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چکیده
زمینه مطالعاتی :ورمیکمپوست میتواند در صنعت تولید خوراک دام و اقتصاد آن نقش حیاتی را ایفا کند .هدف :در این
تحقیق ارزش غذایی ورمیکمپوست حاصل از محتویات شکمبه به صورت مخلوط با پسماندهای سبزیجات ،قارچ صدفی
و فضوالت گاوی با استفاده از تکنیک تولید گاز مورد ارزیابی قرار گرفت .روش کار :تیمارهای آزمایش در قالب طرح
کامل تصادفی عبارت بودند از  :T1 :ورمیکمپوست با  100درصد محتویات شکمبه (تیمار شاهد)؛  :T2ورمی کمپوست با
 60درصد محتویات شکمبه  +پسماند میوه و سبزیجات 20درصد  20 +درصد پسماند قارچ صدفی؛  :T3ورمیکمپوست
با  60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند میوه و سبزیجات  20 +درصد فضوالت گاوی؛  :T4ورمیکمپوست با
 60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند قارچ صدفی 20 +درصد فضوالت گاوی .نتایج :نتایج آزمایش حاضر
نشان داد در میزان پروتئین خام ،چربی خام ،و ماده خشک تیمار  T2با سایر تیمارها و شاهد افزایش معنیداری وجود
داشت ( ،)P>0/01و از نظر خاکستر ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی کمترین مقدار
را دارا بود .تولید گاز تیمار  T2در تمامی ساعات انکوباسیون افزایش معنیداری نسبت به  T1داشت در حالی که نرخ
تولید گاز تغییر نیافت .هرچند افزایش تولید گاز برای تیمار T3و  T4در اواخر ساعات انکوباسیون مشهود بود
( .)P>0/01ارزشهای تغذیهای برآورد شده اعم از انرژی قابل متابولیسم ،ماده آلی قابل هضم ،انرژی ویژه شیرده
واسیدهای چرب کوتاه زنجیر برای  T2نسبت به سایر تیمارها افزایش معنیداری نشان داد ( .)P>0/01نتیجه گیری
نهایی :تحقیق حاضر نشان داد که تیمار  T2پروتئین و انرژی باالتری از سایر ترکیبها داشت و میتواند بعنوان یک
منبع خوب غذایی برای دامهای نشخوارکننده مصرف شود .همچنین میتوان از ورمیکمپوست کردن بعنوان یک روش
مدیریت و فرآوری بیولوژیکی ضایعات آلی در جهت تهیه خوراک دام با ارزش غذایی باال استفاده کرد.
واژگان کلیدی :پسماند قارچ صدفی و سبزیجات ،تولید گاز ،فضوالت گاوی ،محتویات شکمبه ،ورمیکمپوست
مقدمه

آلوده میکنند .این فرآوردههای فرعی منابع بالقوهای

امروزه در شرایط پیچیده فعلی مقادیر متنابهی فرآورده-

برای تولید خوراکهای پروتئینی و کربوهیدراتی جهت

های فرعی تولید میشوند که شدیداً محیط زیست را

تغذیه حیوانات مزرعه هستند (مولر  .)1976با استفاده از
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فناوریهای مناسب میتوان تا حدی ورود این مواد

میوه و سبزیجات تولید شده در میادین میوه و ترهبار و

آلوده کننده به آب ،خاک و هوا را کاهش داد و با هدایت

ضایعات قارچ صدفی 1نمونههایی از این مواد زاید آلی

آنها جهت تولید مواد غذایی برای دام ،حیوانات را

میباشند که با مدیریت صحیح این پسماندهای آلی می-

بخوبی تغذیه نمود (کولمن بودا .)1990

توان آنها را به یک خوراک با ارزش دامی تبدیل کرد.

کمپوست کردن یکی از فرآیندهای سودمندی است که

استفاده از فرایند ورمیکمپوست برای بازیافت ضایعات

میتواند ضایعات کشاورزی را به غذای با ارزشی برای

سبزیجات و میوهجات به منظور تولید خوراک دام از

دام تبدیل کند (ادواردز و همکاران  1996و گوپتا .)2008

جنبههای زیست محیطی و اقتصادی مفید میباشد

ورمیکمپوست سازی عملی است که طی آن کرمها مواد

(قیصری و همکاران  1387و آرانکن و ادواردز .)2004

آلی زائد را به موادی شبیه هوموس تبدیل میکنند .به

پتانسیل استفاده از فرآیند ورمیکمپوست برای بازیافت

عبارتی دیگر پسماندهای آلی توسط کرمهای خاکی بلع

ضایعات سبزیجات تولید شده در میادین ترهبار بصورت

شده و بصورت مواد شبیه کود گیاهی دفع میشوند

مخلوط با کود گاوی و کمپوست زباله شهری با استفاده

(کاله  .)2000فعل انفعاالت بیولوژیکی توسط کرمهای

از یک گونه کرم خاکی اپیژیک بنام آیزینیا فوتیدا2مورد

خاکی در دو مرحله اتفاق میافتد .مرحله اول تجزیه مواد

بررسی قرار گرفت (قیصری و همکاران  .)1387مزیت

سلولزی و نیمه سلولزی (پلیساکاریدها) به گاز دی

بالقوه ورمیکمپوست کردن پسماندهای دامپروری شامل

اکسید کربن ،کربناتهای واسط هضم نشده و

کنترل آلودگی و تولید محصول اضافی با ارزش است

محصوالت ساده محلول در آب که در اثر هیدرولیز ،این

(گونادی و همکاران  .)2003استفاده از پسماند حیوانی

مواد منجر به کاهش کل کربن آلی و افزایش غلظت

برای تولید کرم خاکی و ورمیکمپوست به منظور

نیتروژن و سایر مواد مغذی میشوند .مرحله دوم هم

پرورش اردک ،الک پشت و سبزیجات یک راه برای

مرحله اتمام معدنی شدن ترکیبات ساده که از راه

افزایش محصوالت کشاورزی و کاهش استفاده از مواد

فرایندهای بیوسنتز صورت میگیرد و مقدار ترکیبات

شیمیایی غیر آلی در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش

پایدار افزایش مییابد (الویرا .)1995

آلودگی ناشی از فعالیتهای تولیدی حیوان در دلتای

ورمیکمپوست کردن پسماندهای مختلف دامها شامل

ونزوئال بود (من و همکاران  .)2007بنابراین ،عملیات

گاو (میچل  ،1997ادواردز و همکاران  1998و گونادی و

فرآوری ورمیکمپوست میتواند بعنوان یک تکنولوژی

همکاران  ،)2003اسب (هارتنستین و همکاران ،)1997

مناسب و کارآمد در امر تغییر شکل مواد اولیه زائد به

خوک (چان و گریفیتس  ،)1988بز (لوح و همکاران

محصوالت با ارزش مورد استفاده قرار گیرد (الویرا و

 ،)2004بوقلمون (ادواردز و همکاران  )1998و مرغ و

همکاران  .)1996هدف از انجام تحقیق حاضر ،تعیین

طیور (گووش و همکاران  )1999گزارش شده است.

ترکیب

تغذیهای

آنتونی در سال  1971پیشنهاد نمود که میتوان محتویات

ورمیکمپوست تهیه شده از محتویات شکمبه مکمل شده

شکمبه را همراه با علوفه خشک سیلو نمود و به عنوان

با پسماندهای میوه و سبزیجات ،قارچ صدفی و فضوالت

خوراک در جیره نشخوارکنندگان جایگزین نمود .ساالنه

گاوی با استفاده از روش تولید گاز بود.

شیمیایی

و

ارزیابی

ارزش

چندین هزار تن از پسماندهای دامی در کشور تولید می
شود (جدول  .)1از سویی دیگر میتوان گفت حدود 76
درصد از زبالههای تولیدی یک شهر را مواد زاید آلی
تشکیل میدهند (قیصری و همکاران  ،)1387ضایعات

Pleurotus pulmonarius
Eisenia fetida

1
2
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جدول  - 1آمار جمعیت دام و میزان فضوالت یا پسماند دامی کشور و استان آذربایجانشرقی در سال 92
⟟

گاو

گاومیش

شتر

گوسفند

بز

آمار جمعیت دام (هزار راس -هزارنفر)
کل کشور
استان آذربایجانشرقی

8004

202

160

45430

20591

597/57

38/4

1/57

3007/24

523/329

آمار کشتار دام کشتارگاه ها(راس-
نفر)
کل کشور

1035265

20231

23931

7449789

2206275

56550

5134

20

303398

15310

استان آذربایجانشرقی
*

وزن تر فضوالت یا پسماند دام (تن)
کل کشور

33888936

899506

-

11607365

5261000/5

استان آذربایجانشرقی

2530873/5

170995/2

-

768349/82

133710/55

محتویات شکمبه

(تن)†

کل کشور

36234

708

-

29799

8825

استان آذربایجانشرقی

1979

180

-

1214

61

وب سایت سازمان دامپزشکی کشور بهمن ماه 1393
* با احتساب  11/6کیلوگرم میانگین وزن تر روزانه فضوالت یا پسماند دام برای گاو و  12/2کیلوگرم برای گاومیش و  0/7کیلوگرم
برای بز و گوسفند ،اقتباس از گارگ و همکاران 2006
⟟ آمار شامل گاو اصیل ،آمیخته و بومی می باشد
† با احتساب حداقل  4کیلوگرم محتویات در شکمبه گوسفند و حداقل  35کیلوگرم محتویات در شکمبه گاو و گاومیش

مواد و روشها

شکمبهای جمع آوری شده در یک تانک  250کیلویی

تهیه ورمیکمپوست

سربسته ریخته ،فشرده و به مدت  30روز نگهداری

برای تهیه ورمیکمپوست از محتویات شکمبه و برخی

شدند که متحمل نوعی عمل آوری گردید .عمل میکروب-

پسماندهای آلی در صنعت کشاورزی استفاده شده

زدایی طی این فرآیند به علت فعالیت برخی باکتریهای

است .محتویات شکمبهای از کشتارگاه بزرگ صنعتی

بیهوازی مفید و متعاقب آن افزایش دمای محیط اتفاق

تبریز تهیه گردید و پسماندهای مورد استفاده ،به ترتیب

میافتد .جهت مخلوط کردن و همگن کردن تیمارها در

پسماند میوه و سبزیجات از بزرگترین میدان میوه و

ابتدا از چاپر علوفه و سپس از مخلوط کن برقی مورد

ترهبار تبریز و پسماند قارچ صدفی از مزرعه کشت

استفاده در تهیه مالت ساختمانی ،استفاده گردید.

قارچ خوراکی واقع در خسروشهر ،فضوالت دامی از

تیمارهای آزمایشی شامل ) T1:ورمیکمپوست حاوی

واحد گاوداری مستقر در ایستگاه تحقیقاتی خلعت

 100درصد محتویات شکمبه بعنوان تیمار شاهد)T2 ،

پوشان جمعآوری گردید .به منظور ایجاد محیطی بی-

ورمیکمپوست حاوی  60درصد محتویات شکمبه 20 +

هوازی برای از بین بردن عوامل بیماریزا ،محتویات

درصد پسماند میوه و سبزیجات  20 +درصد پسماند
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قارچ صدفی )T3 ،ورمیکمپوست حاوی  60درصد

شدند .نمونهها بعد از  3روز داخل ظرفهای مخصوص

محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند میوه و سبزیجات

قرار گرفته و به مدت  48ساعت با دمای  75درجه

 20 +درصد فضوالت گاوی )T4 ،ورمی کمپوست حاوی

سانتیگراد در داخل آون خشک و نمونههایی از آنها

 60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند قارچ

برای آنالیز شیمیایی شدند.

صدفی 20 +درصد فضوالت گاوی بودند .اجزای هریک

آنالیز شیمیایی

از تیمارها بر اساس درصدهای مورد نظر برای هر

تجزیه تقریبی مواد غذایی شامل ماده خشک ،پروتئین

تیمار در جعبههای بسته بندی سیب تهیه شده از میدان

خام ،چربی خام و خاکستر خام طبق توصیههای

بزرگ ترهبار (تصویر )1به تعداد  12عدد هر کدام با

 )2005( AOACو الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

ابعاد  65×35×30سانتیمتر در  3تکرار توزین شدند،

( )ADFو الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( )NDFبا

به طوری که وزن نهایی محتویات هر سبد آزمایشی 8

روش ون سوست و همکاران ( 1973و )1991آنالیز

کیلوگرم بود .محفظههای نگهداری در طول مدت

شدند.

آزمایش ( 75روز ) در کانکس واقع در مرکز تحقیقات

اندازه گیری تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی

کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی که

به منظور اندازهگیری تولید گاز از روش فدوراک و

اختصاص به این طرح داشت ،قرار داده و با دمای 25

هرودی ( )1983استفاده شد .در روش فوق میزان

درجه سانتیگراد و رطوبت ثابت  65-70درصد ،نگه

جابجایی مایع در داخل لولههای آزمایشی مدرج که در

داری شدند (رستمی و همکاران  .)1387آبیاری تیمارها

ارتباط با شیشههای حاوی مایع شکمبه و نمونه خوراک

نیز در اوایل آزمایش جهت شستوشو ترکیبات داخل

میباشند ،معرف میزان تولید گاز است (فدوراک و

تیمارها و تنظیم  pHدر  5نوبت انجام گرفت ،ولی با

هرودی  .)1983در این روش ابتدا مواد خوراکی توسط

گذشت عمل ورمیکمپوست سازی به  2الی  3نوبت

آسیاب با قطر منافذ الک  2میلیمتری به صورت

کاهش یافت چرا که مدفوع کرمها قادر به ذخیره رطوبت

یکنواخت آسیاب شدند .مقدار  300میلی گرم از هر یک

در خود بوده و مصرف آب را کاهش میدهند (ادواردز

از ورمیکمپوستهای آسیاب شده با دقت توزین و به

و همکاران  .)1996عمل افزودن کرمهای خاکی در دو

داخل شیشههای سرم استریل  50میلیلیتری منتقل

مرحله یکی در زمان ساخت تیمارها و دیگری پس از

گردید .برای هر نمونه ماده غذایی  6تکرار در نظر گرفته

پشت سر گذاشتن مرحله کمپوست اولیه (به مدت 14

شد .مایع شکمبه مورد نیاز در آزمایش تولید گاز2 ،

روز) ،با اضافه کردن  200عدد کرم خاکی بالغ با نام

ساعت بعد از وعده خوراک صبحگاهی ،از دو رأس

علمی ( Eisenia foetidaتصویر )1که هر کدام با وزن

گوسفند فیستوالدار تغذیه شده به مدت یک ماه با جیره

تقریبی 400میلیگرم به هر سبد ،انجام شد .بعد از عمل

غذایی در سطح نگهداری شامل  40درصد مواد غذایی

ورمیکمپوست سازی به منظور کاهش رطوبت موجود

متراکم و  60درصد علوفه ،توسط پارچه توری چهار

تا هنگام نمونه برداری ،آبیاری تیمارها قطع گردید و

الیه جمع آوری شده و در داخل فالسک حاوی گاز دی

تمامی کرمهای موجود در سبدها جمع آوری و بعد از

اکسید کربن ،سریعاً به آزمایشگاه منتقل شد .قبل از

گذشت حدود یک هفته بعد از قطع آبیاری نسبت به

انتقال مایع شکمبه به داخل شیشههای سرم ،با بافر

نمونه برداری از تیمارهای آزمایشی اقدام گردید.

تهیه شده به روش مکدوگال ( )1948به نسبت  1به ( 2

بطوری که  3کیلو از  3تکرار مختلف هر تیمار جمع-

یک قسمت مایع شکمبه و دو قسمت بافر) مخلوط شد.

آوری شد و به مدت  3روز در هوای آزاد خشکانده

شیشههای سرم قبل از انتقال مایع شکمبه و بافر ،جهت

تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیهاي ورمیکمپوست حاصل از محتویات شکمبهاي مکمل شده با پسماندهاي میوه و سبزیجات ،قارچ صدفی و ...
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جلوگیری از شوک حرارتی ،به مدت نیم ساعت در دمای

ترتیب پروتئین خام ،چربی خام و خاکستر ( %ماده

 39درجه سانتیگراد گرم شده بودند .در مرحله انتقال

خشک) میباشند .مقایسات تیمارها با استفاده از روش

بافر و مایع شکمبه از ارلن به شیشههای سرم ،جریان

حداقل مربعات ( )LS Meansبا سطح احتمال  5درصد

مداوم گاز دی اکسید کربن به ارلن که بر روی هیتر 39

انجام شد .اثرات تیمارها و زمان انکوباسیون روی

درجه سانتیگراد قرار داشت ،تزریق میگردید .در هر

تولید گاز با رویه مدل عمومی خطی نرم افزار

شیشه حاوی تیمار آزمایش مقدار  20میلیلیتر مخلوط

آماری 9/1 SASبا مدل:

مایع شکمبه و بافر افزوده شد و بعد از بیهوازی
نمودن داخل شیشه با تزریق گاز دی اکسید کربن ،درب
شیشهها توسط درپوش الستیکی و پرس فلزی ،بطور
محکم بسته شد .به منظور تصحیح گاز تولیدی با منشاء
مایع شکمبه تعداد  6عدد شیشه بدون ماده غذایی و فقط
دارای مایع شکمبه (به همراه بافر و گاز  )CO2در نظر
گرفته شدند .کل شیشهها جهت اندازهگیری گاز تولیدی

Yij  Ti eij
مورد تجزیه آماری قرار گرفت ،که در آن  Yijحجم گاز

تولیدی (میلیلیتر در یک گرم ماده خشک)  ،میانگین
کل Ti ،اثر تیمار iو  eijخطای آزمایش میباشد .ضرایب
تولید گاز در تمام زمانهای انکوباسیون برای هر نمونه
در برابر زمان انکوباسیون پالت گردیده و مشخصه-
های روند تولید گاز با استفاده از معادله Y = A (1 – e
-

ct

برآورد شد (مکدونالد و همکاران  ،)1979در این

به داخل دستگاه انکوباتور شیکر با  120دور در دقیقه و

)

دمای  39درجه سانتیگراد ،منتقل شده و عمل قرائت و

معادله  =Yحجم گاز تولید شده در زمان ( =A ،)tتولید

ثبت میزان گاز تولیدی ناشی از تخمیر مواد غذایی به

گاز بخش محلول و نامحلول (میلیلیتر در گرم ماده

روش فدوراک (جابجایی آب) در ساعات ،8 ،6 ،4 ،2

خشک) =c ،نرخ ثابت تولید گاز و  =tزمان انکوباسیون

 72 ،48 ،36 ،24 ،16 ،12و  96ساعت بعد از عمل

میباشند.

انکوباسیون انجام گرفت.

نتایج و بحث

محاسبات و مدل آماری

ترکیب شیمایی و  pHکمپوستهای مختلف تهیه شده

انرژی قابل متابولیسم ( ،)MEانرژی ویژه شیردهی

در تحقیق حاضر در جدول ( )2گزارش شده است.

( )NELو درصد ماده آلی قابل هضم ( )DOMنمونهها

مقادیر  pHبرای  T2و  T3افزایش معنیداری ()P<0/05

با استفاده از معادالت ارائه شده توسط منکی و

در مقایسه با  T1داشت اما  T4تغییری در  pHدر

همکاران ( )1979و منکی و استنگیس ( )1988محاسبه

مقایسه با  T1ایجاد نکرد .به لحاظ عددی ،بیشترین

گردید .میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر نیز بر اساس

میزان مادۀ خشک ،پروتئین خام و چربی خام مربوط به

رابطه گتاچیو و همکاران ( )2002محاسبه شد.

 T2به ترتیب  22/8 ،91/01و  4/9درصد و کمترین

ME ( MJ/kg DM ) = 1/06+0/1570 GP + 0/0084 CP

میزان ماده خشک و چربی خام هم مربوط به تیمار

)+ 0/0220 CF – 0/0081 CA ( n = 200, r2 = 0/94

شاهد به ترتیب  86/2و  3/4درصد بود و تفاوت معنی-

NEL (MJ/kg DM) = -0/36 + 0/1149 GP + 0/0054

داری در سطح احتمال ( )P>0/05مشاهده گردید .مطابق

)CP + 0/0139 CF – 0/0054 CA ( n=200, r2 = 0/93
DOM (% DM) = 9/00 + 0/9991 GP + 0/0595 CP +
)0/0181 CA (n=200, r2 = 0/92
SCFA (m mol/200 mgDM) = 0/0222 GP – 0/00425

که در این روابط  GPتولید گاز (میلیلیتر در  200میلی-
گرم ماده خشک) در  24ساعت و  CF ،CPو  CAبه

تحقیقی که پاجتاس و همکاران ( )1979روی محتویات
شکمبه به روش خشک کردن انجام داده بودند ،مقدار
مادۀ خشک و پروتئین خام محتویات شکمبه به ترتیب
 84/39و  11/03درصد گزارش کرده بودند و با مقدار
ماده خشک و پروتئین خام تمام تیمارهای تحقیق
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حاضر تفاوت داشت و با توجه به پتانسیل کرمهای

افزایش گاز تولیدی خوراک مورد نظر ناشی از کمتر

خاکی در تجزیه مواد آلی (ضایعات مورد آزمایش) این

بودن میزان  NDF، ADFو  CFآن است چرا که نتیجه

اختالف در مـــادۀ خشک و پروتئین خام بدست آمده با

گزارش آنها با نتایج تحقیق حاضر مشابهت داشت.

روش ورمیکمپوست قابل انتظار بود (ادواردز و

پارامترهای تغذیهای حاصل از تکنیک تولید گاز در

همکاران  .)1998طبق دادههای جدول  2اختالف معنی-

جدول ( )4نشان داده شده است .بیشترین انرژی قابل

داری بین تیمار  T2از نظر الیاف نامحلول در شوینده

متابولیسم و انرژی ویژه شیردهی محاسبه شده مربوط

خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی با سایر

به تیمار  T2و به ترتیب برابر  6/66و  3/7مگاژول بر

تیمارها وجود داشت ( ،)P>0/01علت این امر بدلیل

کیلوگرم ماده خشک بود( .مارینو و همکاران )2010

استفاده مطلوب کرمهای خاکی از بستر تیمار فوق

روی تولید گاز چند نـوع مرکبات و پسماند سبزیجات

میباشد (ادواردز و بوهلن  .)1996زیرا کرمهای خاکی

مطالعه و گزارش کردند کــه انرژی قابل متابولیسم

آنزیمهای هضم فراوانی شامل سلوالز ،کیتیناز ،لیپاز و

برآورده شده برای پسماند قارچی  9/12و انواع

پروتئاز دارند و هر چه مواد بستری توسط این

سبزیجات برگی فرآوری خشک شده برابر  8/9مگاژول

موجودات مصرف شوند بیشتر تحت تاثیر آنزیمهای

بر کیلوگرم مادۀ خشک میباشد .این اختالف موجود در

هضمی موجود در دستگاه گوارش کرم قرار میگیرند

مقادیر

درصد

(ادواردز و بوهلن  .)1996دادههای مربوط به تولید گاز

سوبستراهای بکار رفته در مطالعه میباشد که در

تیمارهای آزمایشی (ورمیکمپوست) در جدول 3ذکر

تحقیق حاضر تنها  20درصد از پسماند قارچی و

شده است .در هریک از زمانهای انکوباسیون بیشترین

همچنین سبزیجات در تیمارها استفاده شده است ،لذا

مقدار گاز تولیدی مربوط به تیمار  T2بود .در حالی که

همبستگی مثبتی بین  MEو  NELمحاسبه شده در

نرخ تولید گاز تیمار سوم کمترین مقدار بود.

تولید گاز با قابلیت دسترسی و قابلیت هضم ترکیبات

منک و استینگس ( )1988گزارش کردند وقتی که از

خوراک مطرح شده است (اُپاتپاتاناکیت و همکاران

تکنیک تولید گاز برای تعیین خصوصیات هضمی مواد

 .)1994در مطالعه حاضر در تیمارهایی که مقادیر ME

خوراکی استفاده میشود فرض بر این است که گاز

و  NELباالتری را دارا بودند مقادیر  DOMباالتری نیز

تولیدی ناشی از تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی و

مشاهده شد .همچنین اختالف معنیداری در ماده آلی

خصوصیات فیزیکی خوراک قرار میگیرد .هنگامی که

قابل هضم بین همه تیمارهای آزمایشی وجود داشت و

در شرایط آزمایشگاهی یک ماده خوراکی با مایع

بیشترین مقدار مربوط به تیمار  T2بود (.)P>0/01

شکمبه دارای بافر ،انکوباسیون میگردد ،کربوهیدراتها

پژوهشگران گزارش کردند که افزایش گاز تولیدی نشان

به اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و گاز (عمدت ًا دی اکسید

دهنده افزایش قابلیت هضم ماده آلی است (اپاتپاتاناکیت

کربن و متان) تخمیر میشود (بووینک و اسپولسترا

و همکاران  .)1994دادههای حاصل از پژوهش حاضر

 ،1992بلومل و ارسکف  .)1993همچنین سهم چربی نیز

نیز این موضوع را تایید مینماید چرا که تیمار  T2که

در تولید گاز قابل صرف نظر میباشد (دانش مسگران

دارای باالترین حجم گاز تولیدی است ،ماده آلی قابل

 ،1388پرند و تقی زاده  .)1389به همین دلیل باال بودن

هضم بین همه تیمارهای آزمایشی وجود داشت و

تولید گاز در تیمار  T2احتماال به دلیل پائین بودن میزان

بیشترین مقدار مربوط به تیمار  T2بود (.)P>0/01

 ADF ،NDFو  CFو باالتر بودن پروتئین (جدول )2

دادههای حاصل از پژوهش حاضر نیز این موضوع را

میباشد .مطابق با گزارش ماهاال و همکاران ()2007

تایید مینماید چرا که تیمار  T2که دارای باالترین حجم

ارزشهای

تغذیهای

ناشی

از

تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیهاي ورمیکمپوست حاصل از محتویات شکمبهاي مکمل شده با پسماندهاي میوه و سبزیجات ،قارچ صدفی و ...
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مربوط به تیمار  T2بود ( .)P>0/01و ماده آلی قابل

آلی قابل هضم بین همه

تیمارهای آزمایشی وجود داشت و بیشترین مقدار

هضم باالیی نیز دارد.

جدول  -2اثرات استفاده از محتویات شکمبه و جایگزینی آن با پسماندهای میوه و سبزیجات ،قارچ صدفی و فضوالت دامی در
تهیه ورمیکمپوست بر ترکیب شیمیایی ورمیکمپوست حاصله
پارامترها

تیمارهای آزمایشی
T1

pH
DM%
CP%
CF%
NDF%
ADF%
Ash%

T3

a

6/8b
c

EE%

T2

a

7/3

a

T4
b

6/9

7/4

b

ba

SEM
0/42

P value
0/0001

86/20

91/01

88/40

86/80

0/781

0/0110

15/60bc

22/80a

19/40ab

15/60c

0/202

0/0001

b

0/193

b

3/40

ab

36/90

a

46/60

a

a

4/90

c

31/80

b

38/60

b

b

3/80

b

34/50

a

43/90

a

3/60

a

38/20

a

47/30

a

0/372
0/626

38/70

29/70

36/80

39/80

0/641

b

b

a

a

0/031

6/80

6/70

7/20

7/10

0/0019
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

 :T1ورمی کمپوست با  100درصد محتویات شکمبه (تیمار شاهد)
 :T2ورمی کمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  +پسماند میوه و سبزیجات 20درصد  20 +درصد پسماند قارچ صدفی
 :T3ورمی کمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند میوه و سبزیجات  20 +درصد فضوالت گاوی
 :T4ورمی کمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند قارچ صدفی 20 +درصد فضوالت گاوی
 :DMماده خشک : CP ،پروتئین خام : EE ،عصاره اتری : NDF ،دیواره سلولی : ADF ،دیواره سلولی بدون همی سلولز: Ash ، ،
خاکستر خام †،برای هر خوراک سه نمونه مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت.
 :SEMخطای معیار میانگین  :P value ،سطح معنی داری
در هر ردیف تیمارهای که حداقل یک حرف مشترک دارند تفاوت معنیدار ندارند .در غیر این صورت تیمارها در سطح  5درصد
اختالف معنیدار دارند.

کاماالک و همکاران ( )2005گزارش کردند که

فیبر خام افزایش یافت که با نتایج حاصل از تحقیق

پارامترهای تغذیهای برآورد شده توسط تولید گاز با

حاضر در این ارتباط منطبق بود .در راستای این

مقدار  NDFو  ADFهمبستگی منفی دارد ،این درحالی

موضوع گتاچیو و همکاران ( )2002ارتباط قوی و

است که گزارش آنها ،با دادههای جداول ( 2و )4

نزدیکی را بین اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و تولید گاز

آزمایش حاضر مطابقت دارد .بیشترین مقدار SCFA

جهت تخمین اسیدهای چرب کوتاه زنجیر از مقدار گاز

برای بسترهای عمل آوری با روش ورمیکمپوست

تولیدی گزارش کردند که این اسیدهای چرب کوتاه

( 0/75میلیمول در  200میلی گرم ماده خشک) مربوط

زنجیر بعنوان شاخصی برای قابلیت دسترسی انرژی

به تیمار  T2بود ( .)P>0/05براساس گزارشات آکین-

برای حیوان میباشد.

فمی و همکاران ( )2009اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و
گازهای تولید شده تحت تاثیر افزایش پروتئین و کاهش
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جدول  -3اثرات استفاده از محتویات شکمبه و جایگزینی آن با پسماندهای میوه و سبزیجات ،قارچ صدفی و فضوالت دامی در تهیه ورمی
کمپوست بر تولید گاز ورمی کمپوست حاصله
تیمارهای آزمایشی

زمان انکوباسیون
(ساعت)

T1

T2

T3

T4

SEM

P value

2

16/2b

19/6a

15/7b

`15/4b

0/65

0/0062

b

a

b

b

4

35/6

51/4

36/0

39/0

2/4

0/0062

6

48/6b

72/7a

50/0b

47/0b

2/80

0/0002

8

b

a

b

b

3/14

12

b

16

bc

87/7

63/3

a

107/0

75/9

a

64/0

b

77/0

b

59/0

b

66/0

c

3/81

0/0006
0/0008

94/9

133/7

101/0

91/0

2/76

0/0003

24

125/3bc

170/7a

130/5b

116/0c

3/77

0/0001

36

bc

a

b

c

4/20

48

b
c

211/4

158/2

a

230/0

183/9

a

169/5

b

193/0

b

146/0

c

161/0

d

4/31

0/0001
0/0001

72

188/7

248/7

222/5

166/0

2/94

0/0001

96

194/7c

255/0a

288/5b

168/0d

2/42

0/0001

 :T1ورمیکمپوست با  100درصد محتویات شکمبه (تیمار شاهد)
 :T2ورمیکمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  +پسماند میوه و سبزیجات 20درصد  20 +درصد پسماند قارچ صدفی
 :T3ورمیکمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند میوه و سبزیجات  20 +درصد فضوالت گاوی
 :T4ورمیکمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند قارچ صدفی 20 +درصد فضوالت گاوی
 :SEMخطای معیار میانگین  :P value ،سطح معنیداری
در هر ردیف تیمارهای که حداقل یک حرف مشترک دارند تفاوت معنیدار ندارند .در غیر این صورت تیمارها در سطح  5درصد اختالف معنیدار دارند.

جدول  -4اثرات استفاده از محتویات شکمبه و جایگزینی آن با پسماندهای میوه و سبزیجات ،قارچ صدفی و فضوالت دامی در تهیه ورمی
کمپوست بر پارامترهای تولید گاز و ارزشهای تغذیه ای برآورد شده ورمی کمپوست حاصله
تیمارهای آزمایشی

زمان انکوباسیون
T1

پارامترهای تولید گاز
A
c

T2

T4

T3

SEM

P value

*
a

c

258/6

200/9

a

a

0/0454

0/0411

b

d

241/668

173/606

b

a

0/0326

0/0462

2/639
0/00203

0/0001
0/0053

**

برخی ارزشهای تغذیه ای برآورد شده
ME

5/14bc

6/66a

5/34b

4/85c

0/118

0/0001

NEL

2/59bc

3/70a

2/74b

2/38c

0/087

0/0001

DOM

35/01bc

44/55a

36/30b

33/18c

0/754

0/0001

SCFA

0/55bc

0/75a

0/57b

0/51c

0/017

0/0001
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 :T1ورمیکمپوست با  100درصد محتویات شکمبه (تیمار شاهد)
 :T2ورمیکمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  +پسماند میوه و سبزیجات 20درصد  20 +درصد پسماند قارچ صدفی
 :T3ورمیکمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند میوه و سبزیجات  20 +درصد فضوالت گاوی
 :T4ورمیکمپوست با  60درصد محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند قارچ صدفی 20 +درصد فضوالت گاوی
* :Aماکزیموم تولید گاز از بخش محلول و نامحلول (میلیلیتر بر گرم ماده خشک)؛  :cنرخ تولید گاز ()h-1
** :MEانرژی قابل متابولیسم ()MJ/kg DM؛  :NELانرژی ویژه شیردهی()MJ/kg DM؛  :DOMماده آلی قابل هضم )(%DM؛ :SCFA
اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر ) : SEM . (mMol/200mgDMانحراف معیار میانگین
 :SEMخطای معیار میانگین  :P value ،سطح معنیداری
در هر ردیف تیمارهای که حداقل یک حرف مشترک دارند تفاوت معنیدار ندارند .در غیر این صورت تیمارها در سطح  5درصد اختالف معنیدار
دارند.

شکل -1تصویر نمونه کرم مورد استفاده ( )Eisenia foetidaدر تهیه ورمیکمپوست و نحوه آماده سازی و نگهداری آن

نتیجهگیری کلی

کمترین درصد دیواره سـلولی و دیـواره سـلولی بـدون

بعنوان نتیجه کلی از این آزمایش میتوان اعالم نمود که

همی سلولز زمانی مشاهده شد که از ترکیـب  60درصـد

از بین تیمارهای مورد مطالعه بیشـترین قابلیـت هضـم

محتویات شکمبه  20 +درصد پسماند میوه و سبزیجات 20 +

ماده خشک ،انرژی متابولیسمی ،درصد پروتئین خـام و

درصــد پســماند قــارچ صــدفی در تهیــه ورمــیکمپوســت
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استفاده شد .لذا بدلیل ماهیت اولیه ترکیـب ایـن تیمـار و

دام با ارزش غذایی باال اسـتفاده کـرد .الزم بـذکر اسـت

بازده باالی ورمیکمپوست ،این تیمار پروتئین و انـرژی

روش پیشنهادی در آزمایش حاضر ،اولین کار تحقیقاتی

باالتری از سایر ترکیبها داشته و لذا میتواند به عنوان

است که به بررسی ورمـیکمپوسـت حاصـل از اخـتالط

یــک منبــع خــوب غــذایی بــرای دامهــای نشــخوارکننده

چند نوع پسماند آلی به عنـوان غـذای دام مـیپـردازد و

مصرف شود .همچنین میتوان از ورمیکمپوست کـردن

نیاز به انجام پژوهشهای گوناگون در ایـن مـورد مـی-

بعنــوان یـــک روش مـــدیریت و فـــرآوری بیولـــوژیکی

باشد.

ضایعات آلی (کشـتارگاهی و )...در جهـت تهیـه خـوراک
منابع مورد استفاده
بایبوردی ا ،نجف زاده ز و فاتح ی .1386 ،راهنمای تولید ورمیکمپوست در کشاورزی پایدار .چاپ اول ،محل نشر تهران. ،شرکت
تولید کود آلی شهرداری تبریز.
پرنیان خواجه دیزج ف ،تقی زاده ا ،مقدم غ و جانمحمدی ح .1390 ،استفاده از روش تولید گاز جهت بررسی اثرات زمانهای مختلف
پرتوتابی مایکروویو بر فراسنجههای تغذیهای دانههای جو و ذرت .نشریه پژوهشهای علوم دامی ،جلد  ،21شماره  ،1صفحه-
های .27 – 15
پرند ا و تقی زاده ا . 1389 ،بررسی قابلیت هضم دانه جو فرآوری شده با روشهای مختلف با استفاده از روش تولید گاز و دو منبع ،آنزیم
میکروبی .نشریه پژوهشهای علوم دامی ،جلد چهارم ،شماره  ،2صفحه .28
جعفری صیّادی ع ر ،اوحدی حائری ا و نوید شاد ب( .1386 ،ترجمه) .خوراکهای غیر معمول در تغذیه حیوانات ،انتشارات دانشگاه
گیالن.
رستمی ر ،نبئی ا ،اسالمی ا .1387 ،بررسی دما و رطوبت بهینه برای رشد کرمها و انجام فرایند تولید ورمیکمپوست از پسماندهای
غذایی .نشریه سالمت و محیط ،فصلنامهی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران ،دوره اول ،شماره  ،2صفحههای
.112 -105
قیصری س ،دانش ش و عابدینیطرقبه ج ، 1387 ،بررسی پتانسیل استفاده از فرایند تولید ورمیکمپوست برای بازیافت ضایعات
سبزیجات میادین تره بار .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد شانزدهم 20 ،شماره دوم ،صفحههای .188 -181
دانش مسگران م .1388 ،روشهای نوین برون تنی  in vitroدر پژوهشهای علوم دامی .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
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Abstract
BACKGROUND: Vermicomposting can feed industry and its economy play crucial role.
OBJECTIVES: An in vitro gas production technique was performed to investigate fermentation

response to vermicomposting produced with the epigeic earthworm, Eisenia foetida. In order to
prepare vermicompost, the rumen content was mixed with the three substrates including several
mixtures of oyster mushroom and vegetable waste; and cattle manure. METHODS: The treatments
of T1) control: rumen content T2) rumen content + vegetable waste+ oyster mushroom waste T3)
rumen content + vegetable waste + cattle manure T4) rumen content + oyster mushroom waste +
cattle manure; were adjusted using a completely random design. RESULTS: The results of present
study showed that, unlike having lower amount of ash, NDF and ADF; T2 had higher (P<0.01) CP,
EE and DM after vermicompost compared to control and other treatments. The cumulative gas
production overall the incubation times increased significantly compared to T1 while the gas
production rate had not been changed statistically. However, increased cumulative gas production
at later times for T3 and T4 was evident (P<0.01). The estimated nutritive values such as ME, NEL,
DOM and SCFA were increased significantly relative to other treatments (P<0.01).
CONCLUSIONS: The present study revealed that the vermicomposting can be used to manage the
organic wastes by biological processing to produce animal feedstuff. The results of this study
indicate that the vermicomposting of the rumen content supplemented with the vegetable waste had
valuable nutritive values as animal feed. The results of the present study were reported for the first
time in which we investigated the application of vermicomposting of several organic waste as feed
in animal nutrition. However, it is safe to say that our suggested method used in this study was the
first research in which we used the several mixture of organic wastes in vermicomposting to
produce animal feedstuff.
Keywords: Oyster mushroom and Vegetable wastes, Gas production, Cattle manure, Rumen
contents, Vermicomposting.

