
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 اصفهانمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

بررسي تركيبا ت شيميايي و تخميرپذيري برخي ارقام كاه گندم در شرايط تنش و بدون تنش  عنوان پروژه: -

 خشکي

 4-38-13-92142 پروژه مصوب شماره -

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

 سيد سعيد تدين فر خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 - :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 -خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

  مجتبي زاهدي فر و داود افيوني  خانوادگي همکاران:نام و نام -

 ايستگاه تحقيقاتي كبوتر آباد اصفهانمحل اجرا :  -

 20/1/1392تاريخ شروع : -

 دو سال و شش ماه مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          57955 با شماره         12/5/99 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 



 چکیده: 
كاه تخميرپذيري چهار رقم  هايو فراسنجه هدف از انجام اين پژوهش بررسي تغييرات در تركيبات شيميايي

تعيين تنش آبي و مقايسه آن با شاهد ) گندم بدون تنش آبي( بود.  باالوند، پيشتاز، روشن و سيروان هاي با نامگندم 

براي  انجام شد. خوشه پس از جداسازيبرداشت شده در هر رقم كاه گندم هاينمونهپذيري تركيبات شيميايي و تجزيه

و واريته اثر متقابلي  بين تنش آبي نتايج نشان دادستفاده شد. ابا آرايه فاكتوريل  تصادفي كامالً طرحانجام آزمايش از 

ميزان ماده خشک ،پروتئين خام، چربي خام، الياف نامحلول در شوينده خنثي، الياف نامحلول در شوينده وجود ندارد. 

)  گرفتشرايط تنش قرار  تأثيرتحت خام ميزان خاكستر  قرار نگرفت اماتنش خشکي  تأثيرتحت اسيدي و ليگنين 

05/0>P) .بودارقام بيشتر از ساير  داريطور معنيهميزان پروتئين خام كاه رقم سيروان ب  (05/0>P در حالي كه ميزان )

ارقام ز ساير كمتر اداريطور معنيهرقم مذكور بالياف نامحلول در شوينده خنثي و الياف نامحلول در شوينده اسيدي 

تنش تيمارهاي تحت ساعت پس از تخمير در  96و  72، 24گاز حاصل از تخمير كاه در توليد (. ميزان P<05/0) بود

گاز از كاه حاصله در  توليد ( و در ساعت چهارم و ابتداي تخمير ميزانP<05/0دار بود )نسبت به عدم تنش آبي معني

در شرايط تنش بطور ( كاه توليدي bپتانسيل توليد گاز )(. همچنين P<05/0) تر از بدون تنش بودآبي پائين تنش

(. بطور كلي استفاده از رقم سيروان در شرايط تنش آبي جهت P<05/0) بدون تنش بودكاه داري باالتر از معني

 رسد.نظر ميتر بهاستفاده كاه آن در تغذيه حيوانات نسبت به ارقام ديگر مناسب

 

 

 ركيبات شيميايي، تنش خشکي، توليد گاز، كاه گندم.: تکلید واژه

 
 


