
 

١ 

  
  شرایط آزمایشگاهیتحت  ،صنوبر میزان پروتئین خاك اره برتأثیر فرآوري قارچی 

  
  2بنمار، حسین عبدي3، معراج شرري2دواتیجمال سیف ،2فرزاد میرزایی آقچه قشالق ،1سمیره محمدي

 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی - 1

 samira_mohamadi68@yahoo.com: *نویسنده مسئول 

 گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی یاراستاد - 2

 گروه مرتع و آبخیزداري دانشگاه محقق اردبیلی استادیار - 3

  
  چکیده

و  14، 7به مدت  صنوبر میزان پروتئین خاك اره بر Phanerochaete chrysosporium تحقیق حاضر به منظور تأثیر قارچ       
نتایج نشان   .انجام شد لوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلیآزمایشگاه گروه عدر  روز تحت شرایط آزمایشگاهی، 21

ي دوم کشت و بیشترین مقدار پروتئین در هفته. افزایش یافته است داريبه طور معنی آوري خاك اره میزان پروتئینداد با عمل
 05/0( دار بود ي صنوبر معنیپروتئین خاك ارهاثر عمل آوري بر میزان . کمترین میزان آن مربوط به خاك اره فرآوري نشده، بود

< P.(  
  

  ، قارچزمانپروتئین، خاك اره،  :کلمات کلیدي
  

  :مقدمه
بنابراین ایجاد منابع . هاي دامی محسوب می شود  خوراك دام در کشور یکی از موانع مهم در افزایش فرآوردهکمبود منابع 

 را هامصرف کاه و خاك اره بایستی محیطی، وزیست اقتصادي دالیل به .ي استارزان و جدید پروتئینی به منظور تغذیه دام ضرور
  ).1(شد  خواهد جلوگیري دام و انسان بین غذایی رقابت بروز کاراز این با چراکه داد، افزایش ممکن تاحد نشخوارکنندگان درجیره
 علت به هافرآورده این .هستند نشخوارکنندگان براي انرژي خوراکی مناسب منابع کارخانجات چوب، زراعی و فرعی هايفرآورده
 افزایش براي . )3( شوندنمی برده کار به نشخوارکنندگان تغذیه در باید که چنان آن اندك، پذیري گوارش و لیگنین زیاد داشتن
مواد  گوناگونی هايارگانیسم طبیعت در  .شود شکسته کربوهیدرات-لیگنین کمپلکس باید لیگنوسلولزي مواد این پذیريگوارش

افزایش  براي هاقارچ این به کارگیري .هستند سفید پوسیدگی هايقارچ هاآن ترینشاخص که کنندمی تجزیه را لیگنوسلولزي
 تحقیق در رو این از ). 2( است گرفته قرار ویژه توجه مورد غیربیولوژیکی هايروش جاي به لیگنوسلولزي، مواد پذیريگوارش
هاي مختلف در زمان میزان پروتئین خاك اره صنوبر بر    Phanerochaete chrysosporiumقارچ اثر تا است شده سعی حاضر
  .گیرد قرار مطالعه مورد کشت

  
  
  
  
  

 

 



 

٢ 

  :هامواد و روش
  ارهي خاكتهیه - 2-1

د که از شرکت چوب و کاغذ چوکا تهیه گردی ،Populusnigraچوب صنوبر  ارهمطالعه سوبستراي مورد آزمایش خاكدر این 
،نمونه مورد آزمایش  8/0پس از هوا دادن و خشک کردن در محیط آزمایشگاه و نیز غربال کردن با الک آزمایشگاهی با مش 

  . بصورت همگن و یکنواخت از آن انتخاب شد ودرصد رطوبت آنها تعیین گردید
  فرآوري بیولوژیکی - 2-2

ي درجه 28روز در دماي  7به مدت جامد مالت اکستراس آگارآوري بیولوژیکی ابتدا کشت قارچ در محیط کشت براي عمل
: شدر به ازاي یک لیتر استفاده هاي زیحاوي افزودنی ها در محیط کشت مایعانجام شد، سپس کشت همین قارچ سانتیگراد

د قارچ گرم  بعنوان منبع کربن و مواد معدنی جهت رش 10گلوکز , گرم بعنوان منبع نیتروژن  5) عصاره مخمر(پپتون
و  گرم CaCl2. 2H2O1/0 گرم، FeSO4. 7H2O05/0  ،گرم HPO45/0،مگر NH4Cl1/0 ، گرم MgSO4. 7H2O5/0شامل،

KH2PO42هاي هایی که قبال در کیسهمیلی لیتر بر روي خاك اره 20هاي رشد کرده را بمیزان میسلیوم. صورت گرفت،گرم
ها را در دسیکاتور با دماي ها، آنارهها بر روي خاكریختیم و براي رشد قارچگرم قرار گرفته بودند،  80مخصوص اتوکالو به میزان 

  .هفته قرار دادیم 3و  2، 1هاي متفاوتبا زمان% 80ي سانتیگراد و رطوبت درجه 28
  اندازه گیري میزان پروتئین - 2-3

  .صورت پذیرفتشرکت سنجش روز اردبیل  توسطاندازه گیري میزان پروتئین، 
  آماري تجزیه- 2-4

-نیانگیم سهیمقا يانجام شد و برا لیفاکتور یدر قالب طرح کامال تصادف SASها با استفاده از نرم افزار  داده يآمار لیو تحل هیتجز
  .ها، آزمون دانکن  مورد استفاده قرار گرفت

  
  :نتایج و بحث

ه دن میزان پـروتئین خـاك اره صـنوبر بـود    نتایج آزمایش نشانگر معنی دار بو ،نشان داده شده است 1همانگونه که در جدول 
 هـاي نمونـه  خـام  پروتئین در شده مشاهده افزایش .هاي فرآوري تفاوت معنی داري مشاهده نشداما در بین زمان ،)P>50/0 ( است
فمـی و  اکن(  داد نسـبت  قـارچ  توسـط  پروتئـاز  هـاي آنـزیم  ترشـح  و قارچ میسلیوم پروتئین شدن اضافه به توانمی را شده آوريعمل

   ).2009همکاران 
بر روي میزان پروتئین را بررسی کـرده بودنـد    Pleurotus floridaنیز در تحقیق خود اثر قارچ ) 1391( ناصحی و همکاران 

خـام و   نیدر مقدار پروتئ شیافزا در تحقیقی) 1996(و همکاران  سیکوایل .که افزایش معنی داري را در میزان پروتئین نشان دادند
 Pleurotusکـاه بـرنج و گنـدم بـا قـارچ       يدر فـرآور  نییمحقق نیا. شده با  قارچ مشاهده کردند  ماریخاکستر را درعلوفه گندم ت

sajor-caju  ـ     5/7بـه   1/3و از  3/6به  87/2از  بیکاه برنج و گندم را به ترت نیپروتئ يمحتو شی، افزا  .ددرصـد گـزارش نمـوده ان
   Aspergillus niger يهاقارچ فراوري توسط  با استفاده از  نیریعلوفه سورگوم شدرتحقیقی بر روي ) 2001(و همکاران  نگیکوو

ه افتـ ی شیافزا درصد 24به  43/21 زانیاز م نیمقدار پروتئ ونیساعت انکوباس 20 انیکه در پا افتندی Geotrichum candidumو 
 7در راکتـور بـه مـدت      Phanerochaete chrysosporiumچه گندم با قارکردند که وقتی کا مشاهده) 2008(کومر و گومز  .بود

  .استتهن آن در پایان پنج روز بهبود یافروز انکوباسیون شد، محتواي پروتئی
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  روي میزان پروتئین خاك اره صنوبر Phanerochaete chrysosporium تاثیر مدت زمان کشت قارچ )1جدول

هفته 1    صفر  مدت زمان کشت هفته 2    هفته 3     
 1.015b 1.44a 1.47a 1.295a  مقدار پروتئین خام

SEM  051/0  051/0  051/0  051/0  
SEM :دار دارندهاي با حروف التین غیر مشابه در یک ردیف از نظر آماري تفاوت معنیمیانگین. اشتباه معیار میانگین ها.  

  
ین افزایش یافته اما هنگامی میزان پروتئ ،قارچ روي خاك اره مان کشتنمایان است با افزایش مدت ز زیر همانگونه که در نمودار

ها قارچ .نسبت داد رشد قارچ توان علت آن را بههفته رسیده است میزان پروتئین کاهش یافته است که می 3زمان کشت به که 
زیرا احتمال دارد در اثر مصرف مواد  شودها کند یا کامال متوقف میرسند بعد از مدتی رشد آنخود میوقتی به حداکثر رشد 

) یکی قارچ در محیط کشتدر نتیجه اعمال متابول(هاي مورد نیاز و یا اغلب در اثر افزایش مواد زاید غذایی و در نتیجه اتمام ترکیب
  ).1391، بیات(شود رشد متوقف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مختلف کشتتغییرات میزان پروتئین در زمان-1نمودار
  ينتیجه گیر

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فرآوري خاك اره با قارچ می تواند راه موثري براي بهبود میزان پروتئین خام خاك اره صنوبر بوده 
 با بنابراین . عنوان خوراك دام گردد که این از نتایج ارزشمند این پژوهش استاي آن جهت مصرف بهو باعث بهبود ارزش تغذیه

  .داد افزایش مطلوبی نحو به نشخوارکنندگان تغذیه در را لیگنوسلولزي مواد از استفاده توانمی آوريعمل نوع این
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