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نادر پایی ،*1فرخ کفیلزاده ،2حسن فضایلی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .3استاد ،بخش تغذیه و فیزیولوژی ،مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور ،کرج ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/12/26 :

تاریخ وصول مقاله1393/11/01:

چكيده
این پژوهس بهمنظ ر برریی پنانتیل عملکرز و ارزش غذایی عل ۀ ییبزمینی تر ی زر قالب طارح کاامالً تاااز ی زر یاه مرحلاۀ
ر د گیا (تیمار) و با کهار تکرار زر هر تیمار انجام د بخسهای ه ایی گیا م رز نظر زر یه مرحله از ر اد (اول :ارت ااع عل اه
150ا ،100زوم200 :ا ،150و ی م250 :ا 200یاننیمنر ،روع گلدهی) برزا ت و اطالعات مرب ط به میازان ت لیاد زر واحاد یاطح،
ارت اع گیا  ،وزن تر و خشک و نت ت برگ به یاقه ث ت د یپ

عل ۀ برزا ت د کاپر گرزید و پ

از نم نهگیری ،ترکیب م از

مغذی و گ ارشپذیری زر نم نههای عل ۀ کاپر د انداز گیری د ت اوت زر میزان عل ۀ تار و خشاک ت لید اد زر مرحلاۀ اول
برزا ت (بهترتیب  45/20و  15/95تن زر هکنار) و زر مرحلۀ ی م برزا ت ( 64/00و  29/85تن زر هکنار) معنیزار با ز ()P<0/05
بیشنرین مقدار پروتئین خام زر مرحلۀ اول (13/42زرصد) و کمترین آن زر مرحلۀ ی م برزا ت (9/21زرصد) مشاهد

د ()P<0/05

با ا زایس ین گیا  ،میانگین کرب هیدراتهای غیر ی ری ا زایس یا ت ( )P<0/05بیشنرین و کمنرین مقدار خاکتنر خام باهترتیاب زر
اولین و ی مین مرحلۀ برزا ت مشاهد

د ( )P<0/05گ ارشپذیری مازۀ خشک و مازۀ آلی تحت تأثیر مرحلۀ برزا ت قرار نگر ت

ننایج حاصل از آزم ن گاز نشان زاز ،با ر د گیا  ،میزان گاز ت لیدی ا زایس یا ت ،بهط ریکه بیسترین مقادار آن زر مرحلاۀ یا م و
کمترین آن زر مرحلۀ اول برزا ت مشاهد

د ( )P<0/05ننایج تحقیق حاضر نشان زاز که گیا ییبزمینیتر ی مایت اناد باهعنا ان

من ع منایب عل های م رز ت جه قرار گیرز
كلیدواژهها :ت لید گاز ،ییبزمینی تر ی ،کرب هیدرات غیر ی ری ،گ ارشپذیری ،م از مغذی

* ن یتند متئ ل
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نادر پایی ،فرخ كفیلزاده ،حسن فضایلی

مقدمه
ییبزمینی تر ی (با ناام علمای )Helianthus tuberosus

مناطق جهان بهمنظ ر ت لید غاد بارای مااارف غاذایی و

گیاااهی از خااان ازۀ آ نااابگرزان ( )Compositaeو باا می

صنعنی و ت لید عل ۀ زام ،زر حال حاضر این محاا ل زر

آمریکای مالی ایت و زر بیشنر منااطق جهاان مایرویاد

مناااطق محاادوزی از ایااران هماننااد ایاانان اصا هان ،قااط

( )18زر بعمی از مناطق ایران ک ن ایانانهاای غربای و

بهمنظ ر ت لید غد کشت می ا ز و اطالعاات کنادانی از

د ایت و

ت لید کمی و کی ی این گیا با هدف مارف زر تغذیاۀ زام

زر اینانهای آیربایجان و ارزبیل به آن یارالمایی نیز گ ناه

زر زینرس نیتت از طرف زیگر ،بات جاه باه محادوزیت

ماای ا ز ویژگاایهااای منحاااربه اارز ایاان گیااا ک ا ن

منابع خ راس زام بهویاژ عل اۀ الزم نشاخ ارکنندگان زر

کندیالهب زن ،مقاومب زن به آ ات و بیماریهاا و عملکارز

کش ر ،لزوم مطالعه ،نایایی و معر ی منابع جدیاد ت لیاد

مرکزی نیز این گیا بهص رت محدوز مشاهد

باوج ز گتنرزگی کشت ایان محاا ل زر بتایاری از

کمی و کی ی نت ناً بااالی آن نشاانزهنادۀ ایانعداز اایان

عل های یازگار با رایط اقلیمی کشا ر ،اماری ضاروری

ت جه این گیا زر ت لید عل ه ایات غاد هاای ایان گیاا

ایت

مارف انتانی زارز اما از آنجا که حجم نت ناً زیازی ااخ

هدف از انجام پژوهس حاضر ،تعیاین ارزش غاذایی و

و برگ ت لید میکند ،میت ان از آن به عن ان عل ه ایان از

کمیت علف ییبزمینی تر ی زر مراحل گ ناگ ن رویشی

کرز ر د این گیا عل ی کندیاله به روش تکایر یاقههای

ب ز

زیرزمینی صا رت مایگیارز ایان گیاا زر خااسهاای باا
حاصلخیزی پایین به خ بی قازر باه ر ادونم ایات و زر

مواد و روشها

مقایته با یایر محا الت مری م مانناد گنادم و یرت ،زر

این آزمایس زر زمینی به متاحت  100منرمرباع اامل 12

مقابل یرما تحمل بیستری از خ ز نشان میزهد و بنابراین

کرت آزمایشی هر کدام به متاحت کهار منرمربع ،زر قالب

ر دونم آن زر زامنۀ وییعتری از ا ل یال میتر ایت

طرح آماری کامالً تااز ی با یاه تیماار (مرحلاۀ برزا ات

عل ۀ خشک این گیا من ع خ بی از پروتئین باا مقادار

عل ه) و کهار تکرار (کرت) برای هر تیمار اجرا د برای

لیزین باال ایت ( )14رقمهای جدید این گیا بارای ت لیاد

این منظ ر مقدار  70کیل گرم غادۀ یایبزمینای تر ای از

محا ل زیاز و م از مغذی رح وبتاط یا ناهاناد ارت ااع

هریاانان تیااران از ت ابااع ایاانان اصاا هان تهیااه و زر

بخس ه ایی این گیا تاا  350یااننیمنار هام مایریاد و
زارای ر دی ان

رزیفهایی با عرض  50یاننیمنر با اصلۀ  25یااننیمنار

همرا با ت لید بارگهاای نتا ناً پهان و

زر روی پشنهها کا نه د (هر منرمربع هشت غد ) تماام

حجیم ایت و ایانعداز منایا ی بارای ت لیاد عل اه زارز

عملیات زراعی برایااس روش مریا م زر زراعات بهاار

( )18میزان ت لید عل ۀ ی ز این گیا تاا  70تان و میازان

انجام د آبیاری هر  10روز یکبار بهصا رت غارقآبای

مازۀ خشک عل ۀ ت لیدی آن تا  26تن زر هکناار گازارش

انجام د و از هیچ ک زی این از نشد

د ایت ( )15مجم ع م از مغذی قابل همم عل اۀ آن

نم نهبرزاری زر یه مرحله ( 12مارزاز 12 ،اهری ر و

برایاس مازۀ خشک 61-67زرصد بیان د ایات میازان

 12مهر) انجام د تقتیمبندی مراحل گ ناگ ن برزا ات،

پروتئین خام مجم ع بخس ه ایی این گیا از  5تاا  16/7و

با زرنظرگر نن ارت اع گیا ص رت گر ت ،به این ترتیب که

زر برگها تا 20/7زرصد نیز گزارش د ایت که بات جاه

برزا ت اول ،زر ارت اع  100تا  150یاننیمنری ،برزا ات

به مرحلۀ بل غ و گلدهی منغیر ایت ()14
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زوم زر ارت اع  150تا  200یاننیمنری ،و برزا ت آخار زر

ابندا نم نههای خشک اد باا آیایاب زارای غرباال یاک

زمان گلدهی ( 200تا  250یاننیمنر) انجام د برای انجام

میلیمنر ،خرز د و بعاد از تهیاۀ ایرابه اکم ه و بازاق

نم نهبرزاری ابندا ارت اع تعداز  20ب تۀ گیا انداز گیاری و

مان عی ،همم بیها ازی باه مادت  48یااعت صا رت

میانگین این ب تهها بهعن ان ارت اع نهایی زرنظر گر نه اد

مرحلۀ همم باا پپتاین طای هماین مادت

یپ

گر ت و یپ

انجام د اطالعاات حاصال از ایان روش ،بارای بارآورز

با حذف رزیافهاای کنااری هار کارت ،مقادار زو

مقدار انرژی قابل مناب لیتم این از

منرمربااع از هاار کاارت بااا زاس زرو ااد (زر هاار مرحلااۀ

د

برزا ت ،از کهار کرت نم نهبارزاری صا رت گر ات) و

آزم ن گاز با زینگا نیماه ات ماتیاک ت لیاد گااز مادل

از ت زین به عن ان وزن عل ۀ تار زرنظار گر ناه اد

 WT-Binder 87532یاخت کش ر آلمان انجام د بارای

عل ههای زرو د با عل هخرزکن زینی به قطعات حدوز

این منظ ر ،گااز ت لیادی حاصال از  200میلایگارم ماازۀ

یک یاننیمنری خرز دند و یک نم نه از هر کرت بارای

خشک هر یک از نم نهها و یرابۀ کم ه ( 10میلیلینار)،

تعیین زرصد مازۀ خشک به آزمایشگا اریال د باقیماندۀ

بزاق مان عی ( 20میلیلینر) زر یرنگهای یشاهای 100

از خشاک ادن زر یاایه باا آیایاب

میلیلینری با یرعت کرخس زو زور زر زقیقه زر زمای 39

مجهز به الک یک میلیمنری کامالً آیایاب و بارای تعیاین

زرجۀ یاننیگراز زر زمانهاای صا ر،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 ،

ترکی ات یمیایی به آزمایشگا اریال د

 72 ،48و  96یاعت قرائت گرزید ( )12برایاس رابطاۀ1

پ

عل ۀ خرز د پ

مقدار مازۀ خشک ،خاکتنر خام ،خاکتنر ناامحل ل زر

و با نرما زار  ،Fitcurveپرو یل گااز ت لیادی (بخاس کناد

ایید ،کربی خاام ،انارژی خاام و پاروتئین خاام باا روش

تخمیر ،پنانتیل ت لید گاز و نرخ ت لید گااز) بارازش اد

 AOACتعیین گرزید برای تعیین عناصر معادنی ،عااارۀ

انرژی قابل مناب لیتم ازطریق قابلیت همم آزمایشاگاهی و

هممی با روش همم اییدی (تر) تهیاه و غلظات عناصار

ت لید گاز ،اییدهای کارب زنجیرک تاا و انارژی خاالص

م رزنظر با این عاار تعیین د غلظت ت ر باا زیانگا

اایرزهی هاار زو بااا ایاان از از ت لیااد گاااز بااهترتیااب از
رابطههای  2تا  5برآورز د ( 11و :)12

ایپکنرو ن منر تکپرت ی مادل ،CEcill, CE 3041یااخت
کش ر انگلتنان ،زر ط ل م ج  440نان منر و غلظت عناصر
کلتیم ،منیزیم ،یدیم ،پناییم ،آهان ،منگناز ،ما

()1

زر ایان رابطاه p :گااز ت لید اد زر زماان  b ،tبخاس

و روی

ازطریق جذب اتمی عله ( )GBC, 932 PLUSانداز گیری

کندتخمیر ،و  cنرخ ت لید گاز ایت

د ترکی ات ن لی اینخراج پذیر با معرف لین ایکالن

()2

انداز گیری د ( )8مقازیر الیاف ا یندۀ خناای و الیااف
یندۀ اییدی با این از از محل لهای

ME (MJ/kg DM)=0/016 DOMD

زر این رابطه ME :انرژی قابل مناب لیتم محایا ه اد
ازطریق قابلیت همم آزمایشگاهی ایت

یندۀ مرب ط باه

آن تعیین گرزیاد ( )23لیگناین باا روش باقیمانادۀ همام
الیاف

)P=b(1-e-ct

()3
ME (MJ/kg DM)=2/2+0/1357GP +0/057CP +

یندۀ اییدی انداز گیری اد قنادهای محلا ل و

2

نشاینه بهترتیب با روشهاای نالایا ل ریک و اننارون
انداز گیری دند ()12

0/02859CP

زر این رابطه ME :انرژی قابل مناب لیتم محایا ه اد
ازطریق آزم ن ت لید گاز GP ،مجم ع گااز ت لیادی زر 24

برای تعیین گ ارشپذیری به روش آزمایشاگاهی ()21
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یاعت (میلیلینر بهازای  200میلیگرم مازۀ خشک) ،و CP

نتایج و بحث

پروتئین خام (زرصد) ایت

بیسترین مقدار عل ۀ تار و خشاک زر آخارین مرحلاه و

SCFA(mmol)=0/0222GP-0/00425

کمترین مقدار آن زر اولین مرحلۀ برزا ت عل ه ت لید د

زر این رابطه SCFA :اییدهای کارب زنجیرک تاا  ،و

(( )P<0/05جدول  )1زر تأیید یا نههاای تحقیاق حاضار،

 GPمجم ع گاز ت لیدی زر  24یاعت (میلایلینار باهازای

میاازان عل ااۀ ت لیاادی (برحتااب مااازۀ خشااک) گیااا

 200میلیگرم مازۀ خشک) ایت

ییبزمینیتر ی زر رایط من اوت آبوه ایی و زمانهای

()4

گ ناگ ن برزا ت از  5تا  26تن زر هکناار گازارش اد

()5
×NEL(MJ/kg DM)=0/115×GP+0/0054 ×CP+ 0/014

ایت ( )15 ،14 ،6میزان ت لید عل ۀ ی ز این گیاا تحات

EE–0/0054×CA– 0/36

تأثیر ن ع رقم ،رایط اقلیمی ،با ات خااس و مقادار کا ز

زر این رابطه GP :مجم ع گاز ت لیادی زر  24یااعت

مار ی قرار گر نه و از  30تاا  70تان زر هکناار گازارش

(میلیلینر بهازای  200میلیگرم مازۀ خشک) CP ،پاروتئین

د ایت ( )7مطابق ننایج تحقیاق حاضار ،مقادار ت لیاد

خام (زرصد) CA ،خاکتنر خام (زرصد) ،و  EEکربی خام

محا ل عل ۀ ی ز این گیا (مجم ع برگ و یاقه) نززیک

(زرصد) ایت

به  65تان زر هکناار گازارش اد ایات ( )18میاانگین

زاز های حاصل با نرما زار آماری ( SASنتخۀ  )9/2و

زرصد برگ (نت ت برگ به کل عل ه) با ا زایس ین گیا

با رویۀ  GLMبرای مدل  6تجزیه و میانگینهاا باا آزما ن

کاهس یا ت ( )P<0/05اضا ه دن زرصد یاقه و کااهس

کندزامنهای زانکن مقایته دند

زرصد برگ عل ه با ا زایس ین گیاا کاه باهزلیال ر اد
Yij=µ+Ti+eij

با تهاای ی اری یااقه باه وقا ع مایپی نادز ،پدیاد ای

زر این رابطاه Yij :مقادار هار مشااهد زر تیماار  iزر

یزی ل ژیکی و قابل پیسبینی ایت که زر پژوهس حاضار

()6

نیز مشاهد گرزید

تکرار  µ ،jمیانگین صا ات Ti ،اثار تیماار  ،iو  eijتاأثیرات
باقیماندۀ (خطای آزمایشی) ایت

جدول  .1عملکرد تولید و نسبت برگ و ساقۀ علوفۀ سیبزمینی ترشی در مراحل گوناگون برداشت

عملکرز
مرحلۀ برزا ت
اول

عل ۀ تر

عل ۀ خشک

مازۀ خشک

برگ

یاقه

نت ت برگ

(کیل گرم/هکنار)

(کیل گرم/هکنار)

(زرصد)

(زرصد)

(زرصد)

به یاقه

*

45167b

7201c

15/95c

56/99a

43/00c

1/33a

*

a

58917

b

b

b

b

a

64000

زوم

*

b

13940

19129

a

29/85

c

42/66

a

57/34

c

SEM

3016

1570

1/733

1/802

1/802

0/074

P-value

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

ی م

a

23/61

48/93

51/07

0/96

* اول :ارت اع عل ه  100تا  150یاننیمنر ،زوم :ارت اع عل ه  150تا  200یاننیمنر ،و ی م :روع گلدهی
 :SEMانحراف ایناندارز میانگینها
 :a-cت اوت اعداز زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P<0/05
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جدول  .2تركیب شیمیایی علوفۀ سیبزمینیترشی در مراحل گوناگون برداشت (براساس درصد در مادۀ خشک)

مرحلۀ برزا ت

ترکیب یمیایی

اول

*

*

زوم

مازۀ خشک

94/42a

94/62a

پروتئین خام

a

13/42

a

انرژی خام (کالری زر گرم مازۀ خشک)

94/15b
b

0/0665

0/002

9/21

0/6290

0/001

3459b

3706ab

3796a

65/71

0/08

الیاف

یندۀ خنای

39/65

41/40

39/20

0/5060

0/18

الیاف

یندۀ اییدی

31

31/85

29/90

0/4174

0/16

18/34a

15/93b

13/35c

0/6406

0/001

خاکتنر خام
1

کرب هیدراتهای غیر ی ری

23/99b

24/11b

32a

1/2242

0/001

0/39

0/39

0/40

0/0639

0/99

کربی خام
2

12/80

ی م

*

SEM

P-value

46/16b

45/29b

52/80a

1/1039

0/001

لیگنین

8/45

7/80

7/20

0/3279

0/33

خاکتنر نامحل ل زر ایید

2/60

2/29

2/26

0/0942

0/29

کرب هیدراتهای محل ل

11/59

13/33

19/60

1/8408

0/18

تانن

a

b

b

0/68

0/0599

0/001

ترکی ات ن لی

2/33a

1/61b

0/1132

0/001

عاارۀ بدون ازت

1/11

0/74

1/55b

* اول :ارتفاع علوفه  100تا  150سانتیمتر ،دوم :ارتفاع علوفه  150تا  200سانتیمتر ،و سوم :شروع گلدهی
 :SEMانحراف استاندارد میانگینها
NFC=100–(%CP+%EE+%NDF+%ASH) :1
NFE=100–(%CP+%CF+%EE+%ASH) :2
 :a-cتفاوت اعداد در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)P<0/05

ترکی ات یمیایی نم نههای آزمایس اد زر جادول 2

ین و بل غ گیا  ،مقدار پاروتئین زر هار زو ما رز کااهس

د ایات زر زمیناۀ ترکیاب ایمیایی عل اۀ

یا ت که با ننایج حاصل از پژوهس حاضر مطابقت زا ات

خشک ییبزمینی تر ی بهص رت زیتکا ات (زراعای)

( )17مقدار پروتئین خاام ایان عل اه اگرکاه زر مرحلاۀ

زر کش ر اطالعاتی م ج ز نیتت و گزارشهای مننشر د

گلدهی (مرحلۀ آخر برزا ت) کمتر از ی نجه با ز ،اماا زر

از یایر کش رها نیز محدوز ایت بیشنرین مقدار پاروتئین

مرحلۀ اول برزا ت اخنالف زیازی با آن ندا ت بناابراین

خام عل ۀ خشک ییبزمینیتر ی مرب ط به مرحلۀ اول و

از آنجا که مانند ی نجه میت ان از این عل اه نیاز کنادین

زوم برزا ت و کمترین مقدار آن مربا ط باه مرحلاۀ یا م

کین زر یال برزا ت کارز ،کناین ایانن اط مای ا ز کاه

برزا ت ب ز ( )P<0/05که با ننایج زیگر محققان همخ انی

ییبزمینی تر ی میت اند محا ل قابل ق لی ازنظر ت لید

زا ت ( )18زر پژوهشی که زر زو یال من الی بر تعادازی

و تأمین پروتئین برای نشخ ارکنندگان با د

نشان زاز

از گ نااههااای تجاااری و خاا زروی (وحشاای) خااان ازۀ

میانگین میزان کرب هیدراتهای غیرالیا ی با روند ر اد

آ نابگرزان مانند ییبزمینی تر ی انجاام اد ،باا ا ازایس

گیا ا زایس یا ت و بیشنرین مقدار آن زر آخارین مرحلاۀ
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یندۀ

مازۀ خشک آنها را تشاکیل مایزهاد ( )9همچناین میازان

برزا ت عل ه مشاهد

یندۀ اییدی زر عل ۀ ییبزمینی تر ای

خاکتنر خام عل ۀ خشک ییبزمینایتر ای باین  10تاا

بهترتیب  41 ،18و 30زرصد زر مازۀ خشک گازارش اد

 15/5و  14/8زرصد گازارش اد کاه باا نناایج پاژوهس

ایت که با ننایج این آزماایس همخا انی زا ات ( )13زر

حاضر همخ انی زا ت ( 13و )14

خنای و الیاف

د ( )P<0/05میزان الیاف

یندۀ خنای و الیاف ا یندۀ

محن ای کلتایم ،تا ر ،منیازیم ،یادیم ،روی و آهان

پژوهس زیگری میزان الیاف

اییدی بهترتیب  41/2و 40/2زرصد مازۀ خشک به زیات

تحت تأثیر مرحلۀ برزا ت قرار نگر ت ولی با ا زایس ین

آمد که با نناایج پاژوهس حاضار همخا انی زا ات ()14

گیا میزان پناییم ،منگنز و م

بهط ر معنایزاری ا ازایس

میانگین میزان عااارۀ اقاد ازت باا ا ازایس یان عل اه

یا ت (( )P<0/05جدول  )3نتا ت کلتایم باه تا ر زر

بهص رت خطی ا زایس یا ت ()P<0/05

عل ۀ ییبزمینی تر ی یک به ه ت گزارش د که علت

قندها ،نشاینه ،اییدهای آلی و یایر کرب هیدراتهاای

آن باالب زن غلظت کلتیم و زر مقابل ،پاایینبا زن غلظات

یخیااار ای همچااا ن روکناااانهاااا و پکناااین بخاااس

ت ر ایت ( )17زر پاژوهس زیگاری ،میازان کلتایم آن

کرب هیدراتهای غیرالیا ی را تشکیل زاز اند و منابع اصلی

1/68زرصد گزارش د که با اطالعاات باهزیاتآماد زر

اناارژی باارای گاوهااای اایری پرت لیااد هتاانند کااه

پژوهس حاضر همخ انی زا ت ( )14طی پاژوهسهاایی

گ ارشپذیری بتیار باالیی زارند بنابراین نت ت باالی این

که زر یه یال من الی برای تعیین م از معدنی برگ گ نهای

بخس از عل ۀ ییبزمینای تر ای نیاز مایت اناد مزیات

از ییبزمینی تر ی انجام د ،مقادار کلتایم م جا ز زر

ز مقاازیر ترکی اات نا لی و

برگ این گیا زر محدوزۀ  1/6تا  3/1زرصاد ماازۀ خشاک

تانن زر اولین زمان برزا ت عل ه بایستار از زماانهاای

گزارش د که باالتر از مقازیر باهزیاتآماد زر آزماایس

زیگر برزا ت ب ز ()P<0/05

حاضر ایت ( )9باالترب زن غلظت م از مغذی بهویژ م از

زیگری برای آن محت ب

معدنی زر برگ اکار گیاهان عل اهای زر مقایتاه باا یاایر

بیسترین مقدار خاکتنر خام زر مرحلۀ اول و کمتارین

اجزای آنها پدید ای ط یعی ایت ()16

مقدار آن زر مرحلاۀ آخار برزا ات عل اه باهزیات آماد
(( )P<0/05جدول  )2خاکتنر خام با ا ازایس یان گیاا

زر پژوهشی که بهمنظ ر برریی غلظت م از معدنی زر

روند کاهشی زا ت و زر مرحلۀ بلا غ گیاا باه کامتارین

گ نههای من ااوت آ ناابگرزان مانناد یایبزمینای تر ای

مقدار خ ز ریاید ایان روناد کااهس منطقای با ز ،زیارا

ص رت گر ت ،مقدار کلتیم یاقه و برگ این گیا زر یاه

برایاس گزارشهای یایر محققان با ا زایس یان گیاا از

مرحلۀ برزا ات عل اه باهترتیاب از  6/5تاا  5/9گارم زر

مقاادار خاکتاانر آن کایاانه ماای ا ز ( 1و  )2اطالعااات

کیل گرم برای یاقه و از  21/4تاا  30/7گارم زر کیلا گرم

بهزیتآمد از یایر گزارشها نشان میزهد میزان خاکتنر

مازۀ خشک برای برگ گزارش د که میانگین این ارقام باا

م ج ز زر بخس ه ایی عل ۀ ییبزمینی تر ی زو تا یاه

مقازیر بهزیتآمد زر آزماایس حاضار همخا انی زا ات

برابر خاکتنر م ج ز زر غد هایت و برگها حاوی مقازیر

()18

نت ناً زیازی خاکتنر هتنند ،بهط ریکه 12-16زرصد وزن
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جدول  .3مواد معدنی اندازهگیریشده علوفۀ خشک سیبزمینی ترشی در مراحل گوناگون برداشت

غلظت م از معدنی
مرحلۀ برزا ت

میلیگرم زر کیل گرم مازۀ خشک

زرصد زر مازۀ خشک
کلتیم

تر

منیزیم

پناییم

یدیم

آهن

منگنز

م

روی

*

2/03

0/25

0/33

3/30a

0/20

567/87

96/35a

11/10a

45/25

*

1/83

0/26

0/32

b

2/58

0/30

604/63

a

a

10/43

44/60

*

1/76

0/19

0/33

2/31b

0/29

613/05

77/63b

9/30b

43/53

SEM

0/0593

0/0176

0/0154

0/1488

0/0348

12/88

3/538

0/2617

1/813

P-value

0/17

0/21

0/95

0/001

0/49

0/34

0/02

0/001

0/94

اول

زوم

ی م

96/15

* اول :ارتفاع علوفه  100تا  150سانتیمتر ،دوم :ارتفاع علوفه  150تا  200سانتیمتر ،و سوم :شروع گلدهی
 :SEMانحراف استاندارد میانگینها
 :a-bتفاوت اعداد در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P<0/05
جدول  .4گوارشپذیری و انرژی قابل متابولیسم علوفۀ خشک سیبزمینی ترشی (براساس درصد در مادۀ خشک)

گ ارشپذیری (زرصد)

مرحلۀ برزا ت عل ه

SEM

P-value

مازۀ خشک

68/13

65/57

65/69

0/6793

0/24

مازۀ آلی

63/57

60/82

62/61

0/8467

0/44

مازۀ آلی زر مازۀ خشک

57/92

51/14

54/29

0/7620

0/23

8/31

8/18

8/69

0/1218

0/23

اول

*

زوم

*

ی م

*

1

انرژی قابل مناب لیتم

(مگاژول زر کیل گرم مازۀ خشک)

* اول :ارت اع عل ه  100تا  150یاننیمنر ،زوم :ارت اع عل ه  150تا  200یاننیمنر ،و ی م :روع گلدهی
 :SEMانحراف ایناندارز میانگینها

DOMD0/016: ME (MJ/kg DM) = 1

ننایج پژوهس حاضر نشان زاز که مقدار کلتایم عل اۀ

مطابقت زارز ( 0/25تاا 0/19زرصاد ماازۀ خشاک) ط اق

ییبزمینی تر ی زر مقایته با ی نجه زر حد باالتری قارار

بررییهای بهعملآمد ت یط محققان ،زرص رتیکاه ایان

زارز ،بنابراین میت اند من اع منایا ی بارای تاأمین کلتایم

عل ه بهعن ان خ راس غالب این از

ا ز ،الزم ایات تاا

زامهای نشخ ارکنند با د زر برخی مطالعات ( )14میازان

مکمل ت ر یا یایر عل ههایی که ت ر باال زارناد ،بارای
جل گیری از کم ز ت ر به جیرۀ زام ا زوز

ت ر عل ۀ خشک ییبزمینیتر ی 0/28زرصاد گازارش

ز ()17

د و برایاس ننایج بهزیتآمد غلظت ت ر این گیا باا

گ ارشپذیری مازۀ خشک ،مازۀ آلی ،مازۀ آلی زر ماازۀ

پیشر ت بل غ گیا تغییر ایان ت جهی نکرز ایت ( 1/8تا

خشک ،و انارژی قابال مناب لیتام بارآورز اد زر علاف

 1/1گرم /کیل گرم زر برگ) و بهط رکلی ،این عل ه ازنظر

ییبزمینیتر ی تحت تأثیر مرحلۀ برزا ت قارار نگر ات

میزان ت ر قیر ایت ( )18که باا نناایج پاژوهس حاضار

(جدول  )4برخالف این ننایج ،زر پژوهشی برای ارزیاابی
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عملکرز و گ ارشپذیری  10رقم (کهاار گ ناۀ وحشای و

گ ارشپذیری زر بیستر عل هها با نت ت بارگ باه یااقه

ااس گ نااۀ زیااتکا اات) از یاایبزمیناای تر اای،

مرت ط ایت ( )5زر پژوهس حاضر ،نت ت برگ به یاقه با

گ ارشپاذیری عل اه زر یاه مرحلاۀ از ر اد (رویشای،

ا زایس یان گیاا باهطا ر معنایزاری کااهس یا ات اماا

اد کاه

گ ارشپذیری عل ه تحت تأثیر قرار نگر ت ااید بنا ان

گ ارشپذیری گیا با ا زایس ین کااهس یا ات ( )18زر

کنین ننیجه گر ت کاه باا پیشار ت مرحلاۀ بلا غ ،الیااف

مطالعۀ زیگری میزان گ ارشپذیری مازۀ آلی عل ۀ خشاک

کمتری زر یاقۀ این رقم از عل اۀ یایبزمینایتر ای ،زر

ییبزمینی تر ی با روش برونتنی باین  60تاا 70زرصاد

مقایته با یایر عل هها تشکیل د ایت

گلدهی و بل غ) با روش آزمایشگاهی نشاان زاز

بیسترین میازان گااز زر تماام یااعات اناداز گیاری،

گزارش د ( )28که با یا نههای پژوهس حاضار مطابقات

مرب ط به مرحلۀ یا م برزا ات و کامتارین میازان آن زر

زا ت
گ ارشپذیری اکار عل هها با روش آزمایشگاهی باین

یاااعات  6 ،4 ،2و  8برزا اات مرحلااۀ اول ،ت لیااد ااد

 500تا  800گرم زر کیل گرم ماازۀ خشاک گازارش اد

(جدول  )P<0/05( )5زر این تحقیق با ا زایس ین گیاا ،

ایت ( )21که ارت اط متنقیمی با با تهای یاخنمانی گیا

مطابق با ننایج برخی محققان ( )1و مخالف با ننایج برخای

زارز و با ا زایس نت ت این با تها که عمدتاً باا پیشار ت

زیگر از پژوهشگران ( )2حجم گاز ت لیدی ا زایس یا ات

مرحلۀ بل غ حاصل می ز از میزان آن کاینه می ا ز زر

ترکیب یمیایی مازۀ غذایی تأثیر مهمی بر ت لیاد گااز زارز

این پژوهس ،گ ارشپاذیری تحات تاأثیر زماان برزا ات

بهط ریکه کرب هیدراتها زر این زمینه اهمیت باالیی زارز،

عل ه قرار نگر ت که از زالیل آن میت ان باه عادم تغییار

ولی کربیها نقس کمی زر ت لید گاز ای ا میکنند و مقادار

یندۀ اییدی ،و لیگنین

گاز ت لید د ت یط پروتئینها کامتار از کرب هیادراتهاا

مقازیر الیاف

یندۀ خنای ،الیاف

ایت ( 4و )24

زر مراحل گ ناگ ن برزا ت ا ار کرز همچنین بات جه به
باااالترب زن گاا ارشپااذیری باارگ زر مقایتااه بااا یاااقه،

جدول  .5تولید گاز علوفۀ خشک سیبزمینیترشی در مراحل گوناگون برداشت (میلیلیتر در گرم مادۀ خشک)

مرحلۀ برزا ت

زمان انک بایی ن (یاعت)
2

4

6

8

12

24

48

72

96

*

*43/42c

76/66c

120/47c

140/61c

185/60b

224/92b

248/78b

277/11b

287/88b

*

50/29b

86/27b

128/54b

146/53b

186/26b

223/64b

248/28b

275/85b

286/62b

*

57/09a

104/39a

145/64a

163/03a

197/65a

233/44a

258/84a

286/58a

296/37a

SEM

1/028

2/174

2/064

1/933

1/439

1/309

1/466

1/444

1/379

P-value

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/002

0/004

اول

زوم

ی م

* اول :ارت اع عل ه  100تا  150یاننیمنر ،زوم :ارت اع عل ه  150تا  200یاننیمنر ،و ی م :روع گلدهی
 :SEMانحراف ایناندارز میانگینها
 :a-cت اوت اعداز زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P<0/05
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جدول  .6فراسنجههای تولید گاز علوفۀ خشک سیبزمینی ترشی در مراحل گوناگون برداشت (در یک گرم مادۀ خشک)

مرحلۀ برزا ت

راینجههای ت لید گاز

SEM

P-value

بخس کند تخمیرپذیر

267/29a

254/19b

254/84b

1/5779

0/001

پنانتیل ت لید گاز

b

b

a

279/03

1/3044

0/002

نرخ ت لید گاز (زر یاعت)

0/086b

0/086b

0/093a

0/0001

0/009

اییدهای کرب زنجیرک تا

0/99

0/99

1/03

0/0098

0/002

اول

*

271/69

*

ی م

زوم

270/33

*

1

انرژی قابل مناب لیتم

(مگاژول زر کیل گرم مازۀ خشک)
انرژی خالص یرزهی
(مگاژول زر کیل گرم مازۀ خشک)

9/61

9/49

9/32

0/0790

0/35

4/79

4/77

4/99

0/0517

0/15

* اول :ارتفاع علوفه  100تا  150سانتیمتر ،دوم :ارتفاع علوفه  150تا  200سانتیمتر ،و سوم :شروع گلدهی
 :SEMانحراف استاندارد میانگینها
2
CP 0/002859CP+0/057GP+0/1357+2/2: ME(MJ/kg DM)=1
 :a-bتفاوت اعداد در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)P<0/05

با ا زایس ین گیا یهم کرب هیدراتهای یاخنمانی و

گ ارشپذیری م از خ راکی بهویژ کرب هیدراتها وجا ز

لیگنین ا زایس و مقدار کرب هیدراتهای غیر ی ری کااهس

زارز که با یا نههاای حاصال از پاژوهس حاضار مطابقات

مییابد که ننیجاۀ آن کااهس ت لیاد گااز ایات ()23؛ اماا

زا ت ( )3با اینکه مقدار گاز ت لید د با پیشار ت یان

باوج ز ث ات مقازیر الیاف ا یندۀ خناای ،الیااف ا یندۀ

بل غ گیا روند صع زی زا ات ،تغییاری زر انارژی قابال

ایاایدی و لیگنااین ،میااانگین مقااازیر کرب هیاادراتهااای

مناب لیتم ایجاز نشد که یکی از زالیل آن مایت اناد روناد

غیر ی ری ا زایس یا ت که میت اند یکی از زالیل ا ازایس

نزولی کاهس پروتئین زر مراحل برزا ت عل ه با د ،زیرا

ت لید گاز با د از ع امل مفثر زیگر زر ت لید گاز میتا ان

مقدار پروتئین خام از ع امل مافثر بار میازان انارژی قابال

به میزان خاکتنر ا ار کرز مقدار خاکتنر با ا زایس یان

مناب لیتم محای های برایاس گاز ت لیدی ایت ()12
بات جه باه نناایج حاصال از پاژوهس حاضار ،عل اۀ

گیا بهط ر معنیزاری کاهس یا ت که مایت اناد از زالیال

ییبزمینی تر ای ازنظار عملکارز ت لیاد و ترکیاب ما از

زیگر ا زایس ت لید گاز با د ()12

مغذی این از د زر تغذیۀ زام ،میت اناد عل اۀ منایا ی

پنانتیل و نرخ ت لید گاز با ا زایس بل غ گیا زر واحاد

برای زامهای نشخ ارکنند کش ر با د

مااازۀ خشااک عل ااه ،بااهطا ر معناایزاری ا اازایس یا اات
( )<P0/05ولی بخس کناد تخمیرپاذیر کااهس نشاان زاز
(( )<P0/05جدول  )6انرژی قابل مناب لیتام باا زو روش

منابع
1

آزم ن ت لید گااز و گا ارشپاذیری آزمایشاگاهی بارآورز
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