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ای زرین گیاه ای مختلف روی برخی صفات کمی و کیفی علوفههای تغذیهرژیمبررسی 

(Dracocephalum kotschyi Boissتحت تنش کم )آبی 

 
 3، علی مختصی بیدگلی2*، سید علی محمد مدرس ثانوی1علی حیدرزاده

 ترتیب دانشجو، استاد و استادیار، گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس تهران.به -3و2و1

 (5/2/1399 تاریخ پذیرش: - 15/8/1398)تاریخ دریافت:   

 چکیده
های آبیاری و کودی مختلف بر صففتاک ک ی و کیتی زریگ ایا آ آزمای ففی در  ففا  منظور ارزیابی تأثیر رژیمبه

ای کامل هصورک ا پلیت پالک و در قالب بلوکدان گا  تربیت مدرسآ بهدر مزرعه تحقیقاتی  1396-97زراعی 
شد. عامل تنش کم صادفی در  ه تکرار انجام  شدیدآ ت آبی با چهار  طح )آبیاری مطلوبآ مالیمآ متو ط و 

 هایهای اصلی و عامل  یستمدرصد آب قابل ا تتاد ( در کرک 80و  60آ 40آ 20ترتیب آبیاری بعد از تخلیه به
سیگآ ورمی ستی نیتروک شی یایی اور آ کود زی  ک پو تآ آزوک پو ت و عدم کاربردکودی با پنج  طح )کود 

کیلوارم در هکتار و  1797های فرعی قرار ارفتند. نتایج ن ففاد داد که بی ففتریگ وزد تر بر  با کود( در کرک
با کاربرد کود شففی یایی اور  و   آبی مالیم وکیلوارم در هکتار در شففرایط تنش کم 2957تود  کل با زیسففت

شرایط تنش کم ضم در تی ار آزوک پو ت در  صد ماد  خ ک قابل ه  8/57آبی متو ط با ه چنیگ بی تریگ در
د ت آمد و تنش درصد به 72/19آبی شدید با درصد تولید شد. بی تریگ درصد پروتئیگ خام در شرایط تنش کم

قرار ارفت. بی تریگ درصد قندهای محلو  در آب و الیاف نامحلو   درصد در رتبه دوم 04/18آبی متو ط با کم
شویند  خنثیآ به شرایط تنش کمدر  درصد( و  در  06/22آبی متو ط و عدم ا تتاد  از کود متو ط )ترتیب در 

شدید با کاربرد کود اور  بهشرایط تنش کم کیتیت با  ایکه عالو  بر انتخاب علوفهد ت آمد. با توجه به ایگآبی 
درصد تولید  32باالآ باید به تولید اندام هوایی منا ب نیز توجه شودآ تی ار تنش مالیم با کاربرد کود شی ییایی با 

 شود.بی تر نسبت به شاهدآ توصیه می
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ABSTRACT 
To investigate the effects of fertilizer regimes on quantitative and qualitative traits of Dracocephalum 

kotschyi Boiss, a field experiment at three replications with the Split Plate arrangement in a completely 

randomized block design was conducted in the Research Field of Tarbiat Modares University during the 

2017-18 growing season.Water deficit stress (irrigation after discharging 20 (optimal irrigation), 40 (mild 

water deficit stress), 60 (moderate water deficit stress) and 80% (severe water deficit stress) of water used 

(available water)) in the main plot and fertilizer regime (urea, nitroxin, vermicompost, azocompost and no 

fertilizer) in the subplot were studied. The results showed that the highest leaf fresh weight (1797 kg ha-1) 

and total biomass (2957 kg ha-1) were obtained by application of urea in mild water deficit stress condition 

and the highest dry matter digestibility percentage was observed in azocompost treatment in moderate water 

deficit stress condition (57.8%). The highest crude protein was produced in severe water deficit stress 

condition (19.72%) and moderate water deficit stress (18.4%), respectively.. The highest percentage of 

water soluble carbohydrate and neutral detergent fiber were obtained from no fertilizer in moderate water 

deficit stress (22.06%) and application of urea in severe water deficit stress conditions, respectively. Mild 

water deficit stress application to produce high biomass is recommended for Dracocephalum kotschyi 

Boiss. According to the results, application of urea in mild water deficit stress was selected as the best 

treatment to produce forage 32% more than control. 

Keywords: Azocompost, crude protein, forage – drug, irrigation regime, urea, vermicompost. 
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 مقدمه

ترین عوامل در کشتتت مو   یکی از مهم ،مدیریت کود

محصوالت زراعی است که بر کیفیت و کمیت تولید اثر 

ستفاده بیش از Tahmasebi et al., 2011گذارد )می (. ا

یاییاز حد  های شتتتیم جاد مشتتتک ت  ،کود عث ای با

ساختار  متعددی در بخش کشاورزی از جمله تغییر در 

های زیرزمینی و ستتتمیت عناصتتتر خاک، آلودگی آب

 ( و استفادهBehrooz et al., 2017سنگین شده است )

 و کمپوستتتتت ورمی متتادنتتد بیولوژیتت  کودهتتای از

یاز تأمین بر ع وه که دیتروکستتتین  و گیاه غذایی د

ضمین  محصوالت کیفیت ا زایش سبب باال، عملکرد ت

ست مخرب اثرات و اددشده می دداردد، هم محیطی زی

 باشند شیمیایی کودهای برای مناسبی توادند جایگزین

(Barker & Bryson, 2006 به دلیل اثرات مثبت مواد .)

خاک،  کان مهم بهره عنوانبهآلی بر  وری یکی از ار

 (. امروزهBehrooz et al., 2017) اددخاک شناخته شده

ستفاده ست کود از ا ضی در کمپو شاورزی ارا  طوربه ،ک

 بهترین عنوانبه آن از که استتتت توجه مورد عمومی

استتتتت  شتتتتده یاد عملی محیطی تدبیر زیستتتتت

(Kabirinegad et al., 2009ورمی .) کمپوست، کود آلی

 ,.Behrooz et alمناستتبی برای تح   این شتترای  )

صر غذایی و مواد تنظیم و (2017 سبی از عنا منبع منا

  استتیدها و تنظیم کننده کننده رشتتد گیاهی )هیومی

هتتا و هتتا، جیبرلینرشتتتتد گیتتاهی متتادنتتد اکستتتین

که مستتلوا ا زایش رشتتد گیاه و استتت ها( ستتیتوکنین

سیاری از محصوالت زراعی هستند )  Atiyehعملکرد ب

et al., 2002مؤثری ستتتبب  طوربهکمپوستتتت (. ورمی

شکل ساقه و تولید ا زایش  شه، ا زایش طوا  گیری ری

 ,.Srinivas et alشتتود )در علف لیمو می تودهزیستتت

تأثیر مثبتی روی بستتیاری از گیاهان معطر و  و (2017

(. آزوال ی  سرخس Anwar et al., 2005دارویی دارد )

شناور در آب  ستآبزی و  سبز  ا  –که همراه با جلب  

( به صورت همزیست زددگی Anabaena azollaeآبی )

کند و توادایی جذب دیتروژن اتمسفر و تثبیت آن را می

توادد جایگزین بستتتیار خوبی برای کودهای و می دارد

(. آزوال Yousefzadeh et al., 2011شتتیمیایی باشتتد )

                                                                                                                                                                          
1 Lamiaceae 

منبع بستتیار مهمی از عناصتتر مورد دیاز گیاهان مادند 

که اس از اضتتا ه  استتتدیتروژن،  ستتفر، اتاستتیم و ... 

ها را به تدریج در اختیار توادد آنبه خاک می نشتتتد

های (. یکی از روشPabby et al., 2003گیاه قرار دهد )

فاده از آزوال در خاک به  ،های زراعیاستتتت بدیل آن  ت

ست( و کم ست )آزوکمپو ضا ه کردن آن به  سپسپو ا

(. کودهای Yousefzadeh et al., 2011خاک استتتت )

زیستی شامل ادواع مختلف ریزجادداران آزادزی هستند 

ل از شکل غیرقاب ،که توادایی تبدیل عناصر غذای اصلی

ستی  شکل قابل دسترس در  رایندهای زی دسترس به 

های دظام( و ستتتبب گستتتترش Vessey, 2003) داردد

 (.Chen, 2006شودد )ای میریشه

دام علمی زرین با  یاه   Dracocephalum kotschyiگ

Boiss یان ناع که معموال  در می  1از تیره دع باشتتتتد 

های گرگان، مازددران، ارتفاعات کوهستتتتادی استتتتان

همدان، کرمادشتتتاه،  ارس )کوه ددا( و ارتفاعات تهران 

منان و اصتتفهان های البرز(، ارتفاعات شتتماا ستت)کوه

گودتته Mozaffarian, 2015رویتتد )می  .)D.kotschyi 

(2n=20از گوده ) ست و با های ادحصاری و بومی ایران ا

 شتتتودگیاه یا بادردجبویه ددایی شتتتناخته میدام زرین

(Mozaffarian, 2003به دلیل برداشتتت بی .) رویه این

لدهی توستتت  ا راد بومی و محدود  یاه در مرحله گ گ

یکی از گیاهان در معرض  ،اکنش جغرا یایی آنبودن ار

 بیشترین(. Abdi, 2008باشد )( ایران می2ENاد راض )

سادس در گیاه  سادس و عملکرد ا صد ا ش ، در وزن خ

بی ) ( از .Dracocephalum moldavica  Lبتتادرشتتت

کاربرد  با  یان  ناع کیلوگرم دیتروژن در  100خادواده دع

 (.Soroori et al., 2014) ه استدست آمدهکتار به

هان علو ه غذایی علو ه در مورد گیا ای اهمیت ارزش 

تنهایی به ،تعیین ماده خشتت  در گیاه. بستتیاری دارد

یابی کیفی گیاهان علو ه  ،کندای کفایت دمیبرای ارز

ای هبلکه میزان قابلیت هضم ماده خش ، کربوهیدارت

نده خنثی،  دامحلوا در شتتتوی یاف  محلوا در آب، ال

 یبر خام، الیاف دامحلوا در شوینده اسیدی  و اروتلین

و درصتتد خاکستتتر دیز از لحاب قابلیت هضتتم و میزان 

2 Endangered 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818117304437#bib17
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818117304437#bib17
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یاز می ترین باشتتتتد. یکی دیگر از مهمادرژی مورد د

نده مهم مای یت علو ه و د های کیف ترین منبع اارامتر

درژی در جیره، کربوهیتتدرات هتتای محلوا در آب ا

لیاف دامحلوا (. اColeman & Moore, 2003باشد )می

( و الیاف دامحلوا در شوینده NDF) 1در شوینده خنثی

سیدی شان ترتیببه( ADF) 2ا صرف د دهنده قابیلت م

-Contrerasد )نباشعلو ه توس  دام و قابلیت هضم می

Govea et al., 2009 محتوی الیتتاف دتتامحلوا در .)

سیدی شان ،شوینده ا سلولی در د سهم دیواره  دهنده 

طور هباشد و بشامل سلولز و لیگنین میکه  استعلو ه 

با ا زایش این شتتتاخق، قابلیت هضتتتم علو ه  ،معموا

(. کاربرد Albayrak et al., 2011کند )کاهش ایدا می

مواد آلی و کودهای زیستتتتی و شتتتیمیایی روی گیاه 

ضمی، قابلیت سورگوم علو ه شان داد که ارزش ه ای د

داری یتأثیر معن ،هضتتم ماده آلی و درصتتد خاکستتتر

ولی اروتلین ستتورگوم تحت تأثیر قرار گر ت  ،دداشتتت

(Saeid-Nejad et al., 2012.) 

به زرین گیاه در منط ه آذربایجان،  کهاینبا توجه به 

گویند و دلیل این دوع قوچ اوتی )علف گوستتفند در( می

یاه  ،گذاریدام ند برای خوردن این گ بت گوستتتف رغ

به  ،ی این گیاهاباشتتد، بررستتی صتتفات کیفی علو همی

 هکاینو از طر ی با توجه به  آیدمیدظر الزم و ضروری 

امروزه استتتتفاده از گیاهان دارویی در جیره غذایی دام 

موضتتتوع جدیدی در تکمیل  ،دارو-تحت عنوان علو ه

آید، اهمیت موضوع مورد حساب میجیره غذایی دام به

شرای  کمبود آب که  همچنین ؛شودمی بیشتربررسی 

های م اوم به ایداکردن گوده و در کشتتور حاکم استتت

ه برد کاهمیت موضوع را باالتر می ،آبیشرای  تنش کم

تح ی  دربتتاره گیتتاهتتان بومی ایران را  ،در این بتتاره

قرار دادمی لویتتت  اژوهش .توان در او ین  ثر  ،در ا ا

 ،ای بر برخی صتتفات کمیهای مختلف تغذیهستتیستتتم

ای گیاه دارویی زرین گیاه تحت شتترای  و علو هکیفی 

 آبی مورد بررسی قرار گر ت.تنش کم
 

 هامواد و روش

یت ا ت  به صتتتورت استتتپل لب و این اژوهش  قا در 

ساا زراعی بلوک سه تکرار در  صاد ی در  های کامل ت
                                                                                                                                                                          

1 Neutral detergent fiber 

در مزرعه اژوهشتتی دادشتتکده کشتتاورزی  97-1396

غرب  کیلومتری 17واقع در  ،دادشتتتگاه تربیت مدرس

دقی ه  74درجه و  35با مختصتتتات جغرا یایی  ،تهران

دقی ه طوا شتترقی با  16درجه و  51عرض شتتمالی و 

. عامل تنش شتتدمتر از ستتطد دریا اجرا  1275ارتفاع 

آبیاری بعد از  ،آبی با چهار ستتتطد )آبیاری مطلوبکم

 ،آبیاری م یم ؛درصتتتد آب قابل استتتتفاده 20تخلیه 

 ؛درصتتتد آب قابل استتتتفاده 40آبیاری بعد از تخلیه 

درصتتتد آب  60آبیاری بعد از تخلیه  ،آبیاری متوستتت 

شدید ستفاده و آبیاری   80آبیاری بعد از تخلیه  ،قابل ا

های اصتتلی و عامل درصتتد آب قابل استتتفاده( در کرت

ستم شیمیایی اوره، سی سطد )کود  های کودی با انج 

 کمپوست، آزوکمپوستکود زیستی دیتروکسین، ورمی

عد کاربرد کود( در کرتو  ند. م  های  رعی قرار گر ت

های  یزیکی و شتتیمیایی ویژگی ،قبل از ادجام آزمایش

  30ختتاک محتتل آزمتتایش در دو عم  صتتتفر تتتا 

متری تعیین شتتتد ستتتادتی 60تا  30متری و ستتتادتی

 (.1)جدوا 

م دار کاربرد از هر دوع کود با توجه به دیاز کودی زرین 

کمپوستتتت و لی ورمیگیاه محاستتتبه شتتتد. کودهای آ

 دد وآزوکمپوستتت قبل از کاشتتت با خاک مخلو  شتتد

صرف کودهای ورمی ست میزان م ست و آزوکمپو کمپو

درصد برای  54/30بر اساس میزان آزادسازی دیتروژن )

درصد برای آزوکمپوست( در  40/31کمپوست و ورمی

با توجه به خصتتوصتتیات دیتروژن و طوا  صتتل زراعی 

و شتتتد جداگاده برآورد  طوربهموجود در کودهای آلی 

اژوهش ین  گرم  31476 ،برای مصتتترف در ا لو ی ک

هکتتتار و ورمی لوگرم  20276کمپوستتتتت در  ی ک

آزوکمپوست در هکتار تعیین شد. خصوصیات کودهای 

جدوا ورمی بل  2کمپوستتتت و آزوکمپوستتتت در  قا

کود زیستتتی دیتروکستتین با توجه به  .مشتتاهده استتت

سازدده آن ) ناوری شرکت  صیه  سیا( تو ستی مهر آ  زی

هنگام کاشتتت دشتتاها،  استتتفاده شتتد، به این ترتیب که

لیتر  10ریشه دشاها به محلوا دیتروکسین )دو لیتر در 

شددد. همچنین  شت  شته و ک سایه آغ  کاربردآب( در 

دیتروژن به روش شیمیایی به  رم اوره به صورت سرک 

2 Acid Detergent Fiber 
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 ،دهی، شتتروع گلدهی و گلدهیو در ستته مرحله ستتاقه

درصتتتد کل دیتروژن صتتتورت  25و  50، 25 ترتیببه

 گر ت. 

 
 

 خصوصیات  یزیکی و شیمیایی خاک مزرعه -1 جدوا
Table 1. Farm soil physicochemical properties 

PWP 

(%) 

FC 

(%) 
Organic 
matter 

(%) 

Organic 
carbon 

(%) 

K 

)1-(mgkg  
P 

)1-(mgkg  N (%) EC 

)1-(dSm pH soil texture Sand 

(%) 
Silt 

(%) 
Clay 

(%) 

Depth 

of soil 

5.5 11.4 1.77 0.68 440 29.4 0.063 0.97 7.91 sandy loam 82 24 5 0-30 

6 12.5 0.51 0.41 407 45.9 0.044 1.63 7.95 sandy loam 82 24 5 30-60 

 
 آزوکمپوستکمپوست و خصوصیات ورمی -2جدوا 

Table 2. Vermicompost and Azocompost properties 
Organic 
fertilizers 

EC 
dS m-1 

C:N C 
(%) 

pH Mn 
(mg 

kg-1) 

Cu 
(mg 

kg-1) 

Zn 
(mg 

kg-1) 

Fe 
(mg 

kg-1) 

K 
(%) 

P 
(%) 

N 
(%) 

Vermicompost 2.25 22.30 31.00 7.97 574 40.9 164 7445 1.45 1.46 1.39 

Azocompost 3.1 14 21.45 4.7 274 26.6 34.5 8920 2.37 0.57 1.51 

 

ستتتازی زمین با اجرای عملیات شتتتخم، مراحل آماده

س  سطید و ایجاد زدی برای خردکردن کلوخهدی ها، ت

جوی و اشتتته توستت   اروبر قبل از کشتتت در استتفند 

کشتتتت به  و ادجام شتتتد 1397و  روردین ماه  1396

کاری بودصتتتورت دشتتتت های  ،. برای این منظورا بذر

ستته ماه قبل از ادت اا  ،گیاه اکوتیپ  ریدودشتتهرزرین

شد شاء به مزرعه خریداری  شکده  ددد و در گلخاده داد

به تعداد کا ی در  ،کشتتاورزی دادشتتگاه تربیت مدرس

درصتتتد ایت ماس  20درصتتتد کوکوایت و  80محی  

 متر و عرض سه ،ایشیکاشته شددد. طوا هر واحد آزم

متر و ستتتادتی 50  اصتتتله بین ردیف بود ومتر  دو آن،

صله روی ردیف شد. سادتی 25ها  ا متر در دظر گر ته 

ساا  شت ماه  شاها در اردیبه شت د در مزرعه  1397ک

جلوگیری از تداخل تیمارهای  منظوربه .صتتورت گر ت

ای به  اصتتله ،آزمایشتتی و ستتایر مراحل اجرای آزمایش

های اصتتتلی و ی  ها و کرتمتر بین بلوک 5/1زه اددا

 ای و. آبیاری به صورت قطرهشدها لحاب متر بین کرت

مبارزه با  با استتتتفاده از دوارهای آبیاری ادجام گر ت.

وستتیله وجین کن و با دستتت در طوا هرز بههایعلف

صل زراعی ادجام  شاها  شد و  ست رار کامل د اس از ا

های آبیاری اعماا شتتتد. برای )هشتتتت برگی(، تیمار

یاری به شتتتده  ،تعیین ستتتطوخ مختلف آب از رواب  ارا

                                                                                                                                                                          
1 Time-Domain Reflectometer 
2 Near Infrared Spectroscopy 

استتتفاده شتتد در  Behera and Panda(2009) توستت  

بندی آبیاری بر استتاس درصتتد این روش، بردامه زمان

تخلیه آب خاک در منط ه ریشه است. م دار آب خاک 

سنجی زمادی  ستگاه ادعکاس  ستفاده از د  TDR)1(با ا

ن های کالیبراسیوشده تعیین و از منحنی گفته در عم 

رطوبتی خاک برای تعیین رابطه بین م دار عددی ارابه 

شتتده توستت  دستتتگاه و م دار حجمی رطوبت خاک 

 استفاده شد.

منظور بررستتتی علمی تأثیر تیمارهای اعماا شتتتده، به

برداشتتتت دهایی در گلدهی کامل ادجام گر ت. بدین 

 ومتری سطد خاک ه انج سادتیها از  اصلبوته ،منظور

ای یه اددازه ی  متر مربع با رعایت حذف اثر حاشتتتیه

گیری صفات مورد بررسی به و جهت اددازه ددبر شدکف

. بعد از برداشتتت، عملکرد تر یا تندآزمایشتتگاه ادت اا 

ها سایه سپس دموده و گیری شدهای هوایی اددازهاددام

شددد. در محله بعدی ش   شده هادموده ،خ ش   ی خ

گیری صتفات و برای اددازهشتددد کامل آستیاب  طوربه

ها ای به آزمایشگاه مؤسسه تح ی ات جنگلکیفی علو ه

شددد. اددازه ستفاده از و مراتع منت ل  صفات با ا گیری 

( و با روش 2NIRدستتتگاه طیف ستتنجی مادون قرمز )

ادجام گر ت.  Jafari et al. (2003)ارابه شتتده توستت  

شامل ای اددازه هصفات علو ستگاه  شده با این د گیری 
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(، درصتتد 1DMDدرصتتد ماده خشتت  قابل هضتتم )

(، درصتتد اروتلین خام 2WSCقندهای محلوا در آب )

(3CP درصتتد دیواره ستتلولی منهای همی ستتلولز یا ،)

(، 4ADFدرصتتد الیاف دامحلوا در شتتودده استتیدی )

( و 6CF(، درصد  یبر خام )ASH) 5درصد خاکستر کل

 ( بود.7NDFالیاف دامحلوا در شوینده خنثی ) درصد

روش تجزیه  بر استتتاس ،هاداده لیتحل و هیتجزبرای 

و برای    8SAS (version 9.3)از بردامه آماری  ،واریادس

استفاده شد و  Excel  13.0ترسیم دمودارها از درم ا زار

سه میادگین صفات همچنین م ای س موردهای  ه ی ببرر

صد ادجام  در 9LSDروش آزمون  سطد احتماا انج در

 گر ت.

 

 نتایج و بحث

 وزن تر برگ، ساقه و کل

دتایج جدوا تجزیه واریادس دشان داد که وزن تر برگ، 

های تحت تأثیر کاربرد رژیم، ستتتاقه و کل زرین گیاه

آبی در ستتطد احتماا ی  کودی در شتترای  تنش کم

علت عدم وجود تفاوت  (.3درصتتتد قرار گر ت )جدوا 

توان به تأثیر ت ریبا  در دستتتبت برگ به ستتتاقه را می

یکنواخت تنش اعماا شتتتده بر تجمع ماده خشتتت  و 

های هوایی گیاه دستتتبت داد. مکاهش وزن در کلیه اددا

یادگین برهمکنش رژیم کودی و  جدوا م ایستتتته م

شان داد که رژیم ا وزن تر برگ ب بیشترینهای آبیاری د

در شتتترای  تنش م یم و با  ،گرم در هکتارکیلو 1797

 (4آمد )جدوا دستتتتبهکاربرد کود شتتتیمیایی اوره 

وزن تر ساقه برگ از تیمارهای کود شیمیایی  وبیشترین

در شرای  تنش م یم و کاربرد کود زیستی دیتروکسین 

 1050و  1161با  ترتیببهدر شتتترای  تنش شتتتدید 

در بررستتتی (. 4کیلوگرم در هکتار تولید شتتتد )جدوا 

 ،جدوا م ایسه میادگین برهمکنش عوامل مورد بررسی

شرای   شیمیایی اوره در  شد که کاربرد کود  شاهده  م

کیلوگرم  2957 تودهزیستآبی م یم با میزان تنش کم

 )جدوا را تولید کردوزن تر کل  ، بیشتتتتریندر هکتار

                                                                                                                                                                          
1 Dry Matter Digestibility 
2 Water Soluble Carbohydrates 
3 Crude Protein 
4 Acid Detergent Fiber 
5 Total ASH 

4 .) 

 ،وزن تر کتتل در گیتتاهتتان دارویی کتتهاینبتته دلیتتل 

باید  ن، بنابرایتی با عملکرد اسادس دارددهمبستگی مثب

له اوا  ید ،در مرح هدف بیش تودهزیستتتتتتول با  تر 

گیرد  ب قرار  ظر  قتصتتتتادی متتدد کرد ا مل ع یش  ا زا

(Ramezan & Abbaszadeh, 2016 زرین گیاه برای .)

 ااسخ مثبتی به شرای  تنش توده،زیستتولید حداکثر 

در  ،دشتتتوکه مشتتتاهده میگودههمان و دهدم یم می

عملکرد باالتری دستتبت به  ،آبی م یمشتترای  تنش کم

و دستتبت به شتترای   داشتتتشتترای  آبیاری مطلوب 

کیلوگرم در هکتار( وزن تر  210درصتتتد ) 12 ،مطلوب

جدوا کل بیش ید کرد ) ید 4تری تول (. ا زایش تول

کاربرد کود  تودهزیستتتتت در شتتترای  تنش م یم و 

سین را می ستروان به تشیمیایی اوره و دیتروک  سدر د

طه  جاد راب یاه و ای بودن اوره در شتتترای  رشتتتدی گ

 تثبیت دیتروژن به ،همزیستتتی دیتروکستتین و در ادامه

سترس  سیله آن و در اختیار قرار دادن دیتروژن در د و

گیاه دسبت داد. جدوا همبستگی صفات مورد آزمایش 

ساقه با وزن تر برگ ) شان داد که وزن تر  ( **r=0.63د

با **r=0.82کل ) و وزن تر ( و همچنین وزن تر برگ 

داری ( همبستگی مثبت و معنی**r=0.80وزن تر کل )

 (.5جدوا ) داشترا 

 ماده خشک قابل هضم 

های برهمکنش رژیم ،جدوا تجزیه واریادس بر استتاس

داری در ستتتطد تتتأثیر معنی ،آبیکودی و تنش کم

احتماا انج درصد روی ماده خش  قابل هضم داشتند 

(. جدوا م ایستتته میادگین اثر مت ایل رژیم 3وا )جد

د درصتت بیشتتترینآبی دشتتان داد که کودی با تنش کم

در تیمار آزوکمپوستتتت در  ،ماده خشتتت  قابل هضتتتم

شد  8/57آبی متوس  با شرای  تنش کم صد تولید  در

(. ا زایش درصتد ماده خشت  قابل هضتم به 4)جدوا 

ها و دستتبت محتویات داخل ستتلوا مادند کربوهیدرات

های محلوا که قابلیت هضتتتم باالیی داردد، به اروتلین

دیواره ستتتلولی بستتتتگی دارد و عوامل محیطی مادند 

6 Crude fiber 
7 Neutral detergent fiber 
8 Statistical Analysis System 
9 Least Significant Difference 
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دد  تأثیر دار یت هضتتتم  قابل خاک و ... بر  ما،  تنش، د

(Mehdinejad et al., 2017 .)ا زایش درصتتد  ابراینبن

توان به جذب عناصتتر ماده خشتت  قابل هضتتم را می

صورت تغذیه یا ست و در دتیجه آن  غذایی در  آزوکمپو

های محلوا و ا زایش اروتلین در ا زایش کربوهیدارت

آبی متوستت  دستتبت داد که با دتایج شتترای  تنش کم

Fateh et al. (2008  مطابفت دارد. درصد ماده خش )

ضم سیدی ) ،قابل ه شوینده ا -=rبا الیاف دامحلوا در 

همبستتتتگی معنی ،(**r=-0.59( و  یبر خام )**0.95

دامحلوا در درحالی داشتتتت،دار و منفی  یاف  با ال که 

دار و همبستتتتگی معنی ،(**r=0.35شتتتوینده خنثی )

 .Ward et al( که با دتایج 5جدوا مثبت دشتتتان داد )

 مطاب ت دارد. (2001)

 
 آبیهای کودی و تنش کمرژیمتجزیه واریادس برخی از صفات زرین گیاه، تحت تأثیر  -3جدوا 

Table 3. Variance analysis of some Dracocephalum kotschyi Boiss traits affected by fertilizer and water 

deficit stress. 

S.O.V 

 

d.f 
 

Mean squares 

Leaf 

fresh 

weight 

Stem fresh 

weight 
Total 

biomass 

Leaf to 

stem 
Digestible 

dry matter Ash 
Crude 

fiber 

Crude 

protein 

Acid 

detergent 

fiber 

Water soluble 

carbohydrate 

Neutral 

detergent 

fiber 

Block 2 165416 37102 679546 0.077 57.27 0.129 39.13 5.29 15.44 4.77 20.05 

Water deficit 
stress (S) 

3 312483** 124674** 814119** 0.048ns 178.19** 0.873** 115.47** 48.21** 37.60* 103.14** 57.21** 

Main error 6 65026 12785 45448 0.209 145.12 0.279 16.27 1.38 45.68 17.86 2.27 

Fertilizer 

regimes (F) 
4 395656** 174438** 891609** 0.067ns 53.03ns 0.275ns 10.57ns 2.40ns 14.83ns 9.47** 10.85ns 

S*F 12 201138** 78177** 641969** 0.047ns 80.03* 0.452* 18.64* 2.32ns 34.44* 5.73** 15.60** 

Error 32 24950 9099 50716 0.077 35.97 0.163 8.38 1.13 12.53 1.47 5.09 

C.V )%(  17.02 14.24 13.54 18.57 11.71 4.43 11.21 6.08 11.77 6.83 4.97 

ns  ،باشد.دار بودن در سطد احتماا انج و ی  درصد میعدم معنی داری و معنی : به ترتیب دشادگر٭٭ و ٭ 
ns, * and **: non significant and significant  at 5%  and 1% of probability levels, respectively. 

 

 خاکستر کل

یهبرهمکنش رژیم غذ تأثیر  ،آبیای و تنش کمهای ت

داری روی خاکستتتتر کل در ستتتطد احتماا انج معنی

(. جدوا م ایستتته میادگین 3)جدوا  داشتتتتدرصتتتد 

که برهمکنش رژیم کودی و تنش کم آبی دشتتتان داد 

شرای  تنش کم ستر کل در  صد خاک شدید با در آبی 

 ،درصد خاکستر 10کاربرد اوره و عدم استفاده از کود با 

با تیمارهای کاربرد  از ستتتایر تیمارها بود و بیشتتتتربی

شرای  آبیاری  ستفاده از کود در  ست و بدون ا آزوکمپو

شت )جدوا مطلوب اخت ف معنی (. ا زایش 4داری ددا

خاکستر در شرای  آبیاری مطلوب و استفاده از سیستم 

دلیل استتتفاده بهتر از توادد بهکودی آزوکمپوستتت می

ای باشتتتد که با ا زایش جذب منابع محیطی و تغذیه

ستر  ا زایش می صد خاک صر غذایی، در یابد. جدوا عنا

ستر  شان داد که خاک سی د صفات مورد برر ستگی  همب

نده خنثی دامحلوا در شتتتوی یاف  فت ال با صتتت  ،کل 

 داشتتتت( **r=0.39داری )همبستتتتگی مثبت و معنی

ستر کهاین(. با توجه به 5جدوا ) صد خاک در واقع  ،در

با  یادگر م دار مواد معددی موجود در  های گیاهی تب

ست، بنابراین شرای  تنش کم ا جذب این مواد  ،آبیدر 

 یابد.توس  ریشه کاهش می

 فیبر خام

های کودی و جدوا تجزیه واریادس دشتتان داد که رژیم

آبی توادستتتند  یبر خام را در ستتطد احتماا تنش کم

صد تحت تأثیر قرار  شترین(. 3)جدوا  دهندانج در  بی

کمپوستتتت در از تیمار کاربرد ورمی ،درصتتتد  یبر خام

آمد  دستبهدرصد  5/31آبی م یم با شرای  تنش کم

(. جدوا همبستتتگی صتتفات مورد بررستتی 4)جدوا 

(، **r=-0.65دشان داددد که  یبر خام با اروتلین خام )

ضم ) ش  قابل ه ( و الیاف دامحلوا **r=-0.59ماده خ

سیدی شوینده ا ستگی منفی و  ،(**r=-0.46) در  همب

اما با الیاف دامحلوا در شتتتوینده  داشتتتت،داری معنی

داری دشان همبستگی مثبت معنی ،(**r=0.67خنثی )

که از آن(. 5جدوا داد ) مل مواد جا  خام شتتتا  یبر 

سلولز غیرقابل هضم علو ه مادند لیگنین، سلولز و همی

و ه ، باالبودن آن ستتبب کاهش محتوی ادرژی علاستتت

(. باالبودن درصد  یبر خام Saha et al., 2010) شودمی

در گیاهان در شتتترای  تنش، به دلیل کاهش ستتتاخته 
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(.Kramer, 1983) استشدن دیواره سلولی 
 

 آبیهای کودی و تنش کمم ایسه میادگین برخی از صفات زرین گیاه تحت تأثیر برهمکنش رژیم -4جدوا 
Table 4. Mean comparison of some Dracocephalum kotschyi Boiss traits affected by interaction of 

fertilizer regimes and water deficit stress 

 Treatments 

Leaf fresh 
weight 

Stem fresh 
weight 

Total 
biomass 

Digestible dry 
matter Ash Crude 

fiber 

(kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) (%) (%) (%) 

O
p

ti
m

al
 i

rr
ig

at
io

n
 

Urea  840 e-i 744 b-d 1488 g-h 57.8 ab 9.3 bc 25.2 c-e 

Nitroxin 1001 c-f 863 b 2012 b-d 56.4 a-d 9.3 bc 26.3 c-e 

Vermicompos
t 1032 c-e 614 c-f 1646 d-f 55.8 a-e 8.8 cd 28.3 a-c 

Azocompost 655 i-j 491 fg 1197 g-i 54.9 a-e 9.6 ab 27.2 a-d 

No fertilizer 1238 bc 616 c-f 2240 bc 56.8 a-c 9.4 a-c 26.2 c-e 

       

M
il

d
 w

at
er

 d
ef

ic
it

 s
tr

es
s 

Urea  1797 a 1161 a 2957 a 49.7 a-e 9.1 bc 30.8 ab 

Nitroxin 
1110 b-d 682 c-e 1902 cd 46.8 d-f 

9.0 b-
d 

28.0 a-d 

Vermicompos

t 997 c-f 841 b 2157 bc 46.4 ef 9.0 c-d 31.5 a 

Azocompost 
671 h-j 532 f-g 1142 hi 47.1 c-f 

9.1 b-

d 
28.9 a-c 

No fertilizer 907 d-h 566 e-g 1473 f-h 56.8 a-d 8.4 d 27.7 a-d 

       

M
o
d

er
at

e 
w

at
er

 d
ef

ic
it

 s
tr

es
s Urea 903 d-h 409 g 1040 i 46.9 c-e 8.9 cd 24.4 c-e 

Nitroxin 
832 e-h 636 c-f 1403 f-i 38.0 f 

9.0 b-

d 
27.9 a-d 

Vermicompos
t 734 g-j 584 ef 1497 f-h 58.0 a 8.9 c-d 21.7 ef 

Azocompost 
739 f-j 512 fg 1393 f-i 58.7 a 

9.1 b-

d 
17.6 f 

No fertilizer 520 j 583 ef 1478 f-h 46.9 c-f 8.7 cd 25.8 c-e 

       

S
ev

er
e 

w
at

er
 d

ef
ic

it
 

st
re

ss
 

Urea  1040 c-e 770 cb 1894 c-e 48.8 a-e 10.0 a 25.1 c-e 

Nitroxin 1331 b 1050 a 2381 b 49.5 a-e 9.1 bc 21.8 ef 

Vermicompos

t  590 ij 599 d-f 1279 f-i 48.9 a-e 
8.9 b-

d 
25.3 c-e 

Azocompost  701 g-j 540 e-g 1153 g-i 47.9 b-f 8.9 cd 23.4 de 

No fertilizer 920 d-g 605 d-f 1525 e-g 51.6 a-e 10.0 a 23.2 de 

 داری در سطد احتماا ی  درصد دشان دداردد.های دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنیمیادگین
Means with the same letters in the same column are not significantly different at the 1 % of probability level. 

 

 پروتئین خام

آبی و اثر اصتتلی های کودی و تنش کماثر مت ایل رژیم

ستند اروتلین خام زرین گیاه را تحت  رژیم کودی دتواد

که اثر اصتتلی تنش (، درحالی3)جدوا  دهندتأثیر قرار 

اروتلین خام  بر آبی در ستتطد احتماا ی  درصتتدکم

شترین(. 3)جدوا  دار بودمعنی صد اروتلین خام  بی در

 دستبهدرصد  72/19آبی شدید با در شرای  تنش کم

درصد  04/18آبی متوس  با ( و تنش کم1آمد )شکل 

(. رگرستتیون خطی 1در رتبه دوم قرار گر ت )شتتکل 

که با کاهش  دادآبی دشتتتان ستتتطوخ مختلف تنش کم

کاهش بل  20میزان آب مصتتتر ی ) قا درصتتتدی آب 

درصد به درصد  27/1 ،استفاده گیاه در هر سطد تنش(

(. 1اروتلین خام گیاه زرین گیاه اضتتا ه شتتد )شتتکل 

دار اروتلین خام با  یبر خام همبستتتگی منفی و معنی

(r=-0.65** نده خنثی دامحلوا در شتتتوی یاف  با ال ( و 

 داشتتتت( **r=0.62اری )دهمبستتتتگی مثبت و معنی

صد اروتلین در 5جدوا ) شان داددد که در (. مح  ان د

آبی دستتبت به شتترای  آبیاری شتترای  دیم و تنش کم
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یدا می ند )مطلوب ا زایش ا  ,.Weichenthal et alک

2004; Ortega-Ochoa, 2005آبی (. زمادی که تنش کم

و جذب  یابدمیشتتتدت تنفس ا زایش  ،ا تداتفاق می

های کرین در دتیجه هیدرات کند،میهش ایدا مواد کا

 یابدو اروتلین ا زایش می شتتوددمیذخیره شتتده کم 

(Normohamadi et al., 2000 ایتتن دتتتتتایتتج بتتا .)

 & Berenger و Nielsen et al. (2006)های اژوهش

Faci (2000) .مطاب ت دارد 

 
داری در سطد احتماا ی  درصد بی روی اروتلین خام )حروف مشترک دشان از عدم اخت ف معنیآتأثیر تنش کم -1شکل 

 باشد(می
Figure 1. Effect of water deficit stress on crude protein (similar letters indicate non significant differences 

at 1% of probability level). 
 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

سیدی ) شوینده ا تحت تأثیر  ،(ADFالیاف دامحلوا در 

آبی در سطد احتماا برهمکنش رژیم کودی و تنش کم

(. م ایستتته میادگین 3انج درصتتتد قرار گر ت )جدوا 

 دادآبی دشتتتان های کودی و تنش کمبرهمکنش رژیم

 ،درصد الیاف دامحلوا در شوینده اسیدی بیشترینکه 

شرای  تنش کم سین در  ساز کاربرد دیتروک   آبی متو

اما با کاربرد دیتروکستتین،  ،آمد دستتتبهدرصتتد(  37)

شرای  تنش کمورمی ست در  ست و آزوکمپو ی آبکمپو

ست در م یم و کاربرد اوره، ورمی ست و آزوکمپو کمپو

ری تفاوت از لحاب آما ،آبی شتتتدیدشتتترای  تنش کم

(. جدوا ضرایب همبستگی 2)شکل  دداشتداری معنی

 ،که الیاف دامحلوا در شوینده اسیدی دادصفات دشان 

ستگی معنی صفت ماده خش  قابل همب دار و منفی با 

ستگی مثبت و معنی**r=-0.95هضم ) داری با ( و همب

( و  یبر خام **r=0.28صفات قندهای محلوا در آب )

(r=0.67** )(5دوا ج) داشت. 

 قندهای محلول در آب

های  بر آبیبرهمکنش رژیم کودی و تنش کماثر  ند ق

محلوا در آب در ستتتطد احتماا ی  درصتتتد تحت 

(. م ایستتته میادگین برهمکنش 3)جدوا  دار بودمعنی

 بیشتتتترینآبی دشتتتان داد که رژیم کودی و تنش کم

از عدم استتتفاده از کود  ،درصتتد قندهای محلوا در آب

درصتتتد(  06/22آبی متوستتت  )در شتتترای  تنش کم

که با تیمارهای استفاده درحالی ،(3آمد )شکل  دستبه

از کود شتتیمیایی اوره و کود زیستتتی دیتروکستتین در 

آبی متوستت  و کاربرد کود زیستتتی شتترای  تنش کم

 از لحاب ،آبی م یمدیتروکستتتین در شتتترای  تنش کم

 (.3)شکل  دداشتداری معنیآماری تفاوت 
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آبی روی الیاف دامحلوا در شوینده اسیدی )حروف مشترک ای با تنش کمهای تغذیهتأثیر برهمکنش رژیم -2شکل 

 باشد(دار در سطد احتماا انج درصد میدهنده عدم اخت ف معنیدشان
Figure 2. Interaction effect of fertilizers regimes and water deficit stress on acid detergent fiber (similar 

letters indicate non significant differences at 5% of probability level). 
 

 ضرایب همبستگی بین صفات موردبررسی  -5جدوا 

Table 5. Correlation coefficients between studied traits. 

 دار در سطوخ انج و ی  درصد.و **: معنی  *
* and **: significant correlation in 5% and !5 of probability levels. 

 

آبی در بررستتتی اثر اصتتتلی ستتتطوخ مختلف تنش کم

از  ،مشتتتاهده شتتتد که درصتتتد قندهای محلوا در آب

آبی متوستتت  رو به ا زایش آبیاری مطلوب تا تنش کم

صد به 51/15که از یطوربه ،بود صد در  48/20 در در

شکل  سید ) س  ر اما با ا زایش  ،(3شرای  تنش متو

میزان درصتتتد  ،آبی شتتتدیدستتتطد تنش به تنش کم

به دظر  یدا کرد و  کاهش ا های محلوا در آب  ند ق

سد می سطوخ باالی تنشکه ر ه توادایی م ابل ،گیاه در 

با شتتترای  تنش را دداشتتتت. قندهای محلوا در آب با 

ند دامحلوا در شتتتوی یاف  یدی )ال  ،(**r=0.28ه استتت

دامحلوا در همبستتتتگی مثبت و معنی یاف  با ال دار و 

نده خنثی ) ( همبستتتتگی منفی و **r=-0.49شتتتوی

(. گیاهان برای سازگاری به 5جدوا ) داشتداری معنی

هتتای  یزیولوژیکی، اتتاستتتخ ،آبیشتتترای  تنش کم

دهنتتد بیوشتتتیمیتتایی و مور ولوژیکی مختلفی می

(Farooq et al., 2009; Mirzaee et al., 2013 در .)

 ،های محلوا در آبا زایش کربوهیدرات ،شتترای  تنش

های برگ، حفاظت غشای باعث حفظ تورژسادس سلوا

یب اروتلین بازداری از تخر  ؛شتتتودها میستتتلولی و 

از مرگ  ،همچنین از طری  تأمین ادرژی مورد دیاز گیاه

(. Xue et al., 2008کنتتد )می جلوگیریحتمی آن 

در  ،های محلواشتتتده استتتت که کربوهیدرات گزارش
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Urea Nitroxin Vermicompost Azocompost No fertilizer

Traits A B C D E F G H I J K 

Total biomass (A) 1.00           

Leaf fresh weight (B) 0.80** 1.00          

Stem fresh weight (C) 0.82** 0.63** 1.00         

Leaf to stem (D) -0.02 -0.04 -0.12 1.00        

Crude protein (E) -0.05 -0.02 0.04 -0.09 1.00       

Digestible dry matter (F) 0.08 0.05 0.02 0.05 0.01 1.00      
Acid detergent fiber (G) -0.05 -0.05 0.04 -0.07 -0.04 -0.95** 1.00     

Water soluble carbohydrate (H) -0.18 -0.06 -0.24 0.12 -0.18 -0.43** 0.28* 1.00    

Ash (I) 0.08 0.13 0.07 -0.29* 0.35** 0.08 0.02 -0.07 1.00   

Crude fiber (J) 0.15 0.14 0.12 0.09 -0.65** -0.59** 0.67** 0.22 -0.18 1.00  

Neutral detergent fiber (K) 0.05 -0.01 0.17 -0.04 0.62** 0.35** -0.19 -0.49** 0.39** -0.46** 1.00 
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و  دارددها حفاظتی د ش تنظیم استتتمزی و مکادیستتتم

های محلوا در شتتترای  تنش خشتتتکی ا زایش  ند ق

(.یکی از ستتتازوکارهای Kamali et al., 2012یابد )می

آبی از خود بروز ستتتازگاری که گیاه در برابر تنش کم

اد باشتتتد که با تجمع مودهد، تنظیم استتتمزی میمی

هتتا در ستتتبتتب حفظ تورژستتتتادس ستتتلوا ،محلوا

 ها د شباشتتد. کربوهیدراتهای اایین آب میاتادستتیل

به همین  ؛کننداصتتتلی را در تنظیم استتتمزی بازی می

م تتدار  ،آبی در گیتتاهدلیتتل در شتتترای  تنش کم

شتتتد. ااستتتخ گیاهان به تنش  بیشتتتترها کربوهیدرات

شکی ستگی  ،خ شدت، مدت و مرحله وقوع تنش ب به 

 ،(. در سطوخ باالتر تنش Barnabas et al., 2008ارد )د

سلولی باالتر می  رود و در دتیجهاحتماا تخریب دیواره 

های محلوا در آب توان شتتاهد کاهش کربوهیدراتمی

نابراینشتتتتد.  یدرات ب های محلوا در آب در کربوه

کاهش ایدا کرد که با دتایج  ،های باالتر تنششتتتدت

Faroog et al. (2009 ) .مطاب ت داشت 

 
دهنده عدم های محلوا در آب )حروف مشترک، دشانآبی روی کربوهیدراتای و تنش کمهای تغذیهبرهمکنش رژیم 3شکل 

 باشند(دار در سطد احتماا ی  درصد میاخت ف معنی
Figure 3. Interaction effect of fertilizer regimes and water deficit stress on water soluble carbohydrate 

(similar letters indicate non significant differences at 1% of probability level). 
 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

( که در واقع NDFلوا در شتتتوینده خنثی )الیاف دامح

سلولی می صرف علو ه همان دیواره  سیل م شد، اتاد با

که توستتت  دام را دشتتتتان می یاهی  هد و گ  NDFد

شته تری اایین شددا شخوراک ،با ستتر برای دام خو  ا

(Contreras et al., 2009 .) جدوا تجزیه بر استتتاس

یر تأثتحت  ،الیاف دامحلوا در شتتوینده خنثی ،واریادس

آبی در سطد احتماا برهمکنش رژیم کودی و تنش کم

(. م ایستتته میادگین 3ی  درصتتتد قرار گر ت )جدوا 

 که دادآبی دشتتتان برهمکنش رژیم کودی با تنش کم

از  ،درصتتد الیاف دامحلوا در شتتوینده خنثی بیشتتترین

شرای  تنش کم  تدسبهآبی شدید کاربرد کود اوره در 

کل  مد )شتتت ما ،(4آ با تی ما  های دیتروکستتتین، ا ر

کمپوستتتت و عدم کاربرد کود در شتتترای  تنش ورمی

 آبی متوس کمپوست در شرای  تنش کممشابه، ورمی

تفتتاوت  ،و کتتاربرد اوره در شتتترای  آبیتتاری مطلوب

شتداری معنی به  ،ترین درصد الیاف(. کم4)شکل  ددا

سین تیمارهای ورمی ست و دیتروک ست، آزوکمپو کمپو

شرای  تنش کم ست و در  شدید و کابرد آزوکمپو آبی 

تعل  عدم استتتفاده از کود در شتترای  آبیاری مطلوب 

 ،آزوکمپوستتتکه د ستتردظر می(. به4)شتتکل  داشتتت

آبی شتتدید را تا حدودی کاهش داده شتترای  تنش کم
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تری اایین NDF ،جههتا گیاه بتوادد در شرای  موااست 

دهنده خوشخوراکی دشان NDF ناایین بود ؛تولید کند

باشد. همچنین در بررسی سطوخ محتلف تنش گیاه می

 تربیشآبی که هر چه سطد تنش کم شدآبی مشاهد کم

یاه در معرض شتتترای  کم بود قرار  بیشتتتتریآبی و گ

شوینده خنثی دیز باال  ،گر ت صد الیاف دامحلوا در  در

به دلیل  ،(. در شتتترای  آبیاری مطلوب4کل ر ت )شتتت

سلوا شدن  سلواآبدار  سترش   ترها کمها، تکامل و گ

 ،که دتیجه آن یا تکاهش  ADFو  NDFشتد و م دار 

یت علو ه می دامحلوا در ا زایش کیف یاف  باشتتتد. ال

نده خنثی بت و معنی ،شتتتوی با همبستتتتگی مث داری 

 (، ماده خشتتت  قابل هضتتتم**r=0.62اروتلین خام )

(r=0.35**( و خاکستر کل )r=0.39** )،ولی با  داشت

-=r( و  یبر خام )**r=-0.49قندهای محلوا در آب )

ستگی منفی و معنی ،(**0.46 شاهده همب  شدداری م

(.5جدوا )
 

 
عدم دهنده آبی روی الیاف دامحلوا در شوینده خنثی )حروف مشترک، دشانای و تنش کمهای تغذیهبرهمکنش رژیم -4شکل 

 باشد(دار در سطد احتماا ی  درصد میاخت ف معنی
Figure 4. Interaction effect of fertilizer regimes and water deficit stress on neutral detergent fiber (similar 

letters indicate non significant differences at 1% of probability level). 
 

 گیری کلینتیجه

تایج این اژوهش دشتتتان داد که زرین گیاه یل به ،د دل

توادد درصتتتد اروتلین خام می 20داشتتتتن دزدی  به 

سبی  مکمل در جیره غذایی دام قرار  عنوانبهگزینه منا

درصد ماده خش  قابل هضم از کاربرد  بیشترین. باشد

 8/57آبی متوستت  )کم  تنشآزوکمپوستتت در شتترای

دست آمد و درصد قندهای محلوا در آب در درصد( به

ستم سی سین و های تغذیهتیمارهایی با  ای اوره، دیتروک

شرای  تنش کم ستفاده از کود در  س  و عدم ا آبی متو

 آبی م یم بهتیمار دیتروکستتتین در شتتترای  تنش کم

تایج ای بیشتتتترین  نمیزان خود رستتتید. با توجه به د

آبی را کماژوهش، زرین گیاه توادستتتت شتتترای  تنش

ای ع وه بر ادتخاب علو ه کهاینتحمل کند. با توجه به 

با کیفیت باال، باید به تولید اددام هوایی مناستتتب دیز 

شرای  تنش  شیمیایی اوره در  شود، کاربرد کود  توجه 

دستتبت به شتتاهد،  بیشتتتردرصتتد تولید  32م یم  با 

 برتر ادتخاب شد.تیمار  عنوانبه
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