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 مقاله پژوهشی

جداشده از ماست بر کیفیت تخمیر و پایداری هوازی سیالژ ذرت با  الکتوباسیلوس فرمنتوماثر  
 رطوبت باال
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 چکیده

شده از ماست بر تخمیر شیمیایی، میکروبی و پایداری  ( جداسازیLactobacillus fermentum) 92069 الکتوباسیلوس فرمنتوممطالعه حاضر با هدف بررسی اثر 
به علوفه  یشیآزما یمارهایت هیجهت تهاستانداردشدن، از  پسفرمنتوم  لوسیالکتوباس ش،یآزما نیمنظور انجام ا بههوازی سیالژ ذرت با رطوبت باال انجام شد. 

cfu 106 (،LF0های صفر )شاهد،  غلظتشامل  یشیآزما یمارهایذرت افزوده شد. ت
×1 (LF1) و  cfu106

×2 (LF2) و  هیتکرار تهسه ازای هر گرم علوفه تازه در  به
های محلول در  نتایج آزمایش نشان داد که ترکیبات شیمیایی سیالژها شامل ماده خشک، کربوهیدرات. ندشد روز نگهداری 90مدت  سیلوهای آزمایشگاهی به

تر از تیمار شاهد بود  کم LF2سیالژ تیمار  pH ن خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و شوینده اسیدی تحت تأثیر افزودن باکتری قرار نگرفت.آب، پروتئی
(05/0>P غلظت اسید الکتیک در سیالژهای .)LF1  و LF2 ( 05/0باالتر از تیمار شاهد بود>P غلظت اسید استیک و جمعیت کپک سیالژ .) LF2 تر  ترتیب بیش به

های اسید الکتیک و مخمر سیالژها تحت تأثیر افزودن باکتری قرار نگرفت. پایداری هوازی سیالژ  (. جمعیت باکتریP<05/0) تر از سیالژهای دیگر بود و کم
LF0 و LF1  در مقایسه با سیالژ LF2 کاهش یافت (05/0>P) در مرحله هوازی، مقدار .pH  سیالژ LF2 یگر سیالژها بود تر از د کم(05/0>P) اما در جمعیت ،

عنوان تلقیح کننده  قابلیت استفاده به  92069 الکتوباسیلوس فرمنتومداری مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که  مخمر سیالژها در این مرحله اختالف معنی
 سیالژ  را دارد.

 
 .فرمنتوم لوسیالکتوباسذرت،  الژیس جمعیت میکروبی، ،ریتخمی، هواز یداریپاها:کلیدواژه

 
 

Effect of Lactobacillus fermentum isolated from yogurt on fermentation 
quality and aerobic stability of high moisture corn silage  

Leila Taherabadi1, Farokh Kafilzadeh2* 

1. Ph.D. Candidate, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran. 
2. Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran. 

Received: February 20, 2021                          Accepted: May 24, 2021 

 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of Lactobacillus fermentum 92069 (LF) isolated from yogurt on chemical and microbial 
fermentation and aerobic stability of high moisture corn silage. After propagation and concentration determination LF was used to prepare 
experimental treatments with concentrations of zero (control, LF0), 1×106 cfu/g fresh forage (LF1) and 2×106 cfu/g fresh forage (LF2). Three replicates 
of each treatment were stored in laboratory silos for 90 days. The results showed that the chemical composition of silages (DM, NDF, ADF, CP, 
WSC) was not affected by addition of LF. LF2 had a significant lower pH compared to the control (P<0.05). LF1 and LF2 silages showed a higher 
concentration of lactic acid (P<0.05). Concentration of acetic acid increased and mold population decreased in LF2 compared to the other silages 
(P<0.05). There was no significant difference between population of lactic acid bacteria and yeast in silages. The aerobic stability of LF0 and LF1 
silages decreased significantly compared to LF2 (P<0.05). During the aerobic stage after opening the silos, LF2 silage had the lowest pH (P<0.05). 
However, yeast population of silages during the aerobic stage was not affected by treatment. The results of this study showed that Lactobacillus 
fermentum 92069 has the potential to be used as a silage inoculant. 
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 مقدمه

در شرایط  ی مرطوبها علوفهی حفظ ها روشیکی از 

د. اساس این روش بر فعالیت باش می، سیلوکردن هوازی بی

در  ها باکتریی اسید الکتیک استوار است. این ها باکتری

های محلول در آب را به  کربوهیدرات هوازی بیشرایط 

 کنند میاسید الکتیک( تبدیل  طور عمده بهاسیدهای آلی )

علوفه دارای رطوبت را از تخمیر  ،pHو با کاهش 

. [9] کنند میمحافظت  ها گانیسمنامناسب توسط میکروار

پس از بازکردن سیلو و قرارگرفتن سیالژ در معرض هوا، 

یی از قبیل مخمر و کپک افزایش ها گانیسمفعالیت میکروار

باعث اتالف  ها گانیسمیابد. فعالیت این میکروار می

های محلول و محصوالت نهایی تخمیر از  کربوهیدرات

شده که منجر به کاهش کیفیت و قابلیت  هوازی بیمرحله 

های  استفاده از افزودنی .[15]هضم سیالژ خواهد شد 

ب سیالژ در مرحله میکروبی هم برای تخمیر مناس

و هم برای افزایش پایداری هوازی سیالژ پس  هوازی بی

 باشد.  مؤثرد توان میاز بازکردن سیلو 

ی اسید ها باکتریهای میکروبی،  از جمله افزودنی

 (Homofermentative LAB)الکتیک تخمیرکننده همگن 

 لیتبدند که هنگام استفاده در سیالژ با باش می

، ریکوتاه زنج یآل یدهایول به اسمحل یها دراتیکربوه

 ریرشد و تکثو جلوگیری از  pHباعث کاهش سریع 

. استفاده از [4]د شو می نامطلوب یها گانیسمکرواریم

سبب کاهش  همگن رکنندهیتخمی اسیدالکتیک ها باکتری

اتالف ماده خشک سیالژ، بهبود قابلیت هضم و مصرف 

 هوازی بی. اما در مرحله تخمیر [4و  20]دام شده است 

کافی فرّار  قادر به تولید اسید چرب غالباً ها باکتریاین 

بنابراین،  .ها نیستند جهت ممانعت از رشد مخمرها و کپک

. [15] ند سبب افزایش پایداری هوازی شوندتوان مین

الکتیک ی اسیدها باکتریغلبه بر این مشکل  منظور به

استفاده ( Hetrofermentative LABناهمگن ) تخمیرکننده

 نیشده اثر مثبت استفاده از ا مطالعات انجامشده است. 

با ماده خشک متفاوت گزارش  ییالژهایرا بر س ها باکتری

ی ها باکتریاستفاده از برای مثال  [.19و  13، 9اند ] کرده

ذرت با  الژیسدر  اسید الکتیک تخمیرکننده ناهمگن، هم

با  ذرت الژیدر سو هم  [19] صددر 5/31 ماده خشک

ی هواز یداریپاافزایش  باعث درصد، 4/21ماده خشک 

ی اسید الکتیک تخمیرکننده ها باکتری [.9] سیالژ شدند

 ند از طریق افزایش غلظت اسیدهای چربتوان میناهمگن 

ها  ، از رشد مخمرها و قارچهوازی بیدر طول تخمیر فرّار 

کرده و باعث پس از قرارگرفتن در معرض هوا جلوگیری 

 [.19]افزایش پایداری هوازی سیالژ شوند 

( با Lactobacillus fermentum) الکتوباسیلوس فرمنتوم 

عنوان باکتری  به pHتوانایی تولید اسید الکتیک و کاهش 

اسیدالکتیک تخمیرکننده ناهمگن در سیالژ مورد استفاده قرار 

استفاده از این باکتری در سیالژ  [.13و  11، 1]گیرد  می

. [17و  11]یونجه و ذرت باعث افزایش پایداری هوازی شد 

وسیله این باکتری از طریق تبدیل  افزایش پایداری هوازی به

هوازی صورت  اسیدالکتیک به اسیداستیک تحت شرایط بی

حال اطالعات موجود در خصوص  . با این[17] گیرد می

 های در مقایسه با سایر گونهنتوم فرم الکتوباسیلوساثرات 

 .[11]تر است  بر کیفیت تخمیر سیالژ کم الکتوباسیلوس

در  یبا توجه به عدم وجود هرگونه اطالعات ن،یبنابرا

 هی)سو فرمنتوم لوسیالکتوباس هیسو نیمورد استفاده از ا

و با  الژیدر س ییایباکتر یافزودن کی عنوان به( 92069

 کی عنوان بهاز استفاده از آن  یمثبت ناش جیتوجه به نتا

 یها برهو  رخواریش یها بره هیدر تغذ یخوراک کیوتیپروب

امکان استفاده از  دلیل به ،چنین هم[ و 14و  10] یپروار

 مطالعه نی[ ا2] الژیدر س یافزودن عنوان بهها  کیوتیپروب

 فرمنتوم لوسیالکتوباساز  هیسو نیاثر ا یبا هدف بررس

 یهواز یداریو پا ریتخم تیفیجدا شده از ماست بر ک

 .ذرت با رطوبت باال انجام شد الژیس



 باال رطوبت با ذرت الژیس یهواز یداریپا و ریتخم تیفیک بر ماست از جداشده فرمنتوم لوسیالکتوباس  اثر
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هاروشموادو

ذرت در مرحله شیری با جهت انجام این آزمایش، علوفه 

کشاورزی و  پردیسدرصد از مزارع  47/23ماده خشک 

منابع طبیعی دانشگاه رازی برداشت و در ابعادی به طول 

تکرار جهت  سهبا  علوفه خرد شدهد شد. خر متر سانتیدو 

شده  تلقیح -2 ؛(LF0، )کنترل نشده تلقیح -1 یمارهایت هیته

cfu 106 با
هر  ازای به 92069 الکتوباسیلوس فرمنتوم  1×

cfu  106 شده با تلقیح -3 و (LF1گرم علوفه تازه )
×2 

 هر گرم علوفه تازه ازای به 92069 فرمنتوم لوسیالکتوباس

(LF2) های مورداستفاده باکتری  استفاده شد. غلظت

روش  در این آزمایش، با استفاده از الکتوباسیلوس فرمنتوم

و  مایع )مرک، آلمان( MRS تکثیر در محیط

با دستگاه  ها نمونهی جذب گیر اندازهسنجی و  کدورت

، انگلستان( تهیه CECIL, CE 3041اسپکروفتومتر )مدل

 18زمایشگاهی با ابعاد . سیالژها در سیلوهای آ[7]شد 

تهیه شدند. سطح ارتفاع  متر سانتی 35قطر و  متر سانتی

با  سیلوها بعد از پرشدن و در حین بستن درب

اکسیدکربن گازدهی و بعد از غیرقابل نفوذشدن نسبت  دی

 به هوا تا زمان موردنظر در دمای اتاق نگهداری شدند.

 ،90در روز  یشگاهیآزما بعد از بازکردن سیلوهای

جریان  آون دارای در ها نمونه از کیهر ماده خشک سیالژ

ساعت  48 مدت به گراد سانتیدرجه  60 یدماهوا در 

ی ترکیبات گیر اندازهجهت  ها نمونهشد. سپس  نییتع

و  شدی آسیاب متر میلی کیالک  یدارا ابیبا آس شیمیایی

 یدیاس ی وخنث ندهینامحلول در شو افیالی گیر اندازه

 خام نیپروتئو  [8]های محلول در آب  کربوهیدرات ،[24]

بعد از  pHیین جهت تع .شد انجام [3] ها نمونه

قرائت و عصاره  pHبالفاصله   ]2[ها  نمونهی گیر عصاره

 و [16] یاکیآمون تروژنینی گیر اندازهموردنظر جهت 

)مدل  با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر [5] کیالکتدیاس

CECIL, CE 3041،  با  [22]استیک  دیاسانگلستان( و

، GC-804گازی )مدل  استفاده از دستگاه کروماتوگراف

 .شدآلمان( استفاده 

 د،یاس کیالکت یها باکتریجمعیت شمارش  برای

 منظور بهشد.  هیته 10-10تا  10-1 رقت یسر مخمر و کپک

موردنظر  یها رقتی الکتیک اسید ها باکتریکشت 

)مرک،  آگارMRS  کشت طیمحدر  تیپورپل صورت به

 30 یدر دما هوازی بی طیدر شرا سپس وکشت  آلمان(

 نیب جی. نتاشدساعت انکوبه  72 مدت به گراد سانتیدرجه 

در هر گرم علوفه  یکلن تعداشمارش و با  یکلن 300تا  30

 PDA طیمحو کپک در  مخمر. [6گزارش شد ] تازه

درجه  25 یدر دماکشت و سپس )مرک، آلمان( 

 ترتیب بهمخمر و قارچ گردید. جمعیت انکوبه  گراد سانتی

تعداد با یک و پنج روز بعد از انکوباسیون شمارش و 

  .[18گزارش شد ]در هر گرم علوفه تازه  یکلن

منظور تعیین پایداری هوازی بعد از بازکردن  به

 یها تکرار در سطل از هر الژیگرم س 600مقدار سیلوها 

 هیدوال ریها با پارچه پن درب آن قرار داده و یکیپالست

به فاصله  دماسنجبا استفاده از  الژیس یدما شد. دهانپوش

و ساعات قبل از  و ثبت شد خوانده بار کیساعت  پنج

گراد باالتر از  رسیدن دمای سیالژ به دو درجه سانتی

عنوان پایداری هوازی در نظر گرفته شد  دمای محیط به

 و 160، 80های صفر،  )ساعت. در چهار مرحله [19]

قرارگرفتن سیالژها در از پایان مرحله هوازی( بعد 

گیری  و جمعیت مخمر و کپک اندازه pHمعرض هوا، 

 شد.

ایی، محصوالت یترکیبات شیمبه ربوط می ها داده

ها بعد از بازگشایی سیلو تخمیر و جمعیت میکروبی سیالژ

افزار آماری  و پایداری هوازی سیالژها با استفاده از نرم

SAS  ( رویه خطی 4/9)نسخهGLM  و (1)مدل  اب 

در طول پایداری  هاسیالژ pHها و  جمعیت میکروب

 صورت بهو  MIXED هیروبا استفاده از  هوازی
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مقایسه  و تجزیه (2با مدل )تکرارشونده  یها یگیر اندازه

ای دانکن در سطح  چند دامنه کمک آزمون ها به میانگین

 انجام شد. 05/0

 Yij=µ+Ti+ eij                                           (1مدل 

   Yij=µ+Ti+Wj+Ti ×Wj+ eij                          (2مدل 

آمده مربوط به  دست هده به، مشاYij ها، در این مدل

؛ امین تیمار i ، اثرTi میانگین کل؛ ،µ یر وابسته(؛صفت )متغ

eij؛، اثر خطای آزمایشی Wj ،اثر زمان؛ Ti ×Wj ، اثر

 .دباش میکنش تیمار در زمان  برهم

 وبحث نتایج

ترکیبات شیمیایی و میکروبی علوفه ذرت قبل از سیلوکردن 

( گزارش شده است. بعد از بازکردن سیلوها، 1در جدول )

تفاوتی در میزان ماده خشک، درصد الیاف نامحلول در 

ه اسیدی و شوینده خنثی، درصد فیبر نامحلول در شویند

مشاهده نشد  تئین خام بین سیالژهاچنین، درصد پرو هم

در همه  های محلول در آب (. غلظت کربوهیدرات2)جدول 

سیالژها در طی تخمیر کاهش یافت. غلظت کربوهیدرات 

 الکتوباسیلوس فرمنتومشده با   محلول در سیالژهای تلقیح

  داری کاهش یافت. طور غیر معنی به

 

 . ترکیبات شیمیایی و جمعیت میکروبی علوفه ذرت قبل از سیلوکردن1جدول 

 خطای معیار ±میانگین  ترکیبات شیمیایی

1/23±32/47  ماده خشک )درصد(      

10/51  الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد ماده خشک(     ± 26/1  

96/23  الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد ماده خشک(    ± 41/1  

12/7  پروتئین خام )درصد ماده خشک(    ± 87/0  

04/7  کربوهیدرات محلول در آب )درصد ماده خشک(    ± 54/0  

   1جمعیت میکروبی

15/3  های  اسید الکتیک  باکتری    ± 39/0  

71/4  مخمر    ± 24/0  

90/3  کپک    ± 18/0  

 ازای هر گرم علوفه تازه گزارش شد. واحد کلنی فرمینگ به  10log ، مخمر و کپک بر حسبهای  اسید الکتیک . جمعیت باکتری1

 
 92069 الکتوباسیلوس فرمنتومشده با سطوح مختلف  سیالژ ذرت تلقیح ییایمیش باتی. ترک2جدول 

 

 ترکیب شیمیایی
 1تیمار 

SEM P-value 
LF0  LF1  

LF2 

 12/0 26/0 44/24  16/24  55/23  ماده خشک )درصد(

 13/0 87/0 76/49  14/46  31/49  الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد ماده خشک(

 16/0 09/1 47/23  45/24  96/26  الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد ماده خشک(

 81/0 69/0 76/7  01/7  30/7  پروتئین خام )درصد ماده خشک(

 58/0 46/0 52/1  73/1  21/2  کربوهیدرات محلول در آب )درصد ماده خشک(

1 .LF0 نشده، کنترل(،  )سیالژ ذرت تلقیحLF1 ( cfu106 ×1  به 92069الکتوباسیلوس فرمنتوم  ،)ازای گرم علوفه تازهLF2 ( cfu106
الکتوباسیلوس فرمنتوم  1×

 ازای گرم علوفه تازه(. به 92069

SEMها. استاندارد میانگین : خطای 
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قرار داشت  09/4تا  92/3سیالژها در دامنه  pHمقادیر 

مناسب برای جلوگیری از رشد  (، که بیانگر تخمیر3)جدول 

 pH. تفاوتی در [9]های نامطلوب بود  میکروارگانیسم

 LF2سیالژ pH مشاهده نشد، اما  LF2و LF1 سیالژهای 

(. P<05/0تر بود ) داری پایین طور معنی به نسبت به کنترل

باالتر از  LF2 و  LF1غلظت اسید الکتیک در سیالژهای 

(. تفاوتی در غلظت اسیداستیک P<05/0سیالژ شاهد بود )

مشاهده نشد. اگرچه غلظت اسید  LF2و  LF1در سیالژهای 

داری  طور معنی نسبت به کنترل به LF2استیک در سیالژ 

نتایج متفاوتی از اثر افزودن باکتری  (.P<05/0)تر بود  یشب

بر محصوالت تخمیری گزارش شده  الکتو باسیلوس فرمنتوم

  حاضر استفاده از شیتطابق با آزمادر  [.17و  13، 11]است 

و افزایش غلظت  pHسبب کاهش  فرمنتوم لوسیالکتوباس

در  pHدار  . کاهش معنی[13شد ]اسیدالکتیک و اسیداستیک 

توان به افزایش غلظت  را می LF2سیالژ حاصل از تیمار 

اسیدالکتیک و اسیداستیک نسبت داد. مکانیسم دقیق تولید 

الکتوباسیلوس که  اسید استیک نامشخص است، ولی ازآنجایی

دهد افزایش در  صورت ناهمگن انجام می تخمیر را به فرمنتوم

کتیک به تواند ناشی از تبدیل اسیدال غلظت اسید استیک می

 . [23]هوازی باشد  اسیداستیک در مرحله بی

عنوان شاخصی از  غلظت نیتروژن آمونیاکی سیالژها به

تجزیه پروتئین تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. 

های اسید الکتیک و مخمر در سیالژهای  جمعیت باکتری

داری نشان نداد. جمعیت کپک تحت  آزمایشی اختالف معنی

 که سیالژ  طوری قرار گرفت، به کتوباسیلوس فرمنتومالتأثیر 

LF2تری نسبت به سایر سیالژها داشت  جمعیت کپک کم

(05/0>P.)  جمعیت مخمر و کپک موجود در سیالژهای این

( جهت ایجاد 105شده ) تر از تعداد الزم گزارش آزمایش کم

هایی که  . نتایج این آزمایش با آزمایش[4]فساد در سیالژ بود 

ها از باکتری تخمیرکننده ناهمگن در تهیه سیالژ  آن در

 هایی با رطوبت باال استفاده شده است، همخوانی دارد علوفه

را  pH. باالبودن رطوبت سیالژ امکان افت سریع [21و  9]

های  دهد و در نتیجه احتمال رشد میکروارگانیسم کاهش می

 . [12] یابد نامطلوب افزایش می

 

 یکروبیم تیو جمعبه سیالژ ذرت بر محصوالت تخمیر  92069 الکتوباسیلوس فرمنتومتأثیر تلقیح  . 3جدول 

 1تیمار  فراسنجه
SEM P-value 

LF0  LF1  LF2 

pH  a09/4  ab02/4  b92/3 03/0 04/0 

 b49/1  a07/2  a19/2 05/0 001/0  الکتیک )درصد ماده خشک( اسید   

 b16/1  ab62/1  a05/2 16/0 02/0  اسید استیک )درصد ماده خشک(   

 41/0 03/0 37/0  34/0  45/0  نیتروژن آمونیاکی )درصد ماده خشک(   

         2جمعیت میکروبی

 31/0 08/0 62/5  66/5  84/5  های اسید الکتیک  باکتری   

 80/0 09/0 71/1  63/1  70/1  مخمر   

 a36/1  a42/1  b76/0 15/0 04/0  کپک   

1 .LF0 نشده، کنترل(،  )سیالژ ذرت تلقیحLF1 ( cfu106 ×1 به 92069 الکتوباسیلوس فرمنتوم  ،)ازای گرم علوفه تازهLF2 (cfu106
الکتوباسیلوس  1×

 ازای گرم علوفه تازه(. به 92069فرمنتوم

 باشد. ازای هرگرم علوفه تازه می واحد کلنی فرمینگ به  10log حسب، مخمر و کپک برالکتیکهای  اسید  . جمعیت باکتری2

a-bها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنی :  تفاوت میانگین ( 05/0دار است>P .)SEMها. : خطای استاندارد میانگین 
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های مولد  باکتری های مختلف اثر ضدقارچی گزارش

اسیدهای آلی موجود در  اسیدالکتیک را گزارش کردند.

سیالژ مانند اسید الکتیک، اسید استیک، اسید پروپیونیک 

و ... از جمله مواد ضدمیکروبی و ضدقارچی هستند که 

های اسیدالکتیک تولید  طور طبیعی توسط باکتری به

د رو . در آزمایش حاضر احتمال می[15و  4]شوند  می

cfu106 غلظت 
در سیالژ از الکتوباسیلوس فرمنتوم 2×

طریق افزایش غلظت اسیدهای آلی باعث کاهش جمعیت 

 ها شده باشد. کپک

و جمعیت میکروبی سیالژها  pHپایداری هوازی، 

بعد از قرارگرفتن در معرض هوا و طی دوره پایداری 

( گزارش شده است. پایداری 4هوازی در جدول )

 245و  260ترتیب به LF1و  LF0هوازی سیالژهای 

ها پایداری هوازی سیالژ  ساعت بود که در مقایسه با آن

LF2  ساعت به طول انجامید  289تا(05/0>P) طی .

سیالژها تحت تأثیر تیمار قرار  pHدوره پایداری هوازی، 

تری در  پایین pHدارای  LF2که سیالژ  طوری گرفت، به

. جمعیت مخمر (P<05/0)مقایسه با سایر تیمارها بود 

های سیالژ  تحت تأثیر تیمار قرار نگرفت و جمعیت کپک

LF2  در مدت زمان قرارگرفتن در معرض هوا کاهش

چنین، اثر متقابل بین تیمار و  داری را نشان داد. هم معنی

 .(P<05/0)دار بود  زمان معنی

 pHمطالعات، افزایش پایداری هوازی و کاهش 

های اسیدالکتیک  کتریسیالژ را با استفاده از با

تخمیرکننده ناهمگن در سیالژهایی با رطوبت باال، بعد از 

. در [21و 15، 9]اند  قرارگرفتن در معرض هوا نشان داده

ها از طریق تجمع محصوالت حاصل از  واقع این باکتری

تخمیر سیالژ مانند اسید استیک و اسید پروپیونیک باعث 

حال،  . با این[21]افزایش پایداری هوازی سیالژ شدند 

های موجود نتایج متفاوتی را از تأثیر باکتری  گزارش

بر پایداری هوازی سیالژ نشان  الکتوباسیلوس فرمنتوم

 .[11و  13]دهند  می

گیرد  که سیالژ در معرض هوا قرار می هنگامی

کننده الکتات باعث تولید گرما و کاهش  مخمرهای تجزیه

رود با توجه به  ال میشوند و احتم مواد مغذی سیالژ می

cfu/g106 استیک، استفاده از غلظتاثر ضدقارچی اسید
×2 

منجر به پایداری هوازی  (LF2) الکتوباسیلوس فرمنتوم

  تری در مقایسه با دیگر سیالژها شده است.  طوالنی

 

و جمعیت میکروبی بعد از  pHبه سیالژ ذرت بر پایداری هوازی، تغییرات  92069 الکتوباسیلوس فرمنتوم. تأثیر تلقیح 4جدول 

 در معرض هوا قرارگرفتن

 فراسنجه
  1تیمار 

SEM 
P-value 

LF0  LF1  LF2 تیمار در زمان زمان تیمار 

 - - - b  b245  289 a 97/4 260  )ساعت( پایداری هوازی 
pH      a 24/4  a 23/4  b 15/4 01/0 01/0>0 003/0>0 07/0>0 

2جمعیت میکروبی
           

 90/0 0<01/0 83/0 04/0 80/4  75/4  96/4  مخمر   

 0<01/0 0<002/0 0<01/0 15/0 84/2  00/3  64/3  کپک   

1 .LF0 نشده، کنترل(،  )سیالژ ذرت تلقیحLF1 ( cfu106
LF2 (cfu106ازای گرم علوفه تازه(،  به 92069 الکتوباسیلوس فرمنتوم 1×

 92069الکتوباسیلوس فرمنتوم 1×

 ازای گرم علوفه تازه(. به

 باشد. می  ازای هرگرم علوفه تازه واحد کلنی فرمینگ به  10logحسب . جمعیت مخمر و کپک بر2

 (.P<05/0)باشد  دار می ها با حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی میانگین
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شده با  تر سیالژ تلقیح در رابطه با پایداری هوازی کم

cfu/g106 غلظت
توان بیان  می الکتوباسیلوس فرمنتوم  1×

تر این باکتری به سیالژ  نمود که افزودن غلظت پایین

تواند با کاهش غلظت اسیداستیک، افزایش سوبسترای  می

کننده الکتات را  در دسترس برای مخمرهای متابولیزه

تر  های پایین یا از طریق تولید غلظت فراهم کرده و/

ی( اسیدهایی مانند پروپیونیک )با اثرات ضدمیکروبی قو

  [.15و  4] باعث کاهش پایداری هوازی سیالژ شده باشد 

الکتوباسیلوس  افزودن  مطالعه حاضر نشان داد که جینتا

جدا شده از ماست به سیالژ ذرت با رطوبت  92069 فرمنتوم

ها و افزایش پایداری  و جمعیت کپک pHباال، سبب کاهش  

توان از آن  شود. بنابراین، می هوازی و کیفیت سیالژ می

 الژ استفاده کرد.عنوان یک افزودنی برای تهیه سی به
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