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  :چکیده

 Phanerochaete  آوري شده با قارچاره صنوبر عملاي خاكتحقیق حاضر به منظور تعیین قابلیت هضم شکمبه    

chrysosporium ن منظور اثر قارچبدی. انجام شد  Phanerochaete chrysosporium  21و  14، 7بر خاك اره به مدت 
-پذیري با استفاده از دو رأس قوچ اخته نژاد مغانی داراي فیستوالي شکمبهبرآورد تجزیه. روز تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد

نتایج  .صورت گرفت) SEM( کوپ الکترونی روبشی توسط میکروس ري شدهبررسی رشد قارچ روي خاك اره فرآو .اي، انجام شد
و همچنین با افزایش مدت  شدهاي آن ثر قارچ بر سوبستراي مورد مطالعه، باعث بهبود قابلیت هضم شکمبهحاصل نشان داد که ا

-ین حقیقت می، تصاویر میکروسکوپی نیز حاکی از اه استاي افزوده شدپذیري شکمبه، بر میزان تجزیه)هفته 2( آوريزمان عمل
 .باشد

  
 ، میکروسکوپاره، قارچخاكپذیري، تجزیه :کلمات کلیدي

  
  :مقدمه

 هايکربوهیدرات ولی باشندمی کربوهیدرات % 75 حاوي ضایعات این .شودمی تولید آن ضایعات و چوب زیادي مقدار ساالنه
 می باعث چوب لیگنین و سلولز همی سلولز، بین نزدیک مولکولی ارتباط. نیست نشخوارکننده حیوانات دسترس قابل خام چوب
دسترسی  قابلیت باید چوب هايکربوهیدرات از استفاده قابلیت بردن باال براي. شود محدود هاآن روي هاآنزیم و هاباکتري اثر شود

  ). 1( افزایش یابد سلولی دیواره اجزاي به شکمبه هايمیکروارگانیسم
جهت  يادیز ییتوانا يدارند، دارا يها جاستیومیدیکه در راسته باز دیسف یدگیپوس يها چبه نام قار یها، گروه قارچ نیدر ب

عنوان منبع کربن، جهت رشد خود استفاده ه ب نیگنیها از ل قارچ نیا). 3(هستند  یسلول وارهید باتیو ترک نیگنیو مصرف ل هیتجز
 نیفرد اه منحصر ب یژگیو نیا رایاخ). 6( ندینمایم بیتخرداخل چوب هاي به سلول یابیدست يرا برا نیگنیکنند، بلکه لینم

سلولز بخصوص با  کیولوژیب يتوسط فرآور ياکننده دواریام جیو نتا هشد شناختهدر صنعت  یمیعظ لیها بعنوان پتانس قارچ
 طیلولز در شرادهد که سیاجازه م هیتجز نیا. بدست آمده است نیگنیل هیتجز يبرا دیسف یدگیپوس يها استفاده از قارچ

هدف از انجام این تحقیق تعیین اثر قارچ ). 7(شود  هیتجز يشکمبه، به طور موثر یهضم عیمشابه با ما يابه گونه یشگاهیآزما
Phanerochaete chrysosporium اره صنوبر خاك اي ماده خشکپذیري شکمبههاي مختلف کشت روي میزان تجزیهدر زمان

  .بود
  

 

 



 

٢ 

 
  :هامواد و روش

  ارهي خاكتهیه - 2-1
از شرکت چوب و کاغذ چوکا تهیه گردید  ، Populus nigra چوب صنوبر  ارهمطالعه سوبستراي مورد آزمایش خاكدر این 

،نمونه مورد آزمایش  8/0که پس از هوا دادن و خشک کردن در محیط آزمایشگاه و نیز غربال کردن با الک آزمایشگاهی با مش 
  . از آن انتخاب شد ودرصد رطوبت آنها تعیین گردیدبصورت همگن و یکنواخت 

  فرآوري بیولوژیکی - 2-2
ي درجه 28روز در دماي  7به مدت  آوري بیولوژیکی ابتدا کشت قارچ در محیط کشت جامد مالت اکستراس آگاربراي عمل

: شدازاي یک لیتر استفاده هاي زیر به حاوي افزودنی ها در محیط کشت مایعانجام شد، سپس کشت همین قارچ سانتیگراد
 گرم  بعنوان منبع کربن و مواد معدنی جهت رشد قارچ شامل، 10گلوکز , گرم بعنوان منبع نیتروژن  5) عصاره مخمر(پپتون

MgSO4. 7H2O 5/0 گرم ، NH4Cl 1/0 مگر، KHPO4 5 /0 گرم ، FeSO4. 7H2O 05/0 گرم، CaCl2. 2H2O  1/0 و  گرم 

KH2PO42 هاي 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 خاكگرم قرار گرفته بودند، ریختیم و براي رشد قارچ 80مخصوص اتوکالو به میزان 

  .شدهفته قرار داده 3و  2، 1وتي متفاهابا زمان% 80و رطوبت  ي سانتیگراددرجه 28
  هاي خاك اره براي بررسی میکروسکوپیآماده سازي نمونه - 2-3

متصل  )stub(هاي میکروسکوپ الکترونی روي ابزار نگهدارنده نمونه مقدار بسیار کمی از نمونه با استفاده از چسب دوطرفه به
حاوي نمونه تحت خالء باال با الیه بسیار نازکی  Sample holderاز آن پوشانده و پس اي ، دور نمونه را با چسب رساناي نقرهگردید

شود در نهایت نمونه پاالدیوم در محیط پالسماي آرگونی با استفاده از تکنیک کند و پاش اتمی،  پوشش دهی فلزي می/از آلیاز طال
  .اي مختلف تصویربرداري شدههاي مختلف نمونه با بزرگنماییبه داخل میکروسکوپ الکترونی منتقل و از قسمت

  هاي نایلونیپذیري به روش کیسهتعیین تجزیه - 2-3
 سال در همکاران و ونزانت توسط که نایلونی هايکیسه استاندارد شده روش از خشک ماده پذیريتجزیه ضرایب تعیین براي

 داخل فیستوله، طریق از و صبح يهی وعدهد خوراك از بعد هاکیسه مطالعه این در .شد استفاده مرجع عنوان به شد ارائه 1998
 با شستشو از پس و خارج هاکیسه، 96و  72، 48، 24، 16، 8 صفر، ساعتهاي طی از بعد .شد رها شکمبه محوطه شکمی قسمت

  .شد خشک سانتیگراد درجه 45 دماي در ساعت 72 مدت، به هاآن محتواي آب،
  تجزیه آماري- 2-4

 سهیمقا يانجام شد و برا لیفاکتور یدر قالب طرح کامال تصادف SASها با استفاده از نرم افزار  داده يآمار لیو تحل هیتجز
  .مورد استفاده قرار گرفت )  p 05/0( ها، آزمون دانکن نیانگیم

 
  :نتایج وبحث

در  هـاي نـایلونی  ههاي مختلف انکوباسیون بـا اسـتفاده از کیسـ   صنوبر در زماناره میزان ماده خشک خاكري پذیتجزیهنتایج 
  p 05/0( داري بـه طـور معنـی    پـذیري مـاده خشـک   آوري خاك اره تجزیهنتایج نشان داد با عمل. گزارش شده است  1جدول 

-اره عملو کمترین میزان آن مربوط به خاك ي دوم کشتبیشترین مقدار تجزیه پذیري در ساعات مختلف در هفته. افزایش یافت)
  .آوري نشده بود

را مورد مطالعه قـرار داد   Phanerochaete chrysosporium اثر پنج نوع قارچ بازیدومیست و از جمله 1992در سال  یانگ 
 قارچ  با استفاده از یقیتحق یط) 1998(و همکاران  Gammal El .و افزایش معنی داري در قابلیت هضم مشاهده کرد
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Phanerochaete chrysosporium باگـاس حاصـل از سـاقه     يگنوسـلولز یل بـات یترک يبـر رو   رچنتیجه گرفتند که این قا

     .ه بودکاهش داد% 91 زانیرا بم ها دراتیو کربوه% 55 زانیرا بم نیگنیموثر بوده و ل شکرین
  

  )درصد(هاي نایلونی هاي مختلف انکوباسیون با استفاده از روش کیسهتجزیه پذیري ماده خشک صنوبر  در زمان -1جدول 
شــکمبه در نکوباســیونهــاي ازمــان

  )ساعت(
  96  72  48  24  16  8  صفر

  b8.1  c 8.83  d11.27  c11.89  c12.39  d13.23  d13.90  آوريقبل عمل
                 

از عمل  پس
 آوري

  a8.58  b11.13  b12.56  b12.91  b13.57  b15.39  b16.40  هفته1
  a9.58  a11.71  a13.01  a15.002  a15.44  a16.75  a17.56  هفته2
  a9.61  b11.01  c11.7  c12.24  b13.29  c14.85  c15.51  تههف3

SEM  0.635  0.261  0.773  0.402  0.683  0.849  1.378  
  

اره، میزان رشد قارچ افزایش یافته اما قارچ روي خاك نمایان است با افزایش مدت زمان کشت 3الی  1 اشکالهمانگونه که در 
. توان علت آن را به رشد قارچ نسبت دادرشد قارچ کاهش یافته است که می هفته رسیده است میزان 3هنگامی که زمان کشت به 

شود زیرا احتمال دارد در اثر مصرف ها کند یا کامال متوقف میرسند بعد از مدتی رشد آنها وقتی به حداکثر رشد خود میقارچ
در نتیجه اعمال متابولیکی قارچ در محیط (مواد زاید هاي مورد نیاز و یا اغلب در اثر افزایش مواد غذایی و در نتیجه اتمام ترکیب

  ).1391بیات، (رشد متوقف شود ) کشت
  

  

                        
  خاك اره) SEM(تصویر میکروسکوپی) 3خاك اره        شکل ) SEM(تصویر میکروسکوپی) 2خاك اره        شکل ) SEM(تصویر میکروسکوپی) 1شکل 

  هفته 3هفته                                صنوبر، مدت کشت  2هفته                                  صنوبر، مدت کشت  1کشت  صنوبر، مدت          
  

  نتیجه گیري
رسـد کـه   بنظر مـی . گرددپذیري آن میآوري خاك اره صنوبر با قارچ موجب بهبود تجزیهنتایج این آزمایش نشان داد که عمل

  .تواند استفاده از مواد لیگنوسلولزي را با کمترین هزینه در تغذیه نشخوار کنندگان به نحو مطلوبی افزایش دهدي میاین روش فراور
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