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  اهمیت موضوع
، شـناخته   هـستند لیگنوسلولزیک که سرشار از سلولز باند شده بـا لیگنـین  مواد عنوان  ورزي بهاغلب ضایعات کشا  

  بـراي ارزیـابی ارزش غـذایی کـاه     ) NDF( پذیري ماده خـشک و دیـواره سـلولی     ترکیبات شیمیایی و تجزیه    .شود می
کمـان   یدگی سـفید رنگـین  قـارچ پوسـ  برنج، کاه کانوال، ضایعات پنبـه دانـه، کـاه ذرت و کـاه ذرت فرآینـد شـده بـا                 

)Trametes versicolor (و قارچ صدفی )Pleurotus ostreatus (باشد می.   

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي هیدرولتیک توانایی کافی براي د آنزیم، حتی با وجو)ها ها، پروتوزوا و قارچ باکتري(هاي شکمبه  میکروب

 پوسیدگی هايقارچکند که فرآیند بیولوژیکی ضایعات کشاورزي توسط  فرضیه ما بیان می. دنشکستن باندها را ندار
توانایی شکستن باندهاي ) Pleurotus ostreatus( و قارچ صدفی) Trametes versicolor(کمان  سفید رنگین

پژوهش این  هدف .اي براي نشخوارکنندگان را دارد پیچیده لیگنوسلولزي، آزاد ساختن سلولز و بهبود ارزش تغذیه
پذیري دیواره سلولی و ماده خشک ضایعات کشاورزي در شکمبه گوسفند و ارزش غذایی فوکوس  بر روي تجزیه

  . شده است

  ها ترین یافته مهم
  . افزایش نشان دادهاي پوسیدگی سفید  با قارچمقدار پروتئین خام در کاه سویا و بقایاي پنبه دانه فرآوري شده  ◄

 روي صـدفی کمـان و    اثرات رشد قـارچ رنگـین   توان چنین نتیجه گرفت که    دست آمده می  هاي به  بر اساس یافته   ◄
پـذیري مـاده خـشک     تجزیـه وده و موجب تغییرات متفاوتی در ترکیب شیمیایی، دیواره سـلولی و      انواع کاه متفاوت ب   

 ضـایعات کـشاورزي   در   NDFخام و تجزیه پذیري مـاده خـشک و           است و موجب افزایش غلظت پروتئین      آنها شده 
  . شد
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

آوري توسـط قـارچ    پـنج نـوع کـاه بعـداز عمـل     ) درصد( پذیري مؤثر ماده خشک   پذیري و تجزیه   هاي تجزیه   فراسنجه -1 جدول
 .  صدفین وکما رنگین

 )درصد(پذیري  هاي تجزیه فراسنجه
  پذیري مؤثر تجزیه

 *تیمارهاي آزمایشی )درصد در ساعت(در سرعت عبور 
 )b(بخش کند تجزیه  )a(بخش سریع تجزیه 

 
2 5 8 

       کمان رنگین

70/48 60/32 کاه ذرت ab  67/55 a 83/45 a 97/41 
73/21 03/24 کاه سویا b  30/38 b 70/33 ab 40/31 

20/25 03/28 کاه بقایاي پنبه b  27/32 b 67/30 ab 93/29 
63/62 27/19 کاه برنج a  23/39 b 23/29 b 00/26 
73/17 60/30 کاه کلزا b  63/36 b 83/33 ab 80/32 

       صدفی

13/37 کاه ذرت a 23/29 bc  23/53 a 30/47 a 76/44 a 
76/26 کاه سویا bc 97/19 bc  10/36 bc 10/32 c 57/30 bc 

55/33  بقایاي پنبهکاه a 00/10 c  20/39 b 00/37 b 05/36 b 
00/23 کاه برنج c 00/66 a  60/41 b 97/31 c 93/28 c 

70/29 کاه کلزا b 53/43 a  80/41 b 97/35 b 03/34 b 

   .باشد بین تیمارها می) >05/0P(دار  مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیحروف غیر
  


