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چکیده
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یافتن محصوالت زراعی پاییزه که قابلیت جایگزینی با سویا و ذرت را داشته باشند، اهمیت زیادی در مدیریت و اقتصاد پرورش طیور 
دارد. گیاه باقال به دلیل محتوای پروتئین نسبتاً مناسب، دامنه سازگاری وسیع و اثرات مثبت تناوبی، یکی از بهترین گزینه ها برای 
جایگزینی کنجاله سویا و دانه ذرت می باشد. در این پژوهش، سه رقم جدید فیض، شادان و مهتا به همراه شاهد )برکت( در سال زراعی 
9۶-139۵ در شهرستان علی آباد کتول از لحاظ خصوصیات مرفولوژیک، عملکرد دانه، اجزای عملکرد، علوفه تر تولیدی و صفات کیفی 
مورد بررسی قرار گرفتند. کشت هر رقم در 1000 مترمربع )عرض 20متر و طول ۵0 متر( و بر اساس وزن هزار دانه و تراکم 10 بوته 
در مترمربع انجام گرفت. در طول دوره رشد و نمو، برخي خصوصیات زراعی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در 
غالف، یادداشت برداری شد. برای مقایسه میانگین عملکرد دانه، اجزای عملکرد، وزن غالف سبز و علوفه تر ارقام با شاهد )رقم برکت(، 
از هر کرت به صورت تصادفی 10 نمونه چهار مترمربعی برداشت شد و با استفاده از آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان 
داد که رقم فیض از لحاظ زودرسی، شاخص برداشت و طول غالف نسبت به سایر ارقام و رقم شاهد برکت، برتری دارد. رقم شادان 
بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد و اختالف معنی داری با رقم برکت داشت. ارقام شادان و مهتا از لحاظ وزن علوفه تر، تعداد غالف 
در بوته و قابلیت برداشت مکانیزه، نسبت به ارقام فیض و برکت، برتری داشتند و با توجه به تولید زیست  توده زیاد، قابلیت برداشت 
مکانیزه و درصد باالتر پروتئین، جهت تولید علوفه مناسب هستند. با توجه به فقدان عامل ضد تغذیه ای تانن، رقم مهتا، اولین رقم 
کم تانن و قابل برداشت مکانیزه باقال، عالوه بر استفاده در خوراك دام می تواند به عنوان منبع تامین انرژی و پروتئین در تغذیه طیور 

مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدي: ارقام باقال، تانن، جیره طیور، خوراك دام

1-این مقاله منتج از پروژه تحقیقاتی بررسی و مقایسه عملکرد الین های امیدبخش باقال در شرایط زارعین استان گلستان به شماره مصوب: 95120-0353-57-3 است.
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مقدمه:
گیــاه باقال با نــام علمی .Vicia faba L از تیــره Fabaceae، از 
جنس Vicia تحت عنوان Faba، با دامنه ســازگاری وسیع است. 
این گیاه در بیش از ۵0 کشــور جهان کشــت می شــود و نقش 
مهمی در معیشــت و درآمد کشــاورزان و سایر مصرف کنندگان 
دارد؛ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز، 
محصــول و فرآورده های آن در تغذیه انســان، دام و طیور مورد 
اســتفاده قرار می گیرد )1۶، 17 و 29(. با توجه به اینکه قسمت 
عمده فصل رویشــي آن در زمســتان اســت، امکان استفاده از 
نزوالت آسماني را نیز دارد. باقال با قابلیت تثبیت زیستی نیتروژن 
)حدود 1۶0-200 کیلوگرم در هکتار( باعث افزایش حاصلخیزی 
خاك و کاهش مصرف کود های شــیمیایی می شــود و بهترین 
گزینه برای تناوب با غالت و دانه های روغنی محســوب می شود 
)۵، 9، 20، 1۵ و 28(. باقال با داشــتن خصوصیاتی مانند درصد 
باالی پروتئین، تعادل اسیدهاي آمینه ضروري، داشتن پتاسیم، 
 ،)B1( تیامین ،A کلسیم، منیزیم، آهن، مس، روی، ویتامین های
ریبوفالوین )B2(، نیاســین، ویتامیــن E وC ، یک منبع غذایی 
ایده ال محســوب می شــود )27 و 30(. بر پایه گــزارش فائو در 
ســال 2018، سطح زیر کشت باقال در جهان، 24۶39۶۶ هکتار 
برآورد شده اســت که از این مقدار، مســاحتی معادل 21803 
هکتار مربوط به ایران اســت. عملکرد باقــال در ایران، در همین 
ســال حدود 217۶/2 کیلوگرم در هکتار ارزیابی شد، در حالی که 
عملکرد جهانی این محصول، 19۶4/3 کیلوگرم در هکتار گزارش 
شده است )18(. در این بین، برای دستیابی به حداکثر محصول 
کشت ارقام پُرپتانسیل و سازگار با شرایط اقلیمی کشور ضرورت 
دارد کــه با توجه بــه چندمنظوره بودن محصــول باقال و تنوع 
اقلیمی کشور، نیاز به معرفی ارقام بیشتری است. در سال 1987 
واریتــه ILB 1269  با نام برکت، در ایران تولید و معرفی شــد 
)9(. در حال حاضر رقم برکت به لحاظ پُرمحصولي، دانه درشتي، 
زود پزي و بازارپسندي، رقم غالب در شمال کشور است. البته این 
رقم نسبت به بیماری  سوختگی استمفیلیومی حساس می   باشد و 
نسبت به سایر بیماری های باقال نیمه حساس است )2(. عملکـرد 

زیاد و پایــداری عملکرد، قابلیت برداشــت مکانیــزه، مقاومت 
بــه تنش های زنــده و غیرزنده مهم ترین اهــداف به نژادی باقال 

هستند )11(.
در کشــورهای اروپایــی )12( و کانــادا )14( بــا توجه به آب 
و هوای نامســاعد و سرد برای تولید سویا، اســتفاده از باقال در 
جیره جوجه های گوشتی به عنوان یک منبع جایگزین پروتئینی، 
مورد توجه قرار گرفته اســت. عالوه بــر اینکه دانه باقال، منبع به 
نسبت غنی از نشاسته می باشد. اما یکی از مشکالت ارقام مرسوم 
باقال، وجود عوامل ضد تغذیه ای اســت. تانــن یکی از مهم ترین 
فاکتورهــای ضد تغذیه ای در باقال محســوب می شــود. تانن ها 
به عنوان بازدارنده های آنزیمی، از طریق تشکیل کمپلکس تانن-

آنزیم )با آنزیم های هضمی مثل تریپســین، آلفا آمیالز و لیپاز( 
منجر به کاهش هضم می شــوند. همچنین تانن ها از طریق باند 
شــدن با کلسیم، فسفر، ســدیم، منیزیم، آهن و پتاسیم، سبب 
اختالل در دسترسی و جذب مواد معدنی می شوند ) 31،13 (. در 
صنایع فرآوری با روش های مختلف مانند پوســت گیری، حرارت 
و افــزودن برخی آنزیم ها مبادرت به حذف تانن می کنند که این 

روش ها اغلب هزینه بر بوده و کیفیت را کاهش می دهند )19(. 
   استفاده از روش های به نژادی و کاهش فاکتورهای ضد تغذیه ای، 
کم هزینه ترین و مطمئن ترین روش است. دو ژن باعث ایجاد نقاط 
رنگی در بال می شــوند و به طور ژنتیکی با وجود تانن در دانه، در 
ارتباط هســتند. دو ژن مغلوب، zt-1  و zt-2، محتوای تانن صفر 
را در باقال کنترل می کنند )19(، مارکر مرفولوژیکی آن رنگ گل 
کاماًل سفید و نبود لکه های سیاه رنگ روی گلبرگ ها هستند. در 
ســال های اخیر تولید ارقام صفر و دوصفــر باقال از لحاظ میزان 
تانن در مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک1 و 
کشورهای اروپایی گسترش یافته است که این امر منجر به افزایش 
کیفیت دانه و علوفه ژنوتیپ های جدید باقال شــده  اســت)24(. 
 triple white quality،ارقام دارای رنگ دانه، گل و ناف بذر سفید
اطالق می شــوند. ارقام بدون تانن باقال در امنیت غذایی، مصرف 

انسان، خوراك دام و جیره طیورحایز اهمیت هستند )8 و 23(.

1.ICARDA
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ارقام بدون تانن اســنوبرد2 )وزن صد دانه ۶0 گرم( و تاباســکو3 
در ســطح وســیع در کانادا و اروپا تولید و صادر می شــود. رقم 
دی التســرو4 نیز جدیدترین رقم بدون تانن باقالست که در سال 

2020 به بازار مصرف عرضه شد )9(.
 از ســال 1389 بخشــی از برنامه های به نژادی باقال در کشــور 
شــامل دورگ گیری، انتخاب در جمعیت های در حال تفکیک و 

خالص سازی، به ارقام بدون تانن باقال اختصاص یافت )1 و 4(.
که رقم مهتا به عنوان اولین رقم کم تانن و دومنظوره باقال کشور 
برای افزایش کیفیت، امنیت غذایی و رفع بخشــی از مشــکالت 

تولید باقال معرفی شد )3، 8 و 9(.

مواد و روش ها
در این آزمایش، سه رقم جدید فیض، شادان و مهتا به همراه شاهد 
برکت در شهرســتان علی آباد کتول اســتان گلستان، با متوسط 
بارندگی۵۵0-۵00 میلی متر و عرض جغرافیایی 3۶ درجه و 90 
دقیقه شــمالی و طول جغرافیایی ۵4 درجه و ۶۶ دقیقه شرقی 
در سال زراعی 139۶-139۵ کشت شدند و با استفاده از آزمون 
t-test مورد مقایسه قرار گرفتند. این ارقام با توجه به خصوصیاتی 
نظیر عملکرد و مقاومت به بیماری و قابلیت برداشــت مکانیزه، 
بر اســاس نتایج پروژه های به نژادی باقال )2 و ۵( برای کشت در 
پروژه تحقیقی ترویجی انتخاب شدند. خصوصیات بارز رقم فیض 
)ســال معرفی: 139۶(، طول غالف، عملکرد دانه و وزن صد دانه 
زیاد بود )۶(، رقم شادان )ســال معرفی: 139۶( مقاومت باالیی 
نســبت به بیماری های قارچی باقال دارد. تعداد غالف در بوته و 
عملکرد زیاد و قابلیت برداشت مکانیزه )ایستا، ارتفاع اولین غالف 
از ســطح زمین بیش از 2۵ ســانتی متر( از دیگر مشخصات این 
رقم اســت )7(. رقم مهتا )ســال معرفی: 1397( نیز اولین رقم 
کم تانن باقال کشــور اســت و فقدان تانن، عملکرد زیاد، قابلیت 
برداشت مکانیزه )کاهش هزینه های تولید( و مقاومت به بیماری 

لکه شکالتی، مهم ترین خصوصیات این رقم هستند )3(.

هر رقم در مساحتی معادل 1000 مترمربع )ابعاد هر کرت  20×۵0( و 
با تراکم 10 بوته در مترمربع کشت شد. عملیات داشت شامل: وجین  
علف  هرز، آبیاری و مبارزه با آفات در صورت نیاز گیاه، مطابق با ُعرف 
منطقه انجام شــد. در این آزمایش با توجه به بارش های کافی و 
پراکنش مناســب آنها در طول فصل رشد، آبیاری انجام نشد. در 
طول دوره آزمایش از کاشت تا برداشت ارتفاع بوته، تعداد شاخه 
در بوته، طول غالف، تعداد غــالف در بوته، تعداد دانه در غالف 
یادداشت شــد. برای مقایسه میانگین عملکرد غالف سبز و وزن 
تَــر علوفه از هر رقم در مناطــق مختلف از هر کرت 10 نمونه با 
ســطحی معادل چهار مترمربع )2×2( برداشــت شد؛ در مرحله 
رسیدگی کامل و پس از اینکه رطوبت دانه به %1۵ رسید، از هر 
کرت، 10 پالت  به مساحت چهار مترمربع برداشت شد و عملکرد 
دانه و زیست توده اندازه گیری شد. شاخص برداشت نیز از تقسیم 
عملکرد دانه گرم در مترمربع بر روی عملکرد زیســت توده )وزن 
خشک کل بوته شامل برگ، ساقه، غالف و دانه گرم در مترمربع( 

ضرب در 100 محاسبه شد.
نتایج حاصل با استفاده از آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل 
آماري قرار گرفتند. بررســی کیفیت ارقام مورد مطالعه بر اساس 
طعم، یکنواختی پخت، نسبت دانه به غالف و اندازه گیری میزان 
تانن و درصد پروتئین نیز انجام شد. برای اندازه گیری میزان تانن، 
به یک میلی لیتر از عصاره اســتخراج، یک میلی لیتر آب مقطر و 
100 میلی گرم پلی وینیل پیرولیدون، افزوده شد و پس از ورتکس 
به مدت 1۵ دقیقه در دمای 4 درجه ســانتی گراد نگهداشــته 
شد. ســپس به مدت 10 دقیقه در rpm 3000  سانتریفیوژ شد 
و جــذب آن در طول موج 72۵ نانومتر خوانده شــد. از اســید 
گالیــک در غلظت های صفر تــا 100 میلی گــرم در میلی لیتر 
استاندارد شــد )22(. برای تعیین پروتئین نیز از روش لووری و 
همکاران )21(، استفاده شد. پس از افزودن هیدروکسیدسدیم دو 
نرمال به عصاره گیاهی تازه )استاندارد(، نمونه ها در حمام آب گرم 
)دمای 100 درجه سانتی گـراد(  قرار گرفت و پس از سرد شدن،

2.Snowbird
3.Tabasco
4. DL Tesoro
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    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

کمپلکــس )محلــول کربنــات ســدیمNa2co3  دو درصــد، 
پتاســیم  ســدیم  و  یک درصــد   CUSO4 مــس  ســولفات 
تارتــارات  c4H4KNao6*4H2O  دو درصد(، و فولین خالص 
)C10H5Nao5S( بــه آن اضافه شــد و مخلــوط حاصل پس 
از 30 دقیقه مانــدن در تاریکی و دمای اتاق در طول موج 7۵0 

نانومتر، قرائت شد. 

نتایج
بــر اســاس نتایج آزمونt-test  در جدول )1(، مشــخص شــد 
که تفاوت بین ارقام مورد بررســی با رقم شــاهد از لحاظ ارتفاع 
بوته، در ســطح احتمال یک درصد معنی دار بــود. ارقام جدید، 
ارتفاع بوته کمتری نســبت به رقم برکت داشتند. ارتفاع بوته در 
ارقام فیض، مهتا، شادان و برکت به ترتیب برابر 119/1، 124/2، 
110/1 و 13۶/2 سانتی متر بود. تعداد غالف، تعداد دانه در غالف 
و وزن صد دانــه از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده عملکرد در 
باقال هســتند. دو رقم شادان و مهتا از لحاظ تعداد شاخه جانبی 
بارور و تعداد غالف در بوته، نســبت به رقم شاهد برتری داشتند و 
این تفاوت در ســطح احتمال یک درصد معنی دار بود. میانگین 
تعداد غالف در بوته در دو رقم شادان و مهتا به ترتیب برابر با27/۶ 

و 38/4 بود. 
ارقام فیض، شــادان و مهتا از لحاظ میزان تولید علوفه تَر نسبت 
به شــاهد برکت، برتری داشتند و این اختالف در سطح احتمال 
یک درصد معنی دار بود. رقم شــادان بــا تولید 2۵3۵0 کیلوگرم 
در هکتار غالف ســبز، بیشــترین و ارقام فیض و مهتا به ترتیب 
با 2247۵ و 23200 کیلوگرم در هکتار غالف ســبز، در رتبه های 
بعدی قرار داشتند و بر اساس نتایج t-test اختالف ارقام جدید با 
رقم برکت، معنی دار بود. این نتایج نشــان داد که بیشترین طول 
غــالف متعلق به ژنوتیپ فیض بود و به ترتیب ارقام برکت، مهتا 
و شادان، در رتبه های بعد قرار گرفتند و ارقام جدید از لحاظ این 

صفت، اختالف معنی داری با رقم برکت داشتند.
نتایج نشان داد که ژنوتیپ فیض، بیشترین تعداد دانه در غالف را 
داشت و پس از آن ارقام برکت، مهتا و شادان، قرار داشتند. ارقام 

فیض و شادان با رقم برکت، اختالف معنی  داری در سطح احتمال 
یک درصد داشتند. رقم فیض با میانگین ۶/۵ دانه در غالف و رقم 

شادان با 3/8 عدد دانه، به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه 
در غالف را داشتند. رقم فیض بیشترین طول غالف و تعداد دانه در 
غالف را داشت، این در حالی است که طول غالف، یکی از صفات 
مهم در بحث بازارپســندی باقال در مصرف تازه خوری است. دو 
رقم شادان و مهتا بیشترین علوفه تَر تولیدی را داشتند و اختالف 
معنی داری با رقم برکت در ســطح آماری یک درصد داشتند. با 
وجود تعداد غالف در بوته و تعداد شــاخه زیاد، این برتری دور از 
انتظار نبود. رقم شــادان با ۵494 کیلوگرم در هکتار دانه خشک، 
بیشترین عملکرد دانه را داشت. ارقام مهتا، فیض و رقم برکت، به 
ترتیــب با ۵2۶8، ۵170 و 4۶20 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه 

خشک، در رتبه های بعد قرار گرفتند. 
همچنیــن، نتایــج t-test نشــان داد که ارقام جدیــد از لحاظ 
عملکرد دانه، باالتر از رقم برکت )شاهد( بودند و این اختالف در 
ســطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اختالف معنی داری بین 
ارقام در دســت معرفی و شاهد برکت از لحاظ شاخص برداشت 
در ســطح احتمال یک درصد مشاهده شــد و باالترین شاخص 
برداشــت متعلق به رقم شادان بود و پس از آن ارقام فیض، مهتا 
و برکت قرار داشتند. ارزیابی کیفیت پخت، طعم، درصد پروتئین 
و میــزان تانن نیز در جدول )2(، نشــان می دهد که رقم مهتا از 
لحاظ طعم، یکنواختی پخت، درصد پروتئین نسبت به رقم شاهد 
و ارقام شــادان و فیض، برتری دارد. رقــم مهتا، کمترین مقدار 
تانن )ماده ضد تغذیه ای( را داشــت؛ همچنین، بررسی های اولیه 
تجزیه کیفی این رقم در تغذیه دام، نشــان داد که در مقایسه با 
ارقام برکت، شادان و فیض، بیشترین زیست توده، درصد پروتئین 

خام، ماده خشک قابل هضم و خاکستر را داشت )10(.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به چندمنظوره بودن محصول باقال و تنوع اقلیمی کشور، 
یک رقم نمی تواند پاسخگو نیازکشور باشد و بر اساس خصوصیات 
مرفولوژیک و کیفی، ارقام مختلف برای اقلیم ها و مصارف مختلف 
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 در مقایسه با شاهد برکت برای صفات مورد بررسی در ارقام امیدبخش باقال 
 
T test جدول ۱- میانگین و مقادیر

مقادیر tشادانمقادیر tمهتامقادیر tفیضبرکتصفت

)cm( 110/118/2**124/2۵/87**13۶/2119/18/42ارتفاع بوته**

**3/330/7ns4/۵3/34**4/83/3تعداد شاخه در بوته

**1011/۵1/۵ns27/۶۶/97**38/411/۵تعداد غالف در بوته

) kgha-1 ( ۵423۵۵/7**۵24۵0۵/1*4۵۶70421۵02/7وزن علوفه تر**

) kgha-1 ( 2۵3۵07/۶*232003/2*21۵۵02247۵2/4عملکرد غالف سبز**

)cm( 11/79/۶**12/88/3۵**19/۶2۶/۶4/1طول غالف**

*4/11/۶2ns3/82/9**4/۶۶/۵4/38تعداد دانه در غالف

) kgha-1 ( ۵4942/9**۵2۶82/۵**4۶20۵1701/8عملکرد دانه**

**۵9/۶7/9**۵2/93/۵**43/7۵۶۵/2شاخص برداشت %

ns، * و ** به ترتیب، نشان دهنده عدم اختالف معنی دار، اختالف معنی دار در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد.

جدول 2- بررسی کیفیت ارقام جدید در مقایسه با رقم برکت

برکتمهتاشادانفیضویژگی

44۵3طعم*

43۵3زودپزی*

43۵3یکنواختی پخت*

424۵4۵39نسبت دانه به پوسته

3030/۶3229درصد پروتئین

0/710/70/4۶1/14تانن )میلی گرم/ گرم(

* امتیازات از یک تا پنج لحاظ شده اند و کیفیت برتر با عدد باالتر مشخص شده است.
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توصیه می شوند. رقم فیض با داشتن میانگین طول غالف و تعداد 
زیاد دانه در غالف برای مصرف تازه خوری مناسب است. رقم دانه 
متوسط شــادان با داشتن عملکرد غالف ســبز و نسبت دانه به 
غالف زیاد، مناســب تولید لپه ســبز باقال می باشند. همچنین با 
توجه به عملکرد علوفه تَر و درصد پروتئین باال و قابلیت برداشت 
مکانیزه، رقم شادان گزینه مناسبی برای تغذیه دام است. استفاده 
از ایــن رقــم به عنوان علوفــه در خوراك دام منجــر به کاهش 
فشار تامین کنجاله ســویا و دانه ذرت در دام، به نفع جیره طیور 
خواهد شــد. تامین جیره طیور )به ویژه ذرت و کنجاله سویا( در 
صنعت طیور کشــور به علت های مختلــف مانند تحریم، پاندمی 
کوویــد 19 و افزایش نرخ ارز، با موانع جدی مواجه شــده و بقا 
و پایداری صنعت مرغداری کشــور، مورد تهدید واقع شده است. 
بنابراین، برنامه ریزی برای افزایش تولید و استفاده از محصوالت 

جایگزین، باید با جدیت دنبال شود.
   با توجه به تغییرات اقلیمی و بحران آب، یکی از مناســب ترین 
گزینه ها، توسعه کشت باقال است. این محصول به عنوان جایگزین 
سویا )منبع اسید آمینه( و ذرت )منبع تامین انرژی( می تواند در 
این زمینه راهگشا باشد. یکی از مشکالت استفاده از ارقام قدیمی 
باقال برای تغذیه طیور، وجود تانن باال در ترکیب دانه اســت که 
سبب محدودیت مصرف آن می شود. رقم مهتا اولین رقم کم تانن و 
قابل برداشت مکانیزه باقال به منظور استفاده در جیره طیور و غلبه 
بر این محدودیت معرفی شــده است. توسعه کشت گیاه باقال در 
مناطق مختلف کشور به عنوان یک گزینه مناسب در ترکیب جیره 
غذایی دام، طیور و آبزیان، می تواند تحولی اساسی در مدیریت و 
اقتصاد صنعت طیور کشور ایجاد نماید. افزون بر این،کشت باقال 
می تواند نقش مهمی در تحقق کشاورزی پایدار، تقویت خاك های 
زراعی، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصالح ساختمان خاك 

و شکستن چرخه بیماری های غالت ایفا نماید.

توصیه ترویجی
- رقم مهتای باقال با داشــتن ویژگی هایی مانند: عملکرد دانه و 
درصد پروتئین باال، قابلیت برداشت مکانیزه و فقدان تانن متراکم، 

می تواند به عنوان جایگزین بخشی از سویا و ذرت در جیره طیور، 
مورد استفاده قرار گیرد.

- رقم شادان باقال با توجه به دامنه سازگاری وسیع، تولید علوفه 
تَر و درصد پروتئین زیاد، مناســب مصارف سیلویی برای تعلیف 

دام است.
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