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 Introduction: A study was conducted to evaluate the effect priming and inoculation with 

bio-fertilizers on the chemical composition and in vitro fermentation parameters of lentil.   

Materials & Methods: The lentil seeds to priming treatments, with two percent sodium 

hypochlorite disinfection solution, and cultured for 8 hours before the desired solutions 

(hormone gibberellic acid, and salicylic acid and distilled water) were kept. Treatments 

were: The first factor is the use of mycorrhizae in three levels [Non-inoculated (control), 

inoculation with mycorrhizal fungi species Glomus intraradices and G. mosseae]. The 

second factor involves priming treatments in 5 levels [Hydro-priming (using water), 

priming with gibberellic acid 100 ppm, priming with salicylic acid 100 ppm, priming with 

gibberellic acid 100 ppm × priming with salicylic acid 100 ppm and control (no 

treatment)]. The chemical composition of the samples was determined using the standard 

methods. In vitro digestibility of samples was determined by the batch culture method. 

Result: Results showed that there was significant difference among treatments on 

chemical composition. In the absence of fungus, treatment combination of two hormones 

had most and salicylic acid and gibberellic acid had lowest crude protein content. In this 

study, the lowest neutral detergent fiber and acid detergent fiber content was related to 

treatment Glomus intraradices Glomus intraradices × salicylic acid. Results showed that 

pre-treatment of lentil seed with salicylic acid and combination of two hormones in 

drought conditions, compared with Glomus intraradices and Glomus mosseae, increased 

crude protein, neutral detergent fiber and nutrients digestibility. The highest apgas 

production potential (294.9 ml) and metabolizable energy (13.48 Mj/kg) were related to 

treatments Glomus mosseae and Glomus mosseae × gibberellic acid, respectively. 

Conclusion: Totally, the obtained results of this study showed that any treatment of crop 

seeds for resistance to diseases, pests and stresses such as salinity and drought, making 

ability of roots in the absorption of water and nutrients can affect nutritive values of their 

forages and other by- products. 
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 مقاله پژوهشی  

بر ترکیب اینترارادیسز و گلوموس موسه  تأثیر پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموس 

 عدسعلوفه  تنیهای تولید گاز و قابلیت هضم برونشیمیایی، فراسنجه
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صورت پرایمینگ و تلقیح با کودهای زیستی بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری های گیاهی بهمنظور تأثیر هورمونای بهمطالعه :مقدمه 

 تنی انجام شد. عدس در شرایط برونعلوفه 

در ابتدا  بذور عدس قبل از اعمال تیمارهای پرایمینگ، با محلول دو درصد هیپوکلریت سدیم ضدعفونی و قبل از کشت به  :هاروشمواد و 

 ارهای آزمایشی شامل:داری شدند. تیمسالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید و آب مقطر( نگه های مورد نظر )هورمونساعت در محلول 8مدت 

 Glomus intraradicesهای قارچ میکوریزای عدم تلقیح )شاهد(، تلقیح خاک با گونه[های میکوریزی در سه سطح قارچ عامل اول استفاده از

 100جیبرلیک هیدروپرایم )با استفاده از آب مقطر(، پرایمینگ با اسید  [سطح  5. عامل دوم شامل تیمارهای پرایمینگ در ] G. mosseaeو 

ام و پیپی 100پرایمینگ با اسید سالیسیلیک × ام پیپی 100ام، پرایمینگ با اسید جیبرلیکپیپی 100ام، پرایمینگ با اسید سالیسیلیک پیپی

 از گاز، تولید هایفراسنجه برآورد منظوربه. شد تعیین استاندارد هایروش از استفاده با هانمونه شیمیایی بود. ترکیب ]شاهد )بدون تیمار(

 شد. تعیین بسته کشت روش از استفاده با هانمونه تنیبرون هضم قابلیت. شد استفاده گاز تولید آزمون

که بین تیمارهای آزمایشی از نظر ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده  نتایج نشان داد :نتایج

ترین و تیمار . در شرایط عدم کاربرد قارچ، تیمار تلفیق دو هورمون بیش(P<05/0)داری وجود داشت ر خام اختالف معنیاسیدی و خاکست

ترین پروتئین خام را داشتند. در این مطالعه تیمار گلوموس اینترارادیسز تیمار قارچ گلوموس اسیدسالیسیلیک و اسیدجیبرلینگ کم

 کردن تیمار ترین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی را داشتند. پیشکمسالیسیلیک  اسید ×اینترارادیسیز

 قابل مغذی مواد و خنثی شوینده در نامحلول الیاف ،پروتئین افزایش موجب دیم، شرایط در هورمون دو تلفیق و سالیسیلیکاسید با عدس بذر

تولید گاز  تیمار قارچ گلوموس موسه باالترین میزان پتانسیل. شد موسه گلوموس و اینترارادیسیز گلوموس قارچ کاربرد با مقایسه در هضم

مگا ژول در کیلوگرم( را در مقایسه با  48/13اسید جیبرلیک باالترین انرژی قابل متابولیسم ) × لیتر( و قارچ گلوموس موسهمیلی 9/294)

  سایر تیمارها داشتند.

 و هابیماری برابر در کردن مقاوم اهداف با زراعی محصوالت بذر کردن تیمار که داد نشان مطالعه این نتایج طورکلیبه :حثو ب گیرینتیجه

 هاآن از حاصل علوفه ایتغذیه ارزش بر تواندمی مغذی مواد و آب جذب در هاریشه ساختن توانا خشکی، و شوری قبیل از هاییتنش و آفات

  .باشد داشته تاثیر
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 مقدمه

با توجه به رشد جمعیت که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه        

دهد، نیاز به آب و زمین حاصلخیز برای پاسخگویی به تأمین رخ می

های چنین طی دههیابد. همغذای مورد نیاز نیز روز به روز افزایش می

ی فرآوردهای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تقاضا برا

دامی در نتیجه افزایش جمعیت و پیشرفت اقتصادی اجتماعی رشد 

این در حالی است که منابع پایه نه  ،روز افزونی را در پی داشته است

رویه کاهش یافته و برداری بییابد، بلکه در اثر بهرهتنها افزایش نمی

افزایش در بسیاری از نقاط جهان در روند تخریبی قرار گرفته است. با 

برداری از منابع طبیعی به طرق مختلف، تولید علوفه نیز محدودتر بهره

شده و نظام دامداری وابسته به منابع طبیعی با محدودیت و تنگناهای 

امروزه استفاده از منابع  ،(. لذا1386جدی مواجه گردیده است )باژیان، 

تحقیقات های ترین هزینه و کارایی زیاد از اولویتخوراکی دارای کم

ترین این منابع محصوالت فرعی کشاورزی بوده که شامل است. از مهم

 منبع دومین غالت از پس حبوبات، باشند.حجم انبوهی از این مواد می

 جملهاز (Lens culinaris) عدسروند. می شماربه بشر غذایی مهم

 زراعی محصول یک عنوانبه و دنیاست در سطح حبوبات ترینمهم

 و هند قاره شبه آسیا، جنوب ای،مدیترانه خشکنیمه ناطقم در مهم

 بهبود در مهمی نقش گیاه ایند. گردمی کشت و ایران جنوبی آمریکای

 های(. دانهGrusak، 2009دارد ) خاک و انسان، حیوانات سالمت

 مغذی )پتاسیم، مواد درصد، 28پروتئینی تقریباً  منابع از غنی عدس

 و لوسین هایچنین اسیدآمینههم و هامینویتا روی(، و آهن فسفر،

 (؛2009 همکاران، و Bamdadباشد )انسان می تغذیه برای تریپتوفان

 هایاسیدآمینه شدن متعادل باعث برنج، یا گندم با عدس مصرف بنابراین

 تثبیت توانایی سبب به گیاه شود. اینمی انسان تغذیه برای ضروری

 برخی با تناوب در و شده خاک خیزیافزایش حاصل نیتروژن، موجب

 عملکرد پایداری و بهبود جو و گندم نظیر غالتی خصوصاً گیاهان زراعی

(. این Raskin ،1992؛ 1387داشت )پارسا و باقری،  خواهد دنبالبه را

کند. می تحمل را کم خیزیحاصل با هاییخاک ازجمله هاخاک انواع گیاه

 برگ، آهسته توسعه زنی،نهجوا عدم باعث رشد، محدودکننده عوامل

 معرض در گرفتن قرار و پایین برداشت شاخص کم، خیلی خشک ماده

 فاکتور ترینمهم شود.می گیاه این غیرزیستی و زیستی هایتنش

(. Grusak ،2009) است رطوبتی تنش عدس، تهدیدکننده غیرزیستی

 میلیون 18 ایدانه بقوالت زیرکشت سطح FAO (2013،) آمار طبق

 43 بین هاآن محصول و( بوده غالت کل زیرکشت درصد 13)  ارهکت

 ارزش و کشت زیر سطح نظر از حبوبات بین در .است تن میلیون 44 تا

 هایمقام در نخود و عدس و لوبیاست به متعلق اول مقام اقتصادی،

عملکرد عدس  ( متوسط2013) FAOدارند. به گزارش  قرار سوم و دوم

کیلوگرم  1077متوسط جهانی )از ایران ( در کیلوگرم در هکتار 560)

هکتار( و میزان  1649سطح زیر کشت )تر است، اما ( پاییندر هکتار

 703کیلوگرم در هکتار( و در شرایط دیم ) 820تولید در شرایط آبی )

تر از متوسط عملکرد در استان گلستان بیش کیلوگرم در هکتار( عدس

 مواد گاهی )که رطوبتی تیمارهای اعمال به بذر پرایمینگ کشور است.

 ارتقاء منظوربه بذر روی از کاشت است( قبل همراه آب با نیز دیگری

را  موارد این طورکلیبه شود.اطالق می غیره و اولیه استقرار زنی،جوانه

از  برداریبهره گیاهچه، اولیه استقرار زنی،جوانه چگونگی در توانمی

مشاهده کرد.  محصول کیفی و کمی فزایشا زودرسی، محیطی، هاینهاده

 های جذبزیستی متقابل مفید است که بین انداممیکوریز نوعی هم

های خاصی ایجاد های قارچکننده گیاهان )معموالً ریشه( و ریسه

سو انتقال کربن تولیدشده توسط از یک همکاری، مشخصه این گردد.می

مغذی جذب شده توسط قارچ  گیاه به قارچ و از سوی دیگر انتقال مواد

گردد. در نتیجه این بوده که منجر به رشد بهتر گیاه میزبان می به گیاه

گیاه را قادر  تر و میسیلیوم گسترده،ای قویسیستم ریشه همکاری،

های در مقابل استرس کرده، کافی را جذب که آب و مواد غذایی سازدمی

های ریشه از گیاه ریمحیطی از قبیل خشکی، شوری، آلودگی و بیما

یافته و  های هوایی و ریشه افزایش، رشد انداممحافظت نماید. نهایتاً

گیاهان قوی از قبیل تولید توانایی گیاه نیز افزوده خواهد شد و نتایج 

خاک،  معدنی و سالم، افزایش راندمان مصرف آب، استفاده بهینه از مواد

 زیست ن محصول و افزایشراندما ، افزایشءافزایش احتمال بقاء نشا

 هایبا توجه به تاثیرات مثبت هورمون . بنابراینگرددمی حاصل توده

قارچ بر عملکرد بیولوژیکی  یا باکتری با تلقیح و پرایمینگ صورتبه گیاهی

ای گیاه نیز تحت ای بقایای علوفهگیاه فرض بر این است ارزش تغذیه

های هورمون ای در ارتباط با تأثیرعههنوز مطال حال،این با گیرد. قرار تاثیر

ای گیاهی پرایمینگ و تلقیح با قارچ بر ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه

لذا، هدف از این مطالعه تأثیر  علوفه عدس صورت نگرفته است.

 گلوموس صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچگیاهی به هایهورمون

 هایشیمیایی، فراسنجهترکیبات  برخی بر موسه و گلوموس اینترارادیسز

 تنی بود.تولید گاز و قابلیت هضم علوفه عدس در شرایط برون
  

 هامواد و روش

منظور به: تعیین ترکیب شیمیایی و گیاه عدس کشت       

جیبرلیک ارزیابی تأثیر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر عدس با اسید

مزرعه تحقیقاتی  ای علوفه عدس درسالیسیلیک بر ارزش تغذیهو اسید

کاووس با مختصات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد

دقیقه  16درجه و  37دقیقه طول شرقی و  12درجه و  55جغرافیایی 

 1392متر از سطح دریا، آزمایشی در آذرماه  45عرض شمالی و ارتفاع 

های میکوریزی در سه اجرا شد. عامل اول استفاده از قارچ 1393الی 

های قارچ میکوریزای عدم تلقیح )شاهد(، تلقیح خاک با گونه[سطح 
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Glomus intraradices  وG. mosseae[ عامل دوم شامل تیمارهای .

هیدروپرایم )با استفاده از آب مقطر(، پرایمینگ [سطح  5پرایمینگ در 

 100سالیسیلیک ام، پرایمینگ با اسیدپیپی 100جیبرلیک با اسید

پرایمینگ با اسید × ام پیپی 100جیبرلیکینگ با اسیدام، پرایمپیپی

. بود. برای تلقیح ]ام و شاهد )بدون تیمار(پیپی 100سالیسیلیک 

های خارجی شامل مخلوط اسپور قارچ، میسیلیوم )که پروپاگول خاک از

و قطعات ریشه کلونیزه شده بود( استفاده شد و بذر مورد استفاده، از 

دا بذور عدس قبل از اعمال تیمارهای پرایمینگ، با رقم کیمیا بود. ابت

عفونی، سپس کامالً با آب محلول دو درصد هیپوکلریت سدیم ضد

های ساعت در محلول 8مدت مقطر شسته شدند و قبل از کشت به

سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید و آب مقطر(  مورد نظر )هورمون

و جذب رطوبت و تنفس داری و جهت اعمال هرچه بهتر پرایمینگ نگه

بهتر بذور، از پمپ آکواریوم و سنگ هوا استفاده شد. سپس از محلول 

گراد خشک شدند، که به این بذور، درجه سانتی 24خارج و در دمای 

 تیمارهای (. ابتدا2005و همکاران،  Kaurگویند )بذور پرایم شده می

های پرایمینگ در آزمایشگاه اعمال و سپس در زمان کاشت تیمار

ازای هر گرم بذر اسپور در گرم( به 40گرم ) 5مقدار میکوریز به تلقیح

 متر،سانتی 4 ردیف روی در خاک در نزدیکی بذور قرار گرفت. فاصله

 عرض متر، 7 کرت هر طول ،مترسانتی 25 کاشت هایردیف بین فاصله

نظر گرفته شد. متر در نیم کرت دو بین فاصله و متر 25/1 کرت هر

 گیری از تیمارهانمونهدهی غالف زمان برداشت محصول درپس از 

( گراددرجه سانتی 105 دمای) آون در ترکیب شیمیایی تعیین جهت

 مقدارترکیبات شیمیایی شامل  .ندداده شد قرار ساعت 48 مدتبه

 (، الیاف2003)  AOACروشبه خاکسترماده آلی و  خام، روتئینپ

اسیدی طبق  شوینده نامحلول درالیاف و  خنثی شوینده در نامحلول

اساس روش و مقدار فنل کل بر (1991) همکاران و Van Soestروش 

که با توجه به این ( انجام شد.Singh ،1980و  Malick) فولین سیوکالته

های کامل صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکاین طرح در مزرعه به

اف مورد نظر در زمینه با توجه به اهد ،حالتصادفی انجام شد، با این

تکرار مزرعه با هم مخلوط و یک  4ای، تیمارهای تعیین ارزش تغذیه

و تجزیه و تحلیل صورت طرح کامالً تصادفی نمونه برای آزمایشگاه به

 .انجام شد %5سطح  دانکن در یادامنهچند با آزمون هانیانگیم سهیمقا

 تولید مقدار گیریازهاند: آزمایشگاهی شرایط در گاز تولید       

 Steingass (1988) و Menke روش پیشنهادی تکنیک استفاده با گاز

 شکمبه مایع و بزاق حاوی ایشیشه هایبطری و فشارسنج از استفاده با

 ماده گرممیلی 200 و لیتر(میلی 30 )حدود 2:1 نسبت به شده صاف

 استفاده با خوراک انجام شد. تکرار( 3آزمایشی ) از تیمارهای خشک

 لیتریمیلی 125 هایشیشه داخل و شده آسیاب متریمیلی 1الک  از

 فیستوالی دارای داالق نژاد گوسفند سه رأس از شکمبه مایع شد. ریخته

 صبح وعده خوراک از قبل آزمایشی و با جیره شده تغذیه ایشکمبه

 و الستیکی پوشدر از استفاده با ایهای شیشهبطری شد. درب تهیه

 درجه 39 دمای در سپس و بسته طور کاملبه آلومینیومی شپوش

 قرار داده شد. فشار گاز تولید شده در ماریبن حمام گرادسانتی

ثبت  انکوباسیون ساعت 96 و 72 ،48 ،36 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 هایزمان

 شده گیریاندازه فشار اساسزمان بر هر در شده تولید گاز و حجم شده

 تولیدی گاز میانگین کاستن با گاز خالص مگردید حج محاسبه

 تحلیل و تجزیه. شد حاصل نمونه دارای هایویال از بالنک هایویال

 انجام شد. McDonald (1979)و  Ørskov معادله کمک با هاداده

 ) ct-e-1P= b(                                                        :1معادله 

 ثابتc: ، تجمعی صورت به t زمان در گاز تولید حجم: P، نآ در که

 زمان مدت  t:، تخمیر قابل بخش از شده تولید : گازb، گاز تولید نرخ

 انکوباسیون است. 

 و (1979) همکاران و Menke روش طبق متابولیسم قابل انرژی تخمین

 میزان وSteingass (1988 )و  Menkeوسیله به آلی ماده هضم قابلیت

 صورت Makkar(2005)  معادله وسیلههب نیز زنجیر کوتاه چرب اسیدهای

 گرفت.

OMD, )0/899 + 14/88 =)درصدGP + 0/45CP1 + 0/065A  

ME, (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک)=0/136+2/2GP+0/0574CP2
 

SCFA, ( مولمیلی ) = - 00425/0  + 0222/0 GP 

گرم میلی 200ازاء هبلیتر ساعت )میلی 24تولید خالص گاز در  :GP که

: مقدار خاکستر  Aحسب درصد(، : پروتئین خام )بر 1CPخشک(،  ماده

 باشد.گرم ماده خشک( می: پروتئین خام )گرم در کیلو 2CPو 

آوری شده در قالب طرح کامالً تصادفی و با استفاده از های جمعداده

 ل قرارمورد تجزیه و تحلی 1/9( ویرایش 2000) SASافزار آماری نرم

 گرفتند.

گیری اندازه: تنیبرون شرایط در هضم قابلیت گیرياندازه       

بسته انجام شد  قابلیت هضم تیمارهای مختلف براساس روش کشت

(Theodorou  ،1994و همکاران.) مصنوعی نیاز بزاق های موردمحلول 

 شد. مخلوط شکمبه مایع با 2:1 نسبت با و تهیه گاز تولید روش مانند

pH دستگاه توسط شکمبه مایع و بافر مخلوط  pHالکترونیکی متر 

برای هر  .شد رسانده 8/6 به و کنترل( Metrohm شرکت ،691 مدل)

بزاق  مخلوط به کربنیک گاز تزریق از و بعد داده قرار تکرار 4نمونه 

 از مخلوط لیترمیلی 50 مقدار هوازی،بی شرایط ایجاد جهت مصنوعی

 هانمونه خشک گرم مادهمیلی 500 حاوی که ایشیشههای ویال به را

شد.  داده قرار سلسیوس درجه 39 دمای در ماریبن در و ریخته بود

 شدمی خالی مداوم طوربه هاویال گاز تولیدی کار خطای جهت کاهش

 24بعد از گذشت  .نگذارد تأثیر هضم قابلیت بر میزان تولیدی گاز تا

های موجود در هر نمونهو  خارجماری ها از بنساعت تمامی شیشه
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ویال، با استفاده از پارچه مخصوص صاف شده و محتویات هضم نشده 

گیری شد. ها اندازهفاز مایع نمونه pHاز فاز مایع جدا شد. سپس 

های با آوری شده و درون کروزهمحتویات هضم نشده هر ویال جمع

ت در آون با درجه ساع 48مدت ها بهوزن مشخص انتقال یافت. کروزه

قابلیت هضم ماده  شدند و درصد گراد قرار دادهدرجه سانتی 60حرارت 

 ماده ،آلی ماده هضم قابلیت محاسبه ها محاسبه شد. برایخشک آن

 مدتبه سلسیوس درجه 550 دمای در الکتریکی کوره در حاصل خشک

. شد محاسبه آلی ماده هضم قابلیت و خاکستر و گرفت قرار ساعت 3

ساعت  24شده پس از  صورت حجم گاز تولیدبه (24GP)ازده تولید گاز ب

مقدار ماده تجزیه شده واقعی )گرم( محاسبه شد  انکوباسیون تقسیم بر

(Getachew 2002همکاران،  و.) تولید شده  میکروبی توده محاسبه جهت

 ( استفاده گردید:1997و همکاران ) Blummelاز معادله پیشنهاد شده 

 (2/2-PF × )GP   =MCP گرم(تولید توده میکروبی )میلی 

PFعامل تفکیک : ،GPساعت. 24لیتر گاز تولید شده در زمان : میلی 

گرم ماده آلی حقیقی عامل تفکیک بنا به تعریف برابر با نسبت میلی

 حداکثر باشد.لیتر حجم گاز خالص تولیدی میهضم شده بر میلی

 ونیانکوباس از یزمان گرفتن نظردر با شده دیتول یکروبیم توده مقدار

 گرمیلیم گرفتن نظر در با و بوده حداکثر زمان آن در گاز دیتول نرخ که

 تولید بازده. دیگرد محاسبه زمان آن در شده هضم یقیحق یآل ماده

 شده دیتول یکروبیم پروتئین توده میتقس از یکروبیمپروتئین  توده

 محاسبه ونیانکوباس زمان انیپا در ریتخم قابل یقیحق یآل ماده مقدار بر

نسخه  SAS  آماری افزارنرمGLM  رویه با های حاصلداده آنالیز شد.

 . شد انجام تصادفی کامالً  طرح در قالب و( 1/9)

 

 نتایج 
 تلقیح و پرایمینگ صورتبه گیاهی هايهورمون تأثیر       

های نتأثیر هورمو :عدس گیاه علوفه شیمیایی ترکیب بر میکوریزي

بر ترکیب شیمیایی گیاه میکوریزی  صورت پرایمینگ و تلقیحگیاهی به

نتایج نشان داده شده است.  1در جدول تنی عدس در شرایط برون

نظر ترکیب شیمیایی اختالف  نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از

دار دست آمده تفاوت معنینتایج به (.>05/0P) داری وجود داشتمعنی

(05/0P<)  ،در مقدار پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی

نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر و ماده خشک در تیمارهای  الیاف

گلوموس در این مطالعه در شرایط کاربرد  داد. را نشان مختلف آزمایشی

سالیسیلیک اسید ×قارچ گلوموس اینترارادیسیز اینترارادیسز تیمار 

الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در ترین میزان کم

 تیمارهای همه که داد نشان نتایج داشت. را اسیدی شوینده

هیدروپرایمینگ نسبت به شاهد میزان پروتئین خام را افزایش دادند. 

ترین و تیمار در شرایط عدم کاربرد قارچ تیمار تلفیق دو هورمون بیش

ترین پروتئین خام را داشتند. گ کمجیبرلینسالسیلیک و اسیداسید

ترین پروتئین ترین و کمدر شرایط کاربرد گلوموس اینترارادیسز بیش

 تلفیق دو هورمون ×قارچ گلوموس اینترارادیسیز ترتیب از تیمار خام به

اثر همه  حاصل شد. سالیسیلیکاسید × قارچ گلوموس اینترارادیسیزو 

(. 1دار بود )جدول س معنیکل علوفه عدتیمارهای آزمایشی بر فنل

 01/20جیبرلیک )در شرایط عدم تلقیح قارچ میکوریزی، تیمار اسید

سالیسیلیک جیبرلیک و اسیدگرم بر گرم( و تیمار تلفیقی اسیدمیلی

کل  ترین میزان فنلترین و کمترتیب بیشگرم بر گرم( بهمیلی 14/2)

سالیسیلیک اثر اسیدرا داشتند. در شرایط تلقیح هر دو قارچ، تیمار 

داری دار و تیمار تلفیقی هر دو هورمون اثر بازدارنده معنیمثبت معنی

سالیسیلیک در مقایسه مجموع تیمار اسید در کل داشتند. بر میزان فنل

کل گیاهچه عدس را افزایش داد. درصد فنل 98/478با تیمار شاهد 

مختلف پرایمینگ های البته در برخی از تیمارها عدم تلقیح در سطوح

 (.1اثر کاهشی بر این صفت مورد بررسی داشتند )جدول 

صورت پرایمینگ و تلقیح با هاي گیاهی بهتأثیر هورمون       

بر تولید گاز و اینترارادیسز و گلوموس موسه  قارچ گلوموس

مقدار و نرخ تولید گاز و : هاي تخمینی علوفه عدسفراسنجه

های گیاهی ستفاده از هورمونهای تخمینی عدس در نتیجه اپارامتر

اینترارادیسز و گلوموس  صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموسبه

ها نشان داده شده است. نتایج نشان داد بین تیمار 2در جدول  موسه

داری وجود داشت از نظر پتانسیل و حجم گاز تولیدی اختالف معنی

(05/0>P) االترین میزان قارچ گلوموس موسه ب. از این نظر، تیمار

ترین هیدروپرایمینگ پایین × تولید گاز و قارچ گلوموس موسه پتانسیل

 تیمارهایبین  نرخ تولید گاز را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند.

داری وجود داشت تخمینی اختالفات معنی پارامترهای نظر از آزمایشی

(05/0>P) نگ از نظر هیدروپرایمی × که قارچ گلوموس موسهطوری به

ماده آلی مقدار اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، قابلیت هضم ماده آلی و 

مقدار عددی انرژی  ترین مقدار را داشت.پایین خشک هضم در ماده قابل

جیبرلیک از همه باالتر اسید × قارچ گلوموس موسهقابل متابولیسم 

  شت.ترین مقدار را داسالیسیلیک کماسید ×و قارچ گلوموس موسه بوده

صورت پرایمینگ و تلقیح با هاي گیاهی بهتأثیر هورمون       

قابلیت هضم اینترارادیسز و گلوموس موسه بر  قارچ گلوموس

تنی: اي عدس در شرایط برونهاي تخمیري شکمبهو فراسنجه
 صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموسهای گیاهی بهتأثیر هورمون

بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی سه اینترارادیسز و گلوموس مو

نشان داده شده است.  3عدس در جدول  های تخمیریو فراسنجه

نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر قابلیت هضم ماده خشک و 

داری وجود داشت ساعت انکوباسیون اختالف معنی 24ماده آلی در 
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(05/0>P .)رها دارای باالترین تیما مقایسه با سایر تلفیق دو هورمون در

 هایداده واریانس آنالیز قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی بود.

صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ های گیاهی بههورمون تأثیر از حاصل

 مایع pHداری در معنی اختالف داد که نشان تخمیری پارامترهای بر

 هورمون تلفیق دواز این نظر تیمار  (.P<05/0)شکمبه وجود دارد 

ترین مقدار پایین قارچ گلوموس اینترارادیسیزباالترین مقدار و تیمار 

pH های تخمیری نیز بین خود اختصاص دادند. از نظر فراسنجهرا به

تلفیق دو  . تیمار(>05/0P)داری وجود داشت تیمارها اختالفات معنی

و هورمون باالترین میزان عامل تفکیک و توده میکروبی تولید شده 

ترین مقدار بازده تولید گاز را در مقایسه با سایر تیمارها داشت. پایین

ترین مقدار ترتیب دارای باالترین و پایینتیمار هیدروپرایمینگ به

  بازده تولید گاز و توده میکروبی تولید شده بود.
 

 تنیترارادیسز و گلوموس موسه بر ترکیب شیمیایی )درصد( عدس در شرایط برونصورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموس اینهاي گیاهی به: تأثیر هورمون1جدول 

 

 ماده آلی خاکستر تیمارها 
پروتئین 

 خام

الیاف 
نامحلول 

درشوینده 
 خنثی

الیاف 
نامحلول 

درشوینده 
 اسیدي

کل ماده 
مغذي 

 قابل هضم

بخش 
محلول در 
شوینده 

 خنثی

کل کربوهیدرات 
محلول در بخش 

 شوینده خنثی

همی 
 ولزسل

فنل کل 
گرم میلی)

 در گرم(

 عدم تلقیح میکوریزی

 6/33a 93/66e 8/80e 44e 32c 59/91m 56e 39/36g 12e e56/10 شاهد

 5/83dc 94/16bc 9/00d 46d 28e 63/06h 54f 37/66i 18b c01/20 اسید جیبرلیک

 6/11ab 93/88de 9/00d 58a 30d 61/52k 45i 25/38m 28a d69/61 اسید سالیسیلیک

 6/33a 93/66e 9/50c 42f 28e 63/24g 58d 40/66f 14d fg09/6 هیدروپرایمینگ

 6/33a 93/66e 10/50a 38h 30d 62/06k 62b 43/66c 8g i14/2 تلفیق دو هورمون

قارچ گلوموس 

 اینترارادیسیز

 5/33e 94/66a 8/5g 48c 38a 55/18o 52g 36/66j 10f f71/7 عدم پرایمینگ

 6/33a 93/66e 8/60 f 44e 28e 62/92i 56e 39/56g 16c ghi98/3 اسید جیبرلیک

 6bc 94cd 8h 36i 22h 67/32a 64a 48/50a 14d b29/26 اسید سالیسیلیک

 6bc 94cd 9d 54b 26f 64/60e 46h 29/50l 28a ghi49/3 هیدروپرایمینگ

 6/33a 93/66e 10b 46d 34b 55/80n 54f 36/16k 12e hi90/2 تلفیق دو هورمون

 قارچ گلوموس موسه

 6/11ab 93/88de 10b 38h 26f 64/96d 62b 44/38b 12e gh20/4 عدم پرایمینگ

 6/11ab 93/88de 8h 42f 26f 64/24g 58d 42/38e 16c fg07/6 اسید جیبرلیک

 5/66d 94/33b 8h 42f 30d 61/16l 58d 42/83d 12e a14/61 اسید سالیسیلیک

 6bc 94cd 10/50a 44e 26f 65/14c 56e 38h 18b hi87/2 هیدروپرایمینگ

 5/83dc 94/16bc 10b 40g 24g 66/50b 60c 42/66d 16c hi61/2 تلفیق دو هورمون

 89/2 0 0 0 0 0 0 0 0786/0 0786/0  انحراف معیار میانگین
P-value  0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 

 (p˂05/0) دار دارندمشابه از لحاظ آماری با یکدیگر اختالف معنیدر هر ستون، اعداد با حروف غیر
 

 
 هاي مختلف انکوباسیونمنحنی تولید گاز در زمان :1شکل 

 هیدروپرایمینگ، × ( قارچ گلوموس اینترارادیسیز5اسید جیبرلیک،  × ( قارچ گلوموس اینترارادیسیز4سالیسیلیک،  اسید×( قارچ گلوموس اینترارادیسیز3قارچ گلوموس اینترارادیسیز، ( 2شاهد، ( 1تیمارها شامل:

هیدروپرایمینگ،  × وموس موسه( قارچ گل10اسید جیبرلیک،  × ( قارچ گلوموس موسه9اسید سالیسیلیک،  × ( قارچ گلوموس موسه8( قارچ گلوموس موسه، 7تلفیق دو هورمون،  × ( قارچ گلوموس اینترارادیسیز6 

 ( هیدروپرایمینگ.15( اسید سالیسیلیک، 14( تلفیق دو هورمون، 13( اسید جیبرلیک، 12تلفیق دو هورمون،  × ( قارچ گلوموس موسه11
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 نیتهاي تولید گاز علوفه عدس در شرایط برونبر فراسنجهاینترارادیسز و گلوموس موسه  صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموسهاي گیاهی بهتأثیر هورمون :2جدول 

 

تخمیري و تولید توده  هايهضم، فراسنجه صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموس اینترارادیسز و گلوموس موسه بر قابلیتهاي گیاهی بهتأثیر هورمون :3 ولجد
 تنیمیکروبی عدس در شرایط برون

 
 تیمارها

پتانسیل تولید 
)میلی لیتر بر گاز

خشک( گرم ماده  

)میلی لیتر بر نرخ تولید گاز 
 گرم ماده خشک(

اسیدهاي چرب  
 کوتاه زنجیر
 )میلی مول(

انرژي قابل 
)مگا  متابولیسم

 ژول در کیلوگرم(

قابلیت هضم 
ماده آلی 
 )درصد(

ماده آلی قابل 
هضم در ماده 

)درصد( خشک  

 یکوریزیعدم تلقیح م

9/288±298/5 شاهد  0018/0±0387/0  0/828abc 11/89de 48/22abc 4530/79abc 

1/259±578/4 اسید جیبرلیک  0018/0±0405/0  0/754d 11/72def 45/29d 4288/06d 

6/276±093/8 اسید سالیسیلیک  0027/0±0370/0  0/765d 12/65c 45/74d 4295/21d 

3/285±170/6 هیدروپرایمینگ  0021/0±0393/0  0/834abc 12/73c 48/11abc 4507/18abc 

5/276±941/5 تلفیق دو هورمون  0021/0±0383/0  0/780dc 11/88de 46/33dc 4339/98dc 

قارچ گلوموس 

 اینترارادیسیز

4/273±938/5 عدم پرایمینگ  0022/0±0391/0  0/794bcd 11/68ef 46/92bcd 4426/57bcd 

2/254±894/4 اسید جیبرلیک  2300/0±0441/0  0/776dc 11/57efg 46/18dc 4341/21dc 

2/247±894/5 اسید سالیسیلیک  0022/0±0368/0  0/695e 11/53gf 42/92e 90/4020 e 

5/266±780/4 هیدروپرایمینگ  0018/0±0390/0  0/757d 12/03d 45/44d 4271/99d 

6/275±707/4 تلفیق دو هورمون  0019/0±0423/0  0/828abc 13/32ab 48/26abc 4537/25abc 

 قارچ گلوموس موسه

9/294±556/8 عدم پرایمینگ  0027/0±0378/0  0/835ab 13/08b 48/56ab 4559/24ab 

7/280±954/7 اسید جیبرلیک  0032/0±0425/0  0/854a 13/48a 49/30a 4618/39a 

6/240±008/6 اسید سالیسیلیک  0023/0±0367/0  0/672e 11/28g 42/03e 3937/54e 

3/240±600/4 هیدروپرایمینگ  0018/0±0277/0  0/665e 11/46gf 41/74e 3930/74e 

9/210±603/5 تلفیق دو هورمون  0020/0±0411/0  0/857a 13/22ab 49/45a 4656/82a 

0182/0    انحراف معیار میانگین  1121/0  7333/0  9747/68  
P-value    0001/0˂  0001/0˂  0001/0˂  0001/0˂  

) p ˂05/0) دار دارندمشابه از لحاظ آماری با یکدیگر اختالف معنیتون، اعداد با حروف غیردر هر س  

 

 تیمارها
قابلیت هضم 
ماده خشک 

(درصد)  

 قابلیت هضم
ماده آلی 
 )درصد(

pH 

نیتروژن 
آمونیاکی 

گرم در )میلی
(لیتردسی  

بازده تولید 
گاز 

لیتر()میلی  

عامل تفکیک 
گرم بر )میلی
لیتر(میلی  

توده میکروبی 
 شدهتولید 
گرم()میلی  

بازده تولید 
پروتین 

-)میلی میکروبی

 گرم(

دم تلقیح ع

 میکوریزی

 0/680ab 0/673ab 6/81abc 4/18cde 209/77bcd 4/45cde 159/91bcdef 0/504dc شاهد

 0/600abcd 0/640ab 6/77bc 4/42cde 200/46cde 5/06bc 171/34abcde 0/564abc اسید جیبرلیک

 0/680abcd 0/630b 6/87abc 4/81abcd 223/02abc 4/43cde 149/08bcdef 0/502dc اسید سالیسیلیک

 0/532d 0/594b 6/72dc 4/28cde 257/65a 4/06e 127/63e 0/456d هیدروپرایمینگ

 0/700a 0/722a 6/89ab 4/55cde 166/12e 5/83a 210/74a 0/622a تلفیق دو هورمون

قارچ گلوموس 

 اینترارادیسیز

 0/566dc 0/611b 6/61d 5/67a 203/86a 4/06e 132/14def 0/454d یمینگعدم پرا

 0/640abc 0/666ab 6/77bc 4/45cde 205/30cde 4/78bcd 169/23abcdef 0/538bc اسید جیبرلیک

 0/633abcd 0/658ab 6/78abc 3/79e 184/76cde 5/30ab 180/37abc 0/582ab اسید سالیسیلیک

 0/646abc 0/666ab 6/93a 2/70f 219/81abc 4/41cde 157/13bcdef 0/499dc هیدروپرایمینگ

 0/580bcd 0/617b 6/74bcd 4/40cde 244/43ab 4/11de 134/53def 0/456d تلفیق دو هورمون

 قارچ گلوموس موسه

 0/593bcd 0/645ab 6/85abc 3/91de 250/58a 4/12de 141/08cdef 0/463d عدم پرایمینگ

 0/680ab 0/679ab 6/85abc 4/39cde 177/58de 5/28ab 185/97ab 0/582ab کاسید جیبرلی

 0/620abcd 0/637ab 6/78abc 5/56ab 191/53cde 5/50bc 168/54abcdef 0/564abc اسید سالیسیلیک

 0/626abcd 0/653ab 6/77bc 5/18abc 194/38cde 5/07bc 174/04abcd 0/564abc هیدروپرایمینگ

 0/580bcd 0/610b 6/86abc 4/68bcde 250/45a 4/01e 129/47ef 0/447d مونتلفیق دو هور

0302/0  انحراف معیار میانگین  0255/0  0457/0  295/0  199/12  206/0  593/12  0219/0  
P-value  0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 0001/0˂ 

) p ˂05/0) دار دارندمشابه از لحاظ آماری با یکدیگر اختالف معنیتون، اعداد با حروف غیردر هر س  
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  حثب

تولید  گیاهان در که است فنولی ترکیبات از یکی سالیسیلیکاسید       

 رشد عمل کنندهتنظیم عنوانبه توانندمی گروه این ترکیبات شود.می

 گرم)میلی کم مقادیر در گیاهان در ماده این (.Aberg ،1981کنند )

 و آزاد فرم به که (Raskin ،1992) دارد وجود تر(کم یا تر گرم وزن بر

 بسته سالیسیلیک،(. اسید1995و همکاران،  Leeاست ) نیز گلیکوزیل

 محیطی، شرایط و رشدی گونه، دوره گیاه، روی بر کار رفتههب غلظت به

 شروع نظیر فیزیولوژیک های مختلففرآیند نظر از متفاوتی را تأثیرات

و همکاران،  Iqbalگذارد )دیگر می برخی ممانعت و فرآیندها یبرخ

2006.)  Anandhi وRamanujam (1997بیان ) سطح که کردند 

 به پاسخ ( درVigna mungoارقام ماش ) ها درفنول و نشاسته قندها،

یابند. وقتی می کاهش میکرومول( 10-50) سالیسیلیکاسید تیمار

این شرایط  با سازگاری جهت گیرند دریم قرار تنش شرایط در گیاهان

 هاآن در بیوشیمیایی متفاوت و تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی

در  آب اثر کمبود در که بیوشیمیایی تغییرات عمده از آید.می وجودبه

 است. آمینه و اسیدهای های گیاهیپروتئین تغییر دهد،می گیاه رخ

های پروتئین کاهش و آمده عملبه نخود برروی مطالعاتی مورد در این

 آسپاراتیک، اسید گلوتامیک، پرولین، آمینه اسیدهای تجمع و محلول

و  Singhاست ) شده داده نشان خشکی تنش در اثر آرژنین و لوسین

 تأثیر تحت که است صفتی گیاه پروتئین میزان(. 1995همکاران، 

 اقلیمی شرایط و غذایی عناصر فراهمی گیاه، غذاسازی رقم، ژنوتیپ

 گیاه رشد دوره شود سبب که اقلیمی و غذایی عامل هر گیرد.می قرار

 افزایش را پروتئین یابد میزان ها کاهشدانه پر شدن دوره خصوصا و

 افزایش برای خشکی و گرما تنش مانند شرایط در کلیطوردهد. بهمی

 پرولین هک یابدمی افزایش گیاه اسیدهای آمینه و پروتئین مقاومت

 های شوک)پروتئین Hsps هایو پروتئین آمینه ترین اسیدمعروف

 بندیدانه دوره افزایش با آب وفور و هوا شدن باشند. خنکمی (ییگرما

گرما  و خشکی اما دهد.می افزایش را پروتئین به نشاسته نسبت تولید

ن همکارا و Hamidدهد. می افزایش را نشاسته به نسبت پروتئین

 گندم با بذور کردن( )پرایم تیمار پیش که نمودند گزارش( 2010)

 ترقوی هایگیاهچه موجب تنش شوری، شرایط در سالیسیلیکاسید

 و محلول قندهای محتوای میزان کلروفیل، و شده تریو بزرگ

 پرولین غلظت افزایش آبی تنش داد. در افزایش های گیاه راپروتئین

-Johariگیرد. می صورت پرولین سنتز ایشافز و پروتئین اثر تجزیه در

Pireivatlou (2010گزارش کردند ) میزان پرولین  حد از بیش تجمع

نشان داد که در شرایط  نتایجدارد.  هاپروتئین گسترده تجزیه از نشان

ترین مقدار الیاف نامحلول بیش سالیسیلیکاسیدتیمار  کاربرد قارچ عدم

 دارا بود. در شوینده خنثی و همی سلولز را 

سالیسیلیک باعث افزایش مطالعات متعددی نشان دادند که اسید

هایی که در ساز و ویژه آنهای ثانویه بهمیزان برخی از متابولیت

(. 2004و همکاران،  Kungشود )کارهای دفاعی گیاه نقش دارند، می

رسان سری از ترکیبات پیامگیاهان ترکیبات فنلی را در پاسخ به یک

دارند. گزارش شده است که سازند، که نقش دفاعی مهمی میآزاد 

 موثرترین از جاسمونات و سالیسیلیکاسید مانند الیسیتورهایی

های ثانویه در شیمیایی برای تحریک تولید متابولیت هایمحرک

های مسیر گیاهان مختلف بوده است که از طریق فعال کردن بیان ژن

شود ها میباعث افزایش تولید آنهای ثانویه بیوسنتزی متابولیت

(Kovacik 2009 همکاران، و.) های متابولیت بیوسنتز القای و گذاریتأثیر

 سالیسیلیک خارجی ممکن است با نقش آن بهثانویه توسط اسید

زاده رسان مرتبط باشد. در این رابطه اسمعیلعنوان یک عالمت

کل  میزان فنل ( گزارش نمودند که1393نودهی )بهابادی و رضایی

سالیسیلیک نسبت به تیمار شاهد افزایش در شنبلیله با کاربرد اسید

یافت. پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک میزان فنل برگ گندم را در 

(. 2012و همکاران،  Hassaneinشرایط تنش و عدم تنش افزایش داد )

و چنین برخی محققان گزارش نمودند که تیمار اسید سالیسیلیک هم

( PALکل و آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز )متیل جاسمونات، میزان فنل

ترین آنزیم دخیل در تولید ترکیبات عنوان اولین و مهمکه این آنزیم به

(. در برخی 1393فنلی است، را افزایش داد )صمدی و همکاران، پلی

کل نسبت به ها، میزان فنلعدم تلقیح قارچ موارد در تیمار تلقیح و

ها با خاطر اثر آنتاگونیستی قارچشاهد کاهش نشان داد این احتماالً به

پرایمینگ مورد بررسی باشد که منجر به کاهش میزان صفت میزان 

 کل شد.فنل

 غذایی منابع از بسیاری ایتغذیه ارزشگاز:  تولید هايفراسنجه       

 ترکیباتاز  مختلفی انواع حضور واسطهبه و غالت نظیر حبوبات گیاهی

 از بزرگی دسته ایتغذیهضد ترکیبات گردد.محدود می ایتغذیهضد

دارند  گیاهان در ایگسترده که توزیع ثانویه هستند هایمتابولیت

(Deshpande، 2002.) هایویژگی ترینشده شناخته و ترینمهم از یکی 

 جودمو مثبت بار دارای هایگروه به هاآن اتصال توانایی فنولی، ترکیبات

 و ظرفیتیچند هایکاتیون آمینه، ها، اسیدهایساختار پروتئین در

 ایتغذیه ارزش کاهش بنابراین و کلسیم و روی آهن، قبیل معدنی ازمواد

این،  بر ( عالوه2009همکاران،  و Khandelwalباشد )می این ترکیبات

اه دستگ هایآنزیم نظیر بدن های داخلیپروتئین به توانندمی هافنول

نیز  عمل این کنند. جلوگیری هاآن فعالیت از و متصل گردند گوارش

 Rawelدهد )می کاهش را هاماکرومولکول سایر و هاپروتئین هضم قابلیت

های تولید گاز در بین تفاوت در مقدار فراسنجه (.2003و همکاران، 

کاهش  .گرددها بر میها به تفاوت در ترکیب شیمیایی آنانواع تیمار

 به تواندمیدر مقدار قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم 
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 کاهش اسیدی و و شوینده خنثی در نامحلول فیبر میزان افزایش دلیل

قابل  میزان انرژی کاهش علل از دیگر یکی باشد. خام پروتئین میزان

گیاه  مرحله رشد پیشرفت اثر در آلی ماده هضم قابلیت و متابولسیم

 پیوند با که احتماالً  ترکیبات فنولی باشد ایتغذیهضد فعالیت تواندمی

 هایو کربوهیدرات فیبر پروتئین، مانند مغذی مواد با برخی شدن

 به منجر های شکمبهمیکروب بر هاآن سمی اثرات چنینو هم محلول

اند متابولیسم شده قابل انرژی و آلی ماده هضم کاهش قابلیت

(McSweeney ،از2001 و همکاران .) هایدر زمان گاز تولید روند نظر 

های گیاهی انواع هورمون بین نیز( 1انکوباسیون )شکل از پس مختلف

اینترارادیسز و گلوموس  صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموسبه

. روند تولید گاز در (P<05/0)داشت  وجود داریمعنیموسه اختالف 

صورت گیاهی به هایانواع هورمون همه برای انکوباسیون اول ساعت 24

 اینترارادیسز و گلوموس موسه از پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموس

 ترینتیمارها بیش انواع بین در کلیطوربه .بود برخوردار سرعت باالتری

 و تلفیق دو هورمون × قارچ گلوموس موسه به مربوط تولیدی گاز

اسید  × اینترارادیسیزقارچ گلوموس به  مربوط گاز تولید ترینکم

 باشد.جیبرلیک می

 مفیدی اطالعات تنیبرون شرایط در شده تولید گاز گیریاندازه 

 این کارگیریهب. کندمی فراهم خوراک هضم میزان و سرعت درباره را

 است رسیده اثبات به الیافی هایخوراک پذیریتجزیه منظوربه تکنیک

(Menke  وSteingass ،1988 .)Norton (1998) که نمود گزارش 

 فعالیت تا باشد خام پروتئین درصد 10حاوی  حداقل باید خوراکی مواد

 10 از ترکم با خوراکی مواد بنابراین مطلوب باشد. شکمبه در میکروبی

 شکمبه در میکروبی فعالیت کاهش تواند سببمی خام پروتئین درصد

ای در حال مطالعها بهشود. ت ترکم گاز تولید به منجر نتیجه در و گردد

های گیاهی بر فرآیند تولید گاز صورت خصوص استفاده از هورمون

نگرفته شاید یکی دیگر از دالیل کاهش تولید گاز باند شدن ترکیبات 

وسیله ها بهها و کربوهیدراتفنولی موجود در این تیمارها با پروتین

( 2001ن، و همکارا McSweeneyپیوندهای هیدروژنی و هیدروفوبی )

( و Scalbert ،1991های شکمبه )چنین تاثیر بر میکروارگانیسمو هم

 ها باشد.هضم آن

: میکروبی تولید توده و تخمیري هايفراسنجه هضم، قابلیت       
 ماده که ستا این دهندهنشان باشد باال تفکیک عامل مقدار اندازه هر

 تولید تا تهرف میکروبی توده تولید سمت به تربیش شده تجزیه آلی

 ضریب بودن باال(. 1997و همکاران،  Blummel) فرار چرب اسیدهای

 که است دلیل این به احتماالً میکروبی توده بودن کم و تفکیک

 استفاده مورد کهاین بدون است، شده حل حدی تا تخمیری سوبسترای

گاز تولید  د.بشو چرب اسید به تبدیل و گرفته قرار هامیکروارگانیسم

هوازی یک محصول فرعی فرآیند تخمیر بوده و در از تخمیر بی شده

شود. در واقع واقع اتالف انرژی است و باعث کاهش بازده تخمیر می

کند. با کاهش تولید گاز متان بازده تخمیر خوراک نیز افزایش پیدا می

عنوان شاخصی از راندمان ساخت توده میکروبی عامل تفکیک که به

صورت به، (1997و همکاران،  Blummelباشد )ی میتندر شرایط برون

گرم حسب میلیصورت حقیقی برنسبتی از سوبسترای تجزیه شده به

ساعت(  48یا  24به حجم گاز تولید شده در طول مدت انکوباسیون )

های با عامل تفکیک باال به (. خوراکOlivera ،1998) شودتعریف می

داخل توده ماده تجزیه شده بهتری از این معنی است که نسبت بیش

گازها، اسیدهای چرب فرار و توده میکروبی  میکروبی وارد شده است.

در این مطالعه، تیمارهای ای هستند. محصوالت نهایی هضم شکمبه

سالیسیلیک و تلقیح شده با هر دو قارچ دارای پرایمینینگ شده با اسید

در پایان تخمیر  هر محصول نهایی کهباالترین عامل تفکیک بودند. 

گیری شده مستقیما به توده مواد هضم شده بستگی دارد اندازه

(Menke  ،تولید گاز با تولید خالص اسیدهای چرب 1979و همکاران .)

 Theodorou) ( و سنتز توده میکروبی1973و همکاران،  O’Haraفرار )

د گاز تولی . هر چند حجم خالص( رابطه خطی دارد1994و همکاران، 

دهنده متابولیسم ازاء هر واحد سوبسترا هضم شده نشانشده به

عنوان یک شاخص گاز بهتوان به تولید تجمعیمیکروبی است، اما نمی

برای پتانسیل رشد میکروبی یک خوراک اتکاء کرد. تفاوت بین 

 و نوع مواد کار، روش قبیل از عواملی به تواندمی مختلف هایآزمایش

 Valentinباشد ) مربوط استفاده مورد ریاضی مدل و اتکراره حیوانات،

 (.1999همکاران،  و

صورت های گیاهی بهنتایج نشان داد که استفاده از هورمون

داری بر ترکیب شیمیایی تاثیر معنیمیکوریزی پرایمینگ و تلقیح 

داشت. باالترین مقدار فنل در تیمارهای عمل آوری شده با اسید 

های فراسنجه نظر از دو قارچ مشاهده شد. ده با هرش و تلقیح سالیسیلیک

داری وجود داشت تولید گاز نیز بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

سالیسیلیک در همه شرایط از آوری شده با اسیدو تیمارهای عمل

کلی، نتایج این مطالعه طورگاز برخوردار بودند. به یدلترین نرخ توپایین

ه تیمار کردن بذر محصوالت زراعی با اهداف نشان داد که هر گون

 و وریهایی از قبیل شتنشات و و آف هابیماری مقاوم کردن در برابر

ها در جذب آب و مواد غذایی، افزایش ساختن ریشه ییخشکی، توانا

ها، افزایش رشد حاللیت عناصر غذایی و افزایش سنتز فیتوهورمون

ای علوفه تواند بر ارزش تغذیهگیاهان را از طریق تثبیت نیتروژن می

 ها تاثیر داشته باشد.حاصل از آن
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