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  یا هیدروکسید سدیم شده با ینجاله آفتابگردان غن کینده خنثیاف نامحلول در شوید شدن ماده خشک والیناپد 
  ی کشت خالص قارچ های بی هوازمحیط در ،فرمالدئید

یریومحمدرضا نص ی موسویرضا هروی، محسن دانش مسگران، علیطاهره محمدآباد  
  مشهدی دانشگاه فردوسی دانشکده کشاورزیار گروه علوم دامیتاد واساری، استاد دکترا، استادیب دانشجویبه ترت

  دهیچک
 ینده خنثیاف نامحلول در شویال و  ماده خشکد شدنیناپدبا استفاده از شکمبه یک قارچ هایتیبرولیت فیفعال یابی  ارزیش براین آزمایا

ط یدر شراد ی وفرمالدئ)سود(یدروکسید سدیم همارشده با ی کنجاله آفتابگردان تی حاوهای بی هوازی قارچ خالصط کشتیدر مح
 گرم در کیلو 40(سودمارشده با یمار نشده وتی شامل کنجاله آفتابگردان تیشی آزمایمارهای ت. شدانجام روزه 12ک دوره یشگاه در یآزما

 در همه نمونه ها pH ط کشت باعث کاهشیرشد قارچها در مح.  بود)گرم در کیلو گرم ماده خشک30 (دیفرمالدئیا  )گرم ماده خشک
افزایش ناپدید شدن منجر به  با سودکنجاله آفتابگردان مار یت .)>P 05/0( مشاهده شد مار با سودی درتpHن کاهش یشتری بی ول،شد
ط یبعد از رشد قارچ در مح  روز3ن کاهش مربوط به یشتری شد و بد وفرمالدئیمار کنترلیسه با تی در مقاینده خنثیاف نامحلول در شویلا

مار شده یمار نشده وتی تی نمونه هایب برای ماده خشک به ترتناپدید شدن شکمبه یون با قارچهایبعد از انکوباس). >P 05/0( بودکشت 
 . رسدیم 2/32 و 1/39، 8/35به د یبا سود وفرمالدئ

  ردان آفتابگکنجاله، بریه فید، تجزیم، فرمالدئید سدیدروکسی ه،ی هوازی بیقارچ ها: یدی کلیواژه ها
 

  مقدمه
 لیبا تشک شکمبه یقارچها.  را دارندیواره سلولیه دی تجزیی تواناول داده یتشک یکلون یبری مواد فیدر شکمبه رو ی هوازی بیقارچها

 یزم هایکروارگانی میبرار ی قابل تخمیدرات هایدسترس قرار گرفتن کربوه  با عث درنفوذ کرده و یاهی گی در بافت هاهادیزوئیر
ط کشت خالص ی را در محیاهی گیفتهااوزن خشک ب  درصد65 تا 25ه ی تجزیی توانااین میکروارگانیزم ها. شوند یمشکمبه 

 یز میدرولیرا ه سلولز ی همغالبا وواره سلولی دیدهای ساکاریپل ن ویگنین لی بیاستر یوندهایپسوز آور سود . )3( دارندیشگاهیآزما
 ی ماده آلیری دار هضم پذیکه باعث بهبود معندر دسترس تر شده  شکمبه یزم هایرگانکروای میبرادراتها ی کربوهنیبنابر ا .کند

 یشگاهیط کشت آزمای در محی هوازی بیرشد قارجها ی بررسشیآزمان یهدف ا .)2 ( شودیوانات میومصرف ماده خشک توسط ح
 یا  ) گرم در کیلو گرم ماده خشک40( ود با س شدهی غن) درکیلوگرم  ماده خشکی گرم چرب25 یمحتو(  کنجاله آفتابگردانیحاو

  .است) گرم در کیلو گرم ماده خشک30(فرمالدئید 
 

  مواد وروشها
 )ین تجاری درصد فرمال37محلول ( خشک ه لو گرم مادیدر کفرمالدئید گرم  30مقدار آماده کردن نمونه ها، یبرا:  نمونه هایآماده ساز

 5محکم بسته شد وبه مدت  وسر آ ن منتقل شده یکی پالستیسه هایبه ک سپس ولوط شده مخم ساعت ی نیاآفتابگردان بر یبا کنجاله ها
 خشک تا  پهن شدندیکی پالستیه های الی روز کنجاله ها رو5بعد از .  اتاق نگه داشته شدی روز در دما5 ین داده شد و براقه تکایدق
 ن تفاوت کهی، با ا انجام شددیئمشابه با فرمالد) ماده خشک لو گرمی گرم در ک40( درصد سود4 کنجاله با محلول یعمل آور. وندش
 نمونه ها شامل . شدند نرمی متریلی م1اب یبا آس نمونه ها ،بعد از خشک شدن.  ساعت بود48 ی اتاق برای آنها در دمایره سازیذخ

 نمونه ها به ینده خنثیاف نامحلول در شویال. د بودندی شده با سود و فرمالدئیغنآفتابگردان  ه، کنجال نشدهیعمل آور کنجاله آفتابگردا ن
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گوسفندان   شدن در شکمبه یسه گذاریبعد از ک نمونه ها: ط کشت قارچیشرا .لو گرم ماده خشک بودیکدر گرم 380 و 372، 400ب یترت
در  -ه شدند آزمایش تغذی هفته قبل از شروع2 گرم علوفه به مدت 550 گرم کنسانتره و250ه یک بار در شبانه روز با ک-فیستوله دار 

 یزوله هاین ایاو  )1( شدند  روز کشت  داده3 یبرا گراد یدرجه سانت 39 ی در دمای سرمیشه های قارچ در شیط کشت اختصاصیمح
 ی ها گرم از نمونه1ه به همراقارچ  یط کشت اختصاصی  محی که محتوی سرمیشه هایش در 9 به 1به نسبت  نوکوالنتیوان انقارچ به ع

، 3، 1 ی زمان هایبرا گراد ی درجه سانت 39  در انکوبا تور در، قرار گرفت و)انجام شدsubcultureسه مرحله عمل ( بودشید آزمامور
ش اندازه ی از آزما شدن خارجط کشت ها بعد ازیمح pH  .نظر گرفته شد  تکرار در3 هر زمان یبرا. دکشت داده شدن  روز12 و 9
الیاف نامحلول در  ،  مانده در آون خشک شدی نمونه باقه وبل صاف شدیشت با کراسشه ها بعد از کی موجود در شیمحتوا .د شیریگ

 ناپدید شدن ،یینها ه وی اولاز تفاوت مقدار. محاسبه شد ون سوست شک کردن با روش نمونه ها ی به دست آمده بعد از خشوینده خنثی
 ماده خشک ناپدید شدن  ، pH یداده ها :یز آماریآنال .ت ها محاسبه شدط کشی در مح الیاف نامحلول در شوینده خنثیماده خشک و

ن ها با آزمون یانگیسه میمقا .ز شدی آنالSAS هر زمان با نرم افزار ی برا و مختلفیمارها ی تی براینده خنثیاف نامحلول در شوی الو
  .)>P 05/0(شد دانکن انجا م

  
  ج ینتا

 05/0( دار بود یمعنط کشت قارچ یدر محخشک  هن رفتن مادیاز بزان ی م و pHد  بریفرمالدئ  یا سود شده بایغنکنجاله آفتابگردان اثر 
P<()  2و1جداول.(   pHرشد قارچ در  ج بایبه تدر.  باشدیط میک شاخص نشان دهنده رشد قارچ در محیط کشت به عنوان ی مح
 سود، یمارهای تیب برا یبه ترتط کشت ی محpH .بودسود  با ی سازیغنمار ین کاهش مربوط به تیشتریافته وبی کاهش pH ،طیمح

ط ی محpH .فعال اند 6-7 برابر با pH در ی هوازی بی قارچ ها.دیرس روز کشت 12 بعد از 36/6 و28/6، 15/6به فرمالدئید و کنترل 
ر ومحصوالت یاصل از تخمل تجمع مواد حیبه دلممکن است  pH کاهش .دابی یکاهش م واحد 7/0 تا2/0بعد از رشد قارچ کشت 

 ماده خشک مشاهده شد وبعد ناپدید شدن روز بعد از رشد قارچ در محیط کشت بیشترین سه .)4(شدن قندها باشد آزاد حاصل از یینها
 باعث از بین رفتن نشان داد که قارچهای بی هوازی) 4(یج پژوهشهای قبل اتن . کشت، تغییرا ت ماده خشک کمتر شد12از آن تا روز 

  . درصد شدند38 روز کشت به میزان 12اده خشک کاه بعد از م
 )>P 05/0( دار بودیط کشت معنی مختلف رشد قارچ در محی نمونه ها بعد از زمانهاینده خنثیاف نامحلول در شوی المارسود بریاثر ت   
ا یمار با قلی سلولز بعد از تی همی جزئی محلول ساز، با سودغنی سازی بعد از ینده خنثیاف نامحلول در شویالل کاهش یدل). 3جدول(
ن مقداررا داشت یشتریمار سود بی تینده خنثیاف نامحلول در شوی ال ناپدید شدنط کشتی روز بعد از رشد قارچ در مح3. )4( باشد یم

  .ط استیشتر آن توسط قارچها در محی سلولز وهضم بی نشانه هضم همکه
  یریجه گینت

  با حذف باالتر ماده pH کاهش .دا کردیپش یزافزای ماده خشک نو ناپدید شدن افتیط کشت کاهش ی در محpHجه رشد قارچ، یدر نت
آن  اما تیمار فرمالدئید ناپدید شدن شد ینده خنثیاف نامحلول در شوی الافزایش ناپدید شدنسود باعث  مار بایت . داردیخشک همبستگ

  .کم کردرا 
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 حاوی نمونه های مختلف آزمایشی های بی هوازی حیط کشت قارچ در مpH رات تغیی-1جدول 

SEM :،میانگین خطای استانداردa  ، bو c :05/0(ردیف هایی که حروف مشابه ندارند، دارای اختالف معنی دار می باشندp<.(  
  

  حاوی نمونه های مختلف آزمایشی های بی هوازی رچ در محیط کشت قاناپدید شدن ماده خشک -2جدول 

SEM :میانگین خطای استاندارد، a  ، bو c :05/0(ردیف هایی که حروف مشابه ندارند، دارای اختالف معنی دار می باشندp<.(  
  

  حاوی نمونه های مختلف آزمایشیرچ های بی هوازی  ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی در محیط کشت قا-3جدول 

SEM :میانگین خطای استاندارد، a  ، bو c :05/0(ردیف هایی که حروف مشابه ندارند، دارای اختالف معنی دار می باشندp<.(  

 pH 
SEM کنجاله آفتابگردان غنی شده با سود کنجاله آفتابگردان غنی شده با فرمالدئید زمانهای بعد از کشت  کنجاله آفتابگردان عمل آوری نشده

01/0  77/6 a 68/6 b 76/6 a 1 
011/0  57/6 a 44/6 c 51/6 b 3 
012/0  41/6 a 25/6 c 34/6 b 9 
011/0  36/6 a 15/6 c 28/6 b 12 

) گرم ماده خشک   100گرم در ( ناپدید شدن ماده خشک  
SEM کنجاله آفتابگردان غنی شده با فرمالدئید کنجاله آفتابگردان غنی شده با سود زمانهای بعد از کشت  کنجاله آفتابگردان عمل آوری نشده

01/0  2/3 c 7/4 a 9/3 b 1 
02/0  3/19 c 2/24 a 7/21 b 3 
012/0  4/30 c 1/36 a 6/33 b 9 
014/0  2/32 c 1/39 a 8/35 b 12 

 )میلی گرم در گرم ماده خشک(ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
SEM زمانهای بعد از کشت  کنجاله آفتابگردان عمل آوری نشده کنجاله آفتابگردان غنی شده با سود کنجاله آفتابگردان غنی شده با فرمالدئید

2/0  7/2 c 2/5 a 7/3 b 1 
34/0  5/68 c 104a 7/70 b 3 
31/0  4/108 c 156a 129b 9 
38/0  5/117 c 165a 139b 12 


