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 چکیده

 افزایش و آب کمبود با مقابله برای مناسبی گزینه تواندمی آبی،کم شرایط به سازگاری قابلیت و ایتغذیه هایویژگی علتبه خروستاج ایعلوفه گیاه
تکرار، شامل  در سه صورت فاکتوریلبلوک کامل تصادفی به قالب طی دوسال در آزمایش این .باشد های مختلف مصرف کودسامانه در آن وریبهره

کود  مصرف مختلف هایعنوان عامل اول و سامانهبه (استفاده قابل آب درصد 75 و 60 ،40 تخلیه از دبع اریآبی) طحس سه در اریآبی مختلف سطوح
 و ، فسفر و نیتروژن(2-تلفیقی )کود گاوی، فسفات بارور شیمیایی )کود فسفر و نیتروژن(، (،2-ارگانیک )کود گاوی و کود فسفات بارور شامل کود

 مواد آب، در محلول هایکربوهیدرات خشک، ماده هضم قابلیت خام، پروتئین پارامترهای که داد نشان عنوان عامل دوم بود. نتایجبه شاهد )بدون کود(
در مقایسه با  آبیاری سطوح از هر یک در های مختلف مصرف کودشیردهی، در اثر کاربرد سامانه ویژه انرژی و ایتغذیه نسبی ارزش هضم، قابل مغذی

 درصد 23/41 و 60/30مطلوب،  آبیاری شرایط در درصد 37/54 و 89/38 ترتیببه علوفه پروتئین عملکرد و اسبیوم عملکرد .یافت تیمار شاهد بهبود
 سیستم در( درصد ظرفیت زراعی 75و  60 ،40تخلیه  از بعد ترتیب آبیاریبه) شدید تنش شرایط در درصد  92/34 و 20/22 و متوسط تنش شرایط در

ا کود شیمیایی در بهبود صفات رکیب بتنهایی و یا در تبه ارگانیکنتایج کاربرد کودهای با توجه به  .افزایش نشان داد شاهد تیمار به نسبت تلفیقی کودی
 در عملکرد گیاه مشاهده شد. در این راستا،تأثیر مثبتی استفاده  قابل آب درصد 60و 40 تخلیه از بعد در شرایط آبیاری خروسعلوفه تاجکمی و کیفی 

 .شودپیشنهاد میدر راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی  تلفیقی کودهایاستفاده بهینه از 
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Abstract 
Amaranth forage plants, due to their nutritional properties and ability to adapt to drought conditions, can be a good option to deal with water 
deficiency and increased productivity under different fertilizer systems. This experiment spans for 2 years in form of a complete random block design 
based on a factorial with three replications, three levels of irrigation (irrigation after depleting 40%, 60%, and 75% of available water) as the first 
factor and organic (cow manure and phosphate-2), chemical (phosphorus and nitrogen), integrated, and control (no fertilizer) fertilizer systems as the 
second one. Results of this study show that crude protein, digestibility of dry matter, water-soluble carbohydrates, digestible nutrients, relative 
nutritional value, and specific energy of lactation, due to the application of different fertilizer systems in each irrigation level have been improved, 
compared to non-consumption of the fertilizer. The performance of biomass and forage protein are increased by 38.89% and 54.37%, 30.60% and 
41.23%, and 22.20% and 34.92% in optimal, moderate, and severe stress conditions, respectively in integrated fertilizer system than the control. Also, 
this study shows that the use of organic fertilizers alone or combined with chemical fertilizers improve quantitative and qualitative traits of amaranthus 
forage irrigation after depleting 40% and 60% of available water. So, optimal use of biological inputs for sustainable agriculture and reduction of 
pollution, caused by the use of chemical fertilizers, is recommended. 
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 . مقدمه1

 1خروسشده، تاج مطرح امروزه که ایعلوفه گیاهان جمله از

علت به گیاه این. است 2آمارانتاسهخانوادة  متعلق به

ظرفیت  و قابلیت تواندمی سازگاری و ایتغذیه هایویژگی

خروس تاج سازگاری. باشد داشته را زراعی تناوب به ورود

 از آن استفاده خشکی،تنش به آن تحمل و فقیر هایبه خاک

 خشک ممکننیمه مناطق در زراعی محصول یک عنوانبه را

 Schahbazian &et alJamalluddin ;2019 ,. است ) ساخته

Kamkar, 2006 خروس با دمایرخی از ارقام تاج(. ب 

رشد سریع پس  سازگار هستند. زنیمطلوب پایین برای جوانه

 زدن، استقرار سریع تاج پوشش، بلوغ زودرس، آبجوانه از

های کشت این گیاه ترین ویژگیاز جمله مهمموردنیاز کم 

 سخروارزش غذایی تاجدر زمینه مطالعات متعدد باشند. می

استفاده از خوراک نشخوارکنندگان  اند که در جیرهنشان داده

سطوح نیترات و  .باشدتر از یونجه میخروس مناسبتاج

دهندة پتانسیل خشک زیاد، نشان اسید اگزالیک کم و وزن

 خوراک نشخوارکنندگان است عنوانباالی این گیاه به

(., 2019; Liu & Stützel, 2004et alJamalluddin .) 

 زای زنده وخشکی در بین عوامل ایجادکنندة تـنش

گیاهان  درصد از کاهش عملکرد 45تنهایی مسبب غیرزنده به

شرایط  زراعی در نقاط مختلف جهان بوده است. تغییر

میزان و توزیع  وهوایی در چند دهۀ اخیر، منجر به کاهشآب

جهان و از جمله  خشکبارندگی در مناطق خشک و نیمه

رسد با توجه به می نظرشـده اسـت. بنابراین، بهخاورمیانه 

کارهای مناسب راه تغییر الگوهای بروز خشکی، تغییر در

پتانسـیل عملکرد  برای کاهش اختالف عملکرد واقعی و

 Chen) ضروری است گیاهان زراعی در ایـن مناطق الزم و

., 2019et al .)تواند در زمینۀ بهبود و یا مدیریت آبیاری می

ویژه در مناطق خشـک و عملکرد گیاهان، به ایشافز

                                                                                    
1. Amaranth 

2. Amaranthaceae 

، برنامۀ آبیاری خاصی است آبیاریکممؤثر باشد.  خشکنیمه

 روش و شوندآن گیاهان به مقدار بهینه آبیاری می که در

 شده،صورت مدیریتمدیریتی زراعی است که رویاننده به

 تنش آبیاری را برای افزایش راندمان آب و افزایش تولید

 Fereres) کندازای آب مصرفی واحد اعمال میول بهمحص

Vila, 2019-& García.) 

ویژه گذر از کشاورزی سنتی و نوآوری در کشاورزی به

کاری برای بهبود کمی و کیفی متداول به کشاورزی پایدار راه

 & Materecheraرود )شمار میعملکرد محصوالت به

., 2017et alMedupe, 2006; Sarmadi  .) با توجه به برخی

محیطی کاربرد کودهای شیمیایی، های سوء زیستگذاریاثر

های استفاده از کودهای زیستی مانند ریزوباکتری

عنوان قسمتی از یک نظام مدیریت کنندة رشد گیاه بهتحریک

جهانی، کاربرد کودهای شیمیایی را کاهش داده و پایداری 

 let aOgedegbe ;2013 ,.بخشد )تولید را بهبود می

., 2018et al., 2017; Mehmood et al Tudeshki به .)

ه ای که گونه نقش تغذیۀ خوب گیاهی در مقاومت گیاهان ـب

. گیاهی که خوب خوبی شناخته شده استبهها تنش انواع

باشد، مقاومت بهتری به خشکی خواهد داشت و  تغذیه شده

قرار  راستا کمیت و کیفیت محصول نیز تحت تأثیر در این

گزارش شده است که کاربرد ریزجانداران  .گرفت خواهد

زمان های محرک رشد گیاه همکنندة فسفات و ریزباکتریحل

داری بر عملکرد با میزان مناسبی کود شیمیایی تأثیر معنی

چنین (. همYazdani et al., 2009کمی و کیفی ذرت داشت )

کود شیمیایی و و تلفیق  آبیاریکمهای با بررسی تأثیر نظام

خروس، های کمی و کیفی علوفه تاجزیستی فسفر بر ویژگی

تواند میزان گزارش شد که تأمین فسفر موردنیاز گیاه می

پروتئین خام این گیاه را افزایش دهد. در این میان 

تنهایی تر از کاربرد بهتأثیرگذاری مدیریت تلفیقی کود بیش

et al bbasiA ;2012 ,.)منفرد( کود شیمیایی یا زیستی بود )

Aynehband et al., 2017 .) 
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ودهای کق یاهان از طریی گیاز غذاین نیه تأمکازآنجا

 آلودگی و نیترات ییشوآب قبیل از یمشکالتبا ی یایمیش

 دربارهانجام مطالعه لذا ، همراه است زیرزمینی هایآب

کرد یودهای آلی جهت تحقق روکبا ها آن نییگزیجا

ن تمامی یکی ضروری است. ولی تأمیولوژکشاورزی اک

 خشکخشک و نیمهدر مناطق  خروستاجاه یی گیاز غذاین

ن یتنها مقدور نباشد. در ا زیستیودهای کممکن است از 

ز ین ی شیمیایی و زیستیودهاکق یاربرد تلفکط مطالعۀ یشرا

هدف از انجام پژوهش حاضر، لذا، ادی دارد. یت زیاهم

در جهت  کود مصرف مختلف هایسامانهاربرد کابی یارز

نۀ یبه ۀین تغذییدار و تعیشاورزی پاکل به اهداف ین

 .است آبیاریکمدر شرایط تنش  خروستاج

 

 ها. مواد و روش2

 مزرعۀ در 1398 و 1397زراعی  دو سال در پژوهش این

تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. در 

و  کود مصرف مختلف هایاین پژوهش اثر دو عامل، سامانه

صورت آبیاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به

های مختلف فاکتوریل در سه تکرار بررسی شد. سامانه

های ارگانیک، شیمیایی، تلفیقی و مصرف کود شامل کود

آبیاری )سـطح مختلف آبیاری در شاهد )بدون کود( و سه 

( بود. در استفادهآب قابلدرصد  75 و  60،40تخلیه  بعد از

(، در 2-سامانه کود ارگانیک )کود گاوی و کود فسفات بارور

سامانه کود شیمیایی )کود فسفر و نیتروژن( و در سامانه 

، فسفر و نیتروژن( 2-تلفیقی )کود گاوی، فسفات بارور

های حاوی باکتری 2-استفاده شد. کود فسفات بارور

است  2وناسو سودوم 1کنندة فسفات از جنس باسیلوسحل

ها با ترشح اسیدهای آلی و آنزیم فسفاتاز که این باکتری

قادرند فسفر نامحلول خاک را به فرم محلول در دسترس گیاه 

                                                                                    
1. Bacillus 

2. Pseudomonas 

نشان  1های خاک آزمایش شده در جدول ویژگی تبدیل کنند

 داده شده است. 

 60ردیف کشت به فاصلۀ شش هر کرت شامل 

ن هر دو کرت نیز متر و بی 5طول هر ردیف  .متر بودسانتی

ها روی نکاشت در نظر گرفته شد. فاصلۀ بوته سه ردیف

رقم متر و تراکم نهایی برای سانتی 12کشت  هایردیف

. هزار بوته در هکتار بود 128مساوی  برابر و مورداستفاده

ذور تاج کشت شـد. ماه اردیبهشتدر نیمه دوم  خروسـب

 TRASE )مدل TDRدستگاه  هوسـیلرطوبت خاک به ثبت

SYSTEمحاسبه میزان پتانسیل آب خاک  ، کشور آلمان( و

وسیله دستگاه صفحات توسط منحنی رطوبتی خاک به

های مختلف صورت گرفت. آبیاری فشاری برای پتانسیل

های آزمایشی، از روز کاشت تا اتمام مرحله همه کرت

استفاده درصد آب قابل 40ای یکسان و بعد از تخلیه گیاهچه

خروس، تیمار شد، ولی بعد از استقرار کامل گیاه تاجانجام 

اعمال شد. نحوه اعمال تیمار آبیاری بدین صورت  آبیاریکم

درصد  75و  60، 40بود که در تیمارهای آبیاری بعد از تخلیه 

درصد  75و  60، 40که ترتیب بعد از ایناستفاده، بهآب قابل

ی انجام گرفت درصد ظرفیت زراعی تخلیه شد، آبیار 100از 

درصد  100ها دوباره تا حد تا میزان رطوبت تمام کرت

 ظرفیت برسند. 

در مجموع تعداد دفعات آبیاری و مقدار آب 

در تیمارهای آبیاری بعد از تخلیه  ترتیببهمورداستفاده 

 220بار آبیاری ) 18استفاده، درصد آب قابل 75و  60، 40

 178آبیاری )بار  13مترمکعب در کل دوره رشد(، 

 150بار آبیاری ) 10مترمکعب در کل دوره رشد( و 

 مترمکعب در کل دوره رشد( بود.

 ها از سه ردیفشدن دانهبرداشت نهایی به هنگام خمیری

 وسط هر کرت با حذف حاشیه از دو سمت کرت از سطح

و  گیریاندازهماس یک مترمربع انجام گرفت و عملکرد بیو

 ثبت شد.
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 شدهمطالعه خاک فیزیکی و شیمایی هایویژگی. 1 جدول
pH هدایت الکتریکی (1-dSm) فسفر (%) نیتروژن کل (1-mg.kg) پتاسیم (1-mg.kg) ( شن%) ( رس%) ( سیلت%) بافت خاک 

 لومی رسی 36 33 31 356 9/7 102/0 43/0 9/7

 

عملکرد پروتئین از حاصلضرب عملکرد بیوماس در 

 دست آمد.درصد پروتئین به

 پروتئین )شامل درصدکیفیت علوفه  صفات برای تعیین

 کربوهیدرات ،(DMD) خشک ماده هضم قابلیت ،(CP) خام

 الیاف ،(DMI) مصرفی خشک ماده ،(WSC) آب در محلول

بعد از ، (NDF) خنثی و (ADF) اسیدی هایشوینده نامحلول

 (آذینکل بوته شامل ساقه، برگ و گل)ها نمونه کردنخشک

 مادون سنجیطیف روش از استفاده باها، کردن آنو آسیاب

-Percon مدل Spectroscopy (،NIR) نزدیک قرمز

Inframatic 8620 آزمایشگاه ساخت کشور آمریکا در 

شد  گیریاندازه کشور مراتع و هاجنگل تحقیقات مؤسسه

(., 2003et alJafari ) .هضم قابل مغذی مواد کل محاسبه 

(TDN)شیردهی برای خالص ، انرژی (NEL )نسبی ارزش و 

 شده محاسبه زیر معادالت از استفاده با( RFV) خوراکی

 (.Horrocks & Vallentine, 1999) است

 TDN( = -ADF  +291/1%+ ) 35/101      (  1)رابطه 

 NEL(=044/1–(ADF×0119/0%×))205/2(    2)رابطه 

   DMI  ×%DDM  =RFV%×  775/0          ( 3)رابطه 

وسیله معرف فولین تعیین شد محتوای فنلی کل به

(Horwitz, 1984هم .) چنین محتوای فالونوئید موجود در

تحلیل  جزیه و(. تJia et al., 1999گیری شد )ها اندازهعصاره

انجام ( 1/9)نسخه  SASآماری  افزارها با استفاده از نرمداده

دانکن  ها از روشچنین، برای مقایسۀ میانگینگرفت. هم

 .استفاده شد

 

 . نتایج و بحث3

ساله نشان  های دونتایج جدول تجزیه واریانس مرکب داده

داد که پارامترهای کیفیت علوفه شامل درصد پروتئین خام 

(CP)1 ،قابلیت هضم ماده خشک (DMD)2 کربوهیدرات ،

، 4(TDNهضم  )، مواد مغذی قابل3(WSCمحلول در آب )

 و انرژی ویژه شیردهی 5(RFVای )ارزش نسبی تغذیه

(NEL)6،  ماده خشک مصرفی(DMI)7 الیاف نامحلول ،

 های، ویژگی9(NDF)و خنثی  8(ADF) های اسیدیشوینده

و عملکرد  و فالونوئید کل(اکسیدانی )محتوای فنل کل آنتی

متقابل  تحت تأثیر اثر بیوماس و عملکرد پروتئین علوفه

 های مختلف مصرف کود دراری و سامانهآبی مختلف سطوح

که خاکستر علوفه درحالی درصد قرار گرفت. 1 سطح احتمال

های سامانه و آبیاری مختلف تحت تأثیر اثرات ساده سطوح

دار شد معنی درصد 1 لاحتما سطح مختلف مصرف کود در

 (.2)جدول 

 

 (CP. درصد پروتئین خام )1. 3

علوفه  خام پروتئین داد نشان مقایسه میانگین نتایج

دار طور معنیبا افزایش فواصل آبیاری به خروستاج

 پروتئین محتوای( درصد 35/27) ینتربیش کاهش یافت،

 از بعد یآبیار در سیستم کودی تلفیقی تحت شرایط خام

 .دست آمدهب استفاده قابل آب درصد 40 تخلیه

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                    
1. Crude Protein 

2. Digestible Dry Matter 

3. Water Soluble Carbohydrate 

4. Total Digestible Nutrient 

5. Relative Feed Value 

6. Net Energy for Lactation 

7. Dry Matter Intake 

8. Acid Detergent Fiber 

9. Neutral Detergent Fiber 
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 مختلف کودی سیستمو  تحت تأثیر سطوح آبیاری خروسکیفی تاجمرکب صفات  انسیوار هیتجز. 2جدول 

 منابع تغییر
 درجه 

 آزادی

 پروتئین 

 خام

 الباف نامحلول 

 اسیدی

 الیاف نامحلول 

 خنثی

 مواد مغذی 

 قابل هضم

  خشک ماده

 مصرفی

 کربوهیدرات 

 محلول در آب
 خاکستر

38/0 1 سال ns 24/0 ns 02/0 ns 007/0 ns 001/0 ns 01/0 ns 27/0 ns 

 43/0 03/0 0007/0 74/0 05/0 35/0 12/0 4 بلوک/سال

 06/6** 30/20** 07/0** 26/97** 69/40** 75/52** 93/74** 2 آبیاری

 65/10** 39/21** 09/0** 38/95** 85/52** 77/55** 39/97** 3 کوددهی

31/0 2 آبیاری ×سال  ns 10/0 ns 12/0 ns 27/0 ns 0003/0 ns 004/0 ns 30/0 ns 

25/0 4 کود ×سال  ns 33/0 ns 04/0 ns 28/0 ns 0006/0 ns 09/0 ns 07/0 ns 

48/0 50/1** 01/0** 04/8** 71/4** **42/5 62/3** 6 کود ×آبیاری  ns 

17/0 6 کود ×آبیاری  ×سال  ns 27/0 ns 13/0 ns 05/0 ns 0007/0 ns 05/0 ns 0003/0 ns 

 50/0 45/0 0008/0 03/2 97/0 43/1 78/0 43 اشتباه آزمایشی

 42/7 17/5 36/1 50/2 78/1 46/3 98/3  (%ضریب تغییرات )

ns،  *باشدمی درصد یک و پنج احتمال سطح در داریمعنی و داریمعنی عدم نشانگر ترتیببه**  و. 

 

 مختلف کودی سیستمو  تحت تأثیر سطوح آبیاری خروسکیفی تاجمرکب صفات  انسیوار هیتجز. 2جدول ادامه 

 منابع تغییر
 درجه 

 آزادی

  هضم قابلیت

 خشک ماده

  ویژه انرژی

 شیردهی

  نسبی ارزش

 ایتغذیه

 محتوای 

 فنل کل

 محتوای 

 فالونوئید

 عملکرد

 بیوماس

 عملکرد 

 پروتئین

02/0 1 سال ns 0003/0 ns 30/0 ns 18/2 ns 006/0 ns 87/4 ns 63/1 ns 

 64/1 55/12 02/0 09/4 68/1 00007/0 30/0 4 سال بلوک/

 09/874** 89/7705** 79/6** 76/295** 00/553** 04/0** 38/39** 2 آبیاری

 56/612** 57/4033** 05/3** 73/291** **583/54 03/0** 92/35** 3 کوددهی

26/0 2 آبیاری ×سال ns 0001/0 ns 34/2 ns 00/4 ns 009/0 ns 06/2 ns 43/0 ns 

29/0 4 کود ×سال ns 0006/0 ns 24/1 ns 21/0 ns 04/0 ns 06/3 ns 42/0 ns 

 56/60** 44/429** 27/0** 60/12** 58/63** 003/0** 02/3** 6 کود ×آبیاری

18/0 6 کود ×آبیاری ×سال ns 0005/0 ns 0/22** 24/0 ns 02/0 ns 32/0 ns 10/0 ns 

 05/1 39/2 04/0 79/2 37/3 0004/0 27/0 43 اشتباه آزمایشی

 21/4 44/1 70/6 78/4 76/1 50/1 84/0  (%ضریب تغییرات )

ns،  *باشدمی درصد یک و پنج احتمال سطح در داریمعنی و داریمعنی عدم نشانگر ترتیببه**  و. 

 

 سطوح از یک هر در کاربرد سیستم کودیحال با این

 خروستاج خام پروتئین محتوای افزایش سبب آبیاری،

 که حالی در. شد( کود کاربرد بدون) شاهد تیمار به نسبت

 از بعد یآبیار در شرایط آن میزان( درصد 25/18) ینترکم

 کود بود کاربرد و بدون استفادهقابل آب درصد 75 تخلیه

اصلی  عوامل از یکی هضم قابلیت درصد (.3جدول )

 خام پروتئین میزان. باشدمی علوفه کیفیت کنندهتعیین

 مرتبط یپذیرهضم با دارمعنی طوربه نیز در علوفه موجود
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 شیمیایی آلی، کودهای که کاربرد تلفیقیطوریبه. باشدمی

 فراهمی با آبیاریکم شرایط زیستی تحت کودهای و

 گیاه، رویشی رشد و فتوسنتز بهبود سبب غذایی عناصر

علوفه گیاه ارزن و جو  پروتئین میزان و برگ افزایش سطح

 این یافته است که افزایش هاذخیره کربوهیدرات شده و

شود می علوفه یپذیرهضم قابلیت افزایش باعـث امر

(., 2015et alIbrahim Farahani & Chaichi, 2013; .) 

 یهاویژگی با مستقیمیرابطه  علوفه یپذیرهضم چنینهم

 یا و گیاه سن زیادشدن که باطوریبه. دارد سلولی دیواره

آید، نمی وجودبه آن یپذیرهضم در یتغییر رشد

 گیاه رشد با سلولی دیواره شیمیایی ساختار کهدرصورتی

 کل فیبر محتویات گیاه سن باالرفتن با نماید ومی تغییر

 گیاه یپذیرهضم میزان از در نتیجه و یافته افزایش گیاه

(. گزارش Pholsen & Suksri,  2004شـود )می کاسته

از قبیل کود  یاعوامل محیطی و تغذیهشده است که 

دارند و با کاربرد  تأثیربر قابلیت هضم علوفه  نیتروژن

محلول در داخل سلول  یهانیتروژنه، پروتئین یکودها

ابل و باعث افزایش درصد ماده خشک ق افزایش یافته

 (.Shahin et al., 2013) شودمیعلوفه هضم 

 

و ( ADF) های اسیدی.  الیاف نامحلول شوینده2. 3

 (NDF) های خنثیشوینده

 هایشوینده نامحلول الیاف میزان آبیاری در تأخیر با

 دارمعنی طوریبه خروستاج علوفه اسیدی و خنثی

 شوینده نامحلول الیاف ین میزانتربیش .داد نشان افزایش

 65/57) خنثی هایو شوینده درصد( 51/37اسیدی )

 آب درصد 75 تخلیه از بعد یآبیار شرایط در (درصد

که طوریهب شد، کود مشاهده کاربرد بدون و استفادهقابل

در مقایسه با تیمار شاهد )بدون  تلفیقی کودی سیستم

 نامحلول ی در کاهش میزان الیافمؤثرکاربرد کود(، نقش 

در هر سه رژیم آبیاری نشان  اسیدی و خنثی هایشوینده

نسبت به سیستم کودی  تلفیقی کودی سیستم چنینهمداد. 

 هایشوینده نامحلول الیاف شیمیایی و ارگانیک، میزان

ها آن ین میزانترکمداشت.  تریکمو خنثی  اسیدی

 از بعد یآبیار شرایط درصد در 17/50و  56/29 ترتیببه

 کودی تلفیقی سیستم در استفادهقابل آب درصد 40 تخلیه

 .(3جدول ) دست آمدهب

 معدنی و آلی مواد مقدار به وابسته هضمی ارزش

 هرچه بنابراین باشد،می مواد این هضم قابلیت و علوفه

 ارزش باشد، باالتر علوفه هضم قابلیت و آلی ماده مقدار

 دلیل. (Tiwana et al., 2003بود ) خواهد باالتر آن هضمی

 عناصر در تعادل ایجاد به توانمی را امر این احتمالی

 در و گیاه در آب روابط تنظیم نتیجه در و برگ غذایی

 باعث آبیکم تنش. داد نسبت آبیکم تنش کاهش نهایت

 تحت گیاهان در خشک ماده پذیریهضم مقدار کاهش

 به توجه با تواندمی کاهش این. شودمی تنش شرایط

 ساختمانی هایکربوهیدرات دیگر و لیگنین مقدار افزایش

 ADF مقدار افزایش کهاین به توجه با و شود داده توضیح

 اثر پذیریهضم میزان بر منفی طوربه تواندمی NDF و

 و NDF که(. ازآنجاییJahanzad et al., 2013بگذارد )

ADF، ارزش و کیفیت دهد،می نشان را هضم قابلیت 

دارد  معکوس نسبت شاخص دو این با علوفه غذایی

(., 2016et alSarmadi  .)نتیجه گرفت که با توجه  توانمی

 و مطلوب یشرایط آبیار بودن این دو شاخص دربه پایین

)تلفیقی، شیمیایی و  های مختلف مصرف کودسامانه

 در خروستاجارزش غذایی علوفه  ، کیفیت وارگانیکی(

مختلف مصرف های سامانهو در  مطلوب یشرایط آبیار

مصرف  گزارش شده کهشده باشد.  تربیش کود مذکور

 وNDF و ADF زیستی باعث کاهش شیمیایی و  یکودها

 افزایش ارزش غذایی علوفـه سـورگم شده است

(., 2013et alSardrood در .) واقع NDF ،سبب باال 

 دلیل غیرقابلبه حیوان توسط علوفه تعلیف کاهش
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کاربرد تلفیقی کودهای آلی، شـود. مـی آن بودنهضم

زیستی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری سبب کاهش 

 و هضم افزایش باعث امر این که شودمی NDF میزان

 (.Farahani & Chaichi, 2013) شودمی خوراکی خوش

 

 مادهو ( TDN) . میزان کل مواد مغذی قابل هضم3. 3

 (DMI) یخشک مصرف

 18/63هضم ) قابل مغذی ادین میزان موتربیشطبق نتایج، 

 شرایط در درصد( 39/2مصرفی ) خشک درصد( و ماده

 استفاده در سیستمقابل آب درصد 40 تخلیه از بعد یآبیار

 کودی که سیستمطوریهتلفیقی مشاهده شد، ب کودی

 در مقایسه با تیمار بدون کاربرد )شاهد(، میزان تلفیقی

مصرفی را در هر سه  خشک و ماده هضم قابل مغذی مواد

 قابل مغذی مواد میزان چنینهمشرایط آبیاری افزایش داد، 

 تلفیقی کودی مصرفی در سیستم خشک و ماده هضم

نسبت به سیستم کودی شیمیایی و ارگانیک در شرایط 

 قابل مغذی میزان مواد ینترکمبود.  تربیشآبیاری مطلوب 

 07/2و  91/52 ترتیببهمصرفی  خشک هضم و ماده

 قابل آب درصد 75 تخلیه از بعد یآبیار شرایط درصد در

 چنینهمآمد.  دستهب کود کاربرد بدون و استفاده

های مختلف مصرف کود از نظر آماری اختالف سامانه

 مغذی مواد داری در شرایط تنش شدید بر میزانمعنی

 مواد (.3جدول )مصرفی نداشتند  خشک و ماده هضمقابل

 و دام در موجود مغذی مواد به( TDN) هضم قابل مغذی

 Lithourgidis etباشد )می علوفه ADF غلظت به مربوط

al., 2006.) افزایش با ADF، میزان TDN یابدمی کاهش 

 در موجود مغذی مواد از استفاده در حیوانات توانایی که

 NDF (. 2003et alTiwana ,.کند )می محدود را علوفه

 همبستگی DMI با و شودمی استفاده DMI بینیپیش برای

عبارت به(. Horrocks & Vallentine, 1999دارد ) منفی

یابد، کیفیت علوفه افزایش می NDFوقتی که میزان  ،دیگر

کند. و میزان ماده خشک مصرفی کاهش پیدا می

 TDNو DMIمیزان شود، باالترین طورکه مشاهده میهمان

درصد آب  40بعد از تخلیه  یعلوفه در شرایط آبیار

استفاده در سیستم کودی تلفیقی مشاهده شد. بنابراین، قابل

 در نتیجهعلوفه و  DMIمیزان  ،NDFبه دلیل کاهش میزان 

 .یابدآن کیفیت علوفه تولیدی افزایش می

 

 (WSC) آب در محلول دراتیکربوه. 4. 3

 شرایط در خروستاجنتایج حاصل نشان داد که گیاه 

 در استفادهقابل آب درصد 40 تخلیه از بعـد یآبیـار

درصد( میزان  22/15ین )تربیش تلفیقی، کودی سیستم

های را داشت. کاربرد سیستم آب در محلول کربوهیدرات

مختلف کود )تلفیقی، شیمیایی و ارگانیک( در هر یک از 

درصد  75و  40،60تخلیه  بعـد از یآبیـارشرایط آبیاری )

 کربوهیدرات ی بر میزانمؤثر( نقش ستفادهاآب قابل

نسبت به تیمار بدون کاربرد کود )شاهد(  آب در محلول

 درصد( میزان آن در 90/10ین )ترکمکه داشتند. در حالی

 و استفادهقابل آب درصد 75 تخلیه از بعد یآبیار شرایط

 محتویات (.3)جدول  شدکود مشاهده  کاربرد بدون

 تأثیرتواند تحت محلول در آب می یهاکربوهیدرات

 مدیریتی مانند مقدار مصرف کود نیتروژنه و یعملکردها

و  در واقع با تأمین عناصر .قرار گیرد یبردارنحوه بهره

فتوسنتز  یمـوردنیاز گیاه طی فصل رشد، شرایط برا آب

ها افزایش پیدا نهایت میزان کربوهیدرات فـراهم و در

با کاربرد فسفر (.  2013et alSardrood ,.) کندمی

شود و سنتز قند فراهم مـی یبرا تریبیش یسوبسترا

ها ساخت کربوهیدرات بـه تریبیش یمـواد فتوسـنتز

(، Farahani & Chaichi, 2013) شوداختصاص داده می

کاربرد کود نیتروژن باعث مشاهده شد که  چنینهم

 شودمحلول می یهاکربوهیدرات افزایش درصد

(Sarmadi et al., 2016.) 
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 خروستاج علوفه کیفیت و عملکرد بر سیستم کودی ×سطوح آبیاری تیمارهای متقابل اثر میانگین مقایسه .3 جدول

 کودی هایسیستم آبیاری سطوح

 پروتئین 

 خام 

(%) 

  هایشوینده

 اسیدی 

(%) 

  هایشوینده

 خنثی 

(%) 

 مغذی مواد

 هضم  قابل

(%) 

  خشک ماده

 مصرفی 

(%) 

 کربوهیدرات 

 محلول 

(%) 

  از بعد آبیاری

  درصد 40 تخلیه

 استفادهقابل آب

 a 56/29 g 17/50 f 18/63 a 39/2 a 22/51 a 35/27 تلفیقی

 b 15/33 f 33/54 de 33/59 b 22/2 b 48/14 a 56/25 شیمیایی

 c 91/33 def 76/54 de 56/57 bcd 18/2 c 23/13 bc 96/22 ارگانیکی

 ef 47/35 c 36/56 bc 55/55 e 12/2 ef 8/11 e 44/20 شاهد

  از بعد آبیاری

  درصد 60 تخلیه

 استفادهقابل آب

 b 78/32 f 69/53 e 01/59 b 24/2 b 53/13 b 7/24 تلفیقی

 c 49/33 ef 46/55 cd 1/58 bc 16/2 cde 06/13 bc 43/23 شیمیایی

 d 71/34 cde 12/56 c 53/56 cde 14/2 def 52/12 cde 58/21 ارگانیکی

 f 18/37 ab 46/57 ab 34/53 fg 08/2 gh 94/10 f 56/19 شاهد

  از بعد آبیاری

  درصد 75 تخلیه

 استفادهقابل آب

 d 16/35 cd 27/55 cd 94/55 de 17/2 cd 69/12 cd 81/21 تلفیقی

 de 36/35 cd 3/56 bc 69/55 e 13/2 ef 02/12 de 13/21 شیمیایی

 ef 92/35 bc 56/56 abc 97/54 ef 12/2 fg 83/11 e 26/20 ارگانیکی

 g 51/37 a 65/57 a 91/52 g 07/2 h 9/10 f 25/18 شاهد

 .ندارند داریمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون براساس هستند، مشترک حرف یک حداقل دارای که هاییمیانگین ستون هر در

 

 خروستاج علوفه کیفیت و عملکرد بر سیستم کودی ×سطوح آبیاری تیمارهای متقابل اثر میانگین مقایسه .3 جدولادامه 

 آبیاری سطوح
  هایسیستم

 کودی

  هضم قابلیت

 خشک  ماده

(%) 

  ویژه انرژی

 شیردهی 

(%) 

  نسبی ارزش

 ای تغذیه

(%) 

  فنل

 کل 

(mg/g DW) 

  فالونوئید

 کل 

(mg/g DW) 

  عملکرد

 بیوماس 

(g/plant) 

  عملکرد

 پروتئین 

(g/plant) 

  از بعد آبیاری

  درصد 40 تخلیه

 استفادهقابل آب

 a 52/1 a 09/122 a 76/44 a 36/4 a 01/152 a 60/41 a 86/65 تلفیقی

 b 44/1 b 29/109 b 25/40 b 92/3 b 41/124 c 73/30 b 82/63 شیمیایی

 d 41/1 cd 18/106 c 82/37 cd 21/3 d 66/117 d 88/29 b 5/62 ارگانیکی

 de 36/1 f 07/101 f 14/32 gh 05/3 d 89/92 h 98/18 f 26/61 شاهد

  از بعد آبیاری

  درصد 60 تخلیه

 استفادهقابل آب

 c 44/1 b 36/109 b 73/38 bc 51/3 c 14/130 b 07/30 b 13/63 تلفیقی

 c 42/1 bc 41/105 cd 91/35 de 13/3 d 34/111 e 1/26 c 8/62 شیمیایی

 de 39/1 de 62/100 f 75/33 fg 12/3 d 95/108 f 51/23 d 91/60 ارگانیکی

 f 33/1 g 97 g 75/28 i 58/2 fg 31/90 i 67/17 g 93/59 شاهد

  از بعد آبیاری

  درصد 75 تخلیه

 استفادهقابل آب

 d 37/1 ef 48/103 de 37/34 ef 81/2 ef 13/99 g 62/21 e 5/61 تلفیقی

 de 37/1 ef 34/101 ef 15/34 efg 8/2 ef 28/90 i 08/19 f 35/61 شیمیایی

e 35/1 f 15/100 f 51/30 73/60 ارگانیکی hi 45/2 gh 57/89 i 14/18 fg 

 f 31/1 g 25/96 g 55/28 i 22/2 h 12/77 j 07/14 h 67/59 شاهد

 .ندارند داریمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون براساس هستند، مشترک حرف یک حداقل دارای که هاییمیانگین ستون هر در
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 . خاکستر علوفه5. 3

با  خروستاج علوفه میزان خاکستر حاصل، طبق نتایج

 40 تخلیه از بعد یآبیار شرایط داری دراختالف معنی

در شرایط  (.4جدول ) بود تربیش استفادهقابل آب درصد

ین ترکمین و تربیشهای مختلف مصرف کود، سامانه

درصد تحت  5/8و  22/10 ترتیببه علوفه میزان خاکستر

دست آمد. هسیستم کودی ارگانیکی و بدون کود )شاهد( ب

و شیمیایی از نظر آماری  یستیز کودی که سیستمطوریهب

 (. 4داری نشان ندادند )جدول اختالف معنی

 
آبیاری و  سطوح تیمار ساده اثر میانگین مقایسه .4 جدول

 خروستاج علوفه خاکستر  بر کودی سیستم

 آبیاری سطوح
 خاکستر علوفه 

(%) 

 a 05/10 استفاده قابل آب درصد 40 تخلیه از بعد آبیاری

 b 49/9 استفاده قابل آب درصد 60 تخلیه از بعد آبیاری

 c 04/9 استفاده قابل آب درصد 75 تخلیه از بعد آبیاری

 کودی هایسیستم
 خاکستر علوفه 

(%) 

 a 22/10 تلفیقی

 a 10 شیمیایی

 b 38/9 ارگانیکی

 c 5/8 شاهد

 مشترک حرف یک حداقل دارای که هاییمیانگین ستون هر در

 پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون براساس هستند،

 .ندارند داریمعنی تفاوت درصد

 
 مواد مقدار بیانگر واقع در علوفه خاکستر درصد

 میزان است، هرچه گیاهی هایبافت در موجـود معدنی

 اختیار در تریبیش معدنی مواد گیاه باشد ترخاکستر بیش

 تربیش دام برای علوفه غذایی ارزش لذا دهدمی قرار دام

 در معدنی (. عناصر 2013et alJahanzad ,.) شودمی

 و کرده شرکت حیوان در متابولیسم کهاین لحاظ به علوفه

. هستند مهم باشند،الزم می بدن هایسلول فعالیت برای

باشند.  مؤثر علوفه کیفیت در توانندمی معدنی عناصر

 درصد افزایش علت داد نشان پژوهش این چنین نتایجهم

 طریق از عناصر غذایی جذب بهبود با همراه خاکستر،

که  است این سیستم کودهی در سطوح مختلف آبیاری

 رویشی هایقسمت رشد بهبود باعث غذایی عناصر جذب

 داشته تریبیش گسترش گیاه ریشه چه هر و شده ریشه و

 گیاه و شد خواهد تربیش نیز مواد معدنی جذب باشد،

 را معدنی مواد نیز تریبیش مقدار آلی مواد تولید بر عالوه

. (Farahani & Chaichi, 2013دارد )می نگه خود در

 کودهای و شیمیایی آلی، کاربرد کودهایکه  گزارش شده

 شدگیاه ارزن باعث افزایش خاکستر علوفه  زیستی

(Ibrahim et al., 2015.) 

 

 ویژه ینرژاو  (DMD) خشک ماده هضم. قابلیت 6. 3

 (NEL) یردهیش

ین  میزان تربیش که داد نشان هامقایسه میانگین داده نتایج

 انرژی زانیدرصد( و م 86/65) خشک ماده هضم قابلیت

 در خروستاج درصد( علوفه گیاه 52/1شیردهی ) ویژه

 در استفادهقابل آب درصد 40 تخلیه از بعد یآبیار شرایط

 سیستم کودی کاربرد. دست آمدهتلفیقی ب کودی سیستم

 افزایش در داریمعنی تأثیر یستیتلفیقی، شیمیایی و ز

 ویژه انرژی زانیو م خشک ماده هضم قابلیت میزان

 بدون تیمار به نسبت شیردهی در هر یک از سطوح آبیاری

 ترتیبها بهآن ین میزانترکم اما .کود )شاهد( داشت

 75 تخلیه از بعد یآبیار شرایط درصد در 31/1و 67/59

. شد مشاهده کود کاربرد بدون و استفادهقابل آب درصد

 بعد یآبیار تیمار بدون کاربرد کود تحت شرایط چنینهم

 یکسانی بر تأثیراستفاده قابل آب درصد 75و  60 تخلیه از

 ویژه انرژی زانیخشک و م ماده هضم قابلیت میزان
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 رویشی رشد مرحله در (.3جدول )شیردهی نشان دادند 

 میکرو و ماکرو غذایی عناصر به گیاه بهتر دسترسی دلیلبه

 برای آسانیبه که فرمی به زیستی و آلی کودهای تیمار در

 هضم قابل خشک ماده تولید باعث است، جذبقابل گیاه

 را مغذی عناصر تبدیل کارایی و شده تربیش علوفه

 قابلیت این بر عالوه و بخشدمی بهبود حیوان وسیلهبه

 شیر تولید و وزن افزایش برای صفت ینترمهم هضم

 مواد دیگر و انرژی میزان با مستقیم ارتباط و باشد،می

 & Farahaniدارد ) دام توسط دریافت قابل مغذی

Chaichi, 2013.) و خشک ماده درصد افزایش لذا 

 بهبود و دام برای گیاه خوشخوراکی باعث خام پروتئین

که شرایط مطلوب آبیاری طوریبه .شودمی علوفه کیفیت

از طریق افزایش رشد و نمو گیاه سبب افزایش نسبت 

برگ به ساقه شده که همین امر سبب افزایش قابلیت 

در شرایط انجام آبیاری شده  خروستاجهضم علوفه 

 ADFو NDF با  DDMبا توجه به همبستگی منفی است. 

 ADFو  NDFدار و کاهش معنی( Li et al., 2010)علوفه 

استفاده درصد آب قابل 40بعد از تخلیه  یر شرایط آبیارد

 .توجیه استقابل DMD در سیستم کودی تلفیقی، افزایش

 

 (RFV)  ایرزش نسبی تغذیه. ا7. 3

در  تأخیرها نشان داد که با نتایج مقایسه میانگین داده

 یدارطور معنیبه ایتغذیه نسبی میزان ارزش یآبیار

 هر یک تلفیقی در کودی سیستم کهکاهش یافت، درحالی

در مقایسه با تیمار عدم مصرف کود  آبیاری سطوح از

 نسبی داری در افزایش میزان ارزشمعنی تأثیر)شاهد( 

درصد( و  09/122ین )تربیشکه طوریداشت، به ایتغذیه

ای تغذیه نسبی ارزش درصد( میزان 25/96ین )ترکم

ار بدون کاربرد تلفیقی و تیم کودی در سیستم ترتیببه

 75و  40تخلیه  از کود )شاهد( در شرایط آبیاری بعد

 ارزش (.3دست آمد )جدول هاستفاده بدرصد آب قابل

 بینیپیش برای که است شاخصی( RFV) نسبی خوراک

 DMI و DMD حاصل از ایعلوفه انرژی و مصرف میزان

هرچه  .(Lithourgidis et al., 2006) شودمی استفاده

 نسبی خوراک باشد ارزش تربیش DMI و DMDمیزان 

(RFV) مقادیر باالی  خواهد بود. تربیشNDF  وADF 

 تیمار بدون کاربرد کود )شاهد( در شرایط آبیاری بعددر 

دلیل بهتواند میدرصد آب قابل استفاده  75تخلیه  از

های سامانهعلوفه آن باشد. در بین  RFVبودن پایین

 تأثیرین تربیشتلفیقی  کودی سیستم ،مختلف مصرف کود

داشته در سطوح مختلف آبیاری  RFVرا بر افزایش میزان 

 و  DMIاز افزایش  خروستاجعلوفه  RFVاست. افزایش 

DMDشود. با ناشی میتلفیقی  کودی سیستمبر اثر  آن

اثر همبستگی  ترتیببه DMDو  DMIکه توجه به این

جه به کاهش با تو علوفه دارند و ADFو  NDFمنفی با 

های مختلف مصرف سامانهها در دار این شاخصمعنی

 .انتظار استقابل خروستاج RFV، افزایش کود

 

 . محتوای فنل و فالونوئید کل8. 3

مقایسه میانگین عامل سیستم مختلف کودی در هر یک از 

های مختلف سطوح آبیاری نشان داد که کاربرد سامانه

 کل فالونوئید و فنل محتوایمنجر به افزایش  مصرف کود

گرم بر گرم میلی 76/44ترین محتوای فنل کل )بیششد. 

 وزن گرم بر گرممیلی 36/4کل ) فالونوئیدوزن خشک( و 

 آب درصد 40 تخلیه از بعد آبیاری شرایط درخشک( 

. آمد دستبه تلفیقی کودی سیستم تحت استفادهقابل

شیمیایی و  چنین استفاده از سیستم کودی )تلفیقی،هم

ارگانیکی( در هر یک از شرایط آبیاری نقش مؤثر در افزایش 

که محتوای فنل کل نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. درحالی

 گرم بر گرممیلی 22/2و  75/17ترتیب ها بهترین میزان آنکم

 آب درصد 75 تخلیه از بعد آبیاری شرایط خشک در وزن

 (.3جدول دست آمد )به کود کاربرد بدون و استفاده قابل
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 پاداکسایشی خاصیت دارای که گیاهی ترکیبات بین از

 از بسیاری در ایگسترده توزیع فنلی ترکیبات باشند،می

 جاروب از طریق گیاهان در ترکیبات این .دارند گیاهان

 مثل سازوکارهایی یا و آزاد هایرادیکال کردن

 لیپید اکسیداسیون از منفرد اکسیژن کردنخاموش

(. Iwashina, 2003; Wu et al., 2004کند )می جلوگیری

 داریمعنی کاهش موجب آبیکم تنش حاضر مطالعه در

 شد. گزارش خروستاجو فالونوئید  فنل محتوای در

 و فنل ترکیبات میزان کاهش باعث آبیکم تنش که کردند

 et alAmiri ,.شد ) 1عطری فالونوئید در گیاه شمعدانی

 ترکیبات این تخریب از ناشی تواندمی کاهش این (.2017

 آبیکم تنش شرایط در اکسیداتیو ترکیبات با واکنش اثر در

آنزیم  فعالیت کاهش از ناشی است یا ممکن .باشد

 این زیرا باشد، آبیکمدر شرایط تنش  لیاز آالنینفنیل

 مسیر در کنندهتنظیم هایآنزیم ینترمهم از یکی آنزیم

 .(Aninbon et al., 2016است ) فنلی ترکیبات بیوسنتز

 فنل،) ثانویه هایمتابولیت گزارش شده است که تجمع

 دلیلبه تواندمی کودهای زیستی تأثیر تحت( فالونوئیدها

 و کربن ویژهبه غذایی مواد به گیاه دسترسی افزایش

 فنلی ترکیبات تولید افزایش موجب که باشد نیتروژن

 (.Aseri et al., 2008; Dutta & Neog, 2016) شودمی

 

 . عملکرد بیوماس و عملکرد پروتئین علوفه 9. 3

 خروس باتاج علوفه پروتئین عملکرد و بیوماس عملکرد

که طوریداری کاهش یافت. بهطور معنیبه آبیاری در تأخیر

 علوفه پروتئین عملکرد و بیوماس ترین مقدار عملکردبیش

 گرم در بوته در 60/41و  01/152ترتیب خروس بهتاج

 تحت استفادهقابل آب درصد 40 تخلیه از بعد آبیاری شرایط

ترین مقدار هر یک دست آمد. اما، کمتلفیقی به کودی سیستم

 در بوته در گرم 07/14و  12/77ترتیب از صفات مذکور به

                                                                                    
1. Pelargonium graveolens L. 

 و استفادهقابل آب درصد 75 تخلیه از بعد آبیاری شرایط

 از خروستاج گیاه کهطوریمشاهد شد. بهکود  کاربرد بدون

 بعد آبیاری شرایط در علوفه تولید برای باالتری بالقوه توانایی

 شرایط به نسبت استفادهقابل آب درصد 60و 40 تخلیه از

 در استفادهقابل آب درصد  75 تخلیه از بعد آبیاری

 (.3است )جدول  برخوردار کوددهی های مختلفسیستم

 گیاهان یکی از عوامل مهم کاهش محصوالت کمبود آب در

درصد  50شده است که تخلیۀ آب به میزان  . گزارشاست

خروس زراعی را وزن خشک کل بوته تاج ظرفیت مزرعه،

 ,Sarker & Oba)دهد گیری کاهش میچشم بـه مقدار

رشد مطلوب هر گیاه دارای  مقدار آب در خاک برای(. 2018

تر و یا ان از این حد کممیز حدی بهینه است که به هر

که طوریبه .خواهد داد تر شود، رشد گیاه را کاهشبیش

 تنش خشکی در گیاه، با کاهش آب برگ و در نتیجه

 سو و اثر بریک ها و افت فتوسنتز ازشدن روزنهبسته

 های آنزیمی و فرایندهای مربوطه از سوی دیگر،فعالیت

(.  2019t aleJamalluddin ,.) شودموجب افت عملکرد می

غذایی  عناصر و آب نگهداری ظرفیت افزایش رسدنظر میبه

 دورة طول در ارگانیک در سیستم کوددهی نیتروژن ویژهبه و

 گیاهان یکسان برای طوربه غذایی رشد گیاه، منابع

که موجب بهبود  شده فراهم آبیاریکمخروس در شرایط تاج

شود خروس میتاجرشد رویشی و افزایش عملکرد علوفه 

(., 2018al etChaudhary  در نتایج پژوهشی اظهار شده .)

های سنگین، ویژه در خاککاربرد کودهای آلی و دامی، به

فشردگی و تراکم خاک را کاهش داده و با افزایش خلل و 

فرج، آن موجب بهبود ساختمان خاک و تهویه مناسب 

تا رشد و شود شود. لذا مجموعه این عوامل باعث میمی

گسترش ریشه و دسترسی به عناصر غذایی افزایش یافته و 

 et Efthimiadouیابد )در کل رشد عمومی گیاه افزایش می

., 2010al.) 
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 گیری. نتیجه4

 کاهش باعث آبیاریکمکه  داد نشان مطالعه این نتایج

 ارزش هضم، قابل مغذی مواد خشک، ماده هضم قابلیت

 مصرفی خشک ماده شیردهی، ویژه انرژی ای،تغذیه نسبی

 میزان باالترین و شدخروس گیاه تاج علوفه و تولید

 از بعد آبیاری شرایط در پروتئین و عملکرد علوفه عملکرد

 کودی سیستم تحت استفادهقابل آب درصد 40 تخلیه

خروس از گیاه تاج ای کهبه گونه. دست آمدتلفیقی به

 آبیاری شرایط در علوفه تولید برای باالتری بالقوه توانایی

 به نسبت استفاده قابل آب درصد 60و 40 تخلیه از بعد

استفاده  قابل آب درصد  75 تخلیه از بعد آبیاری شرایط

 از. است در سیستم کوددهی تلفیقی و ارگانیک برخوردار

های مختلف کوددهی سیستم از حاصل علوفه دیگر، طرف

 از بعد آبیاری ایط)تلفیقی، شیمیایی و زیستی( در شر

 هضم قابلیت نظر استفاده ازقابل آب درصد 60و 40 تخلیه

 نسبی ارزش هضم، قابل مغذی مواد خشک، ماده

 ترغنی مصرفی خشک ماده شیردهی، ویژه انرژی ای،تغذیه

تنهایی و یا در به زیستیکاربرد کودهای بنابراین  .بود

کمی  هایویژگیترکیب بـا کود شیمیایی عالوه بر بهبود 

در پایداری تولید و حفظ  خروستاج گیاه علوفهو کیفی 

محیط زیست تأثیر مثبتی داشته و با توجه به ضرورت 

طرف و های زراعی از یکدر نظام ایعلوفهتولید گیاهان 

نهاده، های کملزوم توجه به کشت این گیاهان در نظام

ایگزین ج تلفیقیکودهای  تلفیقی کاربرد رسدنظر میهب

 شرایط درکودهای شـیمیایی کاهش مصرف مناسبی برای 

 استفادهقابل آب درصد 60و 40 تخلیه از بعد آبیاری

 آب درصد 75 تخلیه از بعد آبیاری شرایط به نسبت

 استفاده باشد.قابل

 

 . تشکر و قدردانی5

 و ارومیه دانشگاه کشاورزی دانشکده در ارجمند همکاران از

 و تحقیقات مرکز باغی و زراعی علوم تحقیقات بخش

 و غربیآذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش

 .گرددمی قدردانی و تشکر ارجمند همکاران دیگر
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