
 

 

 

 

 
 

 مختلف سطوح و لیموترش تفاله سیالژ ترکیب شیمیایی خصوصیات بررسی

 کردن سیلو از پس مختلف های زمان در ضایعاتی خرمای
 

2رضا طهماسبی، 7 فروغ بدوئی دلفارد
 2، محمدمهدی شریفی حسینی4امین خضری، ،3ی، امید دیان* 

 

 ، کرمان، ایران.دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کشاورزی ةدانشکد ،گروه علوم دامی ،ارشد کارشناسی. 7

 ، کرمان، ایران.دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کشاورزی ةدانشکد، گروه علوم دامی ،یاردانش .2

 ، کرمان، ایران.دانشگاه شهید باهنر کرمان ،یکشاورز ةدانشکد، گروه علوم دامی . استاد،3

 ، کرمان، ایران.دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کشاورزی ةدانشکد، دانشیار گروه علوم دامی. 4
 

 22/06/7375 مقاله: پذیرش تاریخ 22/02/7375 مقاله: وصول تاریخ 

 

 چكيده

هاای مختلا     در زمان ضایعاتي خرمای مختل  سطوح با موترشلي تفاله سيالژ کيفيت و شيميایي ترکيب بررسي مطالعه این از هدف
 15،45،75، صافر ) بادون هساته   ضاایعاتي  خرماای  متفااوت  درصدهای با ليموترش تفالة سيالژها، تهية برای پس از سيلو کردن بود.

، خشاک  ماادة  ميازان  شادند.  روز سايلو  40 و 70، 40 به مدت ليتر دو گنجایش با هایي سطل درسپس  و شدند مخلوط هم با( درصد
 پاس  بالفاصله سيالژها pHشد.  تعيين مذکور دورة از پس ها خاکستر نمونه و آلي مادة، دیوارة سلولي، آمونياکي نيتروژن، خام پروتئين

قالاب   در زمان سيلو کاردن در  ليموترش تفالة بدون هسته به خرمای ضایعاتي مختل  اضافه کردن سطوح آثار. شد تعيين کردن باز از
 تفاله ليموترش سبب ضایعاتي به سيلوی خرمای درصد 75 که افزودن داد نشان تحقيق این ارزیابي شد. نتایج (7×4) فاکتوریل مایشآز

 و آمونيااکي  نيتاروژن  سلولي، دیوارة خام، در مقابل پروتئين (p<50/5)شد   pHآلي و مادة خشک، ماده افزایش سيالژ و کيفيت بهبود
ضایعاتي دارای باالترین انرژی و  درصد خرمای 75 با ليموترش همچنين تفالة (.p<50/5)وترش کاهش یافت سيالژ تفالة ليم خاکستر

 ترکياب  در ضاایعاتي  خرماای  درصاد  75 از توان مي با توجه به نتایج حاصل، بنابراین نمرة ارزیابي حسي نسبت به سایر سيالژها بود.
 شود. توصيه مي روز 40زمان برای سيلو کردن  بهترین مدت و کرد استفاده شده سيلو ليموی تفالة

 سيالژ. کيفيتخرمای ضایعاتي،  ،حسي ارزیابي ،ای ت ذیه ارزش ها: واژه كلید
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 مقدمه

 باا  جهاان  محصاوالت  تارین  فاراوان  جمله از مرکبات ميوة

 15 حادود  کاه  هساتند  تن ميليون 88 از بيش ساليانه توليد

 .[18]اسات   شاده  دبرآور ضایعات مرکبات آن، تن ميليون

صورت تفاله بااقي   درصد از ضایعات مرکبات به 45حدود 

هاا و   ماند که حاصل تهية آبميوه در کارخانجات، کارگاه مي

صورت تازه خوری است کاه ترکيباات اصالي کام و      نيز به

ای  شاوند. پكتاين مااده    بيش در تفاله مرکبات نيز یافت ماي 

ت یافات  است کاه باه مقادار چشام يری در تفالاة مرکباا      

 85حادود ) باال رطوبت دارای تفالة ليموترش. [15] شود مي

 دليال  هماين  باه  شاود.  ماي  به سرعت تخمير و بوده( درصد

 پاس  و نيست پذیر امكان طوالني مدت به تفاله تر ن هداری

 ناامطبوع،  باوی  بار  عاالوه  شود، مي فاسد روز سه حدود از

 را ها م س ویژه به حشرات ولد و زاد برای مساعدی محيط

 باه  نياز  محيطاي  زیست مشكالت و مسانل کند و فراهم مي

 .[47]دارد  دنبال

 شاامل  کاه  است ارزشي با خوراکي ماده مرکبات، تفالة

 بااارای زا انااارژی م اااذی ماااواد از وسااايعي طيااا 

 کلااي طااور بااه[. 45]اساات  شااكمبه هااای ميكروارگانيساام

 جاا  جاباه  کوتااهي  فواصال  در فقاط  تازه مرکبات های تفاله

 و نقل هزینة و هستند زیادی رطوبت دارای چون شوند، مي

 شوند، مصرف سرعت به باید بنابراین باال است. ها آن انتقال

 تخميار  باه  اغلب ها آن در مانده باقي قند باالی مقادیر زیرا

. کناد  ماي  کماک  هاا  آن در هاا  قار  یا ها کپک رشد و ثانویه

 ببس و کند مي ایجاد چسبنده ماهيتي مرکبات تفاله رطوبت

 همچناين . شود ذخيره سيلوها یا انبارها در سختي به شود مي

 نيااز  ماورد  آب از قسامتي  تواناد  ماي  تاازه،  مرکباات  تفالة

 از کناد. اساتفاده   تأمين نواحي بعضي در را نشخوارکنندگان

 های بره توليد برای اقتصادی های مزیت مرکبات تفالة سيالژ

 خيلي کيفيت با گوشت و قبول قابل الشه کيفيت با پرواری

 [.47]دارد  خوبي

 از متنوع هوای و آب شرایط داشتن دليل به کرمان استان

. شاود  ماي  محساوب  خرما کنندة توليد های استان ترین مهم

 دليال  باه  اساتان  ایان  در توليدی خرمای محصول از بخشي

 از پايش  ميوه ریزش ها، بيماری و آفات به محصول آلودگي

 و سااازی آماااده اشاات،برد عملياات  در دقتااي بااي برداشات، 

 رود مي بين از و شده ضایع نامناسب ن هداری و جایي جابه

 همچناين  و داخال  مصارف  بارای  اساتفاده  قابل بنابراین و

 ماادة  عناوان  در ت ذیة دام، باه  تواند مي لذا نيستند، صادرات

 خرمااای خااام اناارژی مياازان. اسااتفاده شااود  خااوراکي

 در استفاده مورد های خوراک سایر مشابه تقریباً غيرخوراکي

 اسات  خرماا  ساده قندهای ميزان مهم نكتة است، دام ت ذیة

 نيااز  مورد انرژی تواند مي خوبي به و داشته باالیي درجة که

 قابليات  باودن  باال و نكته این به توجه با. کند تأمين را بدن

 جيره متراکم مواد از مقادیری توان مي راحتي به انرژی هضم

 بسيار قيمت علت به که کرد ای زینج ضایعاتي خرمای با را

تار   متاراکم، اقتصاادی   ماواد  و ها دانه با مقایسه در آن پایين

 با غذایي ماده عنوان به تواند ضایعاتي مي خرمای [.3] است.

 حتاي  و شاود  بارده  کاار  باه  طياور  و دام ت ذیاة  در ارزشي

 طيور جيرة های کربوهيدرات برای مناسبي جانشين تواند مي

 [.13]باشد 

تفالة ليموترش دارای رطوبت باالیي است. برای حفاظ  

 ثبات سيلو و افزایش کيفيت آن محققاان در پژوهشاي آثاار   

 ترکياب  در ماالس  بجاای  خرمای ضایعاتي مختل  سطوح

های مختل  ارزیابي و  را در زمان شده سيلو ليموترش تفاله

 خاام  پاروتئين  لحاا  درصاد   گزارش کردند که تيمارها از

  pH،خشاک  مادة درصد لحا  از ولي ندادند نشان اختالفي

ایان   .[1]شاد   مشاهده معنادار آمونياکي اختالف نيتروژن و

 خرمااای مختلاا  درصاادهای تحقيااق باارای بررسااي اثاار 

کاردن، تعياين    سايلو  روش با ماده خشک باال باه  ضایعاتي

 زمااان و خرمااا سااطح تاارین ترکيااب شاايميایي و مناسااب

 . انجام شد سيلوکردن
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 ها روش و مواد

 و کرماان  شهرستان کيلوگرم از 455ميزان  به ليموترش تفالة

 جيرفت شهرستان از ضایعاتي کيلوگرم خرمای 05 همچنين

 ،15 صافر،  سطوح. شد استفاده سيالژ تهيه در و آوری جمع

 باا  سطل کوچاک  76در  ضایعاتي خرمای درصد 75 و 45

 هاا  شد. سطل اضافه ليموترش تفالة گنجایش دو کيلوگرم به

 و شادند  بااز  کردن سيلو از پس 40 و 70 ،40 وزهایر در

ترکياب   تعياين  بارای  سايالژها  از( تكارار  ساه )هایي  نمونه

 ساه ) pH شاد.  فرستاده آزمایش اه به آوری و شيميایي جمع

 متار  pH وسيلة به کردن باز از پس بالفاصله سيالژها( تكرار

 ماادة  ميزان. شد تعيين CP) 157 مدل Elmetron) دیجيتالي

 عاری عصارة خام، الياف خام، چربي خام، پروتيين ،خشک

تفالاة ليماوترش، خرماای     خاکساتر  و آلي نيتروژن، مادة از

 براسااس  ليماوترش  تفالاة  ضایعاتي بدون هساته و سايالژ  

 سالولي  دیاوارة  [.11]گيری شاد   اندازه استاندارد های روش

 گياری  اندازه خنثي شویندة های محلول از استفاده با ها نمونه

 شاده  توصايه  روش باه  سايالژها  حساي  ارزیابي[. 44] شد

 کيفيت بيان برای مناسب فليگ )ابزاری نقطة [.0] شد انجام

 سايلو  خشاک  ماده و pH فاکتور دو تلفيق از که است سيلو

 خرماای  باا  تارش  ليماو  تفالاة  آیاد( سايالژهای   مي دست به

 انارژی  .[16] شاد  محاسابه  1رابطاة   از استفاده با ضایعاتي

 ضاایعاتي  خرماای  با ليموترش تفالة سيالژ بوليسميمتا قابل

 .[41] شد محاسبه 4رابطة  به کمک

(1) 

Flieg point = 445 + 4) × DM  (10- - 45) ×pH ])عصارة    

(+)پاااروتئين 0/8×(+)چرباااي خاااام 0/7×عااااری از نيتاااروژن 

 (  4) = انرژی متابوليسمي )کيلوکالری در کيلوگرم(15×([0/7×خام

باا  ( 7×4) فاکتوریل زمایشهای حاصل به صورت آ داده

هسته و سه زمان سايلو   بدون ضایعاتي خرمای چهار سطح

 7بارای مادل     SASافازار آمااری    و با استفاده از نارم  کردن

  [.44]تجزیه شدند 

Yijk = μ + αi+βj + (αβ)ij + eijk   (7) 

 ؛(شاده  گيری اندازه صفت) وابسته مت ير Yijkمعادله،  این در

μ مطالعه؛ مورد صفت ایبر جامعه ميان ين αi زماان؛  اثر βj 

 ،eijk سطح خرما و ×متقابل زمان  اثر ij(αβ) سطح خرما؛ اثر

 است. مانده باقي تصادفي اثر

 

 بحث و نتايج

 در ضاایعاتي  خرماای  و ليماوترش  تفالاة  شايميایي  ترکيب

 .است شده آورده 1 جدول

اناارژی متابوليساامي و ارزشاايابي حسااي ساايالژ تفالااه  

درصدهای متفاوت خرمای ضایعاتي در جدول ليموترش با 

 .  آورده شده است 4

 

 

 (درصد)تركیب شیمیایی تفالة لیموترش و خرمای ضایعاتی . 1جدول 

 فراسنجه
 ترکيب شيميایي

 
 خام الياف سلولي دیوارة چربي خاکستر پروتيين خام آلي ماده ماده خشک

 68/13 31/47 53/7 67/0 53/8 73/34 43/44 تفالة ليموترش
 خرمای ضایعاتي
 )بدون هسته(

05/31 61/33 07/0 43/4 70/5 70/47 46/14 
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 45تفاله لیموترش با سطوح متفاوت خرمای ضایعاتی در روز سیالژ  ارزشیابی حسی مخلوط و متابولیسمی انرژی .2جدول 

 خرما( درصد)آزمایشي سيالژهای  

 75 45     15    صفر       SEM      شده گيری  اندازه پارامترهای

558/5 (درکيلوگرم کالری م ا) انرژی متابوليسمي  81/4 b 51/7 a
 54/7 a 14/7 a 

54/5 عصارة عاری از نيتروژن)درصد(  66/67 c 83/64 d 13/64 b 63/66 a 

556/5 چربي)درصد(  45/7  76/7  43/7  50/7  

13/5 (                            سيالژ ساختمان و بو، رنگ) حسي ارزیابي  10 b 13ab 45a 45a 

a-b: ميان ين تفاوت  (50/5ها باحروف نامشابه در هر ردی  معنادار است>p). 

 

انرژی متابوليسمي سايالژ تفالاة ليماوترش باا افازایش      

 14/7باه   81/4درصد خرمای ضایعاتي افزایش یافات و از  

افازایش  دليال   م اکالری در کيلوگرم رسيد کاه احتمااالً باه   

هاای   است. باا توجاه باه ارزیاابي    نيتروژن عصاره عاری از 

درصااد  75و  45حسااي، ساايالژهای تفالااة ليمااوترش بااا  

روز پس از سيلو کردن با محاسابة   40خرمای ضایعاتي در 

اناد.   رتبة بسيار خوب را باه خاود اختصااص داده    45نمرة 

 75 و 45 باا  ليماوترش  تفالة دليل برتری کيفيت سيالژهای

ند بيشتر باودن ماادة خشاک    توا ضایعاتي مي خرمای درصد

 ها باشد. آن

 ،40 روزهاای  در ليموترش تفالة سيالژ شيميایي ترکيب

 خشاک  ماادة  درصد کردن نشان داد، سيلو پس از 40 و 70

 و یافات  افازایش  ضاایعاتي  خرمای سطح افزایش با سيالژ

 آماد  دسات  به ضایعاتي خرمای درصد 75 با مقدار بيشترین

(50/5>p .)ًة خشااک بيشااتر خرمااای درصااد ماااد احتماااال

 تفااوت  ایان  اصلي ضایعاتي نسبت به تفاله ليموترش دليل

 ليموترش تفالة به ضایعاتي خرمای افزودن با باشد. بنابراین

 افازایش  خشک سيالژ نيز مادة درصد آن سطح افزایش با و

 بودن باال به توجه در گزارشي بيان کردند با. است کرده پيدا

 سايالژ  به آن افزودن ایعاتيض خرمای در خشک مادة ميزان

 در تحقيقاي . [4]شود  مي خشک درصد مادة باال رفتن سبب

( بيشاتر  خشک مادة درصد با) چ ندر تفاله سطح افزایش با

 معنااداری  طاور  باه  خشاک  ماادة  ميازان  مرکبات سيالژ در

 هار  در چ نادر  تفالاة  گارم  05 افازودن  و باا  یافت افزایش

 خشاک  ماادة  رصاد د سابب ، پرتقاال  تفالاة  سيالژ کيلوگرم

   [.7] یافت افزایش سيالژ

 سايلو  از پس ليموترش تفالة  pHميزان آزمایش این در

 متفااوت  ساطوح  تاأثير  تحات  ضاایعاتي  خرماای  باا  کردن

 درصاد  75 دارای سايالژ  و گرفات  قارار  ضاایعاتي  خرمای

 pH ميزان باالترین دارای معناداری طور به ضایعاتي خرمای

 و اسايد سايتریک   حضاور  تعل به احتماال(. p<50/5) بود

 و باا  [10] باشد در سيالژ شاهد موجود آلي اسيدهای دی ر

 در pH، از بااالتری  دامنه انتظار، خشک ماده نسبت افزایش

 را افازایش  این دليل همچنين[. 13] است تصور قابل سيالژ

 خشاک  ماادة  مقدار افزایش با که کرد بيان طور این توان مي

 غلظات  تخميار  شادن  محادود  و ليموترش تفاله در سيالژ

 و بوده ضایعاتي خرمای فاقد سيالژ از کمتر اسيدها مجموع

 .[14] شد مشاهده باالتری pH و کمتر اسيدیته لذا

. اسات  pH سيالژ کيفيت تعيين برای ها شاخص یكي از

 و کند مي صدق مرطوب سيالژهای دربارة موضوع این البته

 طاور  باه . دنادار  چناداني  کاربرد خشک سيالژهای مورد در

 کيفيت باشد کمتر سيالژ pH چه هر که گفت توان مي، کلي
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 در کاه  اسات  آن بياان ر  موضوع این زیرا. است بهتر سيالژ

 نياز  و اسات  شاده  تولياد  اسايدالکتيک  سايلو  داخل محيط

 شاده  سايلو  ماواد  پایداری وضعيت و تخمير فرآیند کيفيت

 است 4/4 تا 6/7 بين سيلو در مناسب pH. است یافته بهبود

 تفالة سيالژ به مربوط pH ميزان کمترین تحقيق این . در[4]

 .بود ضایعاتي خرمای بدون ليموترش

 تفالااه خنثااي شااویندة در نااامحلول الياااف و خاکسااتر

 مختلا   ساطوح  تاأثير  تحات  سيلوکردن از پس ليموترش

 باا  ليموترش تفالة سيالژ در ها آن مقدار و گرفت قرار خرما

 باه  نسابت  معنااداری  طاور  باه  ضایعاتي خرمای درصد 75

 اليااف  کااهش  دليال (. p<50/5) باود  کمتار  ها سيالژ سایر

 خرماای  با ليموترش تفاله سيالژ خنثي شوینده در نامحلول

 نسابت  ليماوترش  تفالاه  درصد کاهش توان مي را ضایعاتي

 دیاوارة  از غناي  منباع  مرکباات  جانبي محصوالت زیرا. داد

 باه  تاوان  ماي  را کااهش  دی ار  دليال [. 47] هساتند  سلولي

 فرآیند طي در ليموترش تفالة سلولز همي و سلولز هيدروليز

 سلولي دیوارة لحا  از مرکبات تفالة. داد نسبت کردن سيلو

 .گيرند مي قرار ها کنسانتره و ها علوفه بين

 تحات  سايالژ  آمونيااکي  نيتاروژن  و خام پروتئين ميزان

 يالژسا  و گرفت قرار ضایعاتي خرمای متفاوت سطوح تأثير

 نسابت  طور معنااداری  به ضایعاتي خرمای درصد 75 دارای

 کمتاری  آمونيااکي  نيتاروژن  و خاام  پروتئين شاهد تيمار به

 تاوان  ماي  خام را پروتئين کاهش احتماالً(. p<50/5) داشت

 داد. اگار چاه   نسابت  خرماا  خاام  پاروتئين  پایين درصد به

 آن از کاه  اسات  ای علوفاه  باه  مرباوط  سايالژ  خام پروتئين

 کال  از بيشاتر  یاا  درصاد  15 حادود  ولاي  شاود  مي ختهسا

 آمونيااکي  نيتاروژن  به تبدیل کردن سيلو طي علوفه پروتئين

 ،5 مختلا   سطوح افزودن محققان در پژوهشي با. شود مي

تهياة   بارای  یونجاه  باه  خرمای ضایعاتي درصد 10، 15 ،0

 معنااداری  طور به خام پروتئين درصد سيالژ نشان دادند که

 تيمارهاای  باين  در کاه  کردناد  بياان  همچنين .یافت کاهش

 اسيدیته و خاکستر آمونياکي، نيتروژن غلظت نظر از مختل 

 خرماا  ساطوح  افزایش وجود داشت و با معناداری اختالف

 کااهش  خنثاي  شویندة در نامحلول الياف محتوای سيالژ به

 کمتار  مقاادیر  دارای بيشاتر  خشک ماده سيالژ با [.1]یافت 

 محادود  دليال  باه  احتمااالً  نتایج این .بود يآمونياک نيتروژن

 فعاليات  کااهش  و های گيااهي  آنزیم توسط پروتئوليز شدن

 ایان  در بيشاتر  خشاک  مااده  مقادار  دليل به ها کلستریدیوم

 [.3] است بوده تيمار

 درجاة  باشاد  کمتار  سيالژ یک آمونياکي نيتروژن چه هر

 کال  خاوب،  سايالژ  یک در اصوالً. آن بيشتر است مرغوبيت

 نيتروژن کل درصد 15 از بيش نباید سيالژ، آمونياکي يتروژنن

 درصاد  کاه  اسات  حاالي  در ایان . باشد سيالژ آن در موجود

 درصد کل 15 – 10 متوسط سيالژ یک در آمونياکي نيتروژن

– 45 به کم تخمير با سيالژ یک در مقدار این. است نيتروژن

 اربساي  آن تخمير کيفيت که سيالژی در و رسد مي درصد 10

 مرکباات  تفاله انواع اگرچه. است درصد 45 از بيش است کم

باا و یاا    سايلو  در هاا  آن تخمير اما هستند، کم نيتروژن دارای

 تولياد  و غاذایي  ارزش افازایش  سابب  افزودن ماالس  بدون

 [.3] شود  مي استيک و الکتيک اسيدهای

 ليماوترش  تفالاه  سايالژ  فلياگ  نقطاه  و آلي ماده ميزان

 و گرفات  قرار ضایعاتي خرمای متفاوت سطوح تأثير تحت

 معنااداری  طاور   به ضایعاتي خرمای درصد 75 دارای سيالژ

 بيشتری داشت فليگ نقطة و آلي ماده شاهد تيمار به نسبت

(50/5>p .)کيفيات  بياان  بارای  مناساب  ابزاری فليگ نقطة 

 85-65 خااوب، بساايار 155 از باااالتر ارزش. اساات ساايلو

 از کمتار  بخش و رضایت 45-40 متوسط، ،65-00 خوب،

 سايالژ  فليگ نقطة حاضر، مطالعة در. است کننده ن ران 45

 بااالترین  ضاایعاتي  خرماای  درصاد  75 باا  ليموترش تفالة

 سايالژ  ایان  بااالتر  کيفيات  دهندة نشان که داشت را ميزان

 فلياگ  نقطاة . اسات  آزمایشاي  سايالژهای  ساایر  به نسبت

 سيلو خشک دهما و pH فاکتور دو تلفيق از که است معياری

 . آید مي دست به
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 و تار  پاایين  pH دهنادة  نشان باشد بيشتر فليگ نقطة چه هر

 هاای  بااکتری  جمعيات  و است سيالژ در باالتر خشک ماده

 داراست تری پایين استيک اسيد ميزان و باالتر الکتيكي اسيد

روز  40سيالژ با افزایش زمان سيلو کردن به  pHميزان  [.6]

 فعالياات دلياال  بااه ساايالژ، در (.p<50/5) یافاات کاااهش

 هاوازی،  باي  شارایط  تحت و اسيدالکتيک مولد های باکتری

 آلاي  اسايدهای  باه  علوفه آب در محلول های کربوهيدرات

 از علوفاه  pH کاهش با و شده تبدیل( الکتيک اسيد عمدتاً)

 [.15]کند  مي محافظت ميكروبي فساد

 افازایش  باا  و مادة آلي سيالژ خشک مادة خام، پروتئين

درصاد ایان    کاه  طاوری  باه  یافات  کااهش  کردن سيلو زمان

 40 روز باه  نسابت  طورمعنااداری  به 40 روز ها در فراسنجه

 از بخشاي  سايلوکردن  عمال  حين در(. p<50/5) بود کمتر

 و تخمياار قاباال هااای کربوهياادرات مثاال م ااذی منااابع

 تنفساي  و ميكروباي  هاای  آنزیم توسط محلول های پروتئين

 و افازایش  ميزان این زمان، پيشرفت با. شوند مي تجزیه گياه

 شوند مي تل  گياه کربوهيدراتي و پروتئيني منابع از بخشي

 کااهش  سايالژ  پاروتئين  و خشک، آلي مادة آن دنبال به که

 70 روز در سايالژ  آمونياکي هر چند نيتروژن [.14] یابد مي

 کاردن بااود  سايلو  نخساتين  روزهاای  از بيشاتر  مراتاب  باه 

(50/5>p )حاين  در هاا  پاروتئين  تجزیة دليل به احتماالً که 

 نيتاروژن  ساهم  افازایش  موجاب  سيلوکردن باشد کاه  عمل

 [.  17] شود مي آمونياکي

 جادول  کردن در سيلو زمان و خرما سطوح متقابل آثار

 75 دارای سيالژ دهد که نتایج نشان مي. است شده آورده 4

 سيالژ به نسبت شد سيلو روز 40 مدت در که خرما درصد

 ماادة  درصاد  لحاا   از روز 40 مادت  باه  شده سيلو شاهد

 (.p<50/5) باود  بيشاتر  فليگ نقطة و pH، آلي مادة، خشک

درصد خرماای   75که نشان دهندة ثبات بيشتر سيالژ دارای 

 75 دارای ساايالژ از طرفااي اساات. 40ضااایعاتي در روز 

 روز 40 در شااهد  سيالژ به نسبت روز 40 در خرما درصد

 و خاام  پاروتئين ، سالولي  دیاوارة  لحا  از معناداری طور به

باا افازایش درصاد     (.p<50/5)بود  کمتر آمونياکي نيتروژن

خرمای ضایعاتي و با گذشت زمان به علات درصاد کمتار    

پروتئين خام خرماای ضاایعاتي و همچناين تجزیاة بيشاتر      

درصاد خرماای    75پروتئين خام سيالژ تفاله ليماوترش باا   

کاهش یافت. ميزان نيتروژن آمونيااکي   40ضایعاتي در روز 

با افزایش درصد خرمای ضایعاتي و با گذشت زمان کاهش 

 تفالاة  سايالژ  خاوب  آمادن  عمل و کيفيت بيان ر یافت که

اسات.   40 روز در ضایعاتي خرمای درصد 75 با ليموترش

 ضایعاتي خرمای درصد 75 با همچنين دیوارة سلولي سيالژ

دليال تجزیاة بيشاتر     تماالً بهکاهش یافت. که اح 40 روز در

 سلولز است.

شاود   گيری ماي  براساس نتایج این پژوهش، چنين نتيجه

که سيلو کردن تفالة ليموترش باا خرماای ضاایعاتي سابب     

افزایش مادة خشک و بهبود کيفيت سيالژ شد و با توجه به 

 خرماای  درصاد  75 باا  ليموترش تفالة سيالژ خوب کيفيت

سايلو کاردن اساتفاده از آن در    پس از  40 روز در ضایعاتي

باا  شاود   شود. در نهایت پيشنهاد ماي  ها توصيه مي ت ذیة دام

توجاه بااه مياازان پااایين پاروتئين خااام تفالااه ليمااوترش از   

های دارای مقادیر بااالی پاروتئين خاام مانناد اوره      افزودني

 .برای افزایش ميزان پروتئين خام سيالژ استفاده شود
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the effect of adding waste date and ensiling periods on chemical 

compositions and quality of ensiled lemon. For ensiling, different levels of waste date without stones 

(0%, 10%, 20%, 30%) were mixed with lemon pulp and ensiled in two-liter containers for 25, 35 and 45 

days. After opening the silages, samples were taken for determination of dry matter, crude protein, 

ammonia-nitrogen, neutral detergent fiber, organic matter and ash. The pH of silages was determined 

immediately after opening. The effects of waste date supplementation without stone were studied as a 

factorial design (3×4). The results of this study showed that silage of lemon pulp with 30% waste date 

improved silage quality and increased DM, OM and pH (P<0.05). However, CP, NDF, NH3-N and ash 

were decreased (P<0.05). Also, lemon pulp silage with 30% waste date had the highest energy and 

sensory evaluation than those of other silages. In conclusion, supplementation of 30% waste date without 

stone to the lemon pulp and the optimum ensiling period of 45 days are recommended. 

Keywords: nutritional values, sensory evaluation, silage quality, waste date. 
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