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چکیده
زمینه مطالعاتی :فرآوری بیولوژیکی توسط قارچها برای بهبود ارزش غذایی خوراکهای علوفهای و فیبری استفاده م ی-
شود .هدف :هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرآوری با قارچ  Pleurotus ostreatusبر فراسنجههای تولید گاز و
تجزیه پذیری علوفه نی ( )Phragmites australisبود .روش کار :علوفه نی پس از برداشت سترون ش ده و درون ییه ه-
های پالستیکی منتقل شد .سپس اسپان (بذر آغشته به میهلیوم قارچ) به درون ییههه ا اف زوده ش ده و پ س از دو هفت ه
قارچها درون ییههها رشد نمودند و تا دو مرحله برداشت قارچ بر روی علوفه نی انجام شد .تیمارها عبارت بودن د از)۱ :
علوفه نی بدون افزودن قارچ (تیمار شاهد)  )۲علوفه نی فرآوری شده پس از مرحل ه رش د میه لیوم ق ارچ  )۳علوف ه ن ی
باقیمانده بعد از برداشت اول قارچ و  )۴علوفه نی باقیمانده پس از برداشت دوم قارچ .میزان تولید گاز تیمارها در سرنگ-
های شیشهای و تجزیه پذیری با استفاده از ییهههای ن ایلونی در س ه راگ گ او سیه تانی فیه توله ش ده ان دازهگی ری
گردید .نتایج :فرآوری علوفه نی با قارچ موجب افزایش پروتئین خام و یاهش ماده آلی ،دیواره س لولی ( )NDFو دی واره
سلولی بدون همی سلولز ( )ADFگردید ( .)P<0/0۱میانگین حجم گاز تولیدی در اثر فرآوری با ق ارچ اف زایش یاف ت ول ی
فراسنجه تولید گاز از بخش نامحلول (ضریب  )bیاهش یافت ( .)P<0/0۱بعالوه میزان ناپدی د ش دن علوف ه ن ی ف رآوری
شده با قارچ افزایش و بخش یند تجزیه ) ضریب  )bیاهش یافت ( .)P<0/0۱نتیجهگیری نهایی :بط ور یل ی نت ایش نش ان
داد یه فرآوری علوفه نی با قارچ  Pleurotus ostreatusسبب افزایش ارزش غذایی علوفه نی گردید.
واژگان کلیدی :علوفه نی ،فرآوری ،قارچ پلوروتوگ استراتوگ ،ارزش غذایی ،قارچ
مقدمه

منظور بهب ود ییفی ت ای ن م واد میباش د (منص وری و

یکی از روشهایی یه امروز جهت افزایش گوارشپذیری

همکاران .)۱۳۸۲

مواد لیگنوسلولزی به یار میرود ،روشهای بیولوژیکی

گیاهان دارای مقادیر قابل توجهی سلولز و هم ی س لولز

مانن د یش ت میکروارگانیه مهای مختل ی روی

هه تند ی ه میتوانن د منب ا ان رژی مناس بی ب رای

محصوالت لیگنو سلولزی و په ماندهای یش اورزی ب ه

نشخوارینندگان باشند .قابلیت دسترس ی ب ه ای ن اج زا
وابهته به پیوندهای لیگنین-یربوهیدرات است یه هضم
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س لولز و همیس لولز را مح دود میین د (مویه ون و

نتایش نشان داد یه قارچ ها س بب اف زایش تولی د گ از و

وراچترت  .)۱۹۹۱علی نی۱از جمله گیاهان چند س اله در

تجزیه پذیری لیگنین ش دند (اوی انو و همک اران .)۲00۵

سیهتان است یه در محیطهای یم و بیش مرطوب رشد

گوپتا و النگر ( )۱۹۸۸با به یار ب ردن ق ارچ پلوروت وگ

یرده و به منظ ور تذذی هی دامه ا م ورد اس تفاده ق رار

برای بهبود ارزش غذایی یاه گندم نشان دادند یه بعد از

میگیرد و به دلیل فیبر زیاد ،گوارش پ ذیری یم ی دارد.

تلقی یاه گندم با قارچ ،ماده خشک و ماده آل ی ی اهش

فصل روی ش ای ن گی اه از م رداد ت ا بهم ن ب وده و ب ه

یافت .همچنین در هر یک ازگام ه ه ای می وهدهی (گام ه

شوری و خشکی مقاوم اس ت و غ ذای ای لی گاوه ای

یک ،دو و سه) می زان پ روتئین اف زایش و مقدارس لولز،

نژاد سیهتانی است (هرمزی پور .)۱۳۸۸

همیسلولز و لیگن ین ی اهش یاف ت .النگ ار و همک اران

تاینون از روش های مختلی فیزیک ی و ش یمیایی ب رای

( )۱۹۸0بعد از تلقی قارچ به یاه گندم در مقایهه با ی اه

عمل آوری علوفه های فیبری استفاده ش ده و ف رآوری

گندم فرآوری نشده ،افزایش پروتئین خ ام و ی اهش در

بیولوژیکی از دیگر روشهای بهبود ارزش غ ذایی م واد

میزان ماده آلی و لیگنین را گزارش نمودن د .در تحقیق ی

وژیکی

نشان داده شد یه با یشت قارچ پلوروتوگ س اجریاجو

ازمیکروارگانیهمها (قارچها ،بایتریها و  )...و آنزیمه ا

روی یاه گندم میزان لیگن ین ب ه ط ورمعنیداری ی اهش

اس تفاده میش ود .ت اینون اث رات گون ههای زی ادی از

یافت و گ وارش پ ذیری آزمایش گاهی از  ۱۴/۳ب ه ۲۹/۵

قارچه ای پوس یدگی س فید ب ر روی م واد مختل ی

افزایش یاف ت (ی الزادا و همک اران  .)۱۹۸۷در پژوهش ی

لیگنوسلولزی مورد مطالعه قرار گرفته است ی ه قادرن د

دیگر فضایلی ( )۲00۱یاه گن دم را ب ا ق ارچ پلوروت وگ

ترییبات لیگنوسلولزی را تجزیه ینند .در ب ین قارچه ای

استراتوگ فرآوری و در تذذیه گاوهای شیری اس تفاده

خورایی ،گونههای پلوروتوگ۲توانایی باالیی در ترش

یرد .نتایش نشان داد یه از میان تیمارها (یاه گندم همراه

ان واز زی ادی از آنزیمه ا را دارن د ی ه آنه ا را ق ادر

با رش د مه یلیوم و ی اه گن دم بع د از برداش ت ق ارچ)

میسازد ب ر روی ان واز سوبه ترا رش د ی رده و م واد

مصرف مادهی خشک ومصرف ماده آلی گ وارش پ ذیر

دارای لیگن ین ،س لولز ،نشاس ته ،قن دها و پروتئینه ا را

دریاه گندم فرآوری شده بعد از برداشت قارچ ب ه ط ور

پلوروت وگ

معنیداری بیشتر ب ود .ب گ و همک اران ( )۱۹۸۶پوس ته

استراتوگ در بین گونه ه ای پلوروت وگ خوش خوراک

برنش را با قارچ  Pleurotus ostreatusف رآوری یردن د.

تر و مقدار پروتیین ،یربوهیدرات و مواد معدنی باالتری

این فرآوری گوارشپذیری پوسته برنش در ش کمبه را از

دارد و قادر به رشد بر روی علوفه ها و پس مانده ه ای

۱۹درید به ۳۳درید پس از ۳۵روز تخمیر اف زایش داد

مختلی یشاورزی است ( یرم و همکاران .)۱۹۹۲

و مقدار لیگنین نیز از ۲۱درید به  ۱۲/۴دری د ی اهش

ون گویش و همک اران ( )۲0۱۵دو گون ه ق ارچ پوس یدگی

یافت .یرم و همکاران ( )۱۹۹۲قارچهای Phanerochaet

سفید را با اوره ،منگنز و لینولئیک اسید ب ه تراش ه ه ای

 chrysosporiumوostreatus

 Pleurotusرا روی

چوب و ی اه گن دم اف زوده و ه ر ق ارچ س بب اف زایش

ساقههای پنبه یشت داده و نتیجه گرفتن د ی ه ق ارچ اول

تجزیه لیگنین و افزایش تولید گاز (برون تنی) گردی د .در

پ س از  ۶0روز ۱۷دری د و ق ارچ دوم پ س از  ۱۸روز

تحقیق دیگر ،پنش گون ه ق ارچ پوس یدگی س فید از جمل ه

۱۲درید از یربن نش اندار لیگن ین را ب ه ی ورت دی

پلوروتوگ بر روی چوب درخت سرو یشت داده ش د و

ایه یدیربن آزاد ی رد .ت اینون پژوهش ی در م ورد

فیب ری

میباش

د.

در ف

رآوری بیول

تجزی ه ینن د (پ الز و همک اران .)۱۹۹۵

فرآوری بیولوژیکی علوفه ن ی انج ام نش ده اس ت .ل ذا
Phragmites australis

1

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر فرآوری علوف ه ن ی

Pleurotus

2

با قارچ ی دفی  Pleurotus ostreatusب ر ارزش غ ذایی

تعیین ارزش غذایی علوفه نی فرآوري شده با قارچ صدفی با روشهاي تولید گاز و کیسههاي نایلونی
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علوفه نی و تعی ین ترییب ات ش یمیایی و فراس نجههای

گامه رشد قارچ ،ییههها از سالن خار و محتوی ات در

تجزیهپذیری و تولید گاز بود.

زیر آفتاب خشک گردید .در هفته اول یش ت ،زم انی ی ه
میهلیوم قارچ روی علوفه نی فعال شد ،اطراف ییه هها

مواد و روشها

با استفاده از تیغ شکاف داده شد تا ضمن نف و ه وا ب ه

ای ن پ ژوهش در آزمایش گاه تذذی ه دام دانش گاه زاب ل

داخل علوفه نی در زمان محص ولدهی ،می وه ق ارچ ب ه

انجام شد .علوفه نی در اواخر فصل رویش (بهم ن م اه)

راحتی از شکاف به بیرون رشد نماید .بر هم ین اس اگ

از ارتف از  ۲0س انتی مت ری ب االی س ط آب از من اطق

تیمارهای آزمایشی شامل )۱ :علوفه ن ی ب دون اف زودن

مختلی زابل جماآوری و به آزمایشگاه تذذیه دام منتقل

قارچ (تیمار شاهد)  )۲علوفه ن ی ف رآوری ش ده پ س از

شد .پس ازجما آوری  ۳0نمونه ،علوفه نی به قطعات -۷

مرحل ه رش د میه لیوم  )۳علوف ه ن ی باقیمان ده بع د از

 ۵س انتیمتری خ رد ش دند .س پس نمون هها را داخ ل

برداش ت اول ق ارچ و  )۴علوف ه ن ی باقیمان ده پ س از

ییه ههای پالس تیکی (۱00×۱۲0س انتی مت ری) منتق ل

برداشت دوم قارچ تعیین شدند.

وییه ههای محت وی نمون هها  ۱۲س اعت در آب س رد

تعیین ترکیبات شیمیایی

خیهانده شدند .این عمل ب ه منظ ور اف زایش رطوب ت و

از هر تیمار برای اندازه گیری ترییبات شیمیایی ،تجزیه

جذب آب انجام شد .ییهههای دارای نمونه در روز بع د

پذیری و تولی د گ از نمون ه ب رداری ش د .مق ادیر م اده

یک ساعت و ن یم در دم ای  ۱۲0درج ه س انتیگراد ب ه

خشک ( ، ،)DMچربی خ ام () )EEدس تگاه سویه له) و

مدت  ۲0دقیقه در اتویالو سترون شده و بعد از سترون

خایهتر ( )Ashبه روش  ، )۱۹۹0( AOACپ روتئین خ ام

ش دن ییه ههای ح اوی نمون ه ب ه منظ ور خ رو آب

( )CPبه روش یل دال و م اده آل ی ( )OMب ا اس تفاده از

اضافی و همچنین سرد شدن به مدت یک شب در س الن

روش محاس باتی و الی اف ن امحلول در ش وینده خن ی

یشت آویزان شدند.

( )NDFو الی اف ن امحلول در ش وینده اس یدی ( )ADFو

پس از خنک شدن ییههها ،عملیات تلق ی علوف ه ن ی ب ا

لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی ( )ADLبا استفاده از

ب ذر آغش ته ب ه میه یلیوم ق ارچ Pleurotus ostreatus

روش ون سوست و همک اران ( )۱۹۹۱ان دازهگیری ش د.

(اسپان آماده خری داری ش ده از ش ریت ت ارا یش اورز

برای اندازه گیری الیاف ن امحلول در ش وینده خن ی از

پارگ) به درون ییه ههای ن ایلونی نه بتاض ض خیم (ب ه

محلول شوینده خن ی ( )NDSو دستگاه فایبربگ و ب رای

۴0س انتیمتر) ی ه دارای  ۱0ت ا ۱۲

ان دازه گی ری الی اف ن امحلول در ش وینده اس یدی از

ییلوگرم علوفه نی بودند ،انجام شد .تعدادی از ییهه ه ا

محل ول ش وینده اس یدی ( )ADSو دس تگاه فایبرب گ

دارای علوفه نی مرطوب بدون افزودن ق ارچ ب ه عن وان

استفاده گردید.

نمونه های شاهد تهی ه ش دند .ییه هها در داخ ل س الن

تجزیهپذیری ماده خشک

یشت در دمای  ۲۴±۲درجه سانتیگراد و رطوبت نهبی

در ای ن تحقی ق ب رای آزم ایش تجزیهپ ذیری از ۳رأگ

 ۵±۶۵درید به یورت ردیفی آوی زان گردیدن د .پ س

گوس اله ن ر سیه تانی ب ا می انگین وزن ۳۸0±۱۲/۵

ازگذشت  ۱۷روز ،نیمی ازییه ههای ح اوی علوف ه ی ه

ییلوگرم و سن ۳۶ماه یه در شکمبه آنها فیهتوال نصب

ازنظر ظاهری دراثر رشد میهلیوم قارچ سفید رنگ شده

ش ده ب ود ،اس تفاده ش د .جی ره گوس الهها در س ط

از سالن یشت خ ار و محتوی ات آنه ا در زی ر آفت اب

نگهداری (برآورد شده بر اس اگ ج داول )NRC, ۲00۱

خشک گردید .باقیمانده ییهه ها در سالن باقی مانده ت ا

با استفاده از مواد خورایی معمول (یونجه خشک ،یاه و

دوران محصول دهی را طی نموده و پس از برداشت دو

ینهانتره) تنظیم و تذذیه شدند .میزان انرژی و پ روتیئن

ط ول  ۷0و ع ر
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جیره به ترتیب  ۱/۲مگا یالری بر ییلو گرم و  ۱۴درید

الک ۲میلیمتری آسیاب شدند .مق دار  ۲00±۵میل ی گ رم

بود .خوراک در دو وعده  ۸یب و  ۱۷عصر تذذیه ش د

نمونه ( ۳تکرار) در داخل هر سرنگ ریخته شد و به ای ن

و آب به طور آزاد در اختیار دامها قرار داشت .مق دار ۵

سرنگ ها  ۳0میلی لیتر مخلوط مایا شکمبه یاف ش ده

گرم نمونه خشک و آسیاب شده از هر تیمار (با قطر۲/۵

حاوی بافر (به نهبت ۲به  )۱اض افه گردی د و در دم ای

میلیمتر) در داخل ییهههای پلیاس تری ب ه ابع اد ۸×۱۵

 ۳۹درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار داده ش د .می زان

سانتیمتر و قطر منافذ ۵0میکرومتر تهیه ش ده و س پس

گاز تولیدی برای  ۲00میلی گ رم م اده خش ک تص حی

ییهههای حاوی نمونه برای مدت زمانه ای مختل ی ،۳

شد .میزان تولید گاز در زمان ه ای ،۲۴ ،۱۶ ،۱۲ ،۸ ۴ ،۲

 ۷۲ ،۴۸ ،۳۶ ،۲۴ ،۱۲ ،۶و ۹۶ساعت (هر زمان  ۱۲ییه ه

 ۷۲ ،۴۸و  ۹۶ساعت اندازه گیری و ثبت شد .این آزم ون

 ۳تکرار در هر تیم ار ) در ش کمبه گوس الهها ق رار داده

در  ۲روز ( )run ۲تکرار و انجام شد.

شد و پس از پایان هر ی ک از زمانه ای م ورد نظ ر ،از

فراسنجههای تولید گاز )ضرایب  bو (cاز معادله نم ایی
-ct

ش کمبه خ ار و ب ا آب س رد شهتش و و ب ه م دت ۴۸

) ( P= b(1-eارس کوف و مکدونال د  )۱۹۷۹و از روی ه

س اعت در آون ب ا دم ای ۶۵درج ه س انتیگراد خش ک

 NLINEاز ن رم اف زار  SASب ه دس ت آمدن د .در ای ن

گردید .برای ان دازه گی ری زم ان ی فر تع داد  ۴ییه ه

معادله ضریب  bتولی د گ از از بخ ش ن امحلول (میل ی

حاوی نمونه پس از شهتشو ب ا آب س رد ب ه م دت ۴۸

لیتر) و  cسرعت تولید گاز (میلی لیتر بر ساعت) اس ت.

ساعت در آون ب ا دم ای  ۶۵درج ه س انتیگراد خش ک

همچنین گوارش پذیری ماده آلی و ان رژی متابولیه می

گردی د .از تف اوت نمون ه اولی ه و باقیمان ده نمون ه در

از مع ادالت (من ک و اس تینگاگ  )۱۹۹۸ب ه ش رر زی ر

ییهه ،بخ ش تجزیهش ده ی ا ناپدیدش ده محاس به ش د.

محاسبه شد:

فراسنجه ه ای تجزیهپ ذیری (بخ ش محل ول ض ریب ،a
بخش غیر محلول ضریب  bو نرخ ثابت تجزی ه ض ریب
 )cبا استفاده از روی ه  NLINاز نرماف زار  )۲00۲( SASو
بر اساگ معادل ه نم ایی ) P= a + b(1-e-ctتعی ین ش دند
(ارسکوف و مکدونالد  .)۱۹۷۹در ای ن معادل ه  Pدری د
تجزیهپذیری در زمان  a ،tبخش سریا تجزیه و محل ول،
 bبخ ش ن امحلول ی ه تجزیهپ ذیر اس ت ،و  cس رعت
تجزیهپ ذیری (دری د در س اعت) اس ت .تجزیهپ ذیری
مؤثر ( )EDدر سه سط  ۵ ،۲و  ۸درید در ساعت نی ز
محاسبه شد.
آزمون تولید گاز
اندازهگیری میزان گاز تولی دی مط ابق ب ا روش من ک و
استینگاگ ( )۱۹۹۸انج ام گرف ت .ب رای انج ام آزم ایش

OMD=14.88+0.8893GP+0.0448CP+0.0651Ash
ME=2.2+0.1357GP+0.0057CP+0.000286CP2

ی ه در آن  :OMDگ وارش پ ذیری م اده آل ی (گ رم در
ییلوگرم ماده خشک) :GP ،حج م گ از تولی دی تص حی
ش ده ب رای  ۲۴س اعت (میلیلیت ر در  ۲00گ رم م اده
خش ک) :CP ،پ روتئین خ ام (گ رم در ییل وگرم م اده
خش ک) :Ash ،خایه تر خ ام (گ رم در ییل وگرم م اده
خش ک) :ME ،ان رژی قاب ل متابولیه م (مگ اژول در
ییلوگرم ماده خشک) میباشد.
تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش در قالب طرر یامل تصادفی انجام ش د ی ه
مدل آماری به یورت زیر بود:
Yij = µ+Xi+eij

تولی د گ از در انکوب اتور ،م ایا ش کمبه قب ل از تذذی ه
یبحگاهی از  ۴رأگ گاو نر نژاد سیهتانی فیهتوله دار
قبل از خوراک دهی وعده یب گرفته شد و در فالس ک
محتوی گاز یربنیک ب ه آزمایش گاه منتق ل و ب ا پارچ ه
تنظیی  ۴الیه یاف گردید .نمونه ها ب ا اس تفاده از ی ک

ی ه در ای ن م دل  = Yijمقدارع ددی ه ر مش اهده=µ ،
میانگین یل جمعیت = Xj ،اثرتیمار و  =Ƹijخطای آزمایش
میباشد.
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دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SASروی ه GLM

میزان پروتئین خام علوفه نی پس از یشت قارچ اف زایش

آنالیز شدند و مقایه ه می انگین داده ه ا ب ا اس تفاده از

یافت (جدول ،)۱در حالی یه فیب ر ن امحلول در ش وینده

آزمون چند دامنهای دانک ن در س ط احتم ال  ۵دری د

اسیدی به طور معنیداری یاهش یافت ( .)P<0/0۱چنین

انجام گرفت.

تذییراتی در ترییبات شیمیایی و اجزاء دیوارهی س لولی
علوفه نی قابل پیش بینی بود یه به دلی ل ظرفی ت ب االی

نتایج و بحث

قارچهای یدفی در ترش طیی وسیعی از آنزیمها م ل

ترییب شیمیایی تیمارهای آزمایش ی در ج دول  ۱ارائ ه

سلوالز و همی سلوالز است یه ق ارچ خ ورایی را ق ادر

شده است .میزان ماده خشک در علوف هی ن ی ف رآوری

میسازد روی انواز متفاوتی از سوبهتراها رشد ین د و

شده با قارچ یمتر بود یه میتواند احتماالض به دلیل ت أثیر

مواد دارای لیگنین ،سلولز ،نشاسته ،قن دها و پروتئینه ا

رشد قارچ باشد .این با نتایش تحقیق مشابه مطابقت دارد

را تجزی ه ین د (استراته ما و همک اران  .)۲000اف زایش

(دهقانی و همکاران  .)۱۳۸۳میزان ماده آلی علوفهی ن ی

پروتئین خام علوفه نی می تواند در بهبود ارزش غ ذایی

فرآوری شده یاهش یافت یه میتواند احتم االض ب ه دلی ل

موثر باشد .بعالوه وجود قارچ می توان د س بب اف زایش

مصرف ماده آلی در طول رشد میهلیوم قارچ باشد .در

خوشخورایی نی برای دام ها شود.

تحقیقی نشان داده شد در مراحل اولیه رش د مه یلیوم،

فیبر نامحلول در شوینده اسیدی علوف ه در ف رآوری ب ا

همی سلولز و سلولز موجود در یاه تجزیه ش ده ی ه در

قارچ به طور معنیداری ی اهش یاف ت ( )P<0/0۱ی ه ب ا

نهایت سبب ی اهش غلظ ت م اده آل ی در به تر گردی د

نتایش پ ژوهش فض ایلی ( )۱۳۸۷مطابق ت دارد .همچن ین

(فضایلی و همکاران  .)۲00۳در تحقی ق دیگ ری ه ر چ ه

فرآوری یاه سویا ب ا ق ارچ ،فیب ر ن امحلول در ش وینده

دوره یشت طوالنیتر شد ،مواد آلی بهتر بیش تر تخلی ه

اس یدی را ب ه ط ور معن یداری ی اهش داد (جعف ری

گردید (زادرازیل .)۱۹۹۶

خورشیدی و جعفری .)۱۳۹0

در ف رآوری ن ی ب ا ق ارچ دری د خایه تر ب ه ط ور
معنیداری افزایش یاف ت ( .)P<0/0۱قارچه ا در مراح ل
اولیه رشد میهیلیوم ،از همیس لولز و س پس س لولز و
سایر ترییبات آلی موجود در نی استفاده نم وده ی ه در
نهایت سبب افزایش خایهتر خام در بهتر یشت ش دند
(جالک و همکاران  .)۱۹۹۶در پژوهش مش ابه ف رآوری
یاه گندم با چه ار گون ه ق ارچ پوس یدگی س فید ،می زان
خایه تر اف زایش یاف ت ی ه عل ت آن را خیه اندن ی اه
برشمردند ،به همین دلیل غلظت خایهتر خام نی پ س از
یامل شدن میهیلیوم دوانی قارچ اف زایش معن یداری را
نشان داد (شیر ییانی و همکاران  .)۱۳۷۸این ب ا تحقی ق
دیگ ری نی ز مطابق ت دارد ی ه خایه تر گن دم در اث ر
فرآوری افزایش یافت (فض ایلی  .)۱۳۸۷ام ا در تحقیق ی
در اث ر ف رآوری تفال ه ش یرین بی ان ب ا ق ارچ ،دری د
خایهتر یاهش یافت (دهقانی و همکاران .)۱۳۸۳
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نخعی ،دهقانی و ....

جدول -1میانگین ترکیبات شیمیایی)در صد) علوفه نی فرآوری شده با قارچ Pleurotus ostreatus
Table 1-The mean of chemical composition (percent) of Common reed forage treated with fungus Pleurotus
ostreatus
تیمارها
1

ترکیبات شیمیایی

Treatments
3

2

SEM

4

P-value

chemical composition

ماده خشک

55.40b

55.49b

53.65c

1.55

58.35a

a

a

11.24

a

11.81

1.12

0.001

90.79a

87.43b

86.54c

85.36c

1.44

0.001

3.63a

2.71b

2.83b

2.86b

0.34

0.001

2.09b

6.76a

6.35a

6.70a

a

0.28

0.001

74.32a

64.74b

64.47b

64.13b

1.98

0.001

a

b

c

d

2.47

0.001

Dry matter

خایهتر خام

b

8.72

11.74

Ash

ماده آلی
Organic matter

چربی خام
Ether extract

پروتئین خام
Crude Protein

فیبر نامحلول در شوینده خن ی
Neutral Detergent Fiber

فیبر نامحلول در شوینده

54.96

44.99

40.46

38.16

0.001

اسیدی
Acid Detergent Fiber

لیگنین نامحلول در شوینده

25.52a

19.71b

19.13b

19.06b

1.24

0.001

اسیدی
Acid Detergent Lignin

*-میانگین های هر ردیی با حروف غیر مشترک اختالف معنیداری دارند ()P<0/0۵
)Means within same rows with different letters differ significantly (P<0/05

 :SEMخطای استاندارد میانگین
Standard error of mean

تیمارها)۱ :شاهد (نی معمولی) :۲ ،نی فرآوریش ده پ س از مرحل ه رش د میه یلیوم ق ارچ :۳ ،ن ی باقیمان ده پ س از برداش ت اول
محصول قارچ و  :۴نی باقیمانده پس از برداشت دوم محصول قارچ
Treatments: 1) Control (The common reed without fungi) 2) the common reed treated after growth of mycelium of
fungi 3) the common reed residue after first harvest of fungi 4) the common reed residue after second harvest of fungi

فیبر نامحلول در شوینده خن ی علوفه نی ف رآوری ش ده

و پرایهیداز قارچ باش د ی ه ب ا نت ایش تحقیق ات مش ابه

با ق ارچ بط ور معن یداری ی اهش یاف ت ( )P<0/0۱ی ه

مطابقت دارد (ی رم و همک اران  ، ۱۹۹۲رای و همک اران

میتواند به دلیل تاثیر آنزیمهای تجزیه ینندهی دیوارهی

۱۹۹۳و یویش و همکاران  .)۲0۱۵ق ارچ هنگ ام رش د ب ر

سلولی قارچ در طی مراحل رشد ب ر روی علوف ه باش د.

روی علوفه ن ی ب ا آن زیم ه ای خ ود دی واره س لولی و

این یافته ب ا س ایر گزارش ات (ش یر یی انی و همک اران

لیگن ین را تجزی ه نم وده اس ت و ی اهش فیب ر و ب ه

 ۱۳۷۸و جانگ و همکاران  )۱۹۹۲یکه ان اس ت .لیگن ین

خصوص لیگنین یه عام ل مح دود ینن ده هض م اس ت،

نیز در اث ر رش د میه یلیوم ق ارچ ب ه ط ور معن یداری

سبب بهب ود ارزش غ ذایی و احتم اال اف زایش گ وارش

یاهش یافت یه میتواند احتماالض به دلیل آنزیمهای الی از

پذیری در حیوان خواهد شد (دهقانی و همکاران .)۱۳۸۳
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قارچ ها در ابتدای رشد میهیلیوم از یربوهی درات ه ای

ف رآوری ش ده در مقایه ه ب ا گ روه ش اهد ی اهش

محلول و همی سلولز سوبهترا به عن وان من ابا ان رژی

معنیداری یافت ( .)P<0/0۱در تحقیق اویانو و همکاران

استفاده می ینند و ای ن ترییب ات در علوف ه ن ی ی اهش

( )۲00۷با افرایش زمان برداشت ق ارچ پلوروت وگ ب ر

یافته است .این با یافته های اوی انو و همک اران ()۲00۷

روی باگاگ مشاهده شد یه گ وارش پ ذیری م اده آل ی

نی ز مطابق ت دارد ی ه ق ارچ پلوروت وگ س بب ی اهش

افزایش بیشتری داشت یه با نتیجه این پژوهش هماهنگ

دیواره سلولی در باگاگ گردید.

است.

آزمون تولید گاز

اف زایش گوارشپ ذیری م اده آل ی میتوان د ب ه دلی ل

بیشترین تولید گاز در این مدت مربوط ب ه تیم ار چه ار

دسترسی بیشتر میکروارگانیهمها به یربوهی دارتهای

)نی باقیمانده پس از برداش ت دوم محص ول ق ارچ( و

ساختمانی در اثر شکهته ش دن پیون د لیگن ین ب ا هم ی

یمترین میزان مربوط به تیمار دو )نی فرآوریشده پس

سلولز به وسیلهی آنزیمه ای ق ارچ و اف رایش ترییب ات

از مرحله رشد میهیلیوم ق ارچ( ب ود .ب ا اف زایش ط ول

محلول در آب باشد .قارچ ها از این ترییبات در مقایه ه

مدت انکوباسیون تا  ۹۶ساعت روند تولید گاز برای همه

با دیواره س لولی ب رای رش د بهت ر اس تفاده م ی ینن د

تیمارهای آزمایشی بصورت افزایشی بوده یه مطابق ب ا

(اویانو و همکاران  .)۲00۵این نتیج ه ب ا تحقی ق مش ابه

سایر مطالعات میباشد (منصوری و همکاران .)۱۳۸۲

(دهقانی و همکاران  )۱۳۸۳مطابقت دارد .همچنین ق ارچ،

در تحقیق دیگری تولید گ از در تیم ار باگ اگ ف رآوری

با ترش آنزیمهای مختلی ،ترییبات مختل ی (پ روتئین،

شده ب ا ق ارچ پلوروت وگ در برداش ت دوم ق ارچ ( ۹۵

ترییبات دیوارهی سلولی و لیگنین) را تجزیه نم وده ی ه

روز در مقایهه با  ۶۵روز) افزایش یافت ی ه مط ابق ب ا

سبب بهبود گوارشپذیری مادهی آلی میشود .این یافته

ای ن پ ژوهش اس ت (اوم انو و همک اران  .)۲00۷ای ن

با دادههای تحقیق فروغی ( )۱۳۷۴نیز هماهنگی دارد.

احتماال به دلیل اث ر آن زیم ه ای ق ارچ در تجزی ه بخ ش

یاهش انرژی متابولیهمی می تواند به دلیل یاهش م اده

ساختمانی علوفه نی و اف زایش ترییب ات محل ول اس ت.

آلی علوفه نی در اثر افزودن قارچ باشد.

فراسنجههای تولی د گ از در ج دول  ۲نش ان داده ش ده
اس ت .هم ان ط ور ی ه مش اهده میش ود ض ریب b
(میلیلیتر گاز تولیدی از بخ ش ن امحلول) در تیماره ای
فرآوری ش ده ب ا ق ارچ ی اهش معن یداری یافت ه اس ت
( .)P<0/0۱محقق ان گ زارش یردن د ی ه همبه تگی
معنیداری و منفی بین مقدار فیبر ن امحلول در ش وینده
خن ی ،فیبر نامحلول در شوینده اسیدی ،نرخ و حجم گاز
تولیدی وجود دارد (هادی و همکاران  .)۲00۳این یاهش
می توان د احتم اال ب ه دلی ل ی اهش دی وارهی س لولی و
بخش نامحلول باشد.
سرعت تولید گاز (ضریب  )cدر تیمارهای برداش ت اول
و دوم قارچ نیز اف زایش یاف ت ی ه ب ا تحقی ق اوی انو و
همکاران ( )۲00۷هماهن گ اس ت .می زان گوارشپ ذیری
ماده آلی افزایش ولی ان رژی متابولیه می علوف هی ن ی
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Pleurotus ostreatus فراسنجههای تولید گاز علوفه نی شاهد و فرآوری شده با قارچ-2جدول
Table 2- The parameters of gas production of Common reed forage as control and treated with fungus Pleurotus
ostreatus
P-value

SEM

0.001

0.۲۶

0.001

4.33

4

3

2

1

تیمارها
Treatments

67.51b 52.93c 49.42d 73.98a

)میلی لیتر گاز تولیدی از بخش نامحلول (میلی لیتر
Milliliter of gas production from insoluble fraction(ml)

a

0.0۳۷

b

d

0.0۳۴

0.0۲۲

c

0.0۲۵

)ساعت/سرعت تولید گاز (میلی لیتر
Rate of gas production(ml/h)

0.001

1.18

37.13a 32.69b

31.52c 30.29d

0.۶۴

33.18a 29.67b

27.28c 26.23d

)مقدار گوارش پذیری ماده آلی (درید
The amount of digestibility of organic matter

0.002

)گوارش پذیری ماده آلی در ماده خشک (درید
The digestibility of organic matter in dry matter(percent)

0.005

1.63

c

c

2.14

2.61

b

3.91

4.32

a

)انرژی متابولیهمی (مگاژول بر ییلوگرم
Metabolizable energy

)P<0/0۵( میانگین های هر ردیی با حروف غیر مشترک اختالف معنیداری دارند-*
Means within same rows with different letters differ significantly (P<0/05)
Standard error of mean

 خطای استاندارد میانگین:SEM

 ن ی باقیمان ده پ س از برداش ت اول:۳ ، نی فرآوریشده پ س از مرحل ه رش د میه یلیوم ق ارچ:۲ ،))شاهد (نی معمولی۱ :تیمارها
 نی باقیمانده پس از برداشت دوم محصول قارچ:۴ محصول قارچ و
Treatments: 1) Control (The common reed without fungi) 2) the common reed treated after growth of mycelium of
fungi 3) the common reed residue after first harvest of fungi 4) the common reed residue after second harvest of fungi

Pleurotus ostreatus  میانگین تجزیهپذیری(درصد) ماده خشک علوفه نی فرآوری شده با قارچ-۳ جدول
Table 3- The mean of degradability (percent) of dry matter of Common reed forage treated with fungus
Pleurotus ostreatus

(زمان (ساعت/تیمارها

96

72

48

24

12

6

۳

37.28d

36.32d

34/13d

29.18d

24.70d

21.67d

20.03d

۱

39.66c

38.33c

35.65c

30.24c

25.73c

22.80c

21.15c

۲

41.05b

39.63b

36.82b

31.27b

26.68b

23.73b

22.06b

۳

43.44a

41.83a

38.80a

33.09a

28.53a

25.65a

24.03a

۴

2.67
0.001

1.23
0.001

0.23
0.001

0.16
0.001

0.43
0.001

1.15
0.001

0.51

SEM

0.001

P-value

Treatments/time(hour)

)P<0/0۵( میانگین های هر ردیی با حروف غیر مشترک اختالف معنیداری دارند-*
Means within same rows with different letters differ significantly (P<0/05)
Standard error of mean

 خطای استاندارد میانگین:SEM

 ن ی باقیمان ده پ س از برداش ت اول:۳ ، نی فرآوریش ده پ س از مرحل ه رش د میه یلیوم ق ارچ:۲ ،))شاهد (نی معمولی۱ :تیمارها
 نی باقیمانده پس از برداشت دوم محصول قارچ:۴ محصول قارچ و
Treatments: 1) Control (The common reed without fungi) 2) the common reed treated after growth of mycelium of
fungi 3) the common reed residue after first harvest of fungi 4) the common reed residue after second harvest of fungi
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تجزیهپذیری ماده خشک

ش اهد و دیگ ر تیماره ا گردی د .بخ ش ین د تجزی ه

نتایش تجزی ه پ ذیری تیماره ای آزمایش ی در ج دول ۳

(ضریب )bبا فرآوری قارچ یاهش یافته یه میتوان د ب ه

نشان داده شده است .به طور یلی نتایش نشان داد یه ب ا

دلیل تجزیه دیواره س لولی ب ه وس یله آنزیمه ای ق ارچ

افزایش زمان انکوباسیون تجزیهپذیری در تمام تیماره ا

باشد .این یاهش در ن ی باقیمان ده پ س از برداش ت دوم

افزایش یافت .محققان گ زارش یردن د ی ه ناپدی د ش دن

محصول قارچ بیشتر بود یه م ی توان د ب ه دلی ل زم ان

ماده خشک طی زمانهای انکوباسیون همبهتگی م بت ی

طوالنی تر فرآوری با قارچ باشد .ای ن ب ا نت ایش تحقی ق

با پروتئین خام دارد یه با نتایش این تحقیق مطابقت دارد

دیگر نیز مطابقت دارد (فضایلی و همک اران  .)۲00۳ام ا

(ت ولرا و همک اران  .)۱۹۹۷دلی ل احتم الی اف زایش

در پژوهش ه ای دیگ ر نش ان داده ش د ی ه بخ ش ین د

تجزیهپ ذیری تیماره ا ب ا اف زودن ق ارچ ،احتم اال ت اثیر

تجزیه (ض ریب )bدر اث ر ف رآوری ب ه ترتی ب ب ا ق ارچ

آنزیمهای قارچ ب ر اج زای دی واره و محتوی ات س لولی

 Pleurotus sajor–cajuو  Pleurotus ostreatusافزایش

بوده یه فرآیند تجزیه را به وس یله میکروارگانیه مهای

یافت (دهقانی  ۱۳۸0و نایحی و همکاران  .) ۱۳۹۱دلی ل

شکمبه تههیل نموده اس ت .ب ه دلی ل تجزی ه لیگن ین ب ه

این تفاوت میتوان د مرب وط ب ه ن وز ق ارچ و سوبه ترا

وسیله آن زیمه ای پرایه یداز ق ارچ پیون د ه ای آن ب ا

باشد .سرعت تجزیه پذیری علوف ه ن ی نی ز ب ا ف رآوری

اف زایش

قارچ یاهش یافت .پتانهیل تجزیه پذیری در اثر فرآوری

دسترسی میکروارگانیهمهای شکمبه به دیواره س لولی

با قارچ ب ه ط ور معن ی داری اف زایش یاف ت (.)P<0/0۱

شده و میزان تجزیه پذیری ماده خش ک اف رایش یاف ت

تجزیهپذیری موثر در هر سه نرخ عبور  ۵ ،۲و  ۸درید

یه نتایش به دست آمده با نتایش دیگر تحقیق ه ا مطابق ت

در ساعت در تیمارهای فرآوری شده ب ا ق ارچ اف زایش

دارد (فضایلی و همک اران  ، ۲00۳نای حی و همک اران

یافت ( .)P<0/0۱آنزیمهای قارچ سبب شکه تن دی واره

 ۱۳۹۱و یویش و همکاران .)۲0۱۵

سلولی شده و دسترس ی میکروارگانیه مها ب ه دی واره

فراسنجههای تجزیهپذیری ماده خشک

س لولی ته هیل ش ده ی ه موج ب تجزی ه بیش تر م واد

فراس نجههای تجزیهپ ذیری م اده خش ک در ج دول ۴

خورایی در شکمبه و افزایش س رعت عب ور خ وراک از

نشان داده شده اس ت .اس تفاده از ق ارچ س بب اف زایش

دستگاه گوارش میشود .این با نتایش دیگران هم مطابقت

بخش سریا تجزیه شونده (ضریب  ) aدر س ایرتیمارها

دارد (فضایلی و همکاران  ۲00۳و نای حی و همک اران

نهبت به شاهد شده است .این میتواند احتماالض ب ه دلی ل

.)۱۳۹۱

س لولز و هم ی س لولز شکه ته ش ده و باع

ت اثیر آنزیمه ای مختل ی ق ارچ مانن د س لوالز و هم ی
سلوالز بر ترییبات دیواره سلولی علوف ه ن ی باش د ی ه
توانهت این ترییبات را به یورت محلول افزایش ده د.
با افزایش زمان یشت ق ارچ ب ر علوف ه ن ی و در زم ان
برداشت محص ول دوم ق ارچ س بب اف زایش معن ی دار
بخش محلول و سریا تجزیه (ضریب  ) aدر مقایهه ب ا
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Table 4- The parameters of degradability and effective degradability (precent) of
Common reed forage as control and treated with fungus
تیمارها
Treatments

A
The
soluble
and fast
degradable
fraction

B
The
insoluble
and slowly
degradable
fraction

C
The rate of
degradability

a+b
The potential
degradability

ED
Effective degradability
2درصد در ۵درصد در 8درصد در
ساعت

ساعت

ساعت

2
precent
in hour

5
precent
in hour

8 precent
in hour

۱

17.95d

22.98a

0.0341a

38.04d

30.60d

26.10d

23.93d

۲

c

a

b

0.0292

c

c

c

c

۳

b

b

0.0285

۴

22.27a
0.45
0.001

SEM
P-value

19.32
20.24

22.25

b

21.64

20.09c
0.13
0.001

0.0265c
1.03
0.001

40.97

b

42.49

45.25a
1.16
0.001

32.16

b

27.30

b

32.26

35.26a
1.12
0.001

28.30

30.23a
0.76
0.001

25.13

b

26.10

28.10a
1.32
0.001

*-میانگین های هر ردیی با حروف غیر مشترک اختالف معنیداری دارند ()P<0/0۵
)Means within same rows with different letters differ significantly (P<0/05

 :SEMخطای استاندارد میانگین
Standard error of mean

تیمارها)۱ :شاهد (نی معمولی) :۲ ،نی فرآوریشده پ س از مرحل ه رش د میه یلیوم ق ارچ :۳ ،ن ی باقیمان ده پ س از
برداشت اول محصول قارچ و  :۴نی باقیمانده پس از برداشت دوم محصول قارچ
1) Control (The common reed without fungi) 2) the common reed treated after growth of mycelium of
fungi 3) the common reed residue after first harvest of fungi 4) the common reed residue after second
harvest of fungi

تیمارها :تیمار :۱شاهد (نی معمولی) ،تیمار :۲نی فرآوریش ده پ س از مرحل ه رش د میه یلیوم ق ارچ ،تیم ار  :۳ن ی
باقیمانده پس از برداشت اول محصول قارچ ،تیمار  :۴نی باقیمانده پس از برداشت دوم محصول قارچ.

Treatments: 1) The common reed without fungi (as control) 2) the common reed treated
after growth of mycelium of fungi 3) the common reed residue after first harvest of
fungi 4) the common reed residue after second harvest of fungi
نتیجهگیری

 Pleurotus ostreatusبر روی علوفه نی باع ی اهش

ب ر اس اگ یافت ههای ب ه دس ت آم ده از ای ن پ ژوهش

دی واره س لولی و لیگن ین ،اف زایش حج م تولی د گ از و

میت وان نتیج هگیری نم ود ی ه رش د ق ارچ ی دفی

افزایش تجزیه پذیری گردید.

منابع مورد استفاده
جعفری خورشیدی ک و جعفری م .۱۳۹0 ،بررسی اثر فرآوری شیمیایی و بیولوژیکی بر میزان گوارش پذیری یاه سویا به روش in
 ٬vitroاولین همایش ملی یشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ،ایفهان ،مریز تحقیقات یشاورزی و منابا طبیعی ایفهان،
دهقانی م ر .۱۳۸0 ،تاثیر فرآوری با قارچ  Pleurotus sajor–cajuبر گوارشپذیری و تجزیهپذیری تفالهی شیرین بیان .پایان نام ه
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 .۱۳۸۳ ،گوارش پذیری تفاله شیرین بیان فرآوری ش ده ب ا ق ارچ Pleurotus

. .sajor–cajuمجله علوم و فنون یشاورزی و منابا طبیعی.۱۱۹-۱۱۳ :۶۵ .
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Abstract
BACKGROUND: The biological processing by fungi is used to improve the nutritive value of
forage and fibrous feedstuffs. OBJECTIVES: The aim of this research was to survey the effect of

treatment with Pleurotus ostreatus on gas production and degradability parameters of Common reed
forage (Phragmites australis). METHODS: The Common reed was sterilized and transferred to
nylon bags. Then spawn (the grain with fungi mycelium) was added to nylon bag and the fungi e
grew in nylon bags and harvesting of the fungi was performed for 2 phases. The treatments were:
1) The Common reed without fungi (as control) 2) the Common reed treated after growth of
mycelium of fungi 3) the Common reed residue after first harvest of fungi 4) the Common reed
residue after second harvest of fungi. The gas production and degradability parameters were
measured in glass syringes and three fistulated Sistani cattle, respectively. RESULTS: Treatment
with fungi increased crude protein and decreased organic matter, NDF and ADF content of
Common reed forage (P<0.01). The mean of volume of gas production increased due to treated with
fungi but parameter of gas production from insoluble fraction (b coefficient) decreased (P<0.01). In
addition, disappearance of Common reed treated with fungi increased and slowly degradable
fraction (b coefficient) decreased (P<0.01). CONCLUSIONS: In general, results showed that fungi
treated of common reed with Pleurotus ostreatus increased its nutritive value.
Keywords: Phragmites australis forage, Processing, Pleurotus ostreatus fungi, Nutritional value,
Fungi

