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 چکیده
شتعملکرد و کیفیت ذرت علوفههای آبیاری بر برای مطالعۀ اثر نیتروژن به همراه رژیم سومشده در خاکای ک و  ورزی مر

سال  سه تکرار در های دو بار خردشده در قالب بلوکبه صورت کرت 1397حفاظتی، آزمایشی در  های کامل تصادفی در 
شد. خاک شگاه تهران اجرا  سطح )بیورزی بهمزرعۀ دان صلی در دو  سوم(، تنش آبی خاکعنوان عامل ا عنوان بهورزی و مر

 50فرعی در سه سطح صفر، عنوان عامل فرعیدرصد نیاز رطوبتی و کود نیتروژن به 90و  60، 30عامل فرعی در سه سطح 
صیه 100و  صد میزان تو صفات کیفی )در شک گیاه Ashو  DMD ،WSC ،CP ،ADF ،NDF ،CFشده بر روی  ( و ماده خ

سذرت  شانه قرار گرفتندعو مطال یمورد برر شک تولداد که  . نتایج ن شترین ماده خ به  (،تن در هکتار 3/18) ذرت یدیبی
آب  یدتنش شد در تیمار (تن در هکتار 2/7یدی )و ماده خشک تول تعلق داشتمرسوم  یورزبدون تنش آب در خاک یمارت
درصد کود  100 یمارمربوط به ت (درصد 22/12) خام در علوفه ذرت ینبیشترین درصد پروتئ .مشاهده شد ورزیخاکبی و
عدم کاربرد کود  یماربه ت (درصوود 11/6) آنمرسوووم بود و کمترین  یورزوجود تنش آب در خاکبه همراه عدم یتروژنن
 ییدنامحلول در شوینده اس یاف. بیشترین درصد التعلق داشت یحفاظت ورزیخاک یستممتوسط در س یو تنش آب یتروژنن

مشاهده  یحفاظت یورزدر خاک یدشد یبه همراه تنش آب یتروژندرصد کود ن 100 یمارت در (درصد 43/25) در علوفه ذرت
شوینده شد صد 27/13) آن و کمترین  صد کود ن 100 یمارت از (در سط در خاک یوژن به همراه تنش آبیتردر  یورزمتو
ست آمدبه یحفاظت ستاز لحاظ زراعی، به نظر می. د سد که امکان د ورزی حفاظتی در کوتاه مدت یابی به اهداف خاکر

ر نیسووت  به عبارت دیگر، خاک ورزی حفاظتی پس از طی دوران گذار تأثیرگذار خواهد بود. همچنین، افزایش مقدار میسوو 
 تی بر خصوصیات کیفی علوفه نداشت.نیتروژن در شرایط تنش آبی تأثیر مثب

 ورزی متداول، کود شیمیایی، کیفیت علوفه.ورزی حفاظتی، خاکتنش خشکی، خاک :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
To study the effect of nitrogen fertilizer and irrigation regimes on yield and some qualitative traits of forage 
maize cultivated under traditional and conservational tillage systems, an experiment was conducted in 2018 
in split-split plot on randomized complete block design with three replications in University of Tehran. The 
effects of tillage as main factor in two levels (traditional and no-till), water stress as the sub-factor in three 
levels (30%, 60% and 90% of moisture requirement) and nitrogen fertilizer as a sub sub-factor at three 
levels (0%, 50% and 100% of the recommended rate) were studied on qualitative traits (DMD, WSC, CP, 
ADF, NDF, CF and Ash) and dry matter of maize plant. The results showed that the highest dry matter of 
maize (18.3 t ha-1) was obtained from no-water stress treatment under traditional tillage which was and the 
lowest (7.2 t ha-1) was observed in severe water stress under no-till condition. 100% nitrogen fertilizer 
treatment with no-water stress under traditional tillage produced the highest percentage of crude protein 
(12.22%)and non-nitrogen fertilizer and moderate water stress treatment under no-till resulted in the lowest 
crude protein (6.11%) . The highest (25.43%) and lowest (13.27%) percentage of acid detergent fiber in 
corn forage was obtained from 100% nitrogen fertilizer with severe water stress under conservation tillage 
and 100% nitrogen fertilizer with moderate water stress under no-till conditions, respectively. 
Agronomically, it seems that it is not possible to achieve the aims of no-till in short-term. In other words, 
conservation tillage will be effective after the transition stage. Also, increasing nitrogen content under water 
stress did not have a positive effect on forage quality. 
Keywords: Conservational tillage, chemical fertilizer, drought stress, forage quality, traditional tillage. 
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 مقدمه

تا  1993های بنابر مطالعات انجام شدددبی بیا  دددا 

، تقاضا برای تولیبات دامی، دو برابر شبی ا ت و 2020

های در حا  تو ددعه، کشددورتولیب گوشددت و شددیر در 

درصددب رشددب خواهب کرد.  2/3و  7/2ترتیب  دداهنه به

یب و هم از  قبار تول حاظ م فه هم از ل یب علو بهبود تول

به ایا  یابی  کار موثری در د دددت یت، راه حاظ کیف ل

 Hasanvandها و افزایش تولیبات دامی ا ت ) رمایه

et al., 2010 .)( ذرتZea mays L) یکددددی از مهددددم

یا غددد ت در تیهیه انسان و دام ا دددت کددده در تدددر

ده دورت دان ده ص دف آب و هوایی ب درایط مختل ی و اش

بددده دلیددد   . ایا گیایشدددودای تولیدددب مدددیعلوفددده

ای زیاد و همچنیا داشددددددتا مواد ونبی و نشدا دته

زیادی محصو  در واحب  طح، واب   تولیددددب میددددزان

یا گیاهان تربهتریا و منا دددبتوجه ا دددت و یکی از 

(. Klopfenstein et al., 2013ب )آیای به شمار میعلوفه

 هدددایتدددنش ایتدددراز مهدددم یکدددی یخشدددک تنش

دمحی دهاریتاث یط د در تول رگ د دباتیب داورزی  د د کش

داث د ده ت د دت ک د درد دارد رییچشمگ ریا   بر عملک

(Lauer, 2003) .را  اییمث  گ بیرشب و تول ،یخشددددک

دیعوام  مح گرینسبت به د ده می، ط  بیشتری دزانیب

حبود م نبیم ع وی بر . (Ozturk & Aydin, 2004) ک

دددر ب یفشدددار ماددداعف زین تروژنیکمبود آب، کمبود ن

 ,.Zhao et alکنب )وارد می ددداییرشدددب و عملکدددرد گ

دزا(2005 دروژنین شی. اف ده  ت در ب دادی  افزایشمنج م

و جددددهب  هاشهیخشدددد  و عملکرد دانه، تو عه ر

 & Haghjoo) شدددودیرطوبدددت از خاک مددد رشدددتیب

Bahrani, 2014تدددروژنین شی(. ع وی بدددر آن افدددزا 

سر شب  بز عیباعددددس ت حجم بخش  شیافزا ای،نهیر

دوا دزا داییگ ییه د دریتبخ شیو اف درق م دودیو تع  ش

(Hopkins, 2004.) در کشدددور، هایمواد آلی در خاک 

 به هاخاک ایدر ا آن مقبار و ا دددت شدددبن تهی حا 

 حالی در ایا و ا ددت یافته کاهش درصددب 5/0 از کمتر

قبار که ا دددت نۀ م یب خاک برای مواد آلی بهی  تول

                                                                                                                                                                          
1- Dry Matter Digestibility (DMD) 

2- Water-Soluble Carbohydrates (WSC) 

3- Crude Protein (CP) 

4- Neutral Detergent Fibers (NDF) 

صب حباو  منا ب، شبمی دو تا پنج در  Banai et) با

al., 2005 .)یای قا نبیم یاهیگ ب جا توان  ای ینیگزیبا 

در خاک،  بب حفظ وبرت  ییعناصر غها کردنفراهم 

خاک، حفظ آب  یغلظت مادی آل شیباروری خاک، افزا

 ،یکروبیم هایفعالیت  یتحر ر،یدر خاک، کاهش تبخ

نه شیافزا نبی،دا نات کاهش ب مایی نو ددددا بهبود  ،د

برت و بهبود و یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف هایویژگی

. (Salehi et al., 2011خاک شدددونب ) رییپهشدددخم

شاورز یهااز روش ی،ورزی حفاظتخاک ا ت  یمهم ک

 یمؤثر برا یهااوبام یکی از عنوانبهمعمو   طورکه به

 شددودیشددناخته م شیمحافظت از خاک در برابر فر ددا

(Holland, 2004روش خاک .)وادر به  ی،ورزی حفاظت

 و هاایماش یاثربخش شیو افزا هانهیدر هز ییجوصرفه

در  یکشاورز یهاظامن یبرا یادوات مورد ا تفادی، حت

(. در Rosner et al., 2008) شدددودیکوچ  م اسیمق

خاک ظام  فاظتن  ییباه یۀآب در ه زانیم ،یورزی ح

 یبیشدددتری رو یاهیگ یایو بقا اببییم شیخاک افزا

باو خاک  نبیم ی دددطح  کاهش  ریتبخ جهیدر نت ؛ما

ببییم ما ا کاهش د با  خاک مرتبط ا ددددت  یکه 

(Rasmussen, 1999.)  بددددددرای ارزیابی کیفی گیاهان

نب، کتنها تعییا مادة خش  گیای کفایت نمی ،یالوفهع

 ،1وابلیت هام مادة خش  دبلکه اط عددداتی در مدددور

دام2آب های محلو  درکربوهیبرات د دروتئیا خ د ، 3، پ

الیاـ  ،4خنثی الیدددددداـ نددددددامحلو  در شددددددوینبة

شوینبة  ستر ،6، فیبر خام5ا یبینامحلو  در  و  7خاک

(. در Singh, 1997ت )ا ددددددددمیزان انرژی مورد نیاز 

ارزیددابی تدد ثیر کود نیتروژن بر  منظورتحقیقدداتی بدده

شیمیایی ذرت و  ورگوویژگی شم مهای  ب که شخص 

منجر بدده افزایش محتوای  ،فزایش منبع نیتروژنا

 کاهشی محتوای فیبر شددب، ولتودی پروتئیا و زیسددت

فت ) قان در (. بAlmodares et al., 2009یا رخی محق

نیتروژن  که انبهای خود اظهار داشدددته دددینتایج برر

ا ددیبی نباشددته  ت ثیری بر الیاـ نامحلو  در شددوینبة

5- Acid Detergent Fiber (ADF) 

6- Crude Fiber (CF) 

7- Ash 



 27 1400 پائیز، 3 ة، شمار52 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران

 

تاثیر (. با برر ی Budakli-Carpici et al., 2010ا ت )

تنش خشددکی روی کیفیت ارزن،  دددددددورگوم و ذرت 

کدددده بددددا کدددداهش  شبگددددزارش  ایعلوفدددده

درای  د داز ب د دورد نی د دبار آب م د دبار مق د دای، مق د گی

دروتئیا به د دیطوربهپ د د دزایش طور معن د د داری اف

 .(Nabati & Rezvani Moghaddam, 2006) یافدددت

 فستوکاگدددزارش کردندددب کددده در  نیز برخی محققیا 

کدددددداهش آب ، (Festuca arundinaceae) بلنددددددب

شدددددددود، آبیاری باعس افزایش مقبار پروتئیا خام می

وتئیا خددام در هکتددار کدداهش ولدی عملکددرد پددر

مددی یابددب، زیدرا در شدرایط مطلدوب آبدی، عملکدرد 

داه  د د د  ب دادی خش  در (.Asay et al., 2002ا ت )م

و  75، 50، 25اثدددر چهدددار تیمدددار آبیاری  ،تحقیقدددی

مورد برر ی ورار  را ذرت گیددددایدرصب نیاز آبی  100

دادی خش  ) درصب(  5/26دادنب که بیشتریا درصدب م

دب( در  23درصدب و کمتریا آن ) 100در تیمار  درصد

ددی گیددای ب 25تیمددار  ب د ت آمهدرصددب نیدداز آب

(Simsek et al., 2011.) 

خاک حاظ زیسدددتی و زراعی،  فاظتی در از ل ورزی ح

را ددتای کاهش فر ددایش خاک )آبی و بادی( و بهبود 

مادی آلی،  یات فیزیکی آن نظیر محتوای  خصدددوصددد

یه، نفوذ خ ، تهو هباری آب پهتخل یت نگ یری و ظرف

خاذ می مبت، مواد آلی در شدددود. از ایاات رو، در دراز

یددابددب و موجددب تقویددت فعددالیددت خدداک افزایش می

شود که متعاوب آن، محتوای مواد ها میمیکروارگانیسم

بن شیابب؛ همچنیا، فرآینب معبنیمیهی نیز ارتقاء می

عناصدر غهایی مهم ماننب  تبریجی مواد آلی از آبشدویی

کاهب. در ایا نوع مبیریت، مواد آلی، منجر نیتروژن می

شدددود و به افزایش ظرفیت نگهباری آب در خاک می

ی  به طور غیرمسدددتقیم، اثرات منفی تنش آبی را تقل

های دهب. از لحاظ اوتصددادی، کاهش تردد ماشددیامی

صرفه شاورزی نیز موجب  جویی در مصرـ  وخت و ک

شددود. تحقیح حاضددر بر مبنای زینۀ تولیب میکاهش ه

خاکخاککه بیایا فاظتی( در ورزی )نوعی  ورزی ح

ورزی مر وم )شخم عمیح و دو مرحله مقایسه با خاک

توانب در کوتای مبت ت ثیر دیسدد  وب  از کاشددت( می

ب  یای زراعی م حظهوا ای در عملکرد کمّی و کیفی گ

 داشته باشب، اجرا شب.

 

 هامواد و روش

ما ایا عه  ،1397-98 یدر  دددا  زراع شیآز در مزر

شهر تان  یپژوهشی و آموزش شگای تهران واوع در  دان

 51 ییایطو  جیرافبا مشدددخصدددات جیرافیایی کرج 

 قهیدو 48و  جهدر 35 ییایعرض جیراف ،یدرجه شددرو

 یا. اشب، اجرا  ایمتر ارتفاع از  طح در 1321ی و شمال

ب آ یدارا ،دومارتا مییاول یبنبا اس طبقه برمنطقه 

ش    رد یو هوا ها( و ا ت.  ردتریا )حباو و خ

بهما  ترتیب در مایتریا )حباکثرها( مای  ددا ، بهگرم

گراد( و تیر )میانگیا درجۀ  انتی -9/2)میانگیا دمای 

گراد( ا ت. بر ا اس اط عات درجۀ  انتی 6/34دمای 

 داله  33ی بارنبگ ایانگیم ،کرج ینوپتی  د یسدتگایا

 173 مقبار که ا ددت متریلیم 248 تقریباً ایا منطقه

او   ددا   یمۀدر ن هااز بارش درصددب( 8/69متر )یلیم

پائ یزراع تان( و یز)  متر یلیم 9/69 یزانم و زمسددد

  ددا  زراعی  ددوم ۀدر  دده ماهاز آن درصددب(  1/28)

در  یزدرصددب( ن 1/2متر )یلیم 2/5 یهبهار( و بقفصدد  )

خصددوصددیات  .(1دهب )شددک  یم رخفصدد  تابسددتان 

فیزیکی و شددیمیایی خاک مح  آزمایش نیز در جبو  

 بیان شبی ا ت. 1

صورت کرت ایا تحقیح در  و شبی بار خرد های دوبه 

صادف هایوالب طرح بلوک تکرار انجام  ه با  یکام  ت

ورزی با دو ، خاکشیآزما ایدر ا یشدددب. عام  اصدددل

با  یاریآبی، عام  فرع ورزی و مر وم(،خاک طح )بی

ترتیب بر به 3بیو شب 2، متو ط1)ببون تنش  ه  طح

ظرفیت زراعی( و عام  درصدددب  30و  60، 90ا ددداس 

و  50، )صددفردر  دده  ددطح فرعی، کود نیتروژن فرعی

صب م 100 ص یزاندر کیلوگرم  300شبی به مقبار یهتو

  نیتروژن خالص( بودنب.

 

 
                                                                                                                                                                          

1- No water stresses 
2- Moderate water stress 

3- Severe water stress  
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 ( در ایستگای  ینوپتی  کرج.1396-1363میانگیا دما و بارش ماهانۀ از دوری دراز مبت ) -1شک  

Figure 1. Average long-term (1985-2017) monthly temperature and precipitation at Karaj synoptic 

station. 
 

 .شیآزما مح  خاک ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص -1 جبو 

Table 1. Physiochemical properties of the experimental site soil. 
Total N OC Clay Silt Sand 

Soil texture 
EC 

pH 
Available P Available K 

Depth (cm) 
% (dS m-1) (mg kg-1) 

0.09 0.76 31 44 25 Clay Loam 0.97 8.4 8.3 125 0-30 

0.07 0.62 30 44 26 Clay Loam 1.16 8.5 2.2 125 30-60 

 

نقطۀ  و 1یزراعدددددد ظرفیددددددت ۀنقطدددددد جهت برآورد

 شب ا تفادی 3از د تگای صفحه فشاری ،2پژمردگی دائم

به یب و میزان رطوبت خددددددداک   3/12و  38/25ترت

صدددددب به  برداری، جرمنمونه با توجه به ب.د ت آمدر

متدددر گرم بدددر  دددانتی 33/1 ،مخصوص ظاهری خاک

دیا  دب تعی برای محا به مقبار آب مورد نیاز شب. مکع

شب 1در هددددر نوبددددت آبیدددداری از رابطه   ا تفادی 

(Alizadeh, 2004:) 

 
     Dn=[(FC-PWP)/100] pb. Dr. F                  1رابطه  

در  :Dn،که در آن د د د د د دبار آب در ه د د د د د مق

داریآب د د د د د د :FC(، mm) ی دب وزن دت  یدرص رطوب

د :PWP ی،زراع یتخداک در نقطده ظرف  یدرصدب وزن

جرم  :ρbدائم،  یرطوبددددت خدددداک در نقطه پژمردگ

صوص ظاهری خددددداک ) عمح مؤثر  :gr cm ،)Dr-3مخ

( %رطوبت خاک ) تخلیه یبضدددر :F( و mm) یشدددهر

 .باشبمی

                                                                                                                                                                          
1- Field capacity   
2- Permanent wilting point 

نج  منظور تشخیص زمان آبیاری، از د تگای رطوبتبه

گیری ا تفادی شب. انبازی IMKOخاک  اخت شرکت 

متری تو ددعه ریشدده  ددانتی 30رطوبت خاک، تا عمح 

 ۀبا فاصددل یپبه صددورت ت یاوطری یاریبانجام گرفت. آ

تنش در عام   و انجام شدددب متری دددانت 20 های ناز

ام  نیتروژن در ع اعما  شددب. ی ذرتبرگ شددش ۀمرحل

درصددب میزان مورد نیاز  100و  50 دده  ددطح صددفر، 

در  ترتیباوری به کودبا منبع  کیلوگرم در هکتار( 300)

صفر،  بود که در  کیلوگرم در هکتار 652و  326مقادیر 

دهی(  دده نوبت )وب  از کشددت، هشددت برگی و تا دد 

شبورت نواری پای بوتهصو یله د ت بهبه ضافه   .ها ا

های کودی، کودهای فسفر و بر ا اس توصیههمچیا، 

کیلوگرم در  250 و 120 ترتیب در مقادیرپتا دددیم به

شب. زمیا مورد آرمایش  صرـ  شت م هکتار وب  از کا

کاشددددت جو بود.  حت  ها، ت مار ما  تی ب  از اع در و

تو ددط گاوآها برگردان ایابتبا زم ،مر ددوم ورزیخاک

در و شددب زدی  سدد یدار شددخم و  ددو  دو مرحله د

ی ا دتفاد  یاز کارنبی پنومات ،کاشدت ذرت یبرانهایت 

3- Pressure plate  
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با  ،ورزیخاکیکاشدددت ذرت در روش ب ی. براشدددب

  یورزی پنوماتخاکیبمخصددوص  ةا ددتفادی از کارنب

 بهرها در خاک میشرکت تراشکبی اوبام به کشت مستق

ی متر 10 کشددت شددش خط ،شددب. در داخ  هر کرت

 نگ یوم  کشت ذرت ر یهافی. فاصله ردتشدا وجود

صله بوتهی انت 57 ،هادر کرت 407کراس  ها متر و فا

بود. همچنیا فاصدددلۀ بیا متر ی دددانت نه فیرد یرو

متر، بیا  دددطوح عام   5/1 دددطوح عام  تنش آب، 

متر در نظر گرفته  10ها نیتروژن، ی  متر و بیا بلوک

 شبی بود.

های او  و شددشددم هر کرت و همچنیا دو متر از ردیف

ای در نظر عنوان اثرات حاشیهانتهای هر کرت بهابتبا و 

( بوته 74از و ددط هر کرت ) مترمربع گرفته شددب. پنج

عنوان برداشت نهایی وزن تر آن ثبت شب و  و  در به

 ددداعت،  72گراد پ  از درجۀ  دددانتی 75آون دمای 

ش  آن شب. برای انبازیوزن خ صفات ها توزیا  گیری 

ور تصادفی انتخاب شبنب طکیفی، از هر کرت دی بوته به

مای  72و پ  از  با د عت در آون  جۀ  75 ددددا در

به  هر تیمار،گرم از  10و  ب شددبنبآ ددیا گراد، ددانتی

دع کشدور جنگد مؤ سده تحقیقات   منتق هدا و مرات

مادی خشدددد   علوفه شام  درصب کیفی صفات و شب

د  دددددو   درصدب (،DMD) هادم واب وندبهای محل

خام )(، درصددددWSC) در آب یاـ CFب پروتئیا  (، ال

(، الیاـ نامحلو  در ADFنامحلو  در شوینبی ا یبی )

( و درصب CF(، درصب فیبر خام )NDFشوینبی خنثی )

 1آرآی( با ا ددتفادی از د ددتگای انAshخاکسددتر ک  )

 شب.  گیرینبازیا 8620 مب

هددددای آماری بددددا ا ددددتفادی از تجزیدددده و تحلیدددد 

انجام شب. مقایسه میانگیا  SAS 9.4ی افزارهددداندددرم

ای دانکا در تیمارها با ا دددتفادی از آزمون چنب دامنه

 طح احتما  پنج درصب انجام شب و ر م نمودارها نیز 

 صورت گرفت. Excel 2016افزار با ا تفادی از نرم

 

 نتایج و بحث

( نشان داد که 2نتایج حاص  از تجزیه واریان  )جبو  

ر صدددفات مادی خشددد ، ورزی باثر  دددادة عام  خاک

                                                                                                                                                                          
1- Near Infrared Reflectance Spectroscopy 

وابلیت هام مادی خش ، پروتئیا خام، الیاـ نامحلو  

در شددوینبی ا ددیبی، فیبر خام و خاکسددتر علوفه در 

ما   فات معنی 01/0 دددطح احت دار شدددب و بر صددد

یبرات نامحلو  در کربوه یاـ  های محلو  در آب و ال

دار بود. همچنیا اثر  دددادی شدددوینبی خنثی غیرمعنی

  کود نیتروژن بر صدددفات مادی عام  تنش آبی و عام

خشددد ، وابلیت هادددم مادی خشددد ، پروتئیا خام، 

یبرات نامحلو  در کربوه یاـ  های محلو  در آب، ال

شوینبی ا یبی ) لولز، لیگنیا و  یلی (، فیبر خام، 

شوینبی خنثی ) لولز، همی و   لولزالیاـ نامحلو  در 

 01/0لیگنیا( و خاکسدددتر علوفه در  دددطح احتما  

ار بودنددب. اثر متقددابدد  دوگدداندده تنش آبی و دمعنی

ورزی بر صددفت مادی خشدد  در  ددطح احتما  خاک

ش ، پروتئیا  05/0 ام مادی خ صفات وابلیت ه و بر 

نامحلو  خام، کربوهیبرات یاـ  های محلو  در آب، ال

نامحلو  در  یاـ  نبی ا دددیبی، فیبر خام، ال در شدددوی

شددوینبی خنثی و خاکسددتر علوفه در  ددطح احتما  

نه کود نیتروژن و معنی 01/0 گا ب  دو قا دار بود. اثر مت

ش  غیرمعنی صفت مادی خ صفت تنش آبی بر  دار، بر 

ما   خام در  دددطح احت دار و بر معنی 05/0پروتئیا 

های صددفات وابلیت هاددم مادی خشدد ، کربوهیبرات

محلو  در آب، الیاـ نامحلو  در شوینبی ا یبی، فیبر 

خنثی و خاکستر علوفه خام، الیاـ نامحلو  در شوینبی 

دار بود. اثر متقاب  دوگانه معنی 01/0د  ددطح احتما  

خاک فه کود نیتروژن و  مادی خشدددد  علو ورزی بر 

دار و بر صددفات وابلیت هاددم مادی خشدد ، غیرمعنی

یبرات خام، کربوه یاـ پروتئیا  های محلو  در آب، ال

شوینبی ا یبی، فیبر خام، الیاـ نامحلو   نامحلو  در 

شوی ستر علوفه در  طح احتما  در  نبی خنثی و خاک

گانه کود نیتروژن، دار بود. اثر متقاب   دددهمعنی 01/0

خاک مادی خشدددد ، تنش آبی و  فت  ورزی بر صددد

دار و بر صددفات وابلیت هاددم مادی خشدد ، غیرمعنی

یبرات نامحلو  در کربوه یاـ  های محلو  در آب، ال

شو بی ینشوینبی ا یبی، فیبر خام، الیاـ نامحلو  در 

ما   فه در  دددطح احت خاکسدددتر علو  01/0خنثی و 

 دار بود.معنی
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   ای. اثر تیمارهای مختلف بر صفات کیفی ذرت علوفه ان یوار هیتجز -2 جبو 

Table 2. Variance analysis of the effects of different treatments on qualitative traits of forage maize. 

S.O.V. df 
Mean Square 

Ash NDF CF ADF WSC CP DMD DM 

Replication 2 0.49* 23.61ns 0.02ns 0.07ns 9.45* 0.59ns 0.001ns 1.43ns 

Tillage 1 4.36** 22.91ns 46.72** 39.65** 0.49ns 69.95** 35.35** 81.59** 

Ea 2 0.01 4.61 0.17 0.01 0.14 0.78 0.33 0.23 

Water stress 2 3.44** 130.86** 20.48** 89.71** 53.65** 07.64** 53.72** 295.81** 

Water stress × Tillage 2 2.14** 117.47** 19.35** 131.33** 83.45** 37.79** 69.35** 3.91* 

Eb 8 0.02 5.22 0.33 0.40 1.43 0.74 0.33 0.72 

N. fertilizer 2 0.87** 50.33** 6.18** 30.92** 29.92** 7.17** 18.50** 109.63** 

N. fertilizer × Water stress 4 1.02** 13.06** 2.33** 09.64** 08.91** 0.54* 07.95** 0.69ns 

N. fertilizer × Tillage 2 1.09** 57.65** 3.94** 17.77** 34.89** 6.94** 12.17** 3.96ns 

N. fertilizer × Water stress × Tillage 4 0.71** 92.70** 5.97** 23.72** 32.53** 2.46** 11.62** 0.52ns 

Ec 24 0.03 1.89 0.37 1.32 0.35 0.19 01.30 38.76 

C.V. - 3.79 4.81 2.43 6.46 1.89 4.66 1.67 9.86 

ns ،*  داری در  طح احتما  پنج و ی  درصب.داری و معنیترتیب بیانگر عبم معنی: به**و 
ns, * & **:non-significance and significance at 5% and 1%,of  probability levels,  respectively. 

 

 (DM)ماده خشک 

تا در  3/18بیشدددتریا مادی خشددد  تولیبی ذرت ) 

ورزی مر ددوم (، از تیمار ببون تنش آب در خاکهکتار

( در تیمار تا در هکتار 2/7د ت آمب و کمتریا آن )به

ورزی مشدداهبی شددب. چون خاکتنش شددبیب آب در بی

ورزی حفاظتی در مراح  ابتبایی و گهار خود ورار خاک

دارد، بنابرایا برخی از خصدددوصدددیات فیزیکی خاک از 

وبی  تخلخ  و ظرفیت نگهباری آب به دلی  تراکم و 

ورزی ها با حب مطلوب آن در خاکدانهفشددردگی خاک

کام حفاظت ته )بیش از ی ت لۀ  10یاف فاصددد  دددا (، 

توجهی دارد که در نتیجه آن، آب کمتری نسددبت واب 

گیرد. از ورزی مر دددوم در اختیار گیای ورار میبه خاک

ورزی مر وم به علت تهویۀ بیشتر، طرـ دیگر، در خاک

ورزی فرآینب معبنی شدددبن عناصدددر نسدددبت به خاک

گیرد و آب میتری انجام حفاظتی در مبت زمان کوتای

کنب و آبیاری با  دددرعت بیشدددتری در خاک نفوذ می

مقبار کمتری از طریح تبخیر در زمان آبیاری از د ت 

بر افزایش وابلیت د تر ی رود و متعاوب آن، ع وی می

به عناصدددر غهایی، آب به مقبار بیشدددتری در اختیار 

 گیرد.ها جهت تعریح گیای ورار میریشه

 
 .یاریآب یهامیرژ و خاک تیریمب نوع ریت ث تحت ی،اعلوفه ذرت ک  خش  مادی -2شک  

 (.نبارنب. دارییاخت ـ معن یحروـ مشابه از لحاظ آمار با های) تون
Figure 2. Total dry matter of forage maize affected by soil management and irrigation regimes. 

(The columns with the same letters are not significantly different) 

 

مادی آلی، افزایش جرم  عبم افزایش  قان دیگر نیز  محق

شردگی خاک صوص ظاهری خاک )افزایش ف ها دانهمخ

 (، کاهش تهویه و نفوذ آب در خاک، و کاهش تخلخ

عبم تو ددعۀ مطلوب ریشدده در خاک و کاهش وابلیت 
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عنوان دهی  کاهش عملکرد د دددتر دددی به آب را به

ورزی حفاظتی های اولیۀ اجرای خاکمحصو  در  ا 

سبت به خاک  Ranjbarورزی مر وم گزارش کردنب )ن

et al., 2017; Afzalinia & Karami, 2018; 

Dehghanian & Afzalinia, 2018; Afzalinia et al., 

 طح برگ،  رعت تعرق و  توانبیم آبیتنش (.  2019

ها برگ یزشک  را با توجه به ر خشدد  انباشددت مادی

به کاهش  ایا دهب که کاهش به نوبه خود منجر  امر 

 ,.Neisani et alشددود )یم نهایی تجمع مادی خشدد 

تایج اکثر آزمایشدددات ا2012 گرفته در مناطح نجام(. ن

خشدد  جهان نشددان دادی ا ددت که ایا مبیریت نیمه

شخصی از  ستی در اعماق م خاک، منجر به تیییرات زی

حا ، افزایش عملکرد غ ت با شود، ولی با ایاخاک می

ورزی حفاظتی در ی  دوری کوتای حاصددد  اعما  خاک

داری ایجاد های اولیه، تفاوت معنیشود و در  ا نمی

 (.Zarea, 2010نب )کنمی

 (DMD)قابلیت هضم ماده خشک 

شتریا )  صب( و کمتریا ) 64/71بی صب(  72/62در در

ترتیب در در علوفه ذرت به هاددم مادی خشدد  یتوابل

به همرای تنش آبی  نه  کاربرد کود نیتروژ عبم  مار  تی

صب  100ورزی مر وم با و تیمار متو ط در خاک در

ورزی یب در خاککود نیتروژنه به همرای تنش آبی شددب

 .(3)شک   حفاظتی مشاهبی شب

 
 .تروژنهین کود  طوح و یاریآب یهامیرژ خاک، تیریمب نوع ریت ث تحت ی،اعلوفه ذرت خش  مادی وابلیت هام -3شک  

 (نبارنب. دارییاخت ـ معن یحروـ مشابه از لحاظ  آمار با های) تون
Figure 3. Dry matter digestibility of forage maize affected by soil management, irrigation regimes and 

nitrogen level. 
(The columns with the same letters are not significantly different) 

 

ورزی مر ددوم، فراهمی شددرایط بهینۀ رشددب و در خاک

مچنیا طوهنی بودن فرآینب رشددب و نمو نسددبت به ه

یش خدداک فزا موجددب ا تمدداهً  ح تی ا ظ حفددا ورزی 

ها ای و غیر دداختمانی در  ددلو های ذخیریآ ددمی ت

شددبی ا ددت. به عبارت دیگر، رشددب بیشددتر، منجر به 

انباشددت بیشددتر ترکیبات غیر دداختاری در پیکرة گیای 

با افزایش ن شدددود،می قات دیگر،  ّا در تحقی یتروژن، ام

درصدددب پروتئیا و وابلیت هادددم مادی خشددد  ذرت 

شته ا ت )افزایش معنی  Vyn, 1988; Cox etداری دا

al., 1993چون  طوح باهی نیتروژن، موجب افزایش .) 

درگ د داوه و نسبت ب ده  د د د    همچنیا نسبت ب د ب

خوش  شود که در نتیجه آن،شاخساری در گیای میبدده 

 یاببعلوفه افزایش می هاددموابلیت  درصددبو  خوراکی

(Kephart et al., 1989ع وی .)عه طال ای بر ایا، در م

مشددخص شددب که درصددب مادی خشدد  واب  هاددم در 

ورزی درصدددب( نسدددبت به خاک 1/63ورزی )خاکبی

 Idowu et( بیشتر بود )8/50( و مر وم )7/60نواری )

al., 2019 ضی ماننب صیات ارا (. با توجه به برخی خصو

خ فت  ی  نوع Triplett & Dick, 2008اک )با بب (، ت

خاک خاکمبیریت مزارع از  به  ورزی ورزی مر دددوم 
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ورزی، ممکا ا ت که عملکرد خاکویژی بیحفاظتی به

های اولیۀ خصوص در  ا کمّی و کیفی محصو  را به

 Hughesطور منفی تحت ت ثیر ورار دهب )دوری گهار، به

., et al7; Salem ., 1992; López & Arrúe, 199et al

ورزی حفاظتی در طو  دوری (. اثرات منفی خاک2015

 et Hughesتوانب ناشددی از فشددردگی خاک )گهار می

., 1992al دمای پاییا خاک در طی ا دددتقرار گیای ،)

(Kaisi, 2005-Licht & Al وابلیت د تر ی کمتر به ،)

 Lópezموادی میهی و کارآیی کمتر ا ددتفادی از آب )

1997& Arrúe, .باشب ) 

 (CP)پروتئین خام 

صب پروتئیا خام در علوفه ذرت با  شتریا در  22/12بی

درصدددب کود نیتروژن به همرای  100درصدددب، به تیمار 

ورزی مر دددوم بود و وجود تنش آب در خدداکعددبم

درصدددب، به تیمار عبم کاربرد کود  11/6کمتریا آن با 

ورزی نیتروژن و تنش آبی متو ددط در  ددیسددتم خاک

 . (4)شک   حفاظتی تعلح داشت

 
 .تروژنهین کود  طوح و یاریآب یهامیرژ خاک، تیریمب نوع ریت ث تحت ی،اعلوفه ذرت پروتئیا خام -4 شک 

 (نبارنب. دارییاخت ـ معن یبا حروـ مشابه از لحاظ آمارهای ) تون

Figure 4. Crude protein of forage maize affected by soil management, irrigation regimes and nitrogen level. 
(The columns with the same letters are not significantly different.) 

 

در شددرایطی که گیای با کمبود آب مواجه شددود، جهت 

های گیای،  ددلو کاهش اثرات منفی تنش خشددکی در 

یب پرولیا )نوعی پروتئیا( افزایش می بب. میزان تول یا

ها برای تجزیۀ ورزی حفاظتی، میکروارگانیسددمدر خاک

بقایای گیاهی که دارای نسدددبت کربا به نیتروژن باه 

ی ، می به همیا دل نب و  یاز دار به نیتروژن ن باشدددب، 

خارج  یای  تا حبودی از د دددترس گ نیتروژن خاک را 

یانگر افزایش محتوای کنمی یاری ب عات بسددد طال نب. م

پروتئیا خام علوفه با افزایش کاربرد کود نیتروژن ا ت 

(Almodares et al., 2009در رابطه با اثر .)  آبیتنش 

دورگوم و ذرت یفیتک بر ده ارزن،   د د د ای بیان علوف

 یددازآب مددورد ن مقددبارکدددده بددددا کدددداهش شب 

ددرای گ ددده یاپددروتئ حتوایم ،یددایب طدددور خام ب

نی ع یش یددافددت )م فزا  Nabati & Rezvaniداری ا

Moghaddam, 2006 ولی در تحقیح دیگری عنوان .)

شب که با کاهش  طح نیتروژن واب  د ترس، مقبار 

شاخ و برگ گیای ذرت، کاهش  پروتئیا خام موجود در 

(. در Li et al., 2010ای داشددته ا ددت )واب  م حظه

ای نیز با افزایش  طح کود نیتروژن، رگوم علوفه ددددو

داری افزایش یافت طور معنیدرصدددب پروتئیا علوفه به

(Mirlohi et al., 2000 شب که شخص  (. در تحقیقی م

آبیاری شبیب، عملکرد پروتئیا خام در مادی با اتخاذ کم

بر آن، درصددب کاهش یافت و ع وی 5/66خشدد  ذرت، 

 Moosaviاثر منفی داشددت ) تنش آبی بر تولیب علوفه

et al., 2011ای عنوان شدددب که درصدددب (. در مطالعه

ب   وا مادی خشددد   هادددم علوفه در پروتئیا خام و 

ورزی مر وم بیشتر ورزی حفاظتی نسبت به خاکخاک

 (. 2009et alKim ,.بود )
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 (WSC)های محلول در آب کربوهیدرات

صب  شتریا در  علوفهمحلو  در آب  هاییبراتکربوهبی

درصددب بود که در تیمار عبم کاربرد کود  98/36ذرت، 

نیتروژن به همرای تنش آبی متو دددط در  دددیسدددتم 

هبی شدددبخاک فاظتی مشدددا و کمتریا آن  ورزی ح

صب( به تیمار دریافت  57/23) کود نیتروژن به  100در

ورزی حفاظتی تعلح همرای تنش آبی شدددبیب در خاک

 یزانی، متنش خشددک یطدر شددرا. (5)شددک   داشددت

حبود به یایفتو دددنتز گ لت م نه هاییتع  ای وروز

نهغیر کاهش مروز ببیای  م  غیا نهیر. عوا  ای درروز

شرا کاهش شب یطفتو نتز در  س یخشک یبتنش  یار ب

حال مهم نب، در کههسدددت یم، تنش م  یطدر شدددرا ی 

ت ث یاترمهم ،ایروزنه هایمحبودیت  بر یرگهارعام  

نب )میخالص  فتو دددنتز (. Abid et al., 2016باشددد

ش یتتثب یتمحبود سته از یکربا نا ها و شبن روزنه ب

شرا شکی، تنش یطکاهش فتو نتز در   سمیمتابول خ

نبو فرآ یبراتکربوه را مخت   خشددد  مادی یعتوز ی

ای عنوان (. در مطالعهGimeno et al., 2014کنب )یم

شدددب که کاهش محتوای آب خاک نسدددبت به ظرفیت 

مقددادیر گلوکز، فروکتوز و زراعی، منجر بدده کدداهش 

یبرات کارز )کربوه یای شدددب  دددا های  دددادی( در گ

(Boroujerdnia et al., 2016.) 

 
 .تروژنهین کود  طوح و یاریآب یهامیرژ خاک، تیریمب نوع ریت ث تحت ی،اعلوفه ذرت های محلو  در آبکربوهیبرات -5 شک 

 (نبارنب. دارییاخت ـ معن یبا حروـ مشابه از لحاظ آمار های) تون
Figure 5. Water-soluble carbohydrates of forage maize affected by soil management, irrigation regimes 

and nitrogen level. 
(The columns with the same letters are not significantly different.) 

 

 (ADF)الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

شتریا ) صب( و کمتریا ) 43/25بی صب(  27/13در در

یبی در علوفه ذرت  نامحلو  در شوینبی ا  یاـالدرصب 

درصدددب کود نیتروژن به همرای  100ترتیب در تیمار به

شبیب در خاک ورزی حفاظتی بود و کمتریا تنش آبی 

مار  به همرای تنش آبی  100تی درصدددب کود نیتروژن 

. (6)شک   ورزی حفاظتی مشاهبی شبمتو ط در خاک

های  دددلولزی و ر دددب که ضدددخامت دیوارینظر میبه

محتوای دیگر ترکیبات دیوارة  دددلولی تحت شدددرایط 

شبی ا ت که منجر تنش آبی در  لو  های گیای زیاد 

صفات کیفی نامطلوب از  ADFجمله  به افزایش میزان 

ورزی حفاظتی و میزان نیتروژن شدددود. خاکعلوفه می

یب می نب. باه نیز اثرات منفی کمبود آب را تشدددب کن

یاهی در  یای گ قا ورزی حفاظتی، موجب خاکوجود ب

شبن نیتروژن آلی می شبن رونب معبنی  شود که کُنب 

متعاوب آن، نیاز گیای به ایا عنصر در طو  چرخۀ رشب 

 ا دددتفادةبر ایا، نیتروژن واب ع وی شدددود.ت میا نمی

سم ها از د ترس خاک، با  رعت تو ط میکروارگانی
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(. امّا در Parmanik et al., 2004شددود )گیای خارج می

ورزی مر وم، به دلی   ست شبن خاک  طحی، خاک

خاک، آزاد  خاک، افزایش نفوذ آب در  یۀ  بهبود تهو

ینب شددبن بیشددتر عناصددر از مادی عالی خاک طی فرآ

معبنی شبن و فقبان هیۀ  خت در خاک زیر طحی، 

هرز و هایارتقاء زهکشدددی و رشدددب ریشددده، مهار علف

شب و افزایش در  سریع در ر اجتناب از روابت، موجب ت

شددود و گیای فرصددت بیشددتری جهت مادی خشدد  می

 ,.Idowu et alانباشت الیاـ  لولزی و نامحلو  دارد )

ان داشدددتنب که میزان امّا برخی از محققان بی (.2019

نیتروژن مصرـ شبی برای گیای، ت ثیری بر درصب الیاـ 

نامحلو  در شددوینبی ا ددیبی علوفه آن نباشددته ا ددت 

(Carpici et al., 2010 ب ، گزارشدددات دیگر قا ( در م

حاکی از کاهش محتوای الیاـ نامحلو  در شدددوینبی 

ا دددیبی در اثر افزایش مصدددرـ نیتروژن بودی ا دددت 

(Keskin et al., 2005مقایسددۀ  دده نوع خاک .) ورزی

ورزی، مر وم و نواری( نشان داد که در رابطه خاک)بی

ورزی مر ددوم بیشددتریا ای، خاکذرت علوفه ADFبا 

 ورزی نددواری درصددددب( و پدد  از آن خدداک 5/45)

( 6/34ورزی، کمتریا مقبار )خاکدرصددب( و بی 7/36)

ی مشاهبی ا(. در مطالعهIdowu et al., 2019را داشتنب )

و  ADFآبیاری نیز موجب افزایش محتوای شددب که کم

CF  در علوفه ذرت،  دددددددورگوم و ارزن و متعاوب آن

منجر به کاهش در وابلیت هاددم مادی خشدد  و ارزش 

گیددای شددددب  هر  دددده  لوفدده  ع بی  یی نسددد  غددها

(Jahansouz et al., 2014.) 

 
 .ژنهتروین کود  طوح و یاریآب یهامیرژ خاک، تیریمب نوع ریت ث تحت ی،اعلوفه ذرت شوینبی ا یبی الیاـ نامحلو  در -6 شک 

 (نبارنب. دارییاخت ـ معن یبا حروـ مشابه از لحاظ  آمار های) تون
Figure 6. Acid detergent fibers of forage maize affected by soil management, irrigation regimes and 

nitrogen level. 
(The columns with the same letters are not significantly different.) 

 

 (CF)فیبر خام 

مار  به همرای تنش آبی درصدددب کود نیتروژن  100تی

عبم کاربرد کود و تیمار  ورزی حفاظتیشبیب در خاک

، ورزی مر ومخاکنیتروژن به همرای تنش متو ط در 

 79/22و کمتریا ) درصب( 88/28به ترتیب بیشتریا )

 علوفه ذرت را تولیب کردنب خام یبرفدرصدددب  درصدددب(

. تنش آبی و متعاوب آن کمبود رطوبت در (7)شدددک  

ناحیۀ ریشده، منجر به کاهش  درعت انتشدار و جریان 

جهب یونای میتودی نابرایا  های آمونیوم و شدددود؛ ب

شهنیترات تو ط ر رو، یابب. از ایاهای گیای کاهش میی

ضخامت دیوارة  لولی در نتیجه انباشت الیاـ  لولزی 

مواد  ۀخام شام  هم یاـالبر آن، شود. ع ویبیشتر می

ام و   دددددلولزیهم شام   لولز، علوفه غیرواب  ه

 روژنیتن بیش از حب مقادیر افزایش ا ت و با یگندددیال
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بب یکاهش مکیفیت و  افزایش فیبر درصدددب ،خاک یا

(Ahmadi et al., 2005; Javadi et al., 2010نتایج .) 

شانبرر ی  ا ت که غلظت زیاددادی  های دیگر نیز ن

 هدددای ضبیدددبترک افزایشموجب  ،در خاک یتروژنن

 ;Harms & Tucker, 1973شود )می علوفهدر  یفیتک

Sumner, 1965 .)شان ی  یجنتدددددا  که داد برر ی ن

ط با  یاب ۀراب فه   های محلو ،کربوهیبراتعملکرد علو

با درصدددب ف یمنف و  دار بودمعنیو  مثبت خام، یبرو 

و  خددام یاپروتئعلوفدده،  هادددم یددتوددابل یاهمچن

یبرات نامحلو  در  اب محلو  در آب هایکربوه یاـ  ال

 ی منفی داشددتنبهمبسددتگشددوینبی خنثی و ا ددیبی، 

(Sepahvand & Ashraf-Jafari, 2014;Ward et al., 

هددای مختلف بر ورزی(. در مطددالعددۀ اثر خدداک2001

کیفیت و مادی خش   دددورگوم مشخص شب که شخم 

ورزی حفاظتی، بیشتریا مادی عمیح در مقایسه با خاک

صب فیبر خام ) 1/15خش  )  27/38تُا در هکتار(، در

درصددب( را داشددت  84/8درصددب( و درصددب خاکسددتر )

(Zamir et al., 2016.) 

 
 .تروژنهین کود  طوح و یاریآب یهامیرژ خاک، تیریمب نوع ریت ث تحت یاعلوفه ذرت فیبرهای خام -7 شک 

 (نبارنب. دارییاخت ـ معن یبا حروـ مشابه از لحاظ آمار های) تون

Figure 7- Crude fibers of forage maize affected by soil management, irrigation regimes, and nitrogen level. 
(The columns with the same letters are not statistically significant.) 

 

 (NDF)الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

ر د ینامحلو  در شددوینبی خنث یاـالبیشددتریا درصددب 

صب، به تیمار  89/37علوفه ذرت با  صب کود  100در در

خاکنیتروژن  یب در  ورزی به همرای تنش آبی شددددب

درصددب،  27/20و کمتریا آن با  تعلح داشددتحفاظتی 

به همرای  کاربرد کود نیتروژن  عبم  مار  مربوط در تی

 ورزی حفاظتی مشاهبی شبتنش آبی متو ط در خاک

ک   خاک(8)شددد که. در  فاظتی  ح   ورزی ح در مرا

آغازیا حالت گهار ورار دارد، میزان تخلخ ، نفوذپهیری 

به علت  یت نگهباری آب در خاک  وب آن ظرف عا و مت

نهتراکم خاک نامطلوب ورار دارد و دا ها، در وضدددعیت 

به  کاربرد کود نیتروژن در شدددرایط تنش آبی، منجر 

شود که در نتیجه افزایش پتانسی  ا مزی در خاک می

صو  برای جهب گیای کاهش میاآن، آب  ه  یابب. لو

های ورزی حفاظتی که در  دددا بر ایا، در خاکع وی

خاک به  بت  ورزی او  ا دددتقرار خود ورار دارد، نسددد

شه ه یابنب و بهای گیای به خوبی تو عه نمیمر وم، ری

همیا دلی  در جهب آب و عناصدددر غهایی با مشدددک  

شه مواجه می شب محبود ری منجر به شونب. بنابرایا ر

شدددود و مواد های هوایی گیای میرشدددب محبود انبام

فتو ددنتزی به مصددرـ  دداختا ترکیبات  دداختاری و 

ر ددب. در تحقیقی گزارش دفاعی در برابر تنش آبی می

شب که با کاهش مصرـ نیتروژن، محتوای  لولز، الیاـ 

نامحلو  در شوینبی خنثی و الیاـ نامحلو  در شوینبی 
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ب، ولی در مقاب ، افزایش کاربرد ا دددیبی افزایش یافتن

کود نیتروژنه، ابتبا محتوای  لولزی گیای را پاییا آورد 

نبی خنثی و  نامحلو  در شدددوی یاـ  وب آن، ال عا و مت

صفات الیاـ Li et al., 2010ا یبی را کاهش داد )  .)

های نامحلو  در شوینبی خنثی و ا یبی با کربوهیبرات

گی منفی دارنب؛ محلو  در آب و پروتئیا خام همبسددت

بنابرایا با افزایش ایا الیاـ از کیفیت علوفه کا دددته 

نابع عنوان Li et al., 2010شدددود )می ما برخی م (. ا

کردنب که اگر چه تنش آبی روی مادی خش  اثر منفی 

ها و در دارد، ولی به دلی  افزایش محتوای ا ددیب آمینه

 دهبدانه، کیفیت علوفه ذرت را تا حبودی افزایش می

(wen, 1999-Peng.) 

 
 .نهتروژین کود  طوح و یاریآب یهامیرژ خاک، تیریمب نوع ریت ث تحت ی،اعلوفه ذرت الیاـ نامحلو  در شوینبی خنثی -8 شک 

 (نبارنب. دارییاخت ـ معن یبا حروـ مشابه از لحاظ آمار های) تون
Figure 8. Neutral detergent fibers of forage maize affected by soil management, irrigation regimes and 

nitrogen level. 
(The columns with the same letters are not significantly different) 

 

 (Ash)خاکستر 

درصددب(  49/3( و کمتریا )درصددب 87/5بیشددتریا )

صب  ستردر  100ترتیب به تیمار در علوفه ذرت، به خاک

به همرای تنش آبی شدددبیب در درصدددب کود نیتروژن 

و تیمار عبم کاربرد کود نیتروژن ورزی حفاظتی خاک

ورزی حفاظتی به همرای تنش آبی متو دددط در خاک

شت شک   تعلح دا ورزی ر ب که خاک. به نظر می(9)

ورزی، اثرات منفی تنش آبی را خاک ـ بیمر وم برخ

های گیای، شددادابی دهب، زیرا انبامتا حبودی تقلی  می

ورزی بیشددتری نسددبت به گیاهان رشددبیافته در خاک

باشدددت  یانگر ان که ب نب  حت تنش آبی دار فاظتی ت ح

ب. باشهای  ادی و غیر اختاری بیشتر میکربوهیبرات

خاکبه مبت،  فاظتی وطور معمو  در طوهنی  رزی ح

دلی  افزایش مواد آلی، آشدددفتگی کمتر  ددداختمان به

تر در خل  و فرج خاک، خاک و نگهباری رطوبت بیش

شددود و از ها میموجب افزایش فعالیت میکروارگانیسددم

ورزی های خاکهمیا رو، پا خ خاک به اتخاذ  یستم

 Simmonsحفاظتی منوط به ی  دوران گهار ا دددت )

& Coleman, 2008که (. د ر تحقیقی گزارش شددددب 

ص 100کاربرد  صب مقبار تو در  یتروژنهن ة کودشبیهدر

 ریمقاداثر را در بیشدددتریا  یا  دددطوح کودی دیگر،ب

ن ببو یمارتهمچنیا و  ی داشته ا تصفات مورد برر 

مقدداد ،کود یا  تر م خود نسدددبددت داد را  یرک بدده 

(Mohammadi et al., 2015). 



 37 1400 پائیز، 3 ة، شمار52 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران

 

 
 .تروژنهین کود  طوح و یاریآب یهامیرژ خاک، تیریمب نوع ریت ث تحت ی،اعلوفه ذرت درصب خاکستر -9 شک 

 (نبارنب. دارییاخت ـ معن یبا حروـ مشابه از لحاظ آمار های) تون
Figure 9. Ash percentage of forage maize affected by soil management, irrigation regimes and nitrogen 

level. 
(The columns with the same letters are not significantly different). 

 

 گیری کلینتیجه

ضر می شت کبا توجه به نتایج تحقیح حا ه توان بیان دا

بسیاری از خصوصیات نامطلوب علوفه در شرایط تنش 

اگر  بر آن،یابنب. ع ویآبی و کمبود نیتروژن افزایش می

ورزی حفاظتی جهت کشدددت و کار گیای زراعی خاک

اتخاذ شبی باشب، اثر تنش خشکی و فقبان مواد میهی 

صرـ ماننب نیتروژن شتر نمود پیبا می پرم و در  کنببی

تر نتیجه آن، خصوصیات کیفی نامرغوب در علوفه بیش

 شونب.نمایان می
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