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  چکیده
انجام روش آزمون تولید گاز و کشت بسته به  اي گلخانهاي و  هاي گوجه فرنگی مزرعه بوتهاین پژوهش براي تعیین ارزش غذائی  

ترکیب شیمیایی آنها اندازه گیري آوري و  هاي استان سمنان جمع، از مزارع و گلخانهدر پایان فصل برداشتفرنگی  هاي گوجه هبوت. شد
هاي مورد مطالعه تمامی بوته. سیلوها پس از بازگشایی مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند .شدروز سیلو  60بخشی از آن به مدت . شد

سیلو کردن سبب افزایش سهم ماده خشک و پروتئین خام گیاهان . بودند %70درصد و رطوبت باالي  15حاوي پروتئین خام باالي 
در بوته خشک  (b)پتانسیل تولید گاز . داري نشان ندادند وژن آمونیاکی گیاهان اختالف معنیو نیتر pHمورد آزمایش شد ولی مقادیر 

قابلیت هضم ماده آلی، . اي داشت تولید گاز را سیالژ بوته گلخانه و کمترین در آن کمترین مقدار بود (L)گوجه بیشترین و فاز تأخیر 
اي و بوته  داري بیشتر از سیالژ بوته مزرعه ه طور معنیانرژي متابولیسمی، اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر و بازدهی تخمیر بوته خشک ب

فرنگی بعد از برداشت محصول وجود دارد  دن بوته گوجهرسد امکان سیلو کریدر مجموع به نظر م. اي بود خشک و سیلو شده گلخانه
  .باشدو ترکیبات شیمیایی آن در حد یک علوفه متوسط براي نشخوارکنندگان می

  .سیالژ - تولید گاز -ترکیب شیمیایی -فرنگی بوته گوجه: واژه هاي کلیدي 

  مقدمه
تواند راه حلی  جیره غذایی می ی ازا بخشبصورت جایگزین باستفاده از محصوالت فرعی کشاورزي در جیره دامهاي نشخوارکننده      

 6/27حدود. )3( باشد فرنگی میساقه گوجه صوالت برگ ومحاین یکی از  .)19( باشد ايهاي تغذیهکاهش بخشی از هزینهبراي 
توسط درصد توجه به م با ).1(فرنگی است  مربوط به کشت گوجه) هزارهکتار154معادل (درصد از سهم زیرکشت سبزیجات درکشور 

 45-50(و نیز تحقیقات صورت گرفته در سطح مزارع کشور  )19(در زمان برداشت ) درصد 7/17(فرنگی  ماده خشک بوته تر گوجه
بر از این بقایا در سراسر کشور ) هزار تن ماده خشک160معادل(تن  هزار900رود ساالنه بیش از انتظار می ،)در هر هکتار هزار بوته

منظور به از طرفی . در دنیا و ایران بسیار اندك است مطالعات انجام شده بر روي بوته آن. اي استاند که مقدار قابل مالحظهمجاي ب
رود با  میحفظ سطح مواد مغذي و نیز کاهش غلظت گلیکوآلکالوئیدهاي موجود در محصوالت فرعی کشاورزي در تغذیه دام، انتظار 

بدون استفاده ماندن مقادیر زیادي  و سطح زیر کشت باال. )2(عملکرد دام مشاهده نمود  تیجه بهتري را درسیلو نمودن این بقایا بتوان ن
فرنگی از  گوجه در مورد ارزش غذایی سیالژ بوتهکافی از بقایاي این گیاه در مزارع کشور از یک طرف و عدم وجود اطالعات اولیه 

در پایان اي اندام هوایی این گیاه هاي تغذیهترکیب شیمیایی و سایر ویژگیی سوي دیگر موجب شد تا مطالعه حاضر با هدف بررس
  .فصل برداشت محصول انجام پذیرد
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 مواد وروشها
  تعیین ترکیب شیمیایی وارزیابی سیالژ

در خردادمـاه  ) رقم کلوز( اي فرنگی گلخانه هاي گوجه و بوته 1391 مهرماهدر ) رقم فالت سی اچ(اي  فرنگی مزرعه هاي گوجه بوته     
ها شامل برگ، نمونه. آوري شد هاي استان سمنان جمع از مزارع و گلخانه ،قبل از سرمازدگیپایان فصل برداشت محصول و  در 1391

ن خـرد و بخشـی از آ  مترسـانتی  5به انـدازه تقریبـی   قطع، سانتیمتري سطح زمین  5که ازفاصله  بودندساقه و مقدار اندکی میوه نارس 
از . تکرار سیلو شدند 4مار وتی 2تصادفی با  هاي نایلونی در یک طرح کامالً ش دیگر در کیسهبخ. گردید علوفه خشک جداجهت تهیه 

نیـز پـس از   سیلوها . )17(هاي برون تنی و آنالیز ترکیبات شیمیایی گرفته شد  نمونه تصادفی براي انجام آزمایش هاي خشک شده بوته
ترکیبات شیمیایی  ). 6و 4( اندازه گیري شد هاآن pHمیزان  ند وقرار گرفت) رنگ، بو و بافت(حسی  مورد ارزیابیروز بازگشایی و  60

دیواره سلولی و ) AOAC )1997روش به  (Ash)و خاکستر  (EE)چربی خام ، (CP)پروتئین خام ، (DM)شامل میزان ماده خشک 
هـاي  هـا طبـق روش  ترکیبـات شـیمیایی نمونـه   شد تعیین ) 18(سلولز طبق روش ون سوست و همکاران و دیواره سلولی بدون همی

  . تصادفی آنالیز شدند در قالب طرح کامالً 1/9ویرایش  SASافزار آماري توسط نرم ها توسطگیري شد و دادهاستاندارد اندازه

  اندازه گیري تولید گاز و کشت بسته
محاسبه   cو  bفراسنجه هاي و و حجم گاز تولیدي در هر زمان شد  انجام) 12(نقطه زمانی  10در دو مرحله و  آزمون تولید گاز     

از  )IVDMD(ناپدید شدن ماده خشک و  )ME( انرژي متابولیسمی، )OMD( قابلیت هضم ماده آلیبراي تخمین . )16 و15(گردید 
 GP -00425/0ا استفاده از رابطه هاي چرب کوتاه زنجیر نیز بمیزان اسید .استفاده شد )12( هاي پیشنهادي منک و استینگاسفرمول
0222/0 SCFA (mmol) = که  محاسبه گردیدGP  ساعت،  24گرم نمونۀ خوراك پس از  میلی 200تولید گاز مقدارCP  مقدار

متوسط نرخ  .می باشد) گرم ماده خشک 100گرم به ازاي (مقدار خاکستر  XAو ) گرم ماده خشک 100گرم به ازاي (پروتئین خام 
 cو ) میلی گرم در ماده خشک 200(پتانسیل تولید گاز  bکه  محاسبه گردید )9(و همکاران  کطبق معادله پیشنهادي فراننیز تخمیر

میکرومتر صاف شد و  42ها با پارچه با منافذ  محتوي بطري ،براي محاسبه ناپدید شدن ماده خشک. باشند گاز مینرخ جزئی تولید 
بازدهی  و هاي تخمیري شکمبه در شرایط برون تنیویژگی. گردیدساعت خشک  48ه مدت درجه آون ب 60باقیمانده آن در دماي 

یان انکوباسیون یک نمونه در پا .)5(شد  تعیین 1کشت بستهدر قالب سیستم  تخمیرپذیريآزمایش  ).10(محاسبه شد تخمیر خوراك 
  ).6(و میزان نیتروژن آمونیاکی اندازه گیري شد  لوطمخنرمال  2/0میلی لیتر اسید کلریدریک  10لیتري از محیط کشت با  میلی 10

  نتایج و بحث 

  ترکیب شیمیایی 
همکاران میزان ماده خشک بوته  ونتورا و ).1جدول( درصد بود 1/20و  3/26گلخانه به ترتیب  درصد ماده خشک بوته مزرعه و     

و  کمالی. بود) بوته گلخانه(درصد 15و ) مزرعهبوته ( درصد14 هانمونه پروتئین خام. )19( درصدگزارش کردند 6/27گلخانه را 
ونتورا و الوظیري مقدار پروتئین بوته . )3( درصد گزارش نمود15فرنگی مزرعه را  مقدار پروتئین خام بوته گوجه )1388(همکاران 

مورد سطح ماده خشک و پروتئین تفاوتهاي موجود در  ).19و7( درصد اعالم نمودند 08/14و  4/7اي را به ترتیب گلخانه فرنگیگوجه
 .)3(زراعی نسبت داد و نیز فاکتورهاي  )شاخ و برگ(هاي گرفته شده از بوته  درصد قطعات تشکیل دهنده نمونهخام را می توان به 

دیواره ان کاهش میز. )7( بوده است فرآیند تخمیراثر  سیالژ در در کاهش ترکیبات محلول ناشی از احتماالً افزایش پروتئین در سیالژ
                                                   

١batch culture  
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در  ).13( باشدمیناشی از تجزیه دیواره سلولی توسط کلستریدیاها در شرایط سیلو  احتماالً دیواره سلولی بدون همی سلولزو  سلولی
سیالژ بوته مزرعه  pH ).11(باشد  دهنده تولید اسیدهاي چرب فرار میپس از سیلو شدن کاهش داشت که نشان  pHهر دو بوته 

به  احتماالً )2013(توسط الوظیري و همکاران  )27/4(که اختالف ناچیز آن با رقم گزارش شده  بود 78/4و  70/4 وگلخانه به ترتیب

  . ها را تمیز کرده بودندراکه آنها قبل از سیلو کردن بوتهآزمایش بوده است چ در این ها به خاك مزرعهعلت آلودگی بوته

  تولید گاز و کشت بسته   
و  35/52، 39/44، 12/57سیلو شده گلخانه به ترتیب وسیلوشده مزرعه، بوته خشک  ومقادیر پتانسیل تولید گاز در بوته خشک      

با توجه  .)>05/٠p( بوده بوته خشک مزرعه میلی گرم ماده خشک بود و بیشترین پتانسیل تولید گاز مربوط ب 200لیتر درمیلی 55/41
بیشترین فاز تأخیر . )14(توان تولید گاز بیشتري را نیز انتظار داشت خشک مزرعه میبوته ) 1جدول(به میزان دیواره سلولی باالتر 

داري مشاهده ا اختالف معنیولی درسایر تیماره تولید گاز مربوط به بوته گلخانه بودبوته گلخانه و کمترین نرخ ثابت  مربوط به سیالژ
از سایر  )>05/٠p( به طور معنی داري نیز )ml88/56(ساعت بوته خشک گوجه فرنگی مزرعه  96میزان تولید گاز در . )<05/0p( نشد

برخی در مقایسه با  اما مانند یونجه استی هاي رایجتر از میزان تولید گاز علوفه یینپا این مقدار، )3جدول (تیمارها بیشتر بود 
و  مزرعه فرنگیگوجه سیلو کردن بوته. از میزان باالتري برخوردار است) کاه گندم(محصوالت فرعی کشاورزي با ارزش غذایی پایین 

یمیایی گیاه قرار میزان تولید گاز بطور عمده تحت تأثیر ترکیب ش. شدسبب کاهش تولید گاز در مقایسه با نوع خشک آن ، گلخانه
   ).7( تواند باعث کاهش تولید گاز در سیالژ شده باشدر فرآیند سیلو و نیز خاکستر باالتر میها دمصرف قند. دارد

و این میزان در  )>05/٠p(بود داري بیشتر از سایر تیمارها فرنگی به طور معنی در بوته خشک گوجهمیزان ناپدید شدن ماده خشک 
هاي تولید گاز و کشت بسته فرنگی در کلیه فراسنجه بوته خشک گوجه. مشاهده شدمزرعه بیشتر از سیالژ آنها  بوته خشک گلخانه و

ده آلی بوته خشک و سیلو شده مقادیر قابلیت هضم ما )7(همکاران  الوظیري و .)>05/٠p( نشان دادرا داري فزایش معنیا
درصد گزارش کردند که با مقادیر بدست آمده از پژوهش حاضر اختالف زیادي دارد  81/39و  94/43فرنگی را به ترتیب  گوجه

و وضعیت فیزیولوژیک گیاه بخشی از این اختالف می تواند به روش برآورد قابلیت هضم و مرحله رشد  ).درصد 95/69و  06/70(
مگاژول در کیلوگرم ماده  05/8تا  86/6بین  آزمایشمورد هاي بوتهقابل متابولیسم انرژي مقدار  ).13(باشد مرتبط زمان برداشت 
داري مشاهده  که بین سایر تیمارها اختالف معنیدر حالی  را شامل شد، )>05/٠p(مقدار بیشترین بوته خشک مزرعه  خشک بود که

  .)<05/0p( نشد

 )درصدماده خشک(وجه فرنگی ترکیب شیمیایی بوته مزرعه وگلخانه گ -1جدول 

 سیالژبوته گلخانه بوته گلخانه سیالژ بوته مزرعه بوته مزرعه ترکیب شیمیایی

 7/23 1/20 8/29 3/26 ماده خشک

 6/15 15 4/14 14 پروتئین خام

 5/36 85/39 6/38 2/40 دیواره سلولی

 2/26 7/28 4/25 3/28 دیواره سلولی بدون همی سلولز

 7/23 9/22 2/22 66/19 خاکستر
pH 57/6 7/4 59/6 78/4 
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میزان خاکستر  رابطه معکوس بین خاکستر و انرژي قابل متابولیسم وجود دارد بطوري که در بوته و سیالژ آزمایشی مطالعه حاضر 
 داري از نظر میزان خاکستر خام مشاهده نشد و در تیمارهاي دیگر اختالف معنی مزرعه کمتر از سایر تیمارها بودبوته خشک 

)05/0p>(.  

  منابع 
 .جهاد کشاورزي1391آمارنامه سال زراعی  )1
گـزارش  .ب زمینی در تغذیه بره هاي پـرواري نژادمهربـان  بررسی امکان استفاده از برگ وساقه خشک شده سی.1385.وهمکاران.زبده،م )2

 .نهایی طرح تحقیقاتی،مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، وزارت جهاد کشاورزي
تعیین ارزش غذایی بوته گوجه فرنگی بـا نسـبتهاي مختلـف    . 1388. صادقی. ا.صادقی، س. ه.کبیري فرد، م. دشتی زاده، ع. ا، م. کمالی )3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد . چهارمین همایش منطقه اي ایده هاي نو در کشاورزي. در تغذیه بزغاله هاي پرواريمالس واستفاده از آن 
 .، دانشکده کشاورزي)اصفهان(خوراسگان 

4) AOAC. 1997.Official Methods of Analysis. Association on Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA. 
5) Busquet, M., S. Calsamiglia, A. Ferret, and Kamel. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial     

fermentation. J.Dairy.Sci. 89:761-771. 
6) Durmic, Z., P. Hutton, D. K. Revell, J. Emms, S. Hughes, and P. E. Vercoe. 2010. In vitro fermentative traits  

of Australian woody perennial plant species that may be considered as potential sources of feed for 

 فرنگی وجههاي تولید گاز و متوسط نرخ تخمیر بوته گفراسنجه -2جدول
SEM فراسنجه بوته خشک مزرعه سیالژبوته مزرعه بوته خشک گلخانه سیالژبوته گلخانه 

349/2 d 55 /41 b 35 /52 c 39 /44 a12 /57 ١b 

001/0 a 045 /0 b 034 /0 a 045 /0 a046/0 ٢c 

182/0 a 1357 /0 b 0371 /0 b 0719 /0 b0751 /0 l٣ 

032/0 c 353 /1 c 323 /1 b 451 /1 a 903 /1 AFR۴ 

میانگین نرخ  -4، )در ساعت(فاز تأخیر  -3نرخ جزئی تولید گاز در هر ساعت،  -2، )میلی گرم ماده خشک200میلی لیتر در(پتانسیل تولید گاز -1
هاي هر ردیف با در تمامی جداول میانگین *. خطاي استاندارد SEMمحاسبه شد، ) 2000طبق فرانس و همکاران، ) (میلی لیتر در ساعت(تخمیر 

 ).P>05/0(حروف غیرمشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 

  ههاي برآورد شده در روش تولید گاز و کشت تخمیري بستفراسنجه -3جدول

SEM فراسنجه بوته خشک مزرعه بوته مزرعه سیالژ بوته خشک گلخانه  سیالژبوته گلخانه 

151/0  73/41d 17/50b 64/44c a 88 /56  ساعت 96تولید گاز در  
689/0  d 92 /36 c 55 /43 b 36 /46 a 77 /49 

IVDMD 
729/0  b 9 5/69 b 06 /70 b 95 /70 a 1 2/74 OMD 
010/0  b 615 /0 b 629 /0 b 626 /0 a 824 /0 SCFA 
077/0  b 86 /6 b 96 /6 b 08 /7 a 05 /8 

ME 
169/0  c 16 /9 b 0 /11 b 47 /11 a 54 /12 

FFE 
014/0  93/6 93/6 92/6 91/6 *pH 

367/0  c 7 /27 a 9 /33 b 1 /29 a 4 /33 *N-NH3 
IVDMD : ،ناپدید شدن ماده خشک در شرایط برون تنیOMD : درصد(قابلیت هضم ماده آلی(،SCFA : اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر) میلی

لیتر گاز تولید شده پس ازاي میلی گرم ماده خشک ناپدید شدهبهمیلی :FFE، )مگاژول در کیلوگرم ماده خشک(انرژي متابولیسمی :  ME، )مول
  . )ازت آمونیاکی بر حسب میلی گرم به ازاي هرگرم پروتئین خام(، بسته کشتبرآورد شده از سیستم *. ساعت انکوباسیون 24از 
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Abstract 
This study was conducted to determine the nutritive value of farm and greenhouse tomato plant (falat CH 
and close) in order to test in an in vitro gas production method and batch rumen culture system. The samples 
of tomato plant were collected in final stages from Semnan province and The tomato plant samples were 
analyzed for chemical composition (including crude protein, ash, neutral detergent fiber and acid detergent 
fiber) of the samples were measured. The foliage of tomato air-dried and part of that ensiled (60 d). Also, 
Silages were evaluated as quality and quantity b standard methods. All of these plants had suitable 
concentrations of crude protein (15% DM) and high moisture (up 70% DM). Moreover, the CP and ash 
contents of these plants were considerably high. Ensiled tomato plant had higher crude protein and dry 
matter than dried tomato plant. However, there was no significant difference in pH and NH3-N concentration 
for ensiled and dried tomato plant. The Potential of gas production system (B) were highest for dried farm 
tomato Shoot while lag time (L) was highest for ensiled greenhouse tomato plant. The organic matter 
digestibility (OMD), metabolizable energy (ME), short chain fatty acids (SCFA) and feed fermentation 
efficacy (FFE) in dried farm tomato Shoot were higher than others. In conclusion, tomato plant as dried or 
ensiled can be regarded as feed resources for ruminants. 

Key Words: Chemical composition, gas production, Tomato plant, silage.  


