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چكيده
اين مطالعه با هدف تعيين تركيب شيميايی ،خصوصيات سيلويی ،قابليت هضم و فراسنجههای توليد گااز بارونتنای ضاايعات زعفاران
(شامل گلبرگ و پرنم) قبل و بعد از سيلو شدن انجام شد .تيمارهای آزمايشی (با  0تکرار) شامل  )0ضايعات زعفران قبل از سيلو شادن)2 ،
سيلاژ ضايعات زعفران بدون افزودنی )5 ،سيلاژ حاوی  51/99درصد ضايعات زعفران 5/02+درصد سبوس گندم (وزنتار) )0 ،سايلاژ حااوی
 55/70درصد ضايعات زعفران 1/20+درصد سبوس گندم (وزنتر) )0 ،سيلاژ حاوی  97/0درصد ضايعات زعفران  02/0+درصد سبوس گندم
(وزن تر) )1 ،سيلاژ حاوی  70درصد ضايعات زعفران  20+درصد سبوس گندم (وزنتر) ،و  )7سيلاژ حاوی  01درصاد ضاايعات زعفاران01+
درصد سبوس گندم (وزن تر) بود .تجزيهی آماری دادهها در قالب طر كاملاع تصادفی انجام شد .تيمار  2بهدليال كپاکزدگای و نسابندگی
زياد ،از كيفيت ظاهری و بوی مناسبی برخوردار نبود ،ولی افزودن سبوس گندم بويژه در سطو بالاتر (تيمارهای  0 ،0و  )1منجر به افازايش
كيفيت سيلاژ ضايعات زعفران شد .تركيب شيميايی تيمارهای آزمايشی (ماده خشاک  01/01-00/57درصاد وزن تاازه ،اليااف ناامحلول در
شويندهی خنعی  02/95-27/50درصد ،الياف نامحلول در شويندهی اسيدی  7/25-00/00درصد ،پروتئين خام  00/99-00/17درصد ،نربی
خام  0/05-0/77درصد و خاكستر  0/95-00/02درصد وزن خشک) متفاوت بود .در بين تيمارهای آزمايشی ،بيشترين مقدار الياف ناامحلول
در شويندهی خنعی و اسيدی (بهترتيب  27/50و  00/00درصد) در تيمار  7مشاهده شد .كمترين مقدار  pHو بيشترين غلظت اسيد لاكتياک،
اسيد استيک ،حجم گاز توليد شده در زمانهای  02و  20ساعت و ثابت نرخ توليد گاز در تيمار  7مشاهده شد .قابليات هضام حقيقای مااده
خشک از  71/51درصد برای تيمار  2تا  75/50درصد برای تيمار  0متغير بود .در مجموع ،ضاايعات زعفاران پايش از سايلو شادن از ارزن
تغذيه ای مناسبی برخوردار بود ،و سيلو كردن بدون افزودنی موجب كاهش كيفيت آن شد .به هر حال ،سيلو كردن اين ضاايعات مخلاوط باا
سبوس گندم بهعنوان يک مادهی جاذب رطوبت امکانپذير بود بدون آنكه تأثير منفی بر برخی پارامترهای تغذيهای داشته باشاد .از لحااظ
كيفيت ظاهری ،بو ،عدم كپکزدگی و خصوصيات تخميری محي سيلو ،بهترين شراي در تيمار  7مشاهده شد.
كلمات كليدي :تركيب شيميايی ،تخمير برونتنی ،سبوس گندم ،سيلاژ ،گلبرگ و پرنم زعفران
 -0استاديار گروه علوم دامی ،مجتمع آموزن عالی تربتجام ،تربتجام ،ايران
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درصد گلبارگ و كاسابرگ 0/55 ،درصاد پارنم و  7/10درصاد

استان خراسان رضوی در اقليم خشاک و نيماهخشاک قارار

كلاله و خامه میباشد ( .)Hemmati Kakhki, 2001كلاله پس

گرفته است .با وجود محدوديت شديد منابع آب موجود در منطقه

از جداسازی از گال ،خشاک و باه باازار ارساال مایگاردد ،اماا

و پيشبينی خشکسالی در آينده ،احتمال كمبود مناابع علوفاهای

باقيماندههای گل زعفران شامل كاسبرگ ،گلبرگ ،خامه و پرنم

كه قبلاع از طريق آبی كشت میشدند ،دور از انتظار نخواهاد باود.

بهعنوان محصولات جانبی بر جای میماند كاه ساالانه در حادود

بنابراين ،شناسايی و استفاده از ضاايعات كشااورزی كاه بتوانناد

 050000تن كاسبرگ و گلبرگ و  05505/70تن پرنم از آنهاا

بخشی از نياز خوراک دام را تأمين نمايند ،ضاروری میباشاد .در

حاصل میگاردد ( .)Hemmati Kakhki, 2001ايان ضاايعات

صورت استفاده از اين خوراکهای غيرمعمول ،علاوه بار كااهش

اگرنه حاوی مقادير قابل ملاحظهای تركيبات باارزن مایباشاند

هزينههای خوراک دام ،مشکلات زيست محيطی ناشای انباشات

اما در حال حاضر بدون استفاده در محي زيست رها میشوند .با

آنها نيز كاهش خواهد يافت .از جمله ضايعات ارزشامند موجاود

مصرف در تغذياهی دام میتاوان از هادررفت ايان پساماندهای

در اين منطقه میتوان به گلبرگ و پرنم زعفران اشاره نمود.

باارزن جلوگيری نمود .گلبرگ زعفران پتانسيل نسابتاع مناسابی

زعفااران ( )Crucus sativus L.گياااهی تااک لپااهای از

برای تغذيهی دام دارد ،بهطوریكه غلظت پروتئين خام آن برابار

خانوادهی زنبقيان است كه از جنبهی گياهشناسی ،نرخه زنادگی

 00/00درصد ماده خشک ،و تجزيهپذيری بخش سريع تجزيهی

را طی يکسال تکميل میكند ولی از نظار زراعای ،گيااهی نناد

ماده خشک گلبرگ زعفران برابار  10/50درصاد گازارن شاده

ساله تلقی میگاردد ( .)Fallahi & Mahmoodi, 2018وجاود

است ( .)Alipour et al., 2016در مطالعاهی ديگاری ،غلظات

تركيباتی همچون كروسين ،پيکروكروسين و سافرانال در زعفران

سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،مس ،آهن ،منگنز ،روی و فسافر موجاود

باعث شده كه از آن بهعنوان يک رن دهناده و طعامدهنادهی

در گلبرگ زعفاران باهترتياب برابار ،091/20 ،002/05 ،20/70

طبيعی در بسياری از فرآوردههای صنعتی و غذايی استفاده شاود

 0/91 ،2/55 ،07/55 ،1/97و  215/51ميلیگارم باه ازای 011

(.)Kaveh & Salari, 2018

گرم ماده خشک گازارن شاد ( Khoshbakht Fahim et al.,

در حال حاضر ايران بزرگترين توليد كنندهی زعفران در دنياا

 .)2012در مطالعهی ديگری كه بر روی بقايای زعفاران انجاام

میباشد ( ،)Serrano-Diaz et al., 2013بهطاوریكاه ميازان

شد ،مشخص گرديد كه اين بقايا از ارزن تغذيهای مناسبی برای

توليد زعفران كشور در ساال  0550باالغ بار  551111كيلاوگرم

دام بويژه در اواخر مرحلهی رشاد رويشای برخاوردار مایباشاند،

بوده ،و در سال  0551با  02درصد افزايش به بايش از 571211

بهطوریكه ميازان تجزياهپاذيری ماؤثر ،پاروتئين خاام ،اليااف

كيلوگرم رسيده است (آمارنامه كشاورزی .)0551 ،كل سطح زيار

نامحلول در شويندهی خنعی ،كربوهيدراتهای محلاول در آب و

كشت زعفران در كشور در سال  0551معادل  0191910هکتاار

كلسيم آنها بهترتياب معاادل  27/2 ،52/0 ،05/5 ،15/1و 0/5

بوده كه در اين بين ،استان خراسان رضاوی باا رقمای باالغ بار

درصاد گازارن شاد (.)Kardan Moghadam et al., 2014

 90221هکتار ،رتبهی نخست سطح زير كشت زعفران را به خود

ميزان رطوبتی معادل  50/55درصد برای گلبرگ زعفران گزارن

اختصاص داده است ( .)Agricultural Statistics, 2017درصد

شده است ( .)Alipour et al., 2016غلظت خاكساتر ،پاروتئين

وزنی اجزای تشکيلدهندهی گل تاازهی زعفاران شاامل 91/02

خام ،نربی و كل كربوهيدراتهاای موجاود در گلبارگ زعفاران
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بهترتيب معاادل  5 ،1/50 ،7/19و  70/01درصاد گازارن شاده

سبوس گنادم (وزن تار) )1 ،سايلاژ حااوی  70درصاد ضاايعات

است ( .)Jadouali et al., 2018يکی از راهکارهای مهم بارای

زعفران 20+درصد سبوس گندم (وزن تر) ،و  )7سيلاژ حااوی 01

كاهش توليد پساب در سيلو ،استفاده از ماواد جاذب رطوبت است

درصد ضايعات زعفران 01+درصد سبوس گندم (بار اسااس وزن

كه با جذب شيرابههای توليادی ،ماواد مغاذی را در داخل سايلو

تر) حاصل گرديد .برای هر تيمار 0 ،تکرار در نظر گرفته شد.

نگهداری مینمايند ( .)Seidali Dolat-Abad et al., 2016در

پس از گذشت  11روز ،سيلوها باز شد و  011گارم نموناه از

مطالعهای از سبوس گندم بهعنوان يک ماادهی جااذب رطوبات

بخشهای مختلف لولههای پلیاتيلنی گرفته شد و در دماای 11

برای سيلو كردن تفاله مركباتی استفاده شد كه از درصد رطوبات

درجهی سانتیگراد بهمدت  09ساعت خشک شد .سپس ،غلظت

بالايی برخوردار بودند (.)Kordi & Naserian, 2012

الياف نامحلول در شويندهی خنعی ( )NDFو اسيدی ( )ADFدر

در حال حاضار ،اطلاعاات جاامعی دربااره ارزن تغذياهای و

تيمارهای آزمايشی مختلف با استفاده از دستگاه سانجش اليااف

امکان سيلو شدن ضايعات گل زعفران شامل مخلوطی از گلبرگ

خام (انکوم؛ شركت گل پونهی صفاهان اصافهان) و كيساههای

و پرنم در دست نمیباشاد .بناابراين هادف از پاژوهش حاضار،

داكرونای تعياين شادند (.)Ankom Technology, 2006a;b

تعيين تركيب شيميايی ،خصوصايات سايلويی ،قابليات هضام و

اندازهگياری خاكساتر ( )Ashباا ساوزاندن در كاوره الکتريکای،

فراسنجههای توليد گاز برونتنی ضايعات زعفران (شامل گلبرگ

عصاره اتری ( )EEتوس دستگاه سوكسله و پروتئينخاام ()CP

و پرنم) با و يا بدون سبوس گندم (بهعنوان جاذب رطوبت) بود.

توس رون كجلدال بر اساس رونهای توصيه شدهی AOAC

( )1999انجام شد .پس از باز كردن سايلوها ،بلافاصاله ويژگای
مواد و روشها

ظاهری مواد سيلو شده شاامل باو ،بافات فيزيکای (باهصاورت

تهيهي نمونه

لمسی) و يا ميزان كپکزدگای توسا ساه كارشاناس فعاال در

نمونااههااايی از گاال زعفااران ،از ماازارع منطقااهی بالاجااام

حوزهی دامپروری مورد ارزيابی قارار گرفات (.)Jr et al., 2018

شهرستان تربتجام واقع در استان خراساان رضاوی جماعآوری

مقدار كربوهيدراتهای غيرفيبری ( )NFCاز تفاضل حاصل جمع

شدند .پس از جداسازی كلالاه از گال زعفاران ،ضاايعات شاامل

 NDF ،EE ،CPو  Ashاز عدد  011محاسبه شد ( Sniffen et

گلبرگ و پرنم حاصل شد .بخشی از ضايعات بهعنوان نموناهی

.)al., 1992

سيلو نشده در نظر گرفته شد ،و مابقی باا ياا بادون افزودنای در

همچنين ،نهار نمونهی  01گرمای از هار سايلو تهياه شاد.

لولههای پلیاتيلنی (با گنجايش  5كيلوگرم) مجهز به شير تخليه

سپس 001ميلیليتر آب مقطر به آن ( 5برابر وزن آن) اضاافه ،و

(جهاات خااروج شاايرابههااای اضااافی) باارای ماادت  11روز

توس مخلوطكن برقی بهمدت  0دقيقاه هام زده شاد .پاس از

فشردهسازی و سيلو شادند .بادين ترتياب ،تيمارهاای آزمايشای

صاف كردن مخلاوط حاصاله باا پارناهی متقاال نندلاياهpH ،

شامل  )0ضايعات زعفران قبل از سيلو شدن )2 ،سايلاژ ضاايعات

عصارهی حاصله توس pHمتار ديجيتاال ( Hana, Model HI

زعفران بدون افزودنی )5 ،سيلاژ حااوی  51/99درصاد ضاايعات

 )2211, USAتعيين شاد ( .)Eyni & Bashtani, 2016بارای

زعفران 5/02+درصاد سابوس گنادم (وزن تار) )0 ،سايلاژحاوی

اندازهگيری غلظت نيتروژن آمونياكی ،بخشی از عصارهی حاصل

 55/70درصد ضايعات زعفران 1/20+درصد سبوس گنادم (وزن

از سيلاژها باا نسابت مسااوی باا اسايد كلريادريک  1/2نرماال

تر) )0 ،سيلاژ حاوی  97/0درصد ضايعات زعفاران 02/0+درصاد

مخلوط ،و تا زمان اندازهگيری بهرون كجلدال ،در فريزر با دمای
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 -09درجه سانتیگراد نگهداری شد .غلظت اسيدهای لاكتياک و

گاااز تولياادی در زمااان  =b ،tگاااز توليااد ش اده از بخااش دارای

اسااتيک عصااارههااای ساايلاژها نيااز باار اساااس رون كااک و

پتانسيل توليد گاز پس از  51ساعت انکوباسيون (ميلایليتار باه

كسکونتونا ( )Koc & Coskuntuna, 2003تعيين شد.

ازای  211ميلیگرم مادهخشک) =c ،ثابت نرخ تولياد گااز بارای
مقدار ( bدرصد در ساعت) و  =tمدت زمان انکوباسيون (سااعت)
میباشد (.)Ørskov & McDonald, 1979

آزمون توليد گاز برونتنی

بهمنظور اجرای آزمون برونتنی توليد گاز ،از مايع شکمبهی
دو رأس برهی نر بلاونی ( 51±5/0كيلاوگرم) دارای فيساتولای

اناادازهگياري فراساانجههاااي تخميار شااكمبهاي در شاارايط

شکمبهای استفاده شد ،كه با جيارهای حااوی كااه جاو ،يونجاه

برونتنی

خشک و يک كنسانتره تجاری (حااوی  01/00مگااژول انارژی

يک ران ( )runمتفاوت از آزمون توليد گاز ،برای اندازهگيری

قابل متابوليسم در كيلوگرم مااده خشاک و  02درصاد پاروتئين

فراسنجههای تخمير شکمبهای در نظر گرفته شد .پس از گذشت

خام) در حد نگهداری تغذيه میشدند .نسبت علوفه به كنساانتره

 20ساعت از انکوباسيون ،درب شيشههاا بااز و محتوياات درون

 91به  21در نظر گرفته شد .مقادار  211ميلایگارم از نموناهی

شيشهها صاف گرديد .در ادامه  pHمايع شاکمبه باهكماک pH

تيمارهای آزمايشی پس از آسياب شدن ( Wiley mill, Arthur

متر ديجيتال ( )Hana, Model HI 2210-01, USAتعيين شاد.

 )H Thomas, Philadelphia, USAبا الک يک ميلیمتاری،

برای تعيين نيتروژن آمونياكی ،مقدار  0ميلیليتر از نمونهی صاف

بهدرون بطریهای شيشهای با حجم  021ميلیليتاری ريختاه -

شده همراه با  0ميلیليتر اسيد كلريدريک  1/2نرماال تركياب و

شد .در ادامه مقدار  51ميلیليتر بزاق مصانوعی هماراه باا ماايع

تا زمان اندازهگيری بهكماک دساتگاه كجلادال (بخشای،V40 ،

شکمبه (بهترتيب با نسبت  2به  )0بهداخل شيشهها تزرياق شاد

ايران) ،در فريزر با دمای  -09درجهی سانتیگراد نگهداری شاد

(نهار تکرار برای هر تيمار) .درب بطریها توس درپاونهاای

(.)Komolong et al., 2001

لاستيکی و كپهای آلومينيومی بسته شد و به حمام آب گارم باا

آمادهسازی كل اسيدهای نارب فارار ( )TVFAبار اسااس

دمای  55درجهی ساانتیگاراد انتقاال داده شادند ( & Menke

رونهااای توصاايه شاادهی گتااانيو و همکاااران انجااام شااد

 .)Steingass, 1988تعداد نهار بلنک برای تصحيح تولياد گااز

( )Getachew et al., 2004و غلظت كل اسيدهای نرب فارار

ناشی از ذرات باقيماندهی خوراک در مايع شاکمبهی استحصاال

بااهكمااک دسااتگاه مارخااام ()Schott Duran, Germany

شده ،در نظر گرفته شد .همچنين از يونجه ( 0تکارار) باهعناوان

اندازهگيری شدند (.)Barnett & Reid, 1957

علوفهی استاندارد جهت تأييد عملکرد مناساب محاي كشات و

به منظور تعيين قابليت هضم حقيقی ماده خشک و ماده آلای

متعاقباع تأييد توليد گاز در نظر گرفته شد .تعاداد ياک ران ()run

( TDMDو  ،)TOMDشاخص تفکيکپاذيری ( )PFو تاودهی

برای آزمون توليد گاز در نظر گرفته شد .ثبت فشار و حجام گااز

ميکروبی توليد شده ( )MMYدر شراي برونتنی ،نهار بطاری

بهصورت مانظم در زماانهاای  72 ،09 ،20 ،02 ،5 ،1 ،5و 51

برای هر تيمار در نظر گرفته شد .پاس از گذشات  20سااعت از

سااعت دورهی انکوباسايون انجاام شاد ( Theodorou et al.,

انکوباساايون ،درب شيشااههااا باااز و محتويااات آنهااا بااهدرون

 .)1994دادههااااای آزمااااون گاااااز نيااااز باااار اساااااس

ارلنهای مخصوص ريخته شاد و در محلاول شاويندهی خنعای

آناليز شدند كاه در آن =Y ،حجام

بهمدت يکساعت جوشاانيده شادند .محتوياات ارلانهاا پاس از

معادلهی
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يکساعت ،با اساتفاده از پارناهی پلای اساتری (قطار منافاذ 00

بازده توليد تاودهی ميکروبای ( )EMMYاز تقسايم ميازان

ميکرون) ،قيف بوخنر و پمپ خلاع صاف شدند .بقايای جماعآوری

تودهی ميکروبی توليد شده بر مقادار مااده آلای تجزياه شادهی

شده بر روی كيسهی پلیاستری ،بهدرون بوتههای نينی ريختاه

حقيقی و ضرب آن در عدد  011محاسبه شد.

شد و در آون خشک شدند .پس از توزين بوتههای نينی ،قابليت
هضم حقيقی ماده خشک محاسبه گرديد (فرمول  .)0در نهايات،

تجزيه آماري دادهها

با سوزاندن بقايای درون بوتههای نينی در كورهی با دمای 001

دادههای اين پژوهش در قالب طر كاملاع تصادفی و بهكمک

درجهی سانتیگراد بهمدت  0ساعت ،قابليت هضم حقيقای مااده

نرمافزار ( SASنسخهی  )5/0مورد تجزيه قرار گرفتناد .از مادل

آلی (فرمول  )2محاسبه شد (.)Vercoe et al., 2010

آماری

()0

هر مشااهده =µ ،مياانگين كال =Ti ،اثار تيماار و  =eijخطاای

()2

آزمايش بود .اختلاف آماری بين تيمارها در ساطح  0درصاد و باا
در فرمول  W1 ،0و  W2بهترتيب وزن ماده خشاک نموناه

استفاده شد كاه در آن  =Yijمقادار

استفاده از آزمون دانکن تعيين شد.

قبل از انکوباسيون و وزن ماده خشک نمونه بعد از انکوباسيون و
شستشو با محلول شويندهی خنعی میباشد .در فرماول  Q1 ،2و
 Q2بهترتيب وزن ماده آلی (خشک) نمونه قبل از انکوباسايون و
وزن ماده آلی بقاياای نموناه بعاد از انکوباسايون و شستشاو باا
محلول شويندهی خنعی بود.
شاخص تفکيکپذيری از تقسيم ميلیگرم ماده آلای تجزياه
شدهی حقيقی بر ميلیليتر گااز تولياد شاده در طای  20سااعت
انکوباسيون (فرمول  )5محاسابه شاد ( ;Vercoe et al., 2010

:)Makkar, 2010
()5
در فرمول مذكور  TOMD ،5كل ماده آلی تجزياه شادهی
حقيقی پس از  20ساعت انکوباسيون و  IVGPگاز تجمعی توليد
شده در طی  20ساعت انکوباسيون میباشد.
تودهی ميکروبی توليد شده ( )MMYبار اسااس فرماول 0
محاسبه شد كه در اين رابطه  NGPميلیليتر گاز خالص توليدی
در زمان  20ساعت انکوباسايون و عادد ثابات  2/2نياز ضاريب
استوكيومتری بود (:)Makkar, 2010
([ )0

نتايج و بحث
تركيب شيميايی

تركيب شيميايی ضايعات زعفران قبل و بعد از سيلو شدن در
جدول  0ارائه شد .كمترين ميزان ماده خشک مربوط به ضايعات
زعفران قبل از سيلو شادن باود ( .)p>1/1110بيشاترين اليااف
نامحلول در شويندهی اسيدی و خنعی در تيمار  %01( 7ضاايعات
زعفران %01+سبوس گندم) مشاهده شاد ( .)p>1/1110درصاد
عصاره اتری در بين تيمارهای آزمايشی تغيير معنیداری نداشات
( .)P=1/99بيشترين درصد خاكستر ( )p>1/1110باهترتياب در
تيمارهای  0 ،2و  5و كمترين درصاد پاروتئين خاام در تيماار 5
مشاااهده شااد ( .)p=0.01در مطالعااهای ،مياازان پااروتئين خااام،
عصاره اتری ،خاكستر و اليااف ناامحلول در شاويندهی خنعای و
اسيدی گلبارگ زعفاران باهترتياب معاادل ،0/2 ،1/70 ،00/00
 05/2و  7/0درصااد گاازارن شااد (.)Alipour et al., 2016
درصد پروتئين خام و عصااره اتاری گازارن شاده توسا ايان
محققان بهترتيب كمتر و بيشتر از مطالعهی حاضر است .غلظات
الياف نامحلول در شويندهی خنعی و اسيدی در تيمارهاای  0و 2
(ضايعات زعفران قبل و بعد از سيلو شدن) در تطابق باا گازارن

تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران
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عليپور و همکاران ( )Alipour et al., 2016میباشد .محققاان

امکان برايشان مهياست كه مواد آلی موجاود در علوفاه را ماورد

مذكور ،درصد مااده خشاک ضاايعات گلبارگ زعفاران را 9/17

تجزيه و تخمير قرار دهند كه اين امار ،كااهش ارزن تغذياهای

درصد گازارن كردناد ( ،)Alipour et al., 2016كاه كمتار از

سيلوها را بهدنبال خواهد داشت ( .)McDonal et al., 1991در

مطالعهی حاضر است و احتمالاع اين تفاوت مایتواناد مرباوط باه

مطالعااهی حاضاار نيااز بااه نظاار ماایرسااد كااه فعالياات

بازهی زمانی متفاوت برداشت تا زمان اندازهگياری درصاد مااده

ميکروارگانيسمهای هوازی بقدری بوده كه توانسته بخش مهمی

خشک ضايعات و يا عدم وجود پرنم در اين ضاايعات باشاد .در

از مواد آلی موجود در ضايعات زعفران را تجزيه كرده كه متعاقبااع

مطالعهی ديگری ،غلظت پروتئين خام ،خاكستر و عصااره اتاری

يک افزايش معنیدار در ميزان خاكساتر در تيماار دو نسابت باه

گلبرگ زعفران بهترتيب برابر 7 ،01/21و  0/5درصد گزارن شد

يک مشاهده گرديد (.)p>1/1110

( ،)Khoshbakht Fahim et al., 2012كه درصد پروتئين خام

در مطالعهی حاضر ،تيمار  2از كيفيت ظااهری قابال قباولی

و خاكستر در مطالعهی حاضر كمتر از تحقياق ماذكور باود ولای

بهدليل داشتن رطوبت بالا برخوردار نباود و ظااهر آبکای ،وجاود

درصد عصاره اتری در دامنهی آن گزارن میباشد .گزارن شده

كپک و بوی نامطبوع در آن مشاهود باود ،اماا تيمارهاای دارای

است كه وجود  NFCكمتر در سيلاژ بهمنزلهی افزايش تخميار و

سبوس گندم بويژه در سطو بالا ( 1 ،0و  )7از نظر ويژگایهاای

متعاقباع استفاده از اين منابع توس ميکروارگانيسمها خواهاد باود

كيفی (فاقد بهم نسبيدگی و يا عادم كپاکزدگای) و باو (دارای

( .)Dos Anjos et al., 2018بنااابراين بخشاای از كاااهش

بوی اسيد لاكتيک) ،ظاهری مورد پسندتر داشاتند .وجاود درصاد

معنیدار  )p>/1110( NFCدر بين تيمارهاای  0و  2شاايد باه

ماده خشاک بيشاتر در تيماار  2نسابت باه  ،0باهدليال خاروج

همين مسأله ارتباط داشته باشد كه در اثر تخمير در محي سيلو،

شيرابهها از سيلاژ بود تا از فساد بيشتر در محي سيلو پيشاگيری

بخش از منابع  NFCضاايعات زعفاران در محاي سايلو ماورد

شود .گزارن شده است زمانیكه ميزان رطوبت مواد سيلو شونده

مصرف ميکروارگانيسمهاا قارار گرفتاه اسات .از سابوس گنادم

بين  10-71درصد باشد ،هيچگونه شيرابهای در اثر سايلو شادن

بااهعنااوان يااک مااادهی جاااذب رطوباات باارای كاااهش پساااب

تولياد نخواهاد شاد ( .)Ojeda & Montejo, 2001بخشای از

سيلاژهای با رطوبت بالا استفاده شده اسات ()Liu et al., 2001

اختلافات در بين تركيب شيميايی تيمارهای مطالعاهی حاضار باا

و اين مسأله میتواند توجيه كنندهی كااهش ميازان رطوبات در

ساير مطالعات ،مربوط باه افازودن سابوس گنادم باه ضاايعات

سيلاژهای تهيه شده از ضايعات زعفران همراه با سابوس گنادم،

زعفران بود كه تركيب شيميايی متفااوتی دارناد ،باهطاوریكاه

نسبت به تيمار ( 2سيلاژ شاهد) باشد .در مطالعهی حاضر ،اگرناه

دامنهی عصاره اتری ،خاكساتر ،پاروتئين خاام ADF ،NDF ،و

كه در اثر سيلو كردن ضايعات زعفران به تنهايی ،ميزان پروتئين

ماده خشک سبوسهای تهياه شاده از كارخانجاات مختلاف آرد

خام نسبت به سيلاژ شاهد تغيير ننمود ولی گزارن شده است كه

استان خراسان رضوی ،بهترتيب برابر ،0/09-1/17 ،5/50-0/05

حف پروتئين در سيلاژ ذرت و يا علوفه بهصورت پروتئين حقيقی

 00/00-21/29 ،02/21-01/01 ،07/29-05/50و -52/25

يا پپتيدها میتواند در نتيجهی كاهش فعاليات پروتئاازی كاه از

 51/02درصد ماده خشک گزارن شاده اسات ( Eslamian et

طريق كاهش سريع  pHدر محي سيلو اتفاق می افتاد ،محقاق

 .)al., 2017همچنين كيفيت و ارزن علوفهای گياهاان بار اثار

گردد ( .)Guo et al., 2008در موعد برداشات و سايلو نماودن

پيشرفت مراحل رشد ،تغيير میكناد و ارزن غاذايی ياک گوناه

مواد علوفهای ،باكتریهای بیهوازی موجود در سطح گيااه ايان

ممکن است از عوامل محيطی تأثير پذيرفته و در مناطق مختلف
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جغرافيايی يکسان نباشد ( .)Heshmati et al., 2007اگرنه در

 ،)2008ولاای در مطالعااهی فعلاای تغييااری در غلظاات NDF

مطالعهای سيلو كاردن برخای از ضاايعات كشااورزی منجار باه

ضايعات زعفران قبل و بعد از سيلو شدن ،مشاهده نشد.

كااهش غلظات  NDFآنهاا گردياد ( Bagheripour et al.,
جدول  -9تركيب شيميايی ضايعات زعفران قبل و بعد از سيلو شدن ()%
)Table 1- Chemical composition of saffron wastes before and after ensiling (%

كربوهيدراتهاي

خاكستر

الياف نامحلول

الياف نامحلول

در شويندهي

در شويندهي

اسيدي

خنثی

ADF

NDF
12.83f

10.40g
17.00f

ماده

عصارهي

پروتئين

اتري

خام

EE

CP
15.57a

7.52cd
7.23d

13.10ef
13.88de

19.94e

22.75d

غير فيبري

Ash

57.84a

8.33c

5.43

54.96b

11.12a

5.58

15.23abc

54.84b

10.66a

5.73

14.88c

7.67cd

53.32c

11.07a

5.77

15.04bc

7.80cd

14.80d

52.51c

9.37b

5.76

15.67a

8.45bc

16.68c

27.08c

50.68d

7.75d

5.73

15.50ab

9.33b

20.33b

40.34b

45.75e

5.89e

5.65

15.36ab

11.45a

27.35a

54.37a

0.60

0.14

0.20

0.14

0.33

0.31

0.33

NFC

خشک
DM

تيمار
Treatment

ضايعات زعفران قبل از سيلو شدن
SWBE

ضايعات زعفران بعد از سيلو شدن
SWAE

 %51/99ضايعات زعفران%5/02+
سبوس گندم
96.88%SWAE+3.12%WB

 %55/70ضايعات زعفران%1/20+
سبوس گندم
93.75%SWAE+6.25%WB

 %97/0ضايعات زعفران %02/0+سبوس
گندم
87.5%SWAE+12.5%WB

 %70ضايعات زعفران %20+سبوس
گندم
75%SWAE+25%WB

 %01ضايعات زعفران %01+سبوس
گندم
50%SWAE+50%WB

خطای استاندارد ميانگينها
SEM

سطح معنیداری

<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.01
0.88
<0.0001
<0.0001
P-value
;DM (% of fresh weight): Dry matter; NDF: Neutral detergent fiber; ADF: Acid detergent fiber; CP: Crude protein; EE: Ether extract
;NFC: Non-fiber carbohydrates; SWBE: Saffron wastes before ensiling; SWAE: Saffron wastes after ensiling
96.88%SWAE+3.12%WB: 96.88% Saffron wastes after ensiling+3.12% wheat bran; 93.75%SWAE+6.25%WB: 93.75% Saffron
;wastes after ensiling+6.25% wheat bran; 87.5%SWAE+12.5%WB: 87.5% Saffron wastes after ensiling+12.5% wheat bran
75%SWAE+25%WB: 75% Saffron wastes after ensiling+25% wheat bran; 50%SWAE+50%WB: 50% Saffron wastes after
ensiling+50% wheat bran. Saffron wastes and wheat bran were mixed according to fresh weight; SEM: Standard error of the means.

خصوصيات تخميري سيلاژها

طبق جدول  ،2كمترين غلظت اسيد لاكتيک ( )p>1/1110و
اسيد استيک ( )P=1/12و بالاترين ميازان  )p>1/1110( pHدر

 %01ضايعات زعفران همراه باا  %01سابوس گنادم باود و نياز
كمترين غلظت نيتروژن آمونيااكی در ايان تيماار مشااهده شاد
(.)p>1/1110

تيمار ( 2سيلاژ شاهد) مشاهده شد .كمترين مقدار  pHو بيشترين

عمدهترين دليل كاهش  pHدر سايلاژهای باا كيفيات بالاا،

غلظت كل اسيدهای نرب فرار ( )TVFAمربوط به سيلاژ حاوی

توليد اسيد لاكتيک بيشتر میباشد ( )Li et al., 2014و باهنظار

تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران
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میرسد كه كاهش  pHدر تيمار  ،7مربوط به توليد بالاای اسايد

( )McDonald et al., 1991; McDonald et al., 2002و

لاكتيک در محي سيلو باشد .در مطالعاهای pH ،مناساب بارای

اين اسيدها میتوانند با نفوذ باه درون سالولهای قاارنی ،ماانع

ياک سايلاژ خاوب كمتار از  0/2گازارن شاده ( Tian et al.,

رشد آنها گردناد ( .)McDonald et al., 2002در ايان راساتا

 ،)2014بهطوریكه در پاژوهش حاضار pH ،مطلاوب (كمتار از

شايد بخشی از عدم كپکزدگی در تيمار  7مربوط به توليد بيشتر

 )0/2در سيلاژهای دارای سطو بالاتر سبوس گنادم (تيماار  1و

اسيد لاكتيک در آن باشد .مقدار مطلوب اسيد استيک در سيلاژها

 )7مشاهده شد .سرعت كاهش  pHسيلاژ ،يک فاكتور كليدی در

عموماع بين  5-0درصد گزارن شده است و افزايش آن به بالااتر

ممانعت از فعاليت كلستريديومها و كاهش اتلاف ماواد مغاذی در

از اين اعداد به منزلهی تخمير ناهمگن و ناامطلوب خواهاد باود

طی فرآيند تخمير مایباشاد ( .)Carpintero, 1979سايلاژهای

( .)Dordevic et al., 2017در مطالعهی حاضار ،درصاد اسايد

دارای محي اسيدی با توليد بيشتر اسيدهای لاكتيک ،پروپيونيک

استيک در سيلاژهای مورد مطالعه ( 1/02-1/29درصد) كمتار از

و بوتيريک در حد نرمال ،مانع رشد و فعاليت مخمرها میگردناد

دامنهی مطلوب  5-0درصد گزارن شد.

جدول  -5خصوصيات تخميري سيلاژ ضايعات زعفران
Table 2- Fermentation characteristics of saffron wastes silages

نيتروژن آمونياكی

كل اسيدهاي چرب

اسيد لاكتيک

اسيد استيک

اسيديته

تيمار

LA

AA

pH

Treatment

11.42a

1.28d

0.80d

0.12c

4.55a

ضايعات زعفران بعد از سيلو شدن

9.77b

1.93c

1.32c

0.19b

4.33b

9.03b

1.95c

1.44c

0.19b

4.34b

8.93b

2.00bc

1.41c

0.21b

4.36b

8.80b

2.20b

1.92b

0.23ab

4.18c

7.37c

3.11a

2.43a

0.28a

4.10d

0.32

0.40

0.06

0.02

0.03

NH3-N

فرار
TVFA

SWAE

 %51/99ضايعات زعفران %5/02+سبوس گندم
96.88%SWAE+3.12%WB

 %55/70ضايعات زعفران %1/20+سبوس گندم
93.75%SWAE+6.25%WB

 %97/0ضايعات زعفران %02/0+سبوس گندم
87.5%SWAE+12.5%WB

 %70ضايعات زعفران %20+سبوس گندم
75%SWAE+25%WB

 %01ضايعات زعفران %01+سبوس گندم
50%SWAE+50%WB

خطای استاندارد ميانگينها
SEM

سطح معنیداری

<0.0001
0.002
<0.0001
<0.0001
<0.0001
P-value
NH3-N (% of total nitrogen): Ammonia Nitrogen; TVFA (% of DM): Total Volatile Fatty Acids; AA (% of DM): Acid Acetic; LA
(% of DM): Lactic Acid; SWAE: Saffron wastes after ensiling; 96.88%SWAE+3.12%WB: 96.88% Saffron wastes after
;ensiling+3.12% wheat bran; 93.75%SWAE+6.25%WB: 93.75% Saffron wastes after ensiling+6.25% wheat bran
87.5%SWAE+12.5%WB: 87.5% Saffron wastes after ensiling+12.5% wheat bran; 75%SWAE+25%WB: 75% Saffron wastes after
ensiling+25% wheat bran; 50%SWAE+50%WB: 50% Saffron wastes after ensiling+50% wheat bran; Saffron wastes and wheat bran
were mixed according to fresh weight; SEM: Standard error of the means.

وجود نيتروژن آمونياكی در محي كشت و سيلاژ ،شاخصی از

كلسااتريديومی ماایباشااد ( .)McDonald et al., 1991در

فعالياات آنزيمهااای پروتئااوليتيکی ( )Sucu et al., 2016و

مطالعهی فعلی ،احتمالاع بخشی از افزايش نيتاروژن آمونيااكی در

تجزي اهی پپتي ادها و اساايدهای آمينااه بااا ميکروارگانيساامهای

سيلاژ ضايعات زعفران بدون افزودنای در مقايساه باا تيمارهاای
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دارای ساابوس گناادم ،مربااوط بااه افاازايش فعالي ات آنزيمهااای

 1و  )7دارای كپااکزدگی نبااوده و از درصااد  TVFAبالاااتری

پروتئوليتيکی (بهدليل رطوبت بالاتر و تخمير شديدتر؛ Kung et

نسبت به تيمار دو برخوردار بودند .همچناين بخشای از تغييارات

 )al., 2018در آن باشد .نيتروژن آمونياكی موجود در سيلاژ ،يکی

 TVFAدر بين تيمارهای آزمايشی (جدول  ،)2میتواناد مرباوط

از شاخصهای مهم در برآورد كيفيات تخميار سايلاژ محساوب

به تغيير در ماهيت سيلوها بهدليل افزودن سبوس گندم به آنهاا

میگردد ( )Charmley, 2001و مقدار ايدهآل برای آن كمتار از

باشد.

 01درصد نيتروژن كل در سيلاژهای مختلف گزارن شده اسات
( .)Kung et al., 2018در مطالعاهی فعلای ،غلظات نيتاروژن

فراسنجههاي توليد گاز و قابليت هضم برونتنی

آمونياكی سيلاژهای دارای سبوس گندم در دامنهی ايدهآل (كمتر

فراسنجههای تولياد گااز حاصال از انکوباسايون بارونتنای

از  01درصد نيتروژن كل) قرار داشت و بهنظر میرسد كه فعاليت

ضايعات زعفران در جدول  5ارائه شد .بيشترين ميزان توليد گااز

پروتئوليتيکی بيشتری (باهدليال رطوبات بالاای آن) در تيماار 2

در زمانهای  09 ،20و  72سااعت انکوباسايون و نياز پتانسايل

(سيلاژ شاهد) رخ داده است .با توجه به مشاهده كپاک فاراوان و

توليد گاز مربوط به تيمار ( 0ضايعات زعفران قبل از سيلو شادن)

 pHبالاااتر در تيمااار دو (شاااهد) ،در گزارشاای عنااوان شااد كااه

بود ( .)p>1/1110ثابت نارخ تولياد گااز از  1/17درصاد بارای

اسپورهای كلستريديومی به  pHپايين حساس باوده و همچناين

تيماار  0تااا  1/00درصاد در ساااعت بارای تيمااار  7متغيار بااود

آنها برای ادامه فعاليت نياز به رطوبت و  pHبالا در محي سيلو

( .)p>1/1110از تکنيک توليد گاز در سالهاای اخيار باهدليال

دارند ( )Bolsen et al., 1996و رشد كلستريديومها در رطوبات

همبستگی معبت آن با انرژی قابل متابوليسام ،در جهات بارآورد

كمتر از  10درصد (باهدليال عادم وجاود كربوهيادرات محلاول

ارزن تغذيهای بسياری از گياهان علوفهای استفاده شاده اسات

فراوان برای رشد آنها) بندرت در محي سيلو اتفااق مای افتاد

( Rodriguez et al., 2015; Kazemi & Valizadeh,

( .)Bolsen et al., 1996با توجه به موارد ذكر شاده ،باه نظار

 .)2019; Kazemi, 2019يک همبساتگی منفای باين برخای

میرسد كه در مطالعاهی حاضار بخاش ديگاری از تغييارات در

فراسنجههای توليد گاز (شامل توليد گاز در زماانهاای  20و 09

درصد نيتروژن آمونياكی توليد شده در بين تيمارهاای آزمايشای،

ساعت انکوباسيون و پتانسيل توليد گاز) و  NDFنناد نموناهی

مربوط به تغيير در درصد ماده خشک مواد سايلو شاده باهدليال

خاوراكی گازارن شاده اسات ( .)Getachew et al., 2004از

اضافه كردن سطو مختلف سبوس به ضايعات زعفران باشاد .از

طرفی يک همبستگی معبت بين ميزان كل اسيدهای نرب فارار

طرفی ميزان  pHدر تيمارهای دارای سطو بالای سبوس گنادم

و برخی فراسنجههای توليد گاز (گاز توليد شده پس از  20ساعت

نسبت به تيمار ( 2شاهد) كمتر بود كه اين كااهش  pHماانع از

انکوباسيون و پتانسيل توليد گاز) نيز گزارن شاد ( & Kazemi

رشد باكتریهای توليد كنندهی نيتروژن آمونياكی در محي سيلو

.)Valizadeh, 2019در مطالعهی حاضار نياز احتمالااع افازايش

شده است كاه متعاقبااع كااهش در تولياد نيتاروژن آمونيااكی را

فراسنجههای توليد گاز در تيمار  0مربوط به پايينتر بودن سطح

بهدنبال داشت .توليد اسيدهای نرب فرار كافی در محاي سايلو

 NDFآن در مقايسه با ساير تيمارها و يا افزايش سطح TVFA

میتواند مانع از رشاد كپکهاا و مخمرهاای بایهاوازی گاردد

در نتيجهی انکوباسيون در محي كشت باشد .گزارن شده است

( .)Zhang et al., 2009در مطالعهی فعلی برخلاف سيلاژ شاهد

كه در اثر تجزيهی پروتئينها نسابت باه كربوهيادراتهاا ،گااز

(تيمار دو) ،سيلاژهای دارای سطو بالاتر سبوس گندم (تيمارهای

كمتری توليد میشود ( .)Cone & Van Gelder, 1999تولياد

تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران
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گاز در واقع يک شاخص مناسبی از قابليت هضم ،تخميرپذيری و

توليد گاز در شراي  invitroگزارن شده است ( Getachew et

توليد پروتئين ميکروبی شکمبهای ،محسوب میگاردد ( Salem

 .)al., 2004بنابراين بهنظر میرسد بخشای اعظمای از كااهش

 ،)et al., 2014بهطوریكه در مطالعهی حاضر توليد گاز بيشاتر

معنیدار توليد گاز بين تيمارهای  0و  2مربوط به كااهش ساطح

در تيمار  ،0مؤيد تخميار بيشاتر در ايان تيماار مایباشاد .ياک

 NFCتيمار  2نسبت به تيمار  0باشد.

همبستگی معبت بين پتانسيل توليد گاز و  NFCخاوراک بارای
جدول  -3فراسنجه هاي توليد گاز حاصل از انكوباسيون ضايعات زعفران در يک محيط كشت آزمايشگاهی
Table 3- Gas production parameters of saffron wastes after incubation in a laboratory culture medium

ثابت نرخ توليد

پتانسيل توليد

گاز  75ساعت

گاز  48ساعت

گاز  54ساعت

گاز  95ساعت

Constant rate
of gas
production
)(%.h-1

گاز

انكوباسيون

انكوباسيون

انكوباسيون

انكوباسيون

Potential gas
production
)(ml

Gas 72h
incubation
)(ml

Gas 48h
incubation
)(ml

Gas 24h
incubation
)(ml

Gas 12h
incubation
)(ml

0.071c

58.21a

58.13a

54.35a

44.23a

34.57b

0.075c

45.71d

46.52d

41.75d

33.37c

26.27c

0.089b

39.19f

41.50e

37.32e

29.17d

23.83d

0.090b

39.63f

42.00d

37.75e

29.63d

24.17d

0.098b

42.98e

44.67d

39.92de

32.77c

27.63c

0.108a

49.26c

51.28c

45.82c

39.67b

34.60b

0.110a

54.13b

55.80b

50.62b

44.90a

38.13a

0.003

0.69

0.73

0.87

0.72

0.65

گاز

تيمار
Treatment

ضايعات زعفران قبل از سيلو شدن
SWBE

ضايعات زعفران بعد از سيلو شدن
SWAE

 %51/99ضايعات زعفران%5/02+
سبوس گندم
96.88%SWAE+3.12%WB

 %55/70ضايعات زعفران%1/20+
سبوس گندم
93.75%SWAE+6.25%WB

 %97/0ضايعات زعفران%02/0+
سبوس گندم
87.5%SWAE+12.5%WB

 %70ضايعات زعفران %20+سبوس
گندم
75%SWAE+25%WB

 %01ضايعات زعفران %01+سبوس
گندم
50%SWAE+50%WB

خطای استاندارد ميانگينها
SEM

سطح معنیداری

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
P-value
Gas 12, 24, 48, and 72h incubation: cumulative gas production after 12, 24, 48 and 72 h incubation. SWBE: Saffron wastes before
;ensiling; SWAE: Saffron wastes after ensiling; 96.88%SWAE+3.12%WB: 96.88% Saffron wastes after ensiling+3.12% wheat bran
93.75%SWAE+6.25%WB: 93.75% Saffron wastes after ensiling+6.25% wheat bran; 87.5%SWAE+12.5%WB: 87.5% Saffron
;wastes after ensiling+12.5% wheat bran; 75%SWAE+25%WB: 75% Saffron wastes after ensiling+25% wheat bran
50%SWAE+50%WB: 50% Saffron wastes after ensiling+50% wheat bran. Saffron wastes and wheat bran were mixed according to
fresh weight; SEM: Standard error of the means.

پارامترهای ميکروبی ،قابليت هضم و اسايدهای نارب فارار

شدن در جدول  0ارائه شاد .بالااترين ميازان تولياد  TVFAدر

كل اندازهگيری شده برای ضايعات زعفران قبال و بعاد از سايلو

محي كشت ( )p>1/1110و بيشترين قابليت هضم حقيقی ماده
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خشک ( )p=1/1117و ماده آلی ( )p=1/110در تيمار  0مشاهده

آزمايشی میباشد .تجزيهپذيری ماده خشک برای گلبرگ زعفران

شد .بالاترين شاخص تفکيکپذيری ،تودهی ميکروبی توليد شاده

معادل  52/10درصد گزارن شد ( ،)Alipour et al., 2016كاه

و بازده توليد تودهی ميکروبی بهترتيب مربوط به تيمارهاای  5و

در مقايسه با گزارن حاضر (قابليت هضم حقيقی ماده خشاک و

 0بود (.)p>1/1110

ماده آلی بهترتيب معادل  75/50و  95/55درصد) بالاتر میباشاد.

گزارن شده است كه تفاوت در قابليت هضم مااده خشاک،

اختلاف در بيان قابليت هضم آزمايش حاضر و گازارن عليپاور و

بستگی به تركيب شيميايی خوراک و كاهش ميازان اليااف خاام

همکاااران ( ،)Alipour et al., 2016ماایتوانااد مربااوط بااه

آن (شاااامل  NDFو  )ADFدارد ( .)Lia et al., 2014در

رونهای متفااوت انادازهگياری ،سان متفااوت گيااه در زماان

مطالعهی حاضر بخشی از كااهش  TOMDو  TDMDدر اثار

برداشت و نياز برداشات نموناههاا از مازارع متفااوت باشاد .در

سيلو كردن ضايعات زعفاران (تيماار دو) ،مایتواناد مرباوط باه

مطالعهای يک همبستگی معبت قوی بين ميزان توليد  TVFAبا

افزايش ميزان خاكساتر آن (كااهش مااده آلای) در مقايساه باا

توليد تجمعی گاز در زمان  20ساعت انکوباسيون و نيز پتانسايل

ضااايعات زعفااران قباال از ساايلو شاادن (تيمااار ي اک) باشااد .از

توليد گاز مشااهده شاد ( .)Kazemi & Valizadeh, 2019باا

آنجايیكه يک رابطهی معکوس بين قابليت هضم مااده خشاک

توجه به اينکه ميزان توليد  TVFAمحي كشات (جادول  )0در

بااا مياازان  ADFگاازارن شااده اساات ( & Madibela

تيمارهای  0و  7بيشتر از ساير تيمارها میباشد ،شاايد بخشای از

 ،)Modiakgotla, 2006بنابراين كاهش  TOMDو TDMD

افزايش توليد گاز در زمان  20ساعت انکوباسيون (تيمارهای  0و

در سيلاژهای دارای سبوس گندم نسبت به سيلاژ شاهد میتواناد

 ،)7مربوط به اين مسأله باشد.

مربوط به سطو بالاتر  ADFدر آنها باشد .در مطالعهی حاضر

در واقااع پااايين بااودن شاااخص تفکيااکپااذيری (،)PF

بااا افاازايش سااطح ساابوس در ساايلو ،توليااد  TVFAكاااهش

نشاندهندهی پايينتر بودن باازده سانتز پاروتئين ميکروبای در

معنیداری نسبت به سيلاژ شاهد نشان داد كاه شاايد بخشای از

محي كشت میباشاد و ايان بادين مفهاوم اسات كاه بخاش

اين كاهش مربوط به درصد پاايينتار  NFCدر آنهاا باشاد .از

بيشتری از مواد غذايی هضم شده در جهت توليد گاز نسابت باه

طرفی گزارن شده است كاه ميکروارگانيسامهاای شاکمبهای،

سنتز پروتئين ميکروبی بکار گرفته شده است ( Sallam et al.,

كربوهيدراتهای غيرساختمانی را با سرعت بيشاتری نسابت باه

 ،)2009كما اينکه كمترين شاخص تفکيکپذيری باهترتياب در

كربوهيدراتهای ساختمانی تخمير كارده ،كاه در نتيجاهی pH

تيمارهای  0و  7مشاهده شاد ( .)p>1/1110همچناين گازارن

كاهش بيشتری يافته و نيز الگوی اسايدهای نارب فارار تولياد

شده است كه افزايش شااخص تفکيکپاذيری ،نشااندهنادهی

شده نياز دساتخون تغييارات مایگاردد ( Kalscheur et al.,

بهبود راندمان تخمير در محي كشات میباشاد و متعاقبااع ماواد

 .)1997در مطالعهی حاضر بخشی از تغييرات در توليد ،TVFA

مغذی بيشتری به سمت توليد تودهی ميکروبای هادايت خواهاد

مربوط به درصد متفاوت سبوس بکاار رفتاه شاده در تيمارهاای

شد (.)Blümmel et al., 1997
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جدول  -4پارامترهاي ميكروبی ،قابليت هضم و اسيدهاي چرب فرار كل اندازهگيري شده براي ضايعات زعفران قبل و بعد از سيلو شدن در يک
محيط كشت
Table 4- Microbial parameters, digestibility and total volatile fatty acids measured from saffron wastes before and after
ensiling in a culture medium

بازده توليد

تودهي

شاخص

قابليت هضم

قابليت هضم

تودهي

ميكروبی

تفكيکپذيري

حقيقی ماده

حقيقی ماده

اسيدهاي
چرب فرار كل

ميكروبی

توليدي

EMMY
)(%

MMY
)(mg

PF
(mg TOMD.ml
)gas-1 at 24h

آلی

خشک

TOMD
)(%

TDMD
)(%

46.00d

82.91e

4.08d

83.33a

79.95a

25.24a

57.72b

100.23c

5.21b

78.01bc

76.30c

19.21c

63.45a

111.41a

6.02a

83.45a

78.32abc

25.61a

62.64a

109.29ab

5.89a

82.01ab

78.80abc

22.71b

59.44b

105.66b

5.42b

81.30ab

79.12ab

18.88c

51.75c

93.62d

4.56c

80.73ab

76.85bc

17.14d

46.18d

84.74e

4.09d

74.86c

73.33d

16.88d

0.87

1.58

0.17

1.35

0.79

0.40

TVFA
)(mmol.L-1

تيمار
Treatment

ضايعات زعفران قبل از سيلو شدن
SWBE

ضايعات زعفران بعد از سيلو شدن
SWAE

%51/99ضايعات زعفران %5/02+سبوس
گندم
96.88%SWAE+3.12%WB

 %55/70ضايعات زعفران %1/20+سبوس
گندم
93.75%SWAE+6.25%WB

 %97/0ضايعات زعفران %02/0+سبوس
گندم
87.5%SWAE+12.5%WB

 %70ضايعات زعفران %20+سبوس گندم
75%SWAE+25%WB

 %01ضايعات زعفران %01+سبوس گندم
50%SWAE+50%WB

خطای استاندارد ميانگينها
SEM

سطح معنیداری

<0.0001
0.0007
0.005
<0.0001
<0.0001
<0.0001
P-value
TVFA: total volatile fatty acids; TDMD: true dry matter digestibility; TOMD: true organic matter digestibility; PF: partitioning
factor; MMY: microbial mass yield; EMMY: efficiency of microbial mass yield; SWBE: Saffron wastes before ensiling; SWAE:
;Saffron wastes after ensiling; 96.88%SWAE+3.12%WB: 96.88% Saffron wastes after ensiling+3.12% wheat bran
93.75%SWAE+6.25%WB: 93.75% Saffron wastes after ensiling+6.25% wheat bran; 87.5%SWAE+12.5%WB: 87.5% Saffron
;wastes after ensiling+12.5% wheat bran; 75%SWAE+25%WB: 75% Saffron wastes after ensiling+25% wheat bran
50%SWAE+50%WB: 50% Saffron wastes after ensiling+50% wheat bran. Saffron wastes and wheat bran were mixed according to
fresh weight; SEM: Standard error of the means.

در مطالعهی حاضر ،افزايش شاخص تفکيکپذيری تيماار ،5

سطح الياف خام برخی از گياهان ،كاهش در قابليت هضام مااده

به منزلهی افزايش در توليد تاودهی ميکروبای باود كاه متعاقبااع

خشک را بهدنباال خواهاد داشات ( Kazemi & Valizadeh,

افزايش در بازده توليد تودهی ميکروبی را بهدنبال داشت .بخشی

 .)2019در مطالعهی حاضر كمترين ميزان قابليت هضم حقيقای

از تغييرات در شاخص تفکيکپذيری در بين تيمارهای مطالعاهی

ماااده خشااک و ماااده آلاای مربااوط بااه تيمااار  %01( 7ضااايعات

حاضر ممکن است بهدليل ماهيت سبوس اضافه شده به سايلو و

زعفران %01+سبوس گندم) بود كه بهنظر میرسد بخشی از اين

يا فرآيند تخمير متفاوت در سيلو باشد .گازارن شاده اسات كاه

كاهش قابليت هضم مربوط به استفاده از سطو بالاای سابوس

يک ضريب همبستگی منفی بين قابليت هضام مااده خشاک و

(دارا بودن ميزان بيشتر اليافهای  NDFو  ADFبرای سابوس

ميزان الياف خام برخی منابع گياهی وجود دارد ،بهعبارتی افزايش

گندم در مقايسه با ضايعات زعفران) در سايلاژ ضاايعات زعفاران
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باشااد .از طرفاای گاازارن شااده اساات كااه ساايلاژهای دارای

میتوان ضايعات مذكور را به صورت سيلاژ ذخيره نمود ،اما سايلو

كلستريديومهای بيشتر ،از درصد فيبر بيشتری برخاوردار باوده و

كردن بدون استفاده از افزودنی موجب كاهش كيفيت آن شد .به

قابليت هضم ماده خشک آنها به اين خاطر پايينتر میباشد كه

هر حال ،سيلو كاردن ايان ضاايعات مخلاوط باا سابوس گنادم

بخش اعظمی از مواد مغاذی و محلاول قابال اساتفادهی آنهاا

(بهعنوان يک مادهی جاذب رطوبت) موجب بهبود كيفيت سايلاژ

(عمدتاع كربوهيدراتهای محلول) ،توس كلستريديومهاا تجزياه

شد .از لحاظ كيفيت ظاهری ،بو ،عدم كپکزدگی و خصوصايات

میگردند ( .)Mills & Kung, 2002از آنجايیكاه  NFCجازو

تخميری محي سيلو ،بهترين شراي در تيمار ( 7نسابت 01:01

تركيبات آلی با قابليت هضم بالا میباشد ،بنابراين كاهش غلظت

ضايعات زعفران و سبوس گندم) مشاهده شد .بناابراين ،خشاک

آن در سيلاژ میتواند منجر به كاهش قابليت هضم ماواد مغاذی

كردن ضايعات زعفران يا سايلو كاردن آنهاا باه هماراه ساطح

گردد ( ،)Dos Anjos et al., 2018باهطاوریكاه ايان مساأله

مناسب سبوس گندم مناسب قابل توصيه است.

میتواند توجيه كنندهی بخشی از كاهش قابليات هضام حقيقای
ماده خشک و ماده آلی سيلاژ شاهد (تيمار  )2نسبت باه تيماار 0
باشد.
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Abstract
This study aimed to determine the chemical composition, silage characteristics, digestibility,
and in vitro gas production parameters of saffron waste (including petals and stamen) before and
after ensiling. Experimental treatments (4 replicates) contained: 1) Saffron wastes before ensiling:
SWBE; 2) Saffron wastes after ensiling: SWAE; 3) 96.88% Saffron wastes after ensiling+3.12%
wheat bran: 96.88%SWAE+3.12%WB (fresh weight); 4) 93.75% Saffron wastes after
ensiling+6.25% wheat bran: 93.75%SWAE+6.25%WB (fresh weight); 5) 87.5% Saffron wastes
after ensiling+12.5% wheat bran: 87.5%SWAE+12.5%WB (fresh weight); 6) 75% Saffron wastes
after ensiling+25% wheat bran: 75%SWAE+25%WB (fresh weight); 7) 50% Saffron wastes after
ensiling+50% wheat bran: 50%SWAE+50%WB (fresh weight). Statistical analysis of the data was
performed in a completely randomized design. Treatment 2 did not have good quality and odor due
to high moldy and adhesion characteristics, but the addition of wheat bran, especially at higher
levels (treatment 4, 5, 6) led to an increase in the silage quality. Chemical composition of the
experimental treatments (dry matter 10.40-54.37% of fresh weight, neutral detergent fiber 12.8327.35%, acid detergent fiber 7.23.11.45%, crude protein 14.88-15.67%, ether extract 5.43-5.77%,
and ash was 5.89-11.12% of dry weight) was different. Among the experimental treatments, the
highest neutral and acid detergent fibers were observed (27.35% and 11.45%, respectively) in
treatment 7. The lowest pH as well as the highest concentrations of lactic and acetic acids, gas
production at 12 and 24 h incubation, and constant rate of gas production were observed in
treatment 7. True dry matter digestibility differed from 76.30% for treatment 2 to 79.95% for
treatment 1. Overall, saffron waste had good nutritional value before being ensilaged, and ensiling
without additives reduced its quality. However, it was possible to ensilage saffron wastes with
wheat bran as a moisture-absorbing material without adverse effects on some nutritional
parameters. In terms of appearance quality, odor, non-molding, and fermentation characteristics of
the silage environment, the best conditions were observed in treatment 7.
Keywords: Chemical composition, In vitro fermentation, Petals and stamen of saffron, Silage,
Wheat bran.
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