
  یوزارت جهاد کشاورز

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی
 

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان اصفهان

 

و  معمولهای تريتيکاله در شرايط تعيين ترکيب شيميايي و قابليت هضم قصيل برخي ژنوتيپ عنوان پروژه: -

 شوری 

 2-38-13 -007 -990141  :پروژه شماره مصوب -

  ملي و مشترک دارد(: یهاها و طرحمجری مسئول) اختصاص به پروژه ينام خانوادگ نام و -

  عليرضا آذربايجاني  مجری/مجريان : يخانوادگ نام نام و -

 :ناظران ينام خانوادگ و  نام -

 مشاور)آن(: يو نام خانوادگ نام -

 سيد سعيد رنجبری،  احمدرضاي همکاران: مهرداد محلوجي، سعيد اسماعيل خانيان، نام خانوادگنام و  -

 اسماعيل باغجری فر، عبدالحميد کريمي،  تدين

 استان اصفهان محل اجرا : 

 1399 تاريخ شروع : -

    ماه  18 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)شمار(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و مدارک      60651 با شماره        3/9/1400 اين اثر در مورخ  -

 علمي کشاورزی به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذکر مأخذ بالمانع است. هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول،  -

 

 

 
 

 

 

 



 چكيده  

در شییرايط معمول و تريتيکاله قصییيل های ژنوتيپپذيری برخي به منظور تعيين ترکيب شییيميايي و گوارش

ساله انجام  ،هاو انتخاب بهترين ژنوتيپشوری  شي يک  شششد. آزماي سناباد، )ژنوتيپ تريتيکاله  در اين آزمايش 

صادفي بلوک کامل طرح آماری يکدر قالب ( NT-94-23و  ET-85-17  ،ET-88-20  ،NT-74-03پاژ،   سهدر  ت

های آزمايشي شامل شش خط با طول شش متر و . کرتنددششت شوری کمعمول و جداگانه محيط  دوتکرار و در 

براساس  کار غالت وکاشت بذور با دستگاه رديفمترمربع بود.  2/7متر، با مساحت سانتي 20فاصله خطوط کاشت 

در سال  دانه در مترمربع و در ايستگاه تحقيقات و آموزش کشاورزی کبوترآباد اصفهان 400و   350، 300های تراکم

شد. 1398-99 زراعي شگاهيآهای گيریبرداری جهت اندازهنمونه انجام  سطح يک  ،زماي در مرحله خميری نرم از 

صادفي مترمربع از هر کرت شي، به طور ت ست  انجامو  آزماي عملکرد  برآوردگياهان باقيمانده مبنای وزن و  شد با د

دانه در  350شده در تراکم های قصيل کشتنمونه تعيين ترکيب شيميايي بر روی آزمايشات دانه تيمارها قرار گرفت.

ژنوتيپ  مترمربع به عنوان تراکم کاشت اپتيمم انجام شد. نتايج نشان داد از شش ژنوتيپ تريتيکاله مورد بررسي، چهار

فه ترکه دارای بيشیییترين عملکرد  فهعلو نه در هر دو محيط  ، علو به عنوان و شیییوری  معمولخشیییک و دا ند  بود

های منتخب منتخب برای انجام آزمايشات ترکيب شيميايي و تعيين ارزش غذايي انتخاب شدند. ژنوتيپهای ژنوتيپ

يک  NT-74-03از آنجايي که ژنوتيپ  بودند؛ اماو پاژ  ET-85-17 ،NT-74-03 ،ET-88-20هایترتيب ژنوتيپبه

ژنوتيپ داخلي سییناباد از نظر  ،و از سییوی ديگر بودپذير نژنوتيپ خارجي بوده و امکان تهيه بذر آن به راحتي امکان

، لذا ژنوتيپ سییناباد شییتندا NT-74-03داری با ژنوتيپ اختالف معني ،عملکرد علوفه تر و خشییک و عملکرد دانه

شرايط بدون تنش شد. NT-74-03جايگزين ژنوتيپ  صفاتاختالف ژنوتيپ ،در  عملکرد علوفه  های منتخب برای 

با  ET-88-20، به نحوی که ژنوتيپ بود (P >05/0)دار معنيو عملکرد انرژی متابوليسمي علوفه خشک ، عملکرد تر

کيلوگرم در  8/3367کيلوگرم در هکتار(، عملکرد پروتئين خام ) 1/39089داشییتن بارترين عملکرد علوفه خشییک )

-ET-85ها، بجز ژنوتيپ مگاکالری در هکتار( نسبت به ساير ژنوتيپ 6/86301هکتار( و عملکرد انرژی متابوليسمي )

داری با هم نداشییتند. در شییرايط تنش خام، تفاوت معنيها از نظر عملکرد پروتئين ژنوتيپ اگرچه ،برتری داشییت 17

های مختلف های عملکرد نداشتند. ژنوتيپداری برای هيچ يک از شاخصهای مختلف تفاوت معنيشوری، ژنوتيپ

پذيری ماده آلي، های ارزش غذايي شامل انرژی متابوليسمي، گوارششاخصاز نظر محيط معمول و تنش شوری در 

TDN س شتند و همه ژنوتيپتفاوت معني بي علوفه،و کيفيت ن شتند، لذا داری با يکديگر ندا سطح قرار دا ها در يک 



-ETبرتر تريتيکاله در اين آزمايش در هر دو محيط معمول و تنش شییوری ژنوتيپ  براسییاس نتايج عملکرد، ژنوتيپ

 .نداشت ET-85-17داری با بود که البته تفاوت معني 88-20
  

 ، قصيل تريتيکاله، شرايط معمول و شوری.پذيریگوارشترکيب شيميايي،  : هادواژهيکل


