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 چکیده

شدن و كاهش كيفيت سيالژ محصول فرعی پسته باید فاصله بيف بازگشایی سيلو تا مصرف سيالژ جلوگيري از تيرهبراي 

به حداشل زمان ممکف كاهش یابد. ایف آزمایش با هدف بررسی خصوصيات فيزیکی، شيميایی و ميکروبی سيالژ محصول 

ل فرعی پسته تازه بدون افزودنی یا با هاي پالستيکی انجام شد. براي ایف منظور محصوبندي شده در كيسهفرعی پسته بسته

و  كيلوگرم 40متر با وزن حدود سانتی 60×40×20ابعاد الیه با  3هاي درصد كاه گندم بر حسب وزن تر در كيسه 5افزودن 

هاي هتکرار بازگشایی شدند و فراسنج 4ماه با  4و  2، 1بندي و سيلو شدند. سيلوها پس از بستهپوند بر اینچ مربع  45با فشار 

( مورد تجزیه و تحليل شرار گرفتند. نتایج نشان داد 2×3مورد بررسی در شالب یک طرح كامالً تصادفی با آرایه فاكتوریل )

 95/32و  83/30درصد كاه گندم به ترتيب  5كه ميانگيف ماده خشک در سيالژ محصول فرعی پسته بدون افزودنی و با 

و ظرفيت بافري  93/4و  99/4ترتيب به pHدرصد كاه ميزان  5فزودنی و حاوي (. در سيالژهاي بدون اP<01/0درصد بود )

و ظرفيت بافري  pHگرم ماده خشک تعييف شد. درصد ماده خشک،  100واالن به ازاي هر اكیميلی 4/88و  9/93ترتيب به

خصوصيات ظاهري شامل استحکام  سيالژها تحت تأثير متقابل افزودنی و زمان بازگشایی شرار نگرفت. تمامی سيالژها از نظر

 38/19و  63/18ترتيب امتياز زدگی  وضعيت شابل شبولی داشتند و سيالژهاي بدون و با كاه بهبافت، بو، رنگ و ميزان كپک

ها را در دسته (. ارزیابی سيالژها بر اساس نمره فليگ نيز آنP<05/0كسب كردند ) 20را در یک سيستم امتيازدهی صفر تا 

(، در P<01/0تعييف شد ) 50/75و  11/67ترتيب در سيالژهاي بدون و با كاه اي خوب ارزیابی نمود و ميانگيف آن بهسيالژه

غلظت كل اسيدهاي چرب فرار كه ایف خصوصيات تحت تأثير متقابل افزودنی و زمان بازگشایی سيلوها شرار نگرفت. حالی

مول در كيلوگرم ماده خشک تعييف شد كه باالتریف ميلی 35/50و  75/51ترتيب در سيالژهاي بدون افزودنی و حاوي كاه به

مول تعييف شد. 100مول در هر  93/98و  26/99ترتيب نسبت موالري در هر دو سيالژ بدون و با كاه مربوط به اسيد استيک و به

و  آسپرژیلوس نایجر، فالووس آسپرژیلوسها، ها، كل باكتريفرمارزیابی ميکروبی سيالژها نيز نشان داد كه جمعيت كلی

جداسازي  یكليا شیاشریک از سيالژها باكتري هاي دام بود و در هيچمخمرها در هر دو سيالژ كمتر از حد مجاز براي خوراك

هاي مورد شدن كيسهشده از كيفيت شابل شبولی برخوردار بودند، اما براي جلوگيري از سوراخكلی سيالژهاي توليدطورنشد. به

 كاري اتخاذ شود.استفاده باید راه
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