
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور               
 

 

 ايهعلوف سورگوم رقم  18موجود در اي تغذيه ضدارزيابي كمّي و مقايسه عوامل  عنوان پروژه: -

 

 960338-053-13-13-2 : :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگي مجري نام و نام -

 مهدي اميرصادقي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

اسماعيل ،عليرضا كوچكي، عظيم خزائي، حسين غالمي، حسن فضائليخانوادگي همكاران: نام و نام -

 مهرداد زرگاني، مرجان برازجاني، هري پورجواد طا، باغجري

 تحقيقات علوم دامي كشور مؤسسهمحل اجرا :  -

 1396 بهشتيارد تاريخ شروع : -

 يک سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           55593با شماره         25/2/98اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.

 

 

 

 

 



 

گيري اي مورد اندازهعلوفه سورگوم رقم  18اي اسيد پروسيک و نيترات موجود در در اين تحقيق ميزان مواد ضد تغذيه

كرج با  سورگوم  پگاه و ،ديدفياسپ يهابا نام يگونه داخل چهارها شامل نمونه نياو مقايسه آماري قرار گرفت. 

 CSSH.1 ،FGCSI09 ،FS one BMR ،Juicy :كدهايرقم وارداتي با  14و  KFS-18و   KFS-2كدهاي

Sweet BMR SSH.1 ،Juicy Sweet BMR SSH.2 ،Titan ،Silo King ،PHFS-27 ،PFS-21 ،

FGCSI10 ، Sucrose photo BMR،HFS1 ،FGCSI12  وJuicy sweet2 .اين ارقام در مزارع  بودند

 ، در شرايط يكسان از نظر برنامه آبياري، كوددهي، ميزان نور و دما كشتنهال و بذر هياصالح و ته قاتيتحق مؤسسه

برداشت شده و ميزان اسيد پروسيک  نمونه 3برداري شد. از هر رقم آزمايشي ونهها نمدهي از آنشدند و در مرحله گل

مستقيم و بر موجود در بافت گياه به صورت غير ها در آزمايشگاه تعيين گرديد. ميزان اسيد پروسيکو نيترات آن

روش  ازگيري نيترات نيز براي اندازه و گيري مقدار پارا هيدروكسي بنزآلدهيد آزاد شدهاساس اندازه

با  وبا يكديگر مقايسه گرديد  سورگوم آمده براي ارقام مختلف به دست هايدادهاستفاده شد. اسپكتروفوتومتري 

ميزان  . بيشترينقرارگرفت ليو تحل هيمورد تجز با روش تجزيه واريانس يک طرفه SPSSاز نرم افزار استفاده از 

 Juicy Sweet ،گرم در كيلوگرم ماده خشک(ميلي 2416 ) Juicy sweet2 نيترات به ترتيب مربوط به ارقام

BMR SSH.1 (2088 و بيشترين ميزان اسيد پروسيک نيز در ارقام  ميلي )گرم در كيلوگرم ماده خشکFS one 

BMR (481 ميلي ،)گرم در كيلوگرم ماده خشکPHFS-27(408 و ميلي )گرم در كيلوگرم ماده خشک

FGCSI10 (381 مشاهده شد.ميلي )در مقايسه بين مقادير به دست آمده براي ارقام  گرم در كيلوگرم ماده خشک

مختلف و جداول موجود مصرف هيچ يک از ارقام مورد بررسي براي نشخواركنندگان حتي اگربه عنوان تنها ماده 

 .ي نيستمّخوراكي در جيره باشد س

 

 نيترات ،يا هيمواد ضد تغذاي ، علوفه سورگوم  ،کيپروس دياس كليد واژه ها :


