود.ها نس تروش  یوالف به
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 ردیفیی  بیین   و فاصیل  متر 5طول  کاات بهردیف  10 اامل

ی هیا  هایری بودن دان  بود. برداات در مرحل متر سانتی 20

تخمیین پارامترهیای میورد     منظور بهیوالف صورت گرفت. 

بیا  مییانی،  از خطوط ات بردابررسی برای  لوفه و سیالژ، 

صورت ای  با ر ایت اثر حاایهو مترمربع  دوسطحی معادل 

ییوالف و    لوفی  برای سیلو کردن مخلوط گییاهی،   گرفت.

توسیط چیاپر خیرد و بیا اسیتفاده از      ای  خوایه  گیل  مااک

ای به تعداد تیمار در تکیرار سییلو   سیلوهای  زمایگی کیسه

ق نههیداری اید.   گیری در دمیای اتیا  و تا هنهام نمونه اد

سا ت و  48مدت  بهوسیل   ون  مادۀ خگک سیالژ به مقدار

. پروتئین خام [18اد   گراد تعیینسانتی  درج 55در دمای 

AOACبا روش ذکراده در 
روش   وسیل  و به 2000سال  1

 ۀگییری دییوار   . بیرای انیدازه  [9  تعیین اید  2میکرو کلدال

-ون »روش لولز از سی  سلولی بدون همیی  ۀسلولی و دیوار

تعیین اسیدهای چر   منظور به. [19  استفاده اد 3«سوست

 نوان اسیید اسیتاندارد    کروتونیک به اسیداز  ،(VFA) 4فرار

استفاده اد.  5گازی توگرافیامودستهاه کر و از [16  داخلی

-روش  ۀوسييیل  و اتييانول بيي   الكتیييک اسييیدهمچنییین، 

 گییری انیدازه  برای اندازه گیري شدند. گازي كروماتوگرافي

 منظیور  بیه اسیتفاده اید.    6کلدال  مونیاکی از روش نیتروژن

، کگیتی  تیک بیه  مخلیوط نسی ت    ارزیابی سودمندی کگت

  لوفی  برای  ملکرد  7(LER)زمین نس ت برابری  ااخ 

گیری ااخ  نسی ت  تر و خگک محاس ه اد. برای اندازه

 :[13  زیر استفاده اد  برابری زمین از رابط

                                                           
1. Association of official analytical chemists  
2. Kjeltec Auto 1030 Analyzer, Sweden 

3 . Van Soest 

4 . Volatile Fatty Acid 

5. Crompak, Model CP 9002., Netherlands 

6. Kjeltec 1030 Auto analyzer 

7. Land Equivalent Ratio 
8. Duncan, s Multiple Range Test 

(1) LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb) 

 ترتیب بییانهر  ملکیرد هیر    به Yba و Yab در این رابطه،

 Ybb و Yaaو  ،در کگیت مخلیوط   bو  aی هیا  هیک از گونی 

در کگییت  bو  aی هییا ه ملکییرد گونییبیییانهر  ترتیییب بییه

 هیا  مییانهین  مقایسی  و  هیا  هوارییاند داد  تجزی  .اند خال 

  میاری  افیزار  ای دانکن با اسیتفاده از نیرم   روش چنددامنه به

SAS   هیا از   ایکل  و بیرای رسیم  گرفت نجام ( ا1/9)نسخ

 اد. استفاده اکسل افزار نرم

 

 نتایج و بحث .3

 . عملكرد علوفۀ تر1. 3

طور  که  ملکرد  لوف  تر به نتایج تجزی  واریاند نگان داد

ای مختلف بیرری قیرار   ه نس ت ثیرأمعناداری تحت تبسیار 

نگیان داد  ها . مقایس  میانهین(1)جدول  (P≤01/0) گرفت

ای در  خوایه  گیل  که افزای  نس ت برر یوالف بیه ماایک  

 ،به افزای   ملکرد  لوفی  تیر منجیر اید     ،کگت مخلوط

تین   88/62معیادل  طوری که بیگترین  ملکرد  لوف  تر  به

 مااک درصد 40 ودرصد یوالف  60تیمار  برایدر هکتار 

 80 دست  مد که تفاوت معناداری بیا تیمیار   ای به خواه گل

. ای نداایت  خوایه  گیل  درصد مااک 20 ودرصد یوالف 

 کمترین  ملکرد  لوف  تیر نییز مربیوط بیه تیمیار ماایک      

(. 1ایکل  تن در هکتار بیود )  1/25با خال   ای خواه گل

یوالف  تودۀ زیست بودن دلیل بیگتر تواند به این موضو  می

، اختالفییات همچنییین وای  خواییه گییل ت بییه مااییکنسیی 

در کگت مخلیوط  اده بااد.   مورفولوژیکی دو گون  کگت

ای بیگیترین  ملکیرد زمیانی     خوایه  گیل  یوالف و ماایک 

از  زییادی مخلیوط دارای نسی ت    که کگت  ید دست می به

 [.15 بااد برر یوالف 
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 تر علوفۀعملکرد  بر ای هخوش گل یوالف و ماشک مختلف بذری یها نسبتاثر . 1شکل 

 

 ای خوشه گل كشت مخلوط یوالف و ماشک علوفۀ عملکرد ی مختلف بذری برها نسبتواریانس اثر  تجزیۀ .1 جدول

 اتمن ع تغییر
  مربعات میانهین

  ملکرد  لوف  خگک تر  ملکرد  لوف   زادی  درج

 بلوک

 تیمار

 خطا

 )%( ضریب تغییرات

3 

6 

18 
_ 

53/13 
 **26/620 

4/9 

24/6 

61/0 
** 35/50 

68/0 

09/7 

  .درصد 1 و 5 احتمال ترتیب معنادار در سط  به: ** و *

 
 خشک  علوفۀعملکرد  بر ای خوشه گل یوالف و ماشک مختلف بذری یها نسبتاثر  .2 شکل

 

  لوفی  ی بیر  ملکیرد   معنیادار  ثیرأهای برری تی  نس ت

. (1 )جییدول دااییت درصیید 1خگییک در سییط  احتمییال 

  لوفی  کیه بیگیترین  ملکیرد     نگان داد ها میانهین مقایس 

 60مربوط به نسی ت بیرری    (تن در هکتار 72/15) خگک

بیود کیه    ای خوایه  گیل  درصد ماایک  40 ودرصد یوالف 

 20 ودرصید ییوالف    80ی با نس ت بیرری  معنادارتفاوت 

 کمتیرین  ،همچنیین  .نداایت  ای خوایه  گیل  درصد مااک

 کگیتی  تیک از  (تارتن در هک 95/4)خگک   لوف  ملکرد 

 (.2 اکل) حاصل اد ای خواه گل مااک
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  نسبت بذري
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 . عملكرد علوفۀ خشک2. 3

مخلیوط   سیودمندی کگیت   ارزیابی  ملکرد و ااخ  در

مخلوط  کگت کهاده است  بیان ای خواه گل مااک وجو 

نور،    و  نظیرمنابع موجود  از بهترۀ دلیل استفاد  گیاه به دو

بیگیتری   دارای  ملکیرد ، اه کگتی به تک مواد غرایی نس ت

مختلیف   بیرری  های نس ت بررسی اثرهمچنین، [. 1 است 

 ملکرد  یوالف برو ای  خواه گل مخلوط مااک کگت در

 بیگیترین  ،اول سیال  درنان داد کیه   خگک کیفیت  لوف  و

 از نس ت برری( هکتار در تن 46/10) ملکرد مادۀ خگک 

دست  بهی ا خواه گل درصد مااک 25یوالف و  درصد 75

 [.4   مد

 

 ننسبت برابری زمي. 3. 3

درصید   50براساس این ایاخ  ارزییابی، نسی ت بیرری     

مسیاوی   LERدرصد ییوالف بیا    50ای و  خواه مااک گل

در باالترین سیط  قیرار گرفیت و نسی ت بیه روش       47/1

محصول داات و نس ت بیرری   درصد اضافه 47کگتی  تک

 LERالف با درصد یو 80ای و  خواه درصد مااک گل 20

، کمتییرین نسیی ت برابییری زمییین را در بییین 22/1مسییاوی 

نس ت برابری زمین در (. 2های برری داات )جدول  نس ت

. این افزای   ملکرد دست  مد تیمارها بیگتر از یک به هم 

براساس نس ت برابیری زمیین ممکین اسیت تحیت تیأثیر       

مزایای کگت مخلیوط بااید. افیزای   ملکیرد در کگیت      

هییای  تییأثیر اخییتالف مورفولییوژیکی گونییه مخلییوط تحییت

 اده و استفادۀ بهینه از  وامل محیطی است.  کگت

 

 سيال  مادۀ خشک. 4. 3

های برری بر مادۀ خگک سیالژ در سط  احتمال  اثر نس ت

. مقایس  مییانهین  ملکیرد   (3)جدول  معنادار اد درصد 1

داد نگیان   های مختلف بیرری  مادۀ خگک سیالژ در نس ت

درصید میادۀ    69/23 بیا  رین  ملکرد میادۀ خگیک  که بیگت

درصید   77/19 ن بیا  یوالف و کمترین  کگتی از تک خگک

دسیت   بیه  ای خواه گل کگتی مااک نیز از تک مادۀ خگک

یوالف و دیهر  کگتی ذکر است که بین تک اایان مد. ال ته 

(. 3ایکل  های برری تفاوت معناداری مگاهده نگد ) نس ت

با جزء غله )یوالف( مرت ط دانسیت   توان این موضو  را می

 که به افزای   ملکرد مادۀ خگک سیالژ منجر اد.

 
 . نسبت برابری زمین برای عملکرد علوفۀ تر در كشت مخلوط2جدول 

 های برری نس ت
 نس ت برابری زمین کگتی نس ت  ملکرد در تک

 یوالف ای خواه گلمااک مخلوط

 23/1 93/0 30/0 2تیمار 

 25/1 94/0 31/0 3تیمار 

 47/1 11/1 36/0 4تیمار 

 29/1 97/0 32/0 5تیمار 

 22/1 92/0 30/0 6تیمار 
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 ایخوشهگل كشت مخلوط یوالف و ماشک كیفی سیالژ ی مختلف بذری بر خصوصیاتها نسبتواریانس اثر  تجزیۀ .3 جدول

 اتمن ع تغییر
  درج

  زادی

 میانهین مربعات

مادۀ 

 خگک

پروتئین 

 خام
NDF ADF 

اسید 

 استیک

اسید 

 بوتیریک

اسید 

 الکتیک
 اتانول

 01/0 029/0 003/0 004/0 6/6 94/5 07/1 05/4 2 بلوک

 13/0 09/1** 017/0** 38/0** 5/28** 08/48** 93/5 ** 93/5** 6 تیمار

 07/0 13/0 0024/0 02/0 88/2 26/3 13/1 63/0 12 خطا

 ضریب تغییرات

)%( 
 47/3 5/12 9/2 54/4 64/4 71/16 6/15 32/23 

 .درصد 1 و 5 احتمال ترتیب معنادار در سط  به: ** و * 

 

 

 مادۀ خشکعملکرد  بر ای خوشه گل یوالف و ماشک مختلف بذری یها نسبتاثر  .3 شکل

 

 پروتئين خام. 5. 3

ثیر أ( تحییت تییP≤01/0معنییاداری ) طییور پییروتئین خییام بییه

 مقیدار ین . بیگیتر (3)جیدول   های برری قرار گرفت نس ت

بییه  مربییوط درصیید مییادۀ خگییک( 87/10) پییروتئین خییام

درصید   55/5) و کمترین  ن ای خواه گل کگتی مااک تک

(. 4ایکل  ییوالف بیود )   کگیتی  مربوط به تکمادۀ خگک( 

کگیت مخلیوط    در ای خواه گل افزای  نس ت برر مااک

کیه  مستقیم داایت    با افزای  پروتئین خام در سیالژ رابط

هیای   پروتئین خام در گونیه  زیاد مقداردلیل  به ممکن است

 ماایک  ولهومینه بااید. بررسیی کگیت مخلیوط ییوالف      

مکزیک نگیان  خگک  منظور سیالژ در فصل ای به خواه گل

 پیروتئین دارای ای،  خوایه  گیل  ماایک  وسیالژ یوالف  داد

 دهنیدۀ  خود نگان کهبود  ذرت به سیالژ بیگتری نس ت خام

 .[7  وم و غله استکگت مخلوط له سودمندی
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 پروتئین خام عملکرد ای بر خوشه گل یوالف و ماشک مختلف بذری های اثر نسبت. 4 شکل

 

 (NDF). الياف نامحلول در شویندۀ خنثی 6. 3

ثیر أهای برری تی  نس ت دهدمینتایج تجزی  واریاند نگان 

)جیدول  رد دا درصد 1در سط  احتمال  NDFمعناداری بر 

که با افیزای  بیرر ییوالف     نگان دادها نهین. مقایس  میا(3

 در میواد  NDF یاای، محتیو  خواه گل نس ت به برر مااک

طیوری کیه بیگیترین و کمتیرین      سیلویی افزای  یافت، بیه 

کگیتی   ییوالف و تیک   کگیتی  ترتیب از تیک  به NDFمقدار 

. این امر ممکین  (5اکل دست  مد ) ای به خواه گل مااک

گییاه ییوالف بااید کیه سی ب       تر بودن دلیل فی ری است به

اود مقدار الییاف نیامحلول در ایویندۀ خنثیای سییالژ       می

نتیایج  کگتی یوالف نس ت به دیهر تیمارها بیگتر بااد.  تک

 با هدف بررسی کگتی که با نتایج  زمایگپ وه  حاضر 

منظیور سییالژ در    ای بیه  خواه گل مااک ومخلوط یوالف 

تایج تحقیقی در و همچنین ن[ 7 انجام گرفت  خگک فصل

هیای کیفیی سییلو در کگیت      زمین  ارزیابی برخیی وی گیی  

 .[2رد  مطابقت دامخلوط یونج  یکساله و جو بهاره، 

 
 NDF محتوای  ای بر خوشه گل یوالف و ماشک مختلف بذری های نسبتاثر  .5 شکل
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 (ADF. الياف نامحلول در شویندۀ اسيدی )7. 3

دارای  سیییالژ ADFای میییزان هییای بییرری بییر اثییر نسیی ت

مقایسی  مییانهین   . (3)جدول ( ≥01/0Pاختالف معنادارند )

ADF کیه   دادنگیان   هیای مختلیف بیرری    سیالژ در نس ت

از  درصید میادۀ خگیکADF (12/40    )محتیوای   بیگترین

درصید   40و  ای خوایه  درصد مااک گل 60نس ت برری 

درصد مادۀ  53/32) سیالژ ADFمحتوای و کمترین  یوالف

 (.6ایکل  ) دسیت  مید   بیه  یوالف کگتی از تک نیز خگک(

کیفیت سییالژ تیأثیر   نگدنی که بر  بنابراین مواد گیاهی هضم

اسیت.   ای خوایه  گرارند، در یوالف بیگتر از مااک گل می

کمتیری   ADFدارای  ای خوایه  سیالژ یوالف و مااک گیل 

 سودمندی کگت  دهندۀ نس ت به سیالژ ذرت است که نگان
 

وری بهتیر   غله است و همچنین س ب بهیره مخلوط لهوم و 

 [.7دام از خوراک مصرفی خواهد بود  

 

 . اسيد استيک8. 3

هیای   ثیر نس تأطور معناداری تحت ت به مقدار اسید استیک

مقایسی    .(3)جدول ( P≤ 01/0) مختلف برری قرار گرفت

ها نیز نگان داد کیه بیگیترین مقیدار اسیید اسیتیک       میانهین

درصد یوالف  80ک( از نس ت برری درصد مادۀ خگ 9/3)

ای حاصیل اید. از طیرف     خوایه  درصد مااک گیل  20و 

کگییتی مااییک   دیهییر، کمتییرین مقییدار  ن نیییز از تییک   

  یارت دیهیر، بیا     (. بیه 7دست  مد )ایکل   به ای خواه گل

افزای  نس ت یوالف در سیالژ، مقیدار اسیید اسیتیک نییز     

 روند تقری اً افزایگی یافت.

 
 ADFمحتوای  ای بر خوشه گلهای بذری مختلف یوالف و ماشک بتنساثر  .6 شکل

 
 ی اسید استیکامحتو ای بر خوشه گل یوالف و ماشک مختلف بذری های نسبتاثر . 7 کلش
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 . اسيد بوتيریک9. 3

در سط  اسید بوتیریک ثیر معناداری بر أهای برری ت نس ت

مقایسی   از سوی دیهر، . (3)جدول  داات درصد 1احتمال 

 کییه بییا افییزای  بییرر مااییک  نگییان داد هییا نیییز میییانهین

در  مقدار اسید بوتیرییک یوالف،  نس ت به برر ای خواه گل

کمترین  طوری که بیگترین و سیلویی افزای  یافت، به مواد

 کگییتی مااییک ترتیییب از تییک بییهمقییدار اسییید بوتیریییک 

 یوالف کگتی تک و درصد مادۀ خگک( 43/0) ای خواه گل

بنیابراین   (.8اکل دست  مد ) به ادۀ خگک(درصد م 21/0)

ای خود س ب بروز تخمیر  خواه مقاومت بافری مااک گل

 ثانویه و درنتیجه تولید اسید بوتیریک بیگتر اده است.
 

 . اسيد  کتيک10. 3

سیالژ در سط   مقدار اسید الکتیک های برری بر اثر نس ت

هیا  ین. مقایس  میانه(3)جدول  معنادار اد درصد 1احتمال 

کگیتی   نگان داد که بیگترین مقیدار اسیید الکتییک از تیک    

درصد مادۀ خگیک( و کمتیرین    25/3ای ) خواه مااک گل

درصد یوالف و  80درصد مادۀ خگک( از  62/1مقدار  ن )

دسیت  مید کیه تفیاوت      بیه  ای خواه درصد مااک گل 20

رو  (. ازایین 9کگتی یوالف نداایت )ایکل    معناداری با تک

ای )گونی  لهیوم(، تخمییر     خوایه  مااک گیل کگتی  در تک

گیرد و در نتیجه، اسید الکتییک بیگیتری    مؤثرتری انجام می

 انجامد.     اود که به افزای  کیفیت سیلو می تولید می

 
 ی اسید بوتیریکامحتو ای بر خوشه گل یوالف و ماشک مختلف بذری یها نسبتاثر . 8 شکل

 
 سیالژی اسید الكتیک امحتو بر ای خوشه گل الف و ماشکیو مختلف بذری یها نسبتاثر  .9شکل 
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 سیالژی اتانول امحتو بر ای خوشه گل یوالف و ماشک مختلف بذری یها نسبتاثر  .10 شکل

 

 . اتانول11. 3

های برری تأثیر معناداری بیر محتیوای اتیانول میواد      نس ت

. با این حال، بیگترین و کمترین (3)جدول سیلویی نداات 

ای  خوایه  کگتی مااک گیل  ترتیب از تک اتانول به محتوای

درصیید  80درصیید مییادۀ خگییک( و نسیی ت بییرری  55/1)

درصید میادۀ    9/0ای ) خواه گل درصد مااک 20یوالف و 

دهنیدۀ   (. وجود اتانول نگان10دست  مد )اکل  خگک( به

فعالیت مخمرهاست که سهمی در تولیید اسیید، حاصیل از    

رها قندها را به الکل ت یدیل  فعالیت تخمیراان ندارند. مخم

کنند و ممکن است اسید الکتیک را نیز مورد متابولیسیم   می

قرار دهند که س ب افزای  اسیدیته و در نتیجیه ناپاییداری   

تواند محیرک   اود. سطوح باالی کربوهیدرات می سیالژ می

[ کیه بیا   8تولید اتانول توسط مخمرها در سییالژها ایود    

رو، مقیادیر   نداایت. ازایین   نتایج تحقییق حاضیر مطابقیت   

دلییل فعالییت    چگمهیر اتانول در این سیالژ ممکن است به

های تخمیرکنندۀ غیرهمهن هوازی در طول مراحیل   باکتری

اولی  فرایند سیلو کردن بااد که امکیان دارد اتیانول تولیید    

 کند.

 

 گيری نتيجه. 4

با توجه به هدف تحقیق حاضر )بررسیی  ملکیرد کمیی و    

و سیییالژ کگییت مخلییوط یییوالف و مااییک  کیفییی  لوفییه

ای(، نتایج نگان داد که  ملکرد کمی  لوفه )تر و  خواه گل

های کیفی سیلو در کگت مخلوط یوالف  خگک( و وی گی

های مختلف برری  ای تحت تأثیر نس ت خواه و مااک گل

درصید ماایک    40درصد یوالف و  60قرار گرفت و تیمار 

تیر  وفه و سییالژ باکیفییت  ای از  ملکرد بیگتر  ل خواه گل

مند بود. همچنین براسیاس نسی ت برابیری زمیین کیه      بهره

کاربرد فراوانی در مقایس  کگت مخلیوط دو گونی  گییاهی    

کگتی  نها دارد، کگت مخلوط  نها در مقایسه  نس ت به تک

 کگتی این دو گون  گیاهی، برتر بود. با تک
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