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 به روش تجزيه تقريبي عمل آوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيال سرشاخه خرماياين تحقيق تركيبات شيميايي در 

به روش كيسه هاي نايلوني مورد الياف نامحلول در شوينده خنثي  و تجزيه پذيري ماده خشك، پروتئين خامو  انجام شد

ماده خشك،  مقاديربدست آمده در قالب طرح كامالً تصادفي تجزيه و تحليل آماري شدند.  داده هايمطالعه قرار گرفت. 

تر خام براي و خاكس ماده آلي، پروتئين خام، الياف نامحلول در شوينده خنثي، الياف نامحلول در شوينده اسيدي

درصد و براي عمل آوري شده  89/18و  62/88، 49/89، 1/5، 26/94، 49 عمل آوري نشده به ترتيب يسرشاخه خرما

 عمل آوري افزايش پس ازدرصد پروتئين خام سرشاخه خرما  .درصد بود 62/11و  98/85، 95/88، 18، 82/99، 12/46

نامحلول در شوينده خنثي و الياف نامحلول در شوينده اسيدي  درصد ماده خشك، اليافدر حالي كه ، (>05/0P) يافت

از عمل آوري كاهش  پس ماده خشك محلول و داري آب ظرفيت نگه خصوصيات فيزيکي از جمله .(>05/0P)كاهش يافت 

شاخص . تجزيه پذيري موثر و (>05/0P)و خاكستر محلول، دانسيته توده اي و جرم حجمي لحظه اي افزايش يافت 

الياف نامحلول در شوينده خنثي براي سرشاخه عمل  موثر غذايي ماده خشك و پروتئين خام و تجزيه پذيريارزش 

با قارچ  سرشاخه خرما عمل آوريبه طور كلي  .(>05/0P)آوري شده بيش از سرشاخه عمل آوري نشده بود 

بهبود  اخص ارزش غذايي وافزايش درصد پروتئين خام، تجزيه پذيري مؤثر و ش منجر بهنوروسپورا سيتوفيال 

سرشاخه خرماي عمل آوري شده مي تواند به عنوان يك ماده غذايي با ارزش در  در نتيجه خصوصيات فيزيکي گرديد.

 ه دام مورد استفاده قرارگيرد.  يتغذ
 

نوروسپورا سيتوفيالقارچ سرشاخه خرما، تركيبات شيميايي، خصوصيات فيزيکي، : واژه هاي كليدي
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Abstract 

Chemical compositions of treated date palm fronds with Neurospora Sitophila were determined by 

proximate analysis and dry matter (DM), crude protein (CP) and natural detergent fiber (NDF) 

degradabilities were studied by using in situ technique. The data were analyzed as completely 

randomized design. Mean values of DM, Organic Matter (OM), CP, NDF, acid detergent fiber 

(ADF) and ash for untreated date palm fronds were 94, 89.62, 5.1, 78.98, 77.23 and 10.08 percent, 

and for treated date palm fronds were 92.16, 88.76, 10, 77.45, 75.80 and 11.23 percent, 

respectively. After processing, CP of date palm fronds was increased (P<0.05), whereas the 

percentages of DM, NDF and ADF were decreased (P<0.05). Physical characteristics such as water-

holding capacity and soluble DM were decreased, however, soluble ash, specific gravity and bulk 

density were increased by processing (P<0.05). Effective degradability and nutritive value index 

(NVI) of DM and CP, and NDF degradability for treated date palm fronds were higher than 

untreated (P<0.05). Generally, processing of date palm fronds by Neurospora Sitophila increased 

CP, effective degradability and NVI values and its physical characteristics was improved. 

Therefore, processed date palm fronds can be used as a valuable feed for animal consumption. 

 

Key Words: Chemical composition, Date palm fronds, Neurospora Sitophila, Physical 

characteristics 
 

 

يکي از عمده ترين مشکالت در صنعت دام و طيور 

لذا يکي  .خوراك دام است نيت منابع تاميمحدودكشور 

ارزش  از راه هاي جبران اين كمبود، شناسايي و تعيين

آوري و بهبود ارزش عمل  ،غذايي منابع خوراك دام

)دياني و همکاران  باشد ميغذايي بقاياي كشاورزي 

به  يكشاورز يمحصوالت فرعاز  استفاده موثر. (1299

 موادب يعوامل از جمله ترك يعنوان خوراك دام به برخ

شجاع ) دارد يبستگ محصوالتن يموجود در ا يمغذ

خرما در مناطق  سرشاخه (.1444و همکاران  يالسادات

 به بسته .كشور به مقدار زيادي به دست مي آيد مختلف

 خرما هاي برگ محيطي، شرايط و درخت سن رقم، نوع

 تعداددارند.   طول متر 9 متوسط طور به و متر 2تا  2

 158 و حداكثر 198تا 28 بين خرما نخل يك هاي برگ

 برداشت از پس كه ساليانه هرس دنبال به است. عدد

 ها آرايش خوشه هنگام و افشاني گرده از پس محصول،

 تنه متري سانتي 98 فاصله از ها گيرد برگ مي صورت

 18 متوسط طور به نخل درخت هر از شوند. مي بريده

شود كه هر  مي هرس خشك نيمه و خشك برگ عدد

كيلوگرم وزن دارند.  65تا  15كدام به طور متوسط 

ميليون اصل نخل موجود  25تا  26تعميم اين مقدار به 

 هر در كه طوري . بهاستدر كشور رقم قابل توجهي 

 كشور در خشك سرشاخه شش ميليون تن از بيش سال

بنابراين شناخت مواد مغذي و ارزش شود.  مي ليدتو
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 از اهميت بااليي برخورداراين محصول فرعي غذايي 

خرما از ارزش اقتصادي پاييني  هاي است. سرشاخه

ها باعث آلودگي  برخوردار بوده و دور ريختن آن

اين محيط زيست مي شود. لذا مي توان با عمل آوري 

پروتئين  در جهت افزايش محصول فرعي كشاورزي

 از آن در تغذيه دام استفاده كرد. ،و ارزش غذاييخام 

پروتئين خام و ارزش ( 1294كبيري فرد و همکاران )

بوسيله غني سازي با قارچ را  كلش گندمغذايي 

همچنين سالمي و  .دادندافزايش پلوروتوس فلوريدا 

( با استفاده از سود توانستند قابليت 1284همکاران )

در اين تحقيق از  را افزايش دهند.ا خرمهضم سرشاخه 

 ،نوروسپورا سيتوفيال روش بيولوژيکي، كشت قارچ

ت ياستفاده شد. مزبراي عمل آوري سرشاخه خرما 

 Neurospora )اليتوفياستفاده از قارچ نوروسپورا س

Sitophila )ر حالت جامد رشد سريع آن است يدر تخم

اشد. ميلي متر در ساعت مي ب 9/8 كه حداكثر رشد تا

از باكتر  ين قارچ كوتاه تر از رشد بعضيسرعت رشد ا

 باشد ير قارچ ها ميسا ازار كوتاه تر يها و بس ي

انجام تحقيقات در تمامي  .(1442انگ و همکاران يمو)

افزايش در غلظت پروتئين خام فرآورده هاي فرعي شده 

با قارچ نوروسپورا كشاورزي عمل آوري شده 

دشتي ساريدرق و ) گزارش شده استسيتوفيال 

زابلي و ؛ 1298ناظم و همکاران ؛ 1299همکاران 

. (1248وهاب زاده  و 1294قياسي ؛ 1292همکاران 

تاثير عمل آوري  يهدف از پژوهش حاضر، بررس

فاده از قارچ نوروسپورا سيتوفيال با است سرشاخه خرما

 بود. يخوراكماده بر ارزش غذايي اين 
 

 ها مواد و روش

 و تلقيح قارچ مونه هان يآماده ساز

ابتدا مقداري از سرشاخه خرما خشك شده در برابر 

مش  18و 25آزمايشگاه آسياب و با الك هاي  آفتاب، در

گرم از آن براي تعيين مقدار ماده  5الك گرديد. سپس 

 2خشك در داخل آون قرار داده شد. رطوبت آن حدود 

 سرشاخه خرما pHدرصد بود. براي تهيه نمونه ابتدا 

گرم از  98آسياب شده تعيين گرديد. به اين منظور 

نمونه آسياب شده درون يك ارلن ريخته شد و سپس 

ميلي ليترآب مقطر به آن اضافه گرديد و با استفاده  98

. بهترين رطوبت براي تعيين شدآن  pHمتر،  pHاز 

درصد است. لذا، با دانستن درصد  85رشد اين قارچ 

درصد( و افزودن مقدار  49ماده خشك سرشاخه خرما )

گرم از سرشاخه  188ميلي ليتر آب مقطر به  682

مذكور حد بهينه رطوبت مورد نياز حاصل گرديد. مقدار 

 18ميلي ليتر به ازاء هر  1مايع تلقيحي استفاده شده 

ميلي  658گرم سرشاخه خشك بود. در چهار ارلن 

گرم از سرشاخه خرما الك شده  68ليتري در هر كدام 

ميلي ليتري، در هر  658مش و در دو ارلن  25الك  با

مش  18گرم از سرشاخه الك شده با الك  68كدام 

ريخته شد و سپس مقدار الزم از مخلوط آب و آمونياك 

 ميلي ليتر براي هر كدام از ارلن ها بود به آن 6/52كه 

ها اضافه شد. براي مشاهده اثر حجم نمونه در ارلن بر 

گرم  98ين، در يك ارلن هم مقدار افزايش درصد پروتئ

مش و در دو ارلن هم در هر  98نمونه الك شده با الك 

گرم نمونه آسياب شده، در يکي الك شده  18كدام مقدار 

مش  25مش و در ديگري الك شده با الك  18با الك 

ريخته شد و مقادير مناسب آب و آمونياك براي رسيدن 

ه گرديد. پس از اضاف 5/5به  pHدرصد و  85رطوبت به 

 18استريل شدن ارلن ها و محتويات آن ها به ازاي هر 

ميلي ليتر از محيط كشت قارچ  1گرم از سرشاخه مقدار 

در زير هود و در شرايط استريل تلقيح شد. سپس، ارلن 

 168ها به دستگاه انکوباتور منتقل شده و به مدت 

درجه سانتي گراد قرار گرفتند. پس  25ساعت در دماي 

ساعت ارلن ها از انکوباتور خارج شده و  168از گذشت 

نمونه هاي داخل ارلن ها به داخل تعدادي پتري ديش 

-58منتقل شدند. اين نمونه ها در داخل آون در دماي 

درجه سانتي گراد قرار داده شدند تا كامالً خشك  95

شوند. پس از خشك شدن كامل، نمونه ها با هم مخلوط 
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ها تعيين  و ميزان پروتئين آنشده و آسياب شدند 

 (.1444 همکارانگرديد )شجاع الساداتي و 

، عمل آوري شدده و نشددهسرشاخه خرماي  نمونه هاي

درجه سانتي گدراد خشدك و مدورد  55دماي  بادر آون 

گرفتند. ميزان پروتئين خدام نمونده  تجزيه شيميايي قرار

 و (11/425 )شددمارههددا بددا اسددتفاده از دسددتگاه كلدددال 

خاكستر خام با سوزاندن نمونه هدا در كدوره الکتريکدي 

سدداعت  9درجدده سددانتي گددراد بدده مدددت  558در دمدداي 

  اسددتاندارد و بددر طبددق روش هدداي( 85/496)شددماره 

AOAC)6885) اف ندامحلول در يدال. مقددار ندتعيين شد

بدر  يدياسدلياف نامحلول در شدوينده ا و ينده خنثيشو

( تعيددين 1441همکدداران )اسدداس روش ون سوسددت و 

 گرديد. 
 يکيزيات فين خصوصييتع

( و جدرم WHC) آب يت نگهداريظرف يرياندازه گ يبرا

-گددرينموندده هددا از روش گ 188و  58 يتددوده ا يحجمدد

 يلحظده ا يد. جرم حجمدياستفاده گرد (6888) نيوردير

 24 يو در دمدا يتدريل يلديم 58کندومتر يبا استفاده از پ

ده خشدك محلدول و خاكسدتر گدراد و مدا يدرجه سدانت

 يا درصدديدمحلول به صورت گرم در گرم ماده خشك 

اكس و يدد)وات شددد يريددبددات اندددازه گيه تركيدداز وزن اول

 .(1446همکاران 

 يلونينا يسه هايبا روش ك يريه پذين تجزييتع

اف يددال وخددام پددروتئين تجزيدده پددذيري مدداده خشددك، 

سه  يبر رو in situبه روش  ينده خنثينامحلول در شو

 يشده بالغ در زمان ها يستوله گذاريراس گوسفند نر ف

قددرار  مددورد مطالعددهسدداعت  86 و 99، 69، 16، 2، 2 ،8

گوسفندان دو بار در روز با جيره كدامالً مخلدوط  گرفت.

درصدد كنسدانتره  98درصد يونجه خشدك و  28داراي 

 65درصدد دانده جدو،  82تغذيه مي شددند. كنسدانتره از 

 1درصددد كربنددات كلسدديم،  2/8 درصددد كنجالدده سددويا،

درصدد نمدك  9/8درصد مکمل ويتامين و مواد معدني و 

مگاكدالري  6جيدره تغذيده شدده داراي  تشکيل شده بود.

درصد  16بر كيلوگرم ماده خشك و انرژي متابوليسمي 

ر مرحلده انکوباسديون كيسده پس از هپروتئين خام بود. 

تشددو و در آون خشددك و تددوزين س، بددا آب شهدا خددارج

هدا در فواصدل زمداني  شدند. ميزان ناپديد شدن نمونده

 مختلف، به عنوان بخش تجزيه شده در نظر گرفته شد )

AFRC1442بدده منظددور (. در نهايددت 1499نوسدديك  ؛

 مدداده خشددك، يريپددذ هيددتجز يورد مشخصدده هدداآبددر

از ندرم  ينده خنثدياف نامحلول در شويالو خام  پروتئين

 تفاده شدددد.اسددد( 1448)چدددن ( Neway) يافدددزار ندددوو

شاخص ارزش غذايي ماده خشك، پروتئين خام و الياف 

فرمول با استفاده از نمونه ها نامحلول در شوينده خنثي 

 ( محاسبه شد.1484)مکدونالد پيشنهادي اورسکوف و 

cbaNVI 2004.0 

 تجزيه و تحليل آماري

و پس از عمدل آوري،  پيشاختالف بين ميانگين تيمارها، 

مقايسه شدد. مددل آمداري مدورد  tده از آزمون با استفا

 Yij . در ايدن معادلدهبدود Yij= µ+ Ti+ eijاسدتفاده 

ميانگين صفت اندازه گيدري   µمشاهده، مقدار عددي هر

بددود. كليدده  ماندددهياثددرات باق eijاثددر تيمددار و  Ti شددده،

SAS (1444 )آناليزهاي آماري با استفاده از نرم افدزار 

 .انجام شد
 

 حثنتايج و ب

 تركيب شيميايي

عمدل آوري شدده و  يتركيبات شيميايي سرشاخه خرما

مقددار  آورده شدده اسدت. 1در جدول  نشده يعمل آور

پدس از عمدل آوري كداهش  سرشاخه خرماماده خشك 

استفاده قدارچ از  كه ممکن است به دليل (>05/0P) يافت

آن به عنوان خوراك و خدروج مقدداري كدربن از طريدق 

قارچ در زمان رشد بدر . (1446و كواگليا  )لنا تنفس باشد

سطح سوبسترا، انواع آنزيم هاي خدارج سدلولي ترشدح 

كرده كه سبب شکسته شدن پيوندهاي هيدرو كربني مي 

بنابراين با شکسته شدن پيوند هاي فدوق و توليدد  ،گردد

انرژي، قارچ ها رشد نموده و تدوده سدلولي قدارچ رشدد 
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عد مي شدود. بده ايدن يافته و گاز دي اكسيد كربن متصا

ترتيب اين پديده باعث مي شود كه از وزن مداده خشدك 

 (.1444 و همکداران اوليه كاسته شود )شدجاع السداداتي

( 1298( و ندداظم و همکدداران )1299دشددتي و همکدداران )

كاهش ماده خشك را در تفاله چغندر قند و تفاله مركبات 

فرآوري شدده بدا قدارچ نوروسدپورا سديتوفيال گدزارش 

 دند.كر

 

 

 

  

SEM 

(n=5) 
 

 a b  

 b a   

ab 

 a b   

    ns 

   ns 

 : عدم اختالف آماريns       مي باشد. (>05/0P)حروف مختلف در هر رديف نشان دهنده تفاوت بين ميانگين ها 

 

پددروتئين خددام  غلظددت در (>05/0P)اخددتالف معنددي دار 

عمل آوري شده و عمدل آوري نشدده  يسرشاخه خرما

سرشداخه رشد قدارچ بدر روي  مي تواند به دليل احتماالً

 95قدارچ داراي چون اين باشد. پس از عمل آوري  خرما

قارچ هدا مدواد  .(6882)ماكار  درصد پروتئين خام است

سهل الهضدم و ليگنوسدلولزي موجدود در سرشداخه را 

توسط آنزيم هداي خدارج سدلولي خدود هضدم كدرده و 

مي كنندد. قدارچ توليد انرژي، پروتئين و دي اكسيد كربن 

از سلولز به عنوان منبع كربن و از نوروسپورا سيتوفيال 

عمل آوري به عنوان منبع  مدتآمونياك افزوده شده در 

در تمدامي مدي كندد. و تکثير پيدا روژن استفاده كرده نيت

تحقيقات انجدام شدده افدزايش در غلظدت پدروتئين خدام 

فرآورده هاي فرعي كشاورزي عمل آوري شده با قدارچ 

دشددتي نوروسددپورا سدديتوفيال گددزارش شددده اسددت )

؛ 1298ندداظم و همکدداران ؛ 1299سدداريدرق و همکدداران 

وهدداب زاده و  1294قياسددي ؛ 1292زابلددي و همکدداران 

1248.) 

در مطالعه حاضر عمل آوري سرشاخه خرمدا بدا قدارچ 

اليداف معني دار مقددار  نورسپورا سيتوفيال باعث كاهش

نامحلول در شوينده خنثي و الياف نامحلول در شدوينده 

. از آن جدايي كده كربوهيددرات (>05/0P)گرديد  اسيدي

هاي ساختماني و غير ساختماني به عنوان منبدع اندرژي 

توسدط قددارچ هدا اسددتفاده مدي شددوند، بندابراين در اثددر 

شکستن و مصرف اين مواد، ميدزان اليداف ندامحلول در 

شوينده خنثي و الياف ندامحلول در شدوينده اسديدي در 

و  شدجاع السداداتيفرآورده توليددي كداهش مدي يابدد )

( و ندداظم و 1299دشددتي و همکدداران ) (.1444همکدداران 

نامحلول در شوينده خنثي ( كاهش الياف 1298همکاران )

شده با  عمل آوريرا در تفاله چغندر قند و تفاله مركبات 

وهداب امدا  قارچ نوروسپورا سديتوفيال گدزارش كردندد.

آوري پوست پسته بدا عمل ( نشان داد كه با 1248زاده )

قارچ نوروسپورا سيتوفيال ميدانگين اليداف ندامحلول در 

و مداده آلدي  اديرمقد شوينده اسيدي افدزايش پيددا كدرد.

تحدت تداثير عمدل آوري خرمدا سرشداخه خاكستر خام 
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( و 1299دشدتي و همکداران )قرار نگرفدت كده بدا نتداي  

 .( مطابقت ندارد1298ناظم و همکاران )

خصوصيات فيزيکي سرشاخه خرماي عمل آوري نشده 

و سرشاخه خرماي عمل آوري شده با قارچ نوروسپورا 

آورده شده است. ميانگين ظرفيدت  6 سيتوفيال در جدول

نگهداري آب سرشاخه پس از عمل آوري با قارچ كاهش 

. اين مي تواند بده دليدل رابطده معکدوس (>05/0P)يافت 

بين ظرفيت نگهداري آب با ميزان تركيبات داخل سدلولي 

 اي باشددمانند كربوهيدرات ها و پدروتئين هداي يخيدره

اول از تركيبدات  . قدارچ در درجده(6888)گيگر ريوردين 

داخل سلولي سرشاخه به عنوان يك منبع غذايي استفاده 

 هاي خدارج سدلوليآنزيم مي كند و پس از آن به وسيله 

تركيبات ديواره سلولي را تجزيه مي كند، لدذا بدا كداهش 

مقدار اين تركيبدات ظرفيدت نگهدداري آب در سرشداخه 

 ( ميانگين ظرفيت نگهداري1294قياسي )كاهش مي يابد. 

آب تفالدده انگددور فددرآوري شددده بددا قددارچ نوروسددپورا 

سيتوفيال را كمتر از تفاله انگور فرآوري نشده بيان كرد. 

( بدا فدرآوري پيدت نيشدکر بدا 1298چاجي و همکداران )

بخار آب، كاهش ظرفيت نگه داري آب را در پيت نيشدکر 

 فرآوري شده گزارش كردند. 

 

   
SEM 

 a b   

a b 

 ba  

 b a   

BDb a   

BD b a   

P< 

گين ماده ميان ،با قارچسرشاخه خرما پس از عمل آوري 

يافدت ش يو خاكسدتر محلدول افدزاكاهش خشك محلول 

(05/0P<) دليددل آن مصددرف تركيبددات محلددول داخددل .

وسط قارچ به عنوان يدك منبدع سلولي و ديواره سلولي ت

( بدا فدرآوري 1298چاجي و همکداران )مي باشد.  غذاي

( بدا 1294پيت نيشکر بدا بخدار آب و همچندين قياسدي )

ارچ نوروسپورا سيتوفيال كاهش فرآوري تفاله انگور با ق

ميددزان امددا در مدداده خشددك محلددول را گددزارش كردنددد. 

در تفاله انگور فدرآوري شدده بدا قدارچ  خاكستر محلول

 (.1294نوروسپورا سيتوفيال تغييري نيافت )قياسي، 

در مطالعه حاضر جرم حجمي لحظه اي و دانسيته تدوده 

ش اي سرشاخه خرما پس از عمل آوري بدا قدارچ افدزاي

دليل آن كم بودن ظرفيدت نگهدداري آب . (>85/8P)يافت 

به علت باال بودن ليگنين و عدم توانايي قارچ در استفاده 

صرف تركيبات داخل سلولي محلول مي باشد. ماز آن و 

جرم حجمدي لحظده اي بدا ظرفيدت نگهدداري آب رابطده 

عکس و با جرم حجمي توده اي و ماده خشك ندامحلول 

قارچ با استفاده از تركيبدات ديدواره  .رابطه مستقيم دارد

سلولي و تخريب فضاهاي داخدل سدلولي سدبب كداهش 

حجم و و از طرفي با باال بردن درصدد پدروتئين خدام و 

مواد محلول ديگر سبب افزايش نسبت جرم به حجم مدي 
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( افدزايش جدرم حجمدي 1298چاجي و همکداران )شود. 

آب  لحظه اي را در پيت نيشکر فدرآوري شدده بدا بخدار

بددا قددارچ  تفالدده انگددورگددزارش كردنددد. بددا فددرآوري 

و نوروسپورا سيتوفيال جرم حجمدي لحظده اي افدزايش 

  (.1294 قياسييافت )كاهش  دانسيته توده اي

ميدزان مدواد پس از عمل آوري سرشاخه خرما با قارچ، 

افزايش  (>05/0P)به طور معني داري ( aمحلول در آب )

احتماال قارچ با اسدتفاده از آندزيم هداي  (.2يافت )جدول 

خود، ديواره سلولي نامحلول در آب را تجزيه كرده و با 

تبديل آن به تركيبات ساده تدر و محلدول سدبب افدزايش 

ماده خشك سرشداخه كده  bاين بخش شده است. بخش 

باشدد رونددي معرف بخش بدا تجزيده پدذيري كندد مدي 

داشدت و پدس از عمدل آوري كداهش  aمخالف با بخش 

كه مي تواند به خاطر اسدتفاده قدارچ از  (>05/0P)يافت 

بخش ديواره سلولي سرشاخه باشد كده تجزيده پدذيري 

كند تري دارد. همچنين بين سرشداخه هداي عمدل آوري 

كده معدرف  cنشده و عمدل آوري شدده، از نظدر بخدش 

است، تفداوت معندي داري  bسرعت تجزيه پذيري بخش 

. اين مسئله نشان مي دهد كده بدا (>05/0P)مشاهده شد 

افزايش بخش محلول در نمونده هداي عمدل آوري شدده، 

بخش قابل تخمير اين نمونه ها با سرعت بيشتري نسبت 

در  به نمونه هاي عمل آوري نشدده تجزيده شدده اسدت.

عمل آوري مواد خوراكي با قارچ، سيستم آنزيمدي  زمان

ين ميکروارگانيسم ها سبب شکستن پيوندهاي شيميايي ا

در كربوهيدرات هاي ساختماني مواد خوراكي مي گردد. 

لذا، از يك طرف تجزيه پذيري و از طرف ديگر شداخص 

ارزش غذايي نيز افزايش يافت. احتماالً بده دليدل افدزايش 

مواد محلول در سرشاخه بوده كده خدود باعدث افدزايش 

سدم هداي شدکمبه و افدزايش تجزيده فعاليت ميکروارگاني

دشدتي و همکدداران  پدذيري مداده خشددك گرديدده اسددت.

( گدددزارش كردندددد 1298( و نددداظم و همکددداران )1299)

سرعت تجزيه پذيري تفاله چغنددر قندد و تفالده مركبدات 

فرآوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيال افدزايش مدي 

بدا را ( عکس ايدن نتيجده 1294يابد. در حالي كه قياسي )

( 1248) وهداب زاده. همچندين تفاله انگدور گدزارش كدرد

بدا قدارچ، سدرعت  پوسدت پسدتهكه با فدرآوري  دريافت

 تجزيه پذيري ماده خشك افزايش يافت.

درصدد بدر  9بده  6از  kدر اين مطالعه با افزايش مقددار 

ساعت، درصد تجزيه پذيري مدوثر مداده خشدك كداهش 

ي سداريدرق و )دشدتيافت. اين نتيجه بدا نتداي  ديگدران 

؛ زابلدددي و 1298؛ نددداظم و همکددداران 1299همکددداران 

مالبقت  (1248؛ وهاب زاده 1294؛ قياسي 1292همکاران 

نرخ عبور مواد خدوراكي از شدکمبه بده روده در داشت. 

( تحت تاثير مقددار خدوراك مصدرفي kسطح نگه داري )

به طوري كه با افزايش سطح مصرف خدوراك در  است.

يز افدزايش مدي يابدد. همچندين، افدزايش دام، اين مقدار ن

سددبب مددي شددود كدده مدددت زمددان دسترسددي  kمقدددار 

ميکروارگانيسم هاي شکمبه به مواد خوراكي نيز كداهش 

يافته و در نتيجده ميدزان تجزيده پدذيري مدوثر در مدواد 

(. 1484خوراكي كاهش مي يابدد )ارسدکوف و مکدونالدد 

سرشداخه ميانگين شاخص ارزش غدذايي مداده خشدك 

كده مشدابه ( >85/8P) پيدا كرد افزايشبا فرآوري  ماخر

 .(1248؛ وهاب زاده 1294)قياسي نتاي  ديگران بود 

 

 aتجزيه پذيري فراسنجه هاي پس از عمل آوري با قارچ 

خدام  تجزيده پدذيري مدوثر پدروتئينو پروتئين خام  cو 

( افدزايش P<85/8سرشاخه خرما به طور معندي داري )

( بيان كردند كه 1491و همکاران ) گبريل(. 9افت )جدولي

تجزيه ديواره سلولي توسط قارچ سدبب افدزايش بخدش 

محلول مي شود. افزايش ميزان مدواد محلدول منجدر بده 

تامين انرژي اوليده بيشدتر بدراي ميکروارگانيسدم هداي 

شددکمبه شددده و از ايددن طريددق موجددب تجزيدده بيشددتر 

ي شددود. همچنددين پددروتئين خددام خددوراك در شددکمبه مدد

در نتيجده عمدل آوري بدا قدارچ، گزارش شده اسدت كده 

كدداهش مددي يابددد و اليدداف نددامحلول در شددوينده خنثددي 

مي شود بيشتر دسترسي ميکروارگانيسم ها به پروتئين 
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در نتيجه عمل آوري فدرآروده (. 1298)ناظم و همکاران 

دشدتي هاي فرعي كشاورزي از جمله تفاله چغنددر قندد )

ندداظم و ) (، تفالدده مركبددات1299همکدداران سدداريدرق و 

(، 1292زابلي و همکاران ) (، سبوس گندم1298همکاران 

وهداب زاده ( و پوسدت پسدته )1294قياسي تفاله انگور )

تجزيه پذيري مدوثر ( با قارچ نوروسپورا سيتوفيال 1248

 دليدلبده احتمداال   .افزايش پيدا كدرده اسدتپروتئين خام 

م نمونه ها پس از عمدل آوري افزايش درصد پروتئين خا

و از طددرف ديگددر افددزايش ميددزان مددواد محلددول در آب 

افزايش فعاليت ميکروارگانيسدم  ( و به دنبال آنa)بخش 

 .  مي باشدهاي شکمبه و تجزيه بيشتر پروتئين 
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( تجزيه پذيري kبا افزايش نرخ عبور )در مطالعه حاضر 

پروتئين خام سرشاخه خرماي عمل آوري شدده و عمدل 

كده بدا  اعتقداد بدر ايدن اسدتنشده كداهش يافدت.  آوري

از شکمبه ميزان تجزيه پدذيري مدوثر  افزايش عبور مواد

ن كاهش مي يابد، زيرا بدا افدزايش سدرعت عبدور پروتئي

دسترسي ميکروارگانيسم هاي شکمبه به مواد خدوراكي 

كدداهش مددي يابددد. مقدددار ضددريب تجزيدده پددذيري مددوثر 

پروتئين در شکمبه بسدتگي بده درصدد پدروتئين خدام و 

(. 1446درصدددد تجزيددده پدددذيري آن دارد )ارسدددکوف 

 شاخص ارزش غذايي پروتئين خام در سرشداخه خرمدا

با عمل آوري توسط قارچ به طدور معندي داري افدزايش 

(. دليل آن مي تواند افزايش پروتئين خدام P<85/8يافت )

وهداب (، 1294قياسي )و مواد محلول در نمونه ها باشد. 

( طدي تحقيقداتي 1299( و دشتي و همکاران )1248) زاده

 دست يافتند. يبه نتاي  مشابه
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نده ياف نامحلول در شويالضريب تجزيه پذيري موثر 

 شيسرشاخه تحت تاثير عمل آوري با قارچ افزا يخنث

 يل فراهميتواند به دل يش مين افزايا. (>05/0P) افتي

كه  اشدشکمبه ب يسم هايکروارگانيم يبرا يشتر انرژيب

شاخص ارزش ها مي شود.  باعث افزايش فعاليت آن

سرشاخه خرما  ينده خنثياف نامحلول در شويال ييغذا

تحت تاثير عمل آوري با قارچ نوروسپورا سيتوفيال قرار 

( و دشتي و 1248) وهاب زاده(، 1294قياسي ) .نگرفت

( طي تحقيقاتي به نتاي  يکسان دست 1299همکاران )

شاخص ارزش غذايي الياف نامحلول در  يافتند. ميانگين

شوينده خنثي بين پوست گردوي فرآوري نشده و 

 فرآوري شده متفاوت نبود.

براساس نتاي  به دست آمده عمل آوري سرشاخه خرما 

با قارچ نوروسپورا سيتوفيال غلظت پروتئين خام را تا 

کي، دو برابر افزايش داد، عالوه بر اين خصوصيات فيزي

تجزيه پذيري و ارزش غذايي اين فرآورده فرعي بهبود 

يافت. در نتيجه ارزش تغذيه اي آن بايد بر روي حيوان 

بررسي شود. در نهايت توصيه مي شود در تحقيقات 

آينده با برآورد هزينه تمام شده براي عمل آوري 

سرشاخه خرما مقرون به صرفه بودن آن و تاثير بر 

 ي و مطالعه بيشتر قرار گيرد.عملکرد دام مورد بررس

 

. مطالعه خصوصيات فيزيکي پيت نيشکر عمل آوري شده با بخدار 1298 ،چاجي م، ناصريان ع، ولي زاده ر و افتخاري شاهرودي ف

 آب تحت فشار و اهميت آنها در تغذيه نشخواركنندگان. مجموعه مقاالت سومين كنگره علوم دامي كشور، مشهد.

ت هضدم و يد، قابلييايميب شديدال بر تركيتوفي. اثر قارچ نوروسپورا س1299 شجاع الساداتي س ع،و  يدرق م، روزبهان يسار يدشت

 .(1-16. )9ران. شمارهيا يتفاله چغندر قند. مجله علوم دام يريه پذيتجز

انتشدارات خددمات فرهنگدي يه نشدخواركنندگان. . استفاده از باقي مانده هاي زراعي فيبري در تغذ1299دياني ا، شريفي م و محبي ا. 

 .كرمان

. بررسي تغيير تركيبات شيميايي و قابليت هضم سبوس گندم پس از عمل آوري 1292 ،و شجاع الساداتي س ع ،زابلي خ، روزبهان ي

 بيولوژيکي با قارچ نوروسپورا سيتوفيال. مجموعه مقاالت دومين كنگره علوم دامي و آبزيان.

. تاثير استفاده از سرشاخه غني شدده درخدت خرمدا در جيدره هداي 1284، نوروزيان ح و خورشيديان ك. اهادي س  سالمي ح، مير

 .89-94صفحات  98غذايي بزغاله هاي پرواري استان بوشهر. پژوهش و سازندگي. شماره 

چ نوروسدپورا سديتوفيال بدا اسدتفاده از . تعيين ميزان قابليت هضم و تجزيه پذيري تفاله انگور عمل آوري شده با قار1294قياسي ا، 

 . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.in situو   in vitroروش هاي

. تعيين قابليت هضدم كلدش گنددم عمدل 1298كبيري فرد ع، فضائلي ح، كفيل زاده ف، دشتي زاده م، صادقي س، صادقي م و كمالي ا. 

 وريدا در گوسفند. مجموعه مقاالت سومين كنگره علوم دامي كشور، مشهد.آوري شده با قارچ پلوروتوس فل

علدوم و ارزش غذايي تفاله مركبات عمل آوري شده با قارچ نوروسپورا سديتوفيال. . 1298 ،شجاع الساداتي ع و ناظم ك، روزبهان ي

 .)ب( 92دوازدهم، شماره فنون كشاورزي، سال 

يت هضم و تجزيه پذيري پوست پسته عمل آوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيال با استفاده . تعيين ميزان قابل1248 ،وهاب زاده م

 . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي ساوه.in situو  in vitroاز روش هاي 
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