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 چکيده:

 اتيخصوص يو بررس يلنياتيپل يهاسهيدر ك كردنلويس قياز طر ياچغندر علوفه يمدت نگهدار شيافزا منظوربه

شونده  لويماده س بيترك ،اول عامل به اجرا در آمد. فاكتوريلدر قالب طرح آزمايشي  ، اين تحقيقشده هيته الژيس

 10همراه با  يادرصد چغندر علوفه 90( 2، )خالص ايعلوفهچغندر ( 1شامل ) مختلف بيدر پنج تركبود كه  ياصل

همراه  ايعلوفهچغندر درصد  90( 4كاه گندم، )درصد  15همراه با  يادرصد چغندر علوفه 85 (3) ،كاه گندمدرصد 

 قرار گرفت. نظرمدتفاله چغندرقند  درصد 15همراه با  ايعلوفهچغندر  درصد 85( 5، )تفاله چغندرقنددرصد  10با 

بود. بنابراين در اين تحقيق با احتساب  هالوسيالكتوباس يحاو يتجار يافزودنمواد  عدم كاربرد ايافزودن ، دوم عامل

مورد بررسي قرار گرفتند. ريشه تكرار  4و در  تيمار 10سطح براي عامل اول و دو سطح براي عامل دوم، جمعا  5

پس از ه و د شدخر زير يهاصورت تراشهبه يبرقخردكن با دستگاه چغندر ، نيتوز اي الزم پس ازعلوفه چغندر

 ياتيلنپليي هاسهيدر ك )سيالژبگر( الژيس يبنددستگاه بسته توسط، ذكرالگانه فوقبر اساس تيمارهاي ده مخلوط شدن

 سهيك 4 ماريروز بعد از هر ت 75 ند.ه و به انبار منتقل شدشد يو درزبند يريپرس، هواگ ،يگيرسهيك ،يلوگرميك 25

 شگاهيبه آزمااي مونه. از هر كيسه نقرار گرفتند يظاهر يابيشده و مورد ارز نييآنها تع تهيديگشوده و بالفاصله اس

 ليو پروف ياكيآمون، ازت NDF ،ADFخام،  ترخام، خاكس نيماده خشک، پروتئمقدار  شگاهيشد. در آزماارسال 

را  الژيس هيته تيموفق بودند و قابل قيتحق نيگانه اده يمارهايهمه تي و تعيين شدند.گير، اندازهچرب فرار يدهاياس

 يديتول الژيس تيفياما از نظر ك دام امكان مصرف داشتند هينشدند و در تغذ فاسد كردنلويس نديداشتند و در فرا

و  الژيس تيفيبر ك ي،اصل لوشوندهيمواد س بيترك عامل اول يعني اين تحقيق نشان داد كه (.p<001/0) متفاوت بودند

 يكاربرد افزودناما  (.p<001/0)  داشت ياثرات قابل توجه لو،يس كردنآن در موقع باز يداريپا نيهمچن

چغندر  ريشه الژيس داده نشد. صيتشخ در مجموع مناسب آن، يو مورد ييجز ديمف راتيتاث عليرغم يلوسيالكتوباس

تري نامطلوبو از رنگ، بو و بافت داشت  ياديزاي رابهي، پرت شجاذب رطوبت خالص بدون افزودن مواد ياعلوفه

بر  ياچغندر علوفه الژيس هيته يبرا بيترك نيبهتر (.p<001/0) بودبرخوردار  نسبت به ساير سيالژهاي مورد بررسي

 تيفيكه از ك بود "درصد كاه گندم 15همراه با  يادرصد چغندر علوفه 85 يمحتو الژيس" ق،يتحق نيا جياساس نتا

 بود. برخوردار يمناسب
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