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ترین یسین بتائین و اتانول و کمگلپاشی با محلولماریتمربوط به  99/65با میانگین  دوممیزان آب نسبی برگ چین 

 43/2اتانول باعث افزایش  وبتائین یسینبه عبارتی تیمار گل. باشدمی تیمار شاهدمربوط به  38/64ان این صفت میز
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ترین میزان ترین و کمبیشو اتانول و  یسین بتائینگلپاشی روز آبیاري با محلول 15ماریتمربوط به aمیزان کلروفیل 

روز  15ائین و اتانول و یسین بتگلپاشی روز آبیاري با محلول 7ماریتمربوط به و کل به ترتیب  bکلروفیل  شاخص

کاهش داد، به عبارتی با ) P>01/0(داريرا به طور معنیتنوئید وکارغلظت  دور آبیاري. باشدمی شاهدآبیاري در 

 69/7اتانول باعث افزایش  وبتائین یسینگلپاشی محلول باتیمار . تنوئید کاهش یافتوافزایش دور آبیاري میزان کار

mg/gLaef8/0تنوئید در چین دوم با میانگین وباالترین میزان کار. گردید شاهدنسبت به سطح  کاروتنوئید درصدي

59/0ن این صفتترین میزاو کم یسین بتائین و اتانول بودهپاشی گلبا محلولروز آبیاري  7ماریتمربوط به 

mg/gLaef باشدمی شاهدروز آبیاري در  15ماریتمربوط به .  

یسـین بتـائین و   پاشی با گلروز آبیاري و محلول 7توان چنین نتیجه گیري کرد که تیمار در کل می:گیرينتیجه

  .اتانول باعث افزایش عملکرد علوفه تر و خشک کل و صفات فیزیولوژیک نسبت به سایر تیمارهاي مورد ارزیابی گردید

  .خشک کل علوفه کل،اسپرس، گلیسین بتائین و اتانول، تنش خشکی، علوفه تر:ي کلیديهاواژه



3 پیوست ها

  مقدمه - 1-1

همیتاز ا ننساا ايبریـمدايهاآوردهفرتأمیننتیجهدام و در  تغذیهاي در هـعلوفننقش گیاها

مدیریتو تولیدمرادر پیشرفتو  تحقیقن،جهايهارکشوکثردر ا. ستارداربرخورينکاا غیرقابل

.استدهبوترمکد،میشوفمعطوت محصوالسایر بهکهتوجهیو  شتالاـسه بـمقایاي در علوفهنگیاها

دکمبوکه بامارکشودرصخصوبه،علمیهشیوبااي علوفهتمحصوالکشتبهتوجهلبذرو،  یناز ا

). Shanehchi, 1990(مییابد خاصی همیتا ،ستا وبررو تع غنیامر

روي  هـمطالعتـهمیا ر،کشودر  خشکینظیروبمتنايتنشهابروز و  محیطیمتغیریطاشردجوو

 اختهـسناـنمایرا  میباشدرگازسامحیطینامساعدیطاشراز  سیعیو منهدا بهکهسسپرا مانندگیاهانی

در  زهنوغنیخایرگیاهیو ذ محیطیمنابعدجوو وسیعو قلیمیا عتنودنبودارا دجوو بامارکشو. ستا

ادموايبرتقاضانیزسالههردارد و  ارقرتئینیوپرادمونیزو  میدا علوفههکنندوارد يهارکشوهمرز

  ).1388مجیدي و ارزانی، (مییابد یشافزا تئینیوپر

ي علوفهولیدتظلحابهعیو زرا مرتعینگیاهاینـبدر  هـکتـساي اعلوفهتبقوالجملهاز 1سسپرا

 رـغیيتنشهابهباالییتحملهگیاینا. ستا توجهردوـمیونجهباقابترقابل و  بمطلوکیفیتبا

ارقردهتفاـسا ردوـمکـخشمناطقدر  علوفهتولیدايبرندامیتورو  یندارد و از ا خشکیهیژو بهتیـیسز

از  مختلفمقاارکنشاز وا ناشیندامیتوخشکیبهتحملنظراز  رکشوخلیدامقادر اردموجوعتنودگیر

).Dadkhah et al, 2009(باشد یکژفیزیولوتیاخصوصنظر

علوفهتولیدايرـبمناطقنـیدر ادارد و يسیردسرمناطقدر   هیژو هـبسیعیو ريگازساهگیاینا

بهمتومقا. تـسا هـیافتارستقرا خوبیبهنیزمگرمناطقدر  ینکها ضمند،میگیرارقردهستفاا ردمو

تعامرو  هازاریمددر کشتايبربمطلوگیاهیراسپرـسا ران،اـبکمیطاشرهـبدنوـبرگازساو خشکی

ريبیاآ موقترطوهـبهـکهاییكخاهژـیو هـبمرتفعو  کوهستانیحی انودر هـکريطوهـب،ستا ساخته

  ). 1392ان، و ربیعی و همکارMajidi, and Arzani, 2004(دارد  خوبیشدر ،میشوند

ازماکشوراینکهبهتوجهباوداردخشکیتنشبهباالییتحملکهاستگیاهانیجملهازسپرسا

هايتودهوارقامبینرسدمینظربه) Gerami, 1990(آیدمیشماربهگیاهاینپراکنشمراکزجمله

هايبررسیحالایناب. باشدتهداشوجودترمتحملارقامتوسعه ي برايکافیتنوع،نظراینازداخلی

هاي کاهش عملکرد هاي غیرزنده یکی از عاملتنش.استبودهاندكکشوردراسپرسزمینۀدراصالحی

کشاورزي هستند  ه يدرصد محصوالت عمد50طور میانگین علت کاهش در گیاهان زراعی بوده و به
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)Valliyodan and Nguyen, 2006 .( این جهت است که گیاهان و ارقامی ا درهپژوهش ه يامروزه عمد

). Blum, 2011و Blum, 1996(هاي خشک  مناسب باشند براي محیط کهتوسعه پیدا کنند 

هاي محیطی است که روي اکثر مراحل رشد گیاه آثار مخرب و زیان آوري وارد خشکی یکی از تنش

شدت  و هاي محیطی به نوعش به تنشتوانایی گیاهان براي ساز).Nilsen and Orcutt, 1996(سازد می

در ). Yordanov and Tsoev, 2000(تنش، مدت تنش، گونه گیاهی و مرحله رشد گیاه بستگی دارد 

سیدهاي تر شامل امقیاس سلولی گیاه آثار مضر تنش را به کمک مواد تنظیم کننده فشار اسمزي که بیش

دهند باشد در سلول خود کاهش میها میوتئینها و پر، هورمونمعدنیهاي آمینه، قندها و برخی یون

)Ingram and Bartles, 1996 .(

مشکالت جدي در این  اي نزدیکهاي چند سال اخیر به احتمال زیاد در آیندهسالیبا توجه به خشک

اینترینرایجازیکی. کارهایی ارائه گرددبنابراین باید براي مقابله با آن راه. وجود خواهد داشتزمینه 

رضایی، (استاسمزيهايکنندهحفاظتنامبهکممولکولیوزنباهاییتجمع ترکیبوسنتزهاواکنش

سلولیتورژسانسبه حفظودهدمیکاهشراهااسمزي درون سلولترکیبات، پتانسیلاین). 1389

،)هاالکلقندها،(اهئولنپلمحلول شاملهايهاي آلی،کربوهیدراتهاي غیرآلی، یونیون. کندکمک می

- کنندهبتائین حفاظتگلیسیننظیرچهارگانهآمونیومهايترکیبجملهو از)پرولین(آمینهاسیدهاي

وسلطانی(یابندمیمعتجهاي گیاهیدر سلولرطوبتی،تنششرایطدرکههستند اسمزيهاي

). 1390همکاران،

باشد می 1بتائین یسینگلیابد تنش افزایش میاز جمله ترکیبات آلی که در گیاه براي مقابله با 

)Zhang et al., 1999.(تحریکرا  رشد گیاهانکه هستندترکیباتیمجموعه،یستیز يهاكمحر

و محیطییطاشربهگیاهیبمطلوپاسخو کنشدر وا مؤثرتترکیباانعنوبههاناز آ هیوگر.میکنند

تحریکرا  هگیاکیفیو  کمیدعملکرنندامیتو،شدر یشافزا كمحرتترکیباانعنوبهیگرد هیوگر

یکیژبیولوادمویستیز يهاكمحر،کلیرطوبه). Gawronska, 2008؛Thomas et al., 2009(کنند

میشوندنگیاهاییرآکایشافزا جهتدر  متابولیکیيیندهاآفرو  متابولیسمتحریکباعثکههستند

، ترکیب چهارتایی آمونیوم است و یکی از سازگارترین بتائینیسینگل).1394نقدي بادي و همکاران، (

که به عنوان یک اسمولیت گیاهان را با حفظ تعادل بین ) Chen and Murata, 2002(ها است محلول

نمک  زیاد ها را تحت کم آبی سلولی و تجمعکند و ماکرومولکولهاي گیاهی و محیط محافظت میسلول

بتائین به طور طبیعی  یسینگلهاي گیاهی در اکثر گونه). Robinson and Jones, 1986(کند تثبیت می

گیرد، تجمع هاي غیر زنده مختلف قرار میبه عنوان اسمولیت آلی عمده وقتی که گیاه در معرض تنش
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5 پیوست ها

دهند تا به دفع اثرات بتائین را در مقادیر کافی تجمع نمی یسینگلبا وجود این، همه گیاهان . یابدمی

اند که افزایش غلظت این هاي مختلف در نظر گرفتههاي غیر زنده کمک کنند، بنابراین دیدگاهشمضر تن

هم چنین کاربرد خارجی .دهدط تنش، تحمل به تنش را افزایش میترکیبات در رشد گیاهان تحت شرای

ن ترکیبات یبتائین چه قبل و بعد از تنش و چه در موقع بروز تنش، افزایشی در سطوح درونی ا یسینگل

با این . کندرشد گیاه و سرانجام عملکرد محصول تحت شرایط تنش را تقویت می اًنشان داده است و عموم

 اوالً. هاي گیاهی مختلف در پاسخ به کاربرد خارجی این ترکیبات وجود داردوجود، تنوع بزرگی در گونه

ثر ممکن است مؤهاي غلظت اًثانی. ندگو نیستهاي گیاهی به کاربرد خارجی این ترکیبات پاسخهمه گونه

اي فرق کنند و کاربرد بیش از حد ممکن است سمی باشد و در بعضی گیاهان اثرات اي به گونهاز گونه

هاي مختلفی گیاهان ممکن است پاسخ اًثالث. اشدسوئی مثل جلوگیري از رشد و کاهش عملکرد داشته ب

تمام گیاهان ). 1392نام، بی(توسعه گیاه نشان بدهند به کاربرد خارجی این ترکیبات در مراحل مختلف

کاهش مقدار کلروفیل تحت ). Yang and Lu, 2005(بتائین نیستند یسینگلنیز قادر به جمع آوري 

که در مطالعات مختلف گزارش شده است و مقدار کلروفیل به عنوان یک  تاي اساسترس خشکی پدیده

,.Chutipaijit et al(شود سلولی استفاده مینشانگر حساس براي وضعیت متابولیسم  2011 .(  

بتائین را به اثر مستقیم با یک پروتئین  یسینگلاثر پایدار کنندگی ) Schobert, 1997(اسکوبرت 

بتائین به قسمت هیدروفوبیک پروتئین متصل  یسینگلبر طبق نظر وي، بخش هیدروفوبیک . نسبت داد

بتائین اجازه  یسینگلاین فعالیت . شوندهاي آب پدیدار میولکولدر نتیجه در زمان خشکی، م. شودمی

از فروریختگی  تري به آب پیدا کرده وبیک پروتئین قابلیت دسترسی بیشروفودهد مناطق هیدمی

بتائین به عنوان یک تعدیل کننده اسمزي در سیتوپالسم در شرایط  یسینگل.کندپروتئین جلوگیري 

 Wyn(نماید ها و پروتئین ها شده و فشار تورژسانس را حفظ میزیمتنش خشکی موجب ثبات در آن

Jones and Storey, 1981 .(  

بتائین تأثیر آن بر افزایش میزان تولید  یسینگلمطالعات متعددي حاکی از آن است که یکی از اثرات 

باعث افزایش بتائین بر گیاه گندم تحت استرس فلزات سنگین  یسینگلاي در مطالعه. ها استکلروفیل

) Hayat Bhatti et al., 2013(هاتی و همکاران ات بشد که مشابه آن در مطالعه هایbو aکلروفیل 

بتائین به عنوان یک اسمولیت عمل کرده و  یسینگلپیشنهاد شده که تحت شرایط کم آبی . گزارش شد

  ). Zhao et al., 2007(کند هاي کلروفیل را حفاظت میکلروپالست و رنگیزه

هاي فعالیت بتائین باعث پایداري و استحکام ساختارها و یسینگلمطالعات آزمایشگاهی نشان داده که 

بیش از حد شود و پایداري دیواره سلولی در مقابل اثرات آسیب رسانی هاي پروتئینی میآنزیمی و ترکیب

و عارف و رضایی، Gorham, 1995(رود هاي آن به شمار میزدگی از جمله فعالیتنمک، سرما، گرما و یخ



نیاوافر.هنددمیتشکیللیآ شیمیرا در  تترکیبايهاوهگرمهمتریناز  یکینیز هالکلا). 1393

 ,.Ehyaee et al(هستندسنتزقابلحتیرا بهنیزهمایشگاو آز صنعتو در  نددار طبیعتاي در دهگستر

لسادرربالیناو ايبره،فتوسنتزکنندتداموجوشدر تحریکايبرلکلیا تترکیبااز  دهستفاا .)2011

 سبزيجلبکهاروي  برکهايمطالعهدر ) Benson, 1951(نبنسو. شدارشگزنبنسوتوسط1951

دهستفاا کسیدکربندي ا ايبرمنبعیانعنوبهلمتانواز  نندامیتوجلبکهاینا کهدکرنبیاداد،  منجاا

بهدرقانیزC3نگیاهاکهداد  ننشا1964لسار د1سپسکوسینز. هندد یشافزرا ا دخوشدو ر دهکر

بهابتدا لمتانونگیاهادر  .هستنددخوشدر یشافزا نتیجهدر و فتوسنتزیشافزو ا لمتانودنکرهمتابولیز

 ,.Haakana et al(دمیشوکسیدا کسیدکربندي او) دمیشوتبدیلتفسفاقندبهاًبعدکه(فرمالدئید

2001.(

 باعثهگیایندر ا یستیز يهاكمحردبررکاکهداد  ننشا2يچاهگیاروي  برهدشمنجاا تتحقیقا  

و CO2يفتوسنتزبجذسوییو از  )Haakana et al., 2001(دمیشويفتوسنتز  CO2بجذیشافزا

و نقدي بادي و همکاران، Haakana et al., 2001(ند دار یکدیگربامستقیمطتباار نیزهانهروز لکنتر

1394.(  

  پژوهش سؤال - 1-2

هاي دور(بتائین و اتانول بر رشد و عملکرد اسپرس تحت تنش خشکی یسینگلپاشی آیا محلول

  تأثیر دارد؟)آبیاريمختلف

  هاي پژوهشفرضیه - 1-3

  .مؤثر می باشد هاي کلروفیلمیزان رنگیزهر و اتانول ببتائین  یسینگلپاشی محلول-1

  .ثیر داردبر عملکرد و اجزاي عملکرد تأتانول و ابتائین  گلیسینپاشی محلول-2

افزایش عملکرد و کاهش باعث و اتانولبتائین  یسینگلهاي سازگار کنندهاز متابولیتم توأاستفاده -3

  .شودمیتنش خشکی 

  اهداف پژوهش - 1-4

 وبتائین  یسینگلهاي سازگار کننده افزایش عملکرد و کاهش تنش خشکی با استفاده از متابولیت

  .پژوهش می باشداصلی هدف اتانول 

و اجزاي عملکرد اسپرسعملکرد بر و اتانول بتائین  یسینگلپاشی تعیین اثرات محلول-1

در گیاه اسپرس آبیاريهاي مختلفدورطی و اتانولبتائین  یسینگلپاشی محلولتأثیر  تعیین-2

                                               
1 - Cossins
2 - Camellia sp



7 پیوست ها

افزایش در و اتانولبتائین  یسینگلهاي سازگار کنندهاز متابولیتتوام استفاده تعیین تأثیرات -3

  در گیاه اسپرسعملکرد و کاهش تنش خشکی 

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

روي مطالعهاهمیتکشور،درخشکینظیرمتناوبهايتنشبروزومحیطیمتغیرشرایطوجود

ساخته ایاننمراباشدمیسازگارمحیطینامساعدشرایطازوسیعیدامنهبهکهاسپرسمانندگیاهانی

درهنوزغنیگیاهیذخایرومحیطیمنابعوجودووسیعاقلیمیتنوعبودنداراوجودباماکشور.است

مواد برايتقاضانیزسالههروداردقرارپروتئینیموادنیزودامیيعلوفهکنندهواردکشورهايزمره

که روي اکثر مراحل رشد گیاه آثار هاي محیطی است خشکی یکی از تنش.یابدمیافزایشپروتئینی

  هاي چند سال اخیر به احتمال زیاد در سالیسازد و با توجه به خشکمخرب و زیان آوري وارد می

بنابراین باید براي مقابله با آن راه. وجود خواهد داشتتري در این زمینه اي نزدیک مشکالت جديآینده

نامبهکممولکولیوزنباهاییتجمع ترکیبوسنتزهاواکنشنایترینرایجازیکی. کارهایی ارائه گردد

به ودهدرا کاهش میهااسمزي درون سلولترکیبات، پتانسیلاین. استاسمزيهايحفاظت کننده

 یسینگلنظیر چهارگانهآمونیومهايترکیبجملهاتانول و از. کندکمک میسلولیحفظ تورژسانس

میمعتجهاي گیاهیدر سلولرطوبتی،شتنشرایطدرکههستنداسمزيهايکنندهبتائین حفاظت

بتائین به منظور افزایش  یسینگلکند که استفاده بالقوه از کاربرد اتانول و از این رو ضرورت پیدا می. یابند

به خشکی در گیاه اسپرس تحت شرایط کم آبیاري در مزرعه بررسی و غلظت مناسب  تحملعملکرد و 

  .فاده این دو ماده در این گیاه مورد ارزیابی قرار گیردبراي است

  ايگیاهان علوفه- 1-6

هاي دامی از اهمیت غیر اي در تعلیف دام و در نتیجه تأمین نیاز انسان از نظر فراوردهگیاهان علوفه

ي منبع اصلی انرژو ) 1393و نوروزي و همکاران،  1372چی، مدیر شانه(قابل انکاري برخوردار هستند

درصد نیاز غذایی گاوهاي  60تواند کافی باشد میلوفه داراي کیفیتاگـر ع. باشندمی هادامراي تـغذیه ب

اي متعلق به دو خانواده گرامینه واکثر گیاهان علوفه. مین نمایدأنیاز کامل گاوهاي گوشتی را تشیري و

.)1393نوروزي و همکاران، (باشندمی لگومینوز

ینوزلگوماز گیاهان تردگیاهان گرامینه پرتولیاریاب،در شرایط فخشک ونیمهدر مناطق خشک و

گیاهان رشد، در شرایط مساوي. تري هستندرف آب نیز داراي کارایی بیشاز نظر مصباشند ویم

در مناطق خشک اگر آب کافی در . باشندتر از گیاهان گرامینه مین وکلسیم غنیئیینوز از نظر پروتوملگ

در این شرایط، اکثر گیاهان اي فراهم است وهمناسبی براي کشت گیاهان علوفشرایط باشد،س دستر



ان مناطق معتدله ودر طول فصلاهگی،بدین ترتیب که در طول فصل سرد.شت کردوان کتاي را میعلوفه

).1383کریمی، (گیاهان مناطق گرمسیري مناسب خواهند بودگرم،

تر توجه سایر گیاهان زراعی کم اي، در مقایسه باتولید و مدیریت گیاهان علوفه متأسفانه در ایران به

در نتیجه از یک طرف عدم توجه الزم به افزایش کمی و کیفی علوفه، موجب کمبود گوشت و . شودمی

به  منجر ها و مراتع طبیعیدیگر فشار دام بر جنگل طرفو از  شده هامواد لبنی و کاهش کیفیت آن

اي با روش بنابراین، توجه به زراعت گیاهان علوفه. ي بخش عظیمی از پوشش گیاهی شده استنابود

مدیر (یابد علمی در کشور که با رشد بی رویه جمعیت و کمبود مراتع غنی مواجه است، اهمیت خاصی می

  ).1393و نوروزي و همکاران،  1372چی، شانه

  اسپرس- 1-7

و به تیرة) 1396فر و همکاران، منیري(است Onobrychisنساي چندساله از جاسپرس گیاه علوفه

Leguminosaeگونۀ. تعلق داردvicifoliaاین ).1383کرمی، (شودصورت زراعی کشت میتر بهبیش

لحاظ تولید علوفه مناسب و با کیفیت در میان گیاهان مرتعی و بهاي است کهازجمله بقوالت علوفهگیاه 

مانندهاي مطلوبیویژگیدلیلبه).Majidi and Arzani, 2009(است  بودهتوجهمورد زراعی کشور

- به            وتوجه کشاورزانموردخاكخیزيحاصلو حفظدامنفخ درایجادعدمباال،غذاییارزش

وسزاگرهايکوهتامدیترانهاطراف دریاينواحیازآنکاروکشتاست وگرفتهقرارنژادگران گیاهی

  ).Delgado et al., 2008(استیافته  توسعهمرکزيآسیاي

(تاس تا حدودي به شرایط خشکی مقاومطویل با انـشعابات فرعی  و قیمشۀ مستبه دلیل داشتن ری

Jefferson et al., 1994؛Kokh et al., 1972؛Turk and Celik, 2006 1392تدین و همکاران، و .(

 ،زارها و مراتعباران اسپرس را بـراي کـشت در دیمبودن به شرایط کمشکی و سازگارمقاومت بــه خ

طـور بـه   ایی کـههویژه خاكطوري که در نواحی کوهستانی و مرتفع بهساخته است، به مطلوب یگیاه

  ).Carbonero et al., 2011و  1388مجیدي و ارزانی، (شوند، رشد خوبی دارد موقت آبیاري می

  نه اسپرسپیشیو  أمبد- 1-8

Onobrychis viciifolia(اسپرس  Scop. (اوراسیایی از خانواده لگوم  يگیاه چندساله)Fabaceae (

هاي مختلف اي و مرتعی زیاد و سازگار به اقلیمداراي ارزش علوفهو ) 1395نجفی پور و مجیدي، ( است

سرخرطومی، مقاوم به سرما با  عنوان گیاهی بیابانی، مقاوم به شوري و خشکی، مقاوم بـهد که بهباشمی

؛Soares et al., 2000(تهاي خشک و بیابانی معرفی شده اسه و براي اقلیماي در حد یونجارزش علوفه

Alizadeh and Jafari, 2014 .(
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اي در اروپا و آسیا مورد استفاده بوده است و سابقه از صدها سال پیش به عنوان گیاه علوفهاسپرس 

به بعد است و به گزارش برخی منابع این گیاه در سال  1900هاي از سال اًیکا حدودوجود آن در امر

ر گونه اسپرس د 23فلور اروپا . )1388سید طراح، (میالدي از فرانسه به دنیا معرفی گردیده است  1550

ایران است، از آسیاي  مختصگونه آن  26گونه که  56ن گیاه با فهرست خود دارد، مرکز پراکنش ای

ر انگلستان د 19تا  17اسپرس در طول قرون ). 1383کریمی، (مرکزي تا ایران گسترده شده است

این گیاه صدها سال . )Goray et al., 1986(پراکنش آن محدود شد  20و در قرن وسیعی داشت  پراکنش

   . به آن نشد به عنوان علوفه توجهی 1960اما تا  کردمریکا رشد میدر اروپا و آسیا و ایاالت مانتانا آ

).Cash et al., 2006(اند مریکا و کانادا گسترش یافتههاي جدید اسپرس در ایاالت متحده آگونه

  بندي اسپرسرده-1-9

در مناطق  اًگونه است که عمدت130داراي  اًاین جنس تقریباسپرس متعلق به خانواده بقوالت بوده، 

اتولی گسترش یافته است و مراکز اصلی تنوع ژنتیکی این ویژه ایران و آنمعتدل شمال اروپا، آسیا و به

باشدمی موقعیت تاکسونومیکی این جنس به شرح زیر .)Ranjbar et al., 2010(دهند میگیاه را تشکیل 

  :)2000سوارز و همکاران، (

  
  

 نجفی پور و(هاي متفاوتی براي جنس اسپرس ذکر کرده اند که شاملطبقه بندي ،فلورهاي مختلف

  :)1393مجیدي، 

:جنس اسپرس را به دو زیر جنس با تقسیمات فرعی به شرح زیر تقسیم کرده است:فلور ایرانیکا -1



  

  :بخش به شرح زیر تقسیم کرده است 5این جنس را به : فلور ترکیه -2

  
:بخش به شرح زیر تقسیم کرده است 3جنس اسپرس را به : فلور اروپا-3

  
در مطالعه خود بر اساس خصوصیات بذري، جنس  )Yilddiz et al., 1997(یلدیز و همکاران

Onobrychis ها اظهار داشتند این جنس در نواحی مدیترانه تا رشته نآ. گونه تقسیم کردند 162را به

ن بیان نمودند عالوه بر آ. ستهاي زاگرس و نواحی مرکزي آسیا پراکنده شده اهاي قفقاز، رشته کوهکوه

گونه و قفقاز  52گونه، نواحی ترکیه با  56راکندگی این جنس در نواحی ایران با بیش از ترین پکه بیش

نجفی پور (این گیاه باشند رسد ایران و ترکیه مراکز اصلی تنوعدر نتیجه به نظر می. باشدگونه می 39با 

  ).1393و مجیدي، 

  نتیک اسپرسسیتوژ- 1-10

تواند یمها،ـر مـشخص کردن ارتباط و قرابت بین گونهطورکلی تحقیقات سیتوتاکسونومی، عالوه به ب

. فـراهم آورد ک ژنگیري در بانرهور ژنی موجود در کشور بـه منظی درمـورد خزانهات بـا ارزشاطالع

ها، خصوصاً اي متعلق به آنهتین جمعیهاي گیاهی و همچنات سیتوژنتیکی در گونهلـذا انجام مطالع
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- املی گیـاه، تعیـین قرابتودن اطالعات کمی روي تاریخچـۀ تکراهم نمدلیل فی و بومی بگیاهان وحش

- سامح(ت اي برخوردار اسغیره از اهمیت فوق العاده اریولوژیکی وتعیین مشخصات کاي،هاي بین گونه

.)1386زاده حجازي و ضیایی نسب، 

. باشدی بر روي گیاهان میژنتیکی و اصالحترین مرحله مطالعات سیتوژنتیکی و تعیین ژنوم، اساسی

نومی، فیلوژنی و میوز نقش مهمی در توضیح ساختار ژ ها در تقسیم میتور وبررسی رفتارهاي کروموزوم

هاي قابل مالحظه در این زمینه هنوز ساختار ژنومی تعداد ها داشته و با وجود پیشرفتتاکسنومی در گونه

روموزوم جنس اسپرس داراي دو سطح از نظر تعداد ک. شناخته مانده استها ناها و گونهزیادي از جنس

). 1393پور،نجفیو  1383نسب، حجازي و ضیاییزاده حسام(باشد می x= 8و  x= 7کروموزومی 

عدد پایه کروموزومی در اجداد بیان نمودند ) Goldblatt and Johnson,1998(گلدبالت و جانسون 

کاهش یافته  7ن تعداد به لی و با از دست رفتن کروموزوم، ایر تکامبوده، اما در سی 8این جنس برابر با 

تغییر کرده  8به  7ضافه شدن کروموزوم همراه بوده و تعداد کروموزوم از ادر این جنس با  است که تکامل

      )2n=2x=14( ،)2n=4x=28( ،)2n=8x=56(از نظر سطح پلوئیدي این جنس داراي سطوح . است

).1-1جدول ) (1393پور، و نجفیGoldblatt and Johnson,1998(باشد می

هاي ریخت شناسی، گیدر مطالعه ویژ) Ranjbar et al., 2004; 2006 and 2007(رنجبر و همکاران 

 O. altissimaو O.viciifoliaهاي هایی از گونهتعداد و رفتار کروموزومی در مرحله میوز در جمعیت

هاي متعلق به مناطق مختلف ایران تتراپلوئید که تمام جمعیتن داشتندبیاOnobrychisمتعلق به بخش 

و O.viciifoliaهمچنین بیان نمودند . باشدمی) 2n=4x=28(هاي آنها بوده و تعداد کروموزم

O.altissima مطالعه عدد کروموزومی . اندد که از نسل مشترکی مشتق شدههاي خویشاوندي هستنگونه

هاي نشان داد جمعیت  Heliobrychisاز بخشOnobrychis melanotrichaجمعیت 6و رفتار میوز در 

Ranjbar eو  1393پور، نجفی(است  8ها برابر مورد مطالعه دیپلوئید بوده و عدد پایه کروموزومی آن al., 

2012 .(  

گونه از بخش  5در مطالعه عدد کروموزومی ) Ranjbar et al., 2009(رنجبر و همکاران 

Hymenobrychisهاي مورد مطالعه دیپلوئید بوده و عدد گونهي به این نتیجه رسیدند که همه

و چند) گونه13(ه یکسالهگون63پرس داراينس اسجدر ایران. را نشان دادند 2n=2x=14کروموزومی 

هوایی و ف آب ایران بوده و در مناطق مختل اريگونـه آن انحص30د کـه بیش از باشیم)گونـه50(ساله

 خاك اي بـوده و در کنترل فرسایشهنس داراي ارزش علوفاي ایـن جهدادي از گونهتع.دانهپراکنش یافت

، ارانزاده و همکاديامیرآب(گیرندده زنبـور عسل مورد استفاده قرار میکننبعنـوان گیاهان جله و یـا ب

  ).Amirabadizadeh et al., 2006و  1388



  Onobrychisهاي جنس یدي برخی از گونهسطوح پلوئ - 1-1جدول 
References

  )منبع(
Ploidy level  

  )سطح پلوئیدي(
Spiceas

  )گونه(
Section  

  )بخش(
Subgenus  

  )جنسیرز(

2n=2x=14&2n=4x=28  O. viciifolia  )2008(1رنجبر و همکاران

Onobrychis

Onobrychis

   2n=2x=14&2n=4x=28  O. altissima  )2008(رنجبر و همکاران 
  2n=4x=28O. sativa  )  1387(نسب زاده حجازي و ضیاییحسام
  2n=4x=28O. persica  )  1387(نسب زاده حجازي و ضیاییحسام
  2n=4x=28O. major  )  1387(نسب زاده حجازي و ضیاییحسام

  2n=2x=14O. majorovii  )1996(  2مگوالئو
  2n=2x=14O. montana  )2006(3تی النا

  2n=2x=14O. transcaucasica  )2006(تی النا 
  2n=2x=14O. oxyodonata  )2011(4سپت و همکاران

  2n=2x=16O. crista galli  )1998(گلدبالت و جانسون 

Lophobrychis  
  2n=2x=14O. caput-galli  )2011(سپت و همکاران 
  2n=2x=14،16&2n=4x=28  O. aequidentata  )2011(سپت و همکاران 

  2n=2x=16&2n=4x=32  O. pulchella  )2002(5اناین- ال- ابو
  2n=2x=16O. cournta)1379(تهرانیاحمدیانواصلانصاري

Dendrobrychis  Onobrychis  
  2n=4x=32  O. aucheri spp)1379(تهرانیاحمدیانواصلانصاري
  2n=4x=32  O. tehranica)1379(تهرانیاحمدیانواصلانصاري
  2n=4x=32  O. pasmmophila)1379(تهرانیاحمدیانواصلانصاري

  2n=2x=14O. radiata  )1996(مگوالئو  

Hymenobrychis  

Sisyrosema  

  2n=2x=14O. ptolemaica  )1957(6کاو
  2n=4x=28&2n=4x=32O. bobrovii  )1996(مگوالئو  
  2n=2x=14O. vassilzonkoi  )1996(مگوالئو  

  2n=2x=14O. ptoloemerica  )2002(اناین - ال- ابو
  2n=2x=14O. radiata  )1998(گلدبالت و جانسون 
  2n=2x=14O. sintinsii  )  1388(رنجبر و همکاران  
  2n=2x=14O. hypergyrea  )2011(سپت و همکاران 
  2n=2x=14O. chorassanica  )  1388(رنجبر و همکاران  
  2n=2x=14O. michauxii  )  1388(رنجبر و همکاران  

  2n=2x=16O. melanotrica  )1379(تهرانیاحمدیانواصلانصاري

Heliobrychis  2  )1379(تهرانیاحمدیانواصلانصاريn=2x=16O. sojakii  
  2n=2x=16O. gaubae  )1379(تهرانیاحمدیانواصلانصاري

  شناسی هاي گیاهگیویژ- 1-11

 7یه کروموزومی دد پابا ع) 1380آبادي و دري، حیدري شریف(اسپرس گیاهی چندساله، دگرگشن 

). Ranjbar et al., 2010(هاي مربوط به مناطق مختلف ایران تتراپلوئید هستند تمام جمعیت. باشدمی

 ;Ranjbar et al., 2006(گردندت میاي کشهاي این جنس به عنوان زینتی و علوفهبرخی از گونه

2007 and 2008 .( اسپرس گیاهی مقاوم به خشکی است و در مناطقی که بارندگی ساالنه آن بیش از

                                               
1 - Ranjbar et al
2 -Magulaev
3 -Elena
4 -Sepet et al
5 -Abou-el-enain
6 -Cave



13 پیوست ها

گیاه در طول دوره خشکی به حالت رکود . ت نمودتوان آن را به صورت دیم کشباشد میمتر میلی 300

  .)1392تدین و همکاران، (ب نمایدتواند رطوبت را از اعماق جذرود و ریشه آن میمی

- می   متر 3ودحدبهآن  لطوکهطویلو ضخیمي،قويیشههار باسالهچندستا گیاهیاسپرس 

داراي مفاصل متعدد، قوي، مدور، بدون  ،مترسانتی 100الی  10رسد، ساقه این گیاه طویل به ارتفاع 

. رسدمتر میسانتی 16تا  5به  آنطولکهبودهايشانهمرکباسپرسبرگ. باشدکرك و توخالی می

باالییقسمتدرودارکركزیرینقسمتدرکهباشدمیمتناوببرگچهجفت12تا  6ها شامل برگ

کركبدونوکندیاتیزنوكباوپهنبیضی،یامرغیتخمشکلبههابرگچه. است صافبیشوکم

رنگ.استگرفتهقرارمتوسطتاطویلگلدمیکبررويکهمرکبايخوشهاسپرسآذینگل. هستند

گل. باشدمیمتغیرزردتاسفیدازهاگونهازبرخیدرحتیوارغوانییاوقرمزصورتی،گیاهایندرگل

درتربیشنیزهاگلشدنباز.گرددمیآغازآذینگلقاعدهازوداشتهادامههفته3الی2گیاهایندهی

خودگشنیدرصداسپرسدرمادگیگرفتنقرارپایینهمراهبهگلخاصفرمدلیلبه. باشدمیصبح

بامبوسزنبوریاوعسلزنبورکمکبهومستقیمغیرصورتبهافشانیگردهتربیشزیراباشدمیپایین

  .)1393پور، و نجفی 1391ربیعی و قنواتی، (گیردمیانجام

یایکشکل،هاللیپایک،دارايگاهیمتر،میلی14تا10طولبهنیامصورتبهاسپرسمیوه

ايالیهدیگريوغشاییپوستهیکیاست،الیهدوشاملمیوهغالف. باشدمیدارکركوايخانهچند

).1380آبادي و دري، حیدري شریف(داردسانپروانهشکلغشایی،پوستهکردنجداازپسکهمشبک

 5/2تا  2عرض متر،میلی3طولبهگیاهاینبذر. استزنیجوانهدارندهازبمادهداراياسپرسهايغالف

  . )1-1شکل ()1393پور، نجفی(باشد متر میمیلی 2تا  5/1و ضخامت 

  



  
  Onobrychis viciifoliaگیاه مورفولوژي-1- 1کل ش

و  هاارزمید در شتـکايرـبرا  سسپرا رانباکمیطاشربهدنبورگازساو  شکیـخهــبتـمومقا

هـبهـکاییـهكخاومرتفعو  کوهستانیحیانودر  کهريبه طو،ستا ساختهبمطلویهگیا،تعامر

خوب،هاي عمیق، با زهکشیخاكویژهبه) 1388مجیدي و ارزانی، (د نشومیريبیاآ موقتروـط

  .)Leffel, 1973(خوبی دارد رشدحاصلخیز،وسبکخشک،

کمهاآنفسفرکههاییخاكدرهالگومسایرنسبت بهوی استآهکهايخاكمناسباسپرس 

اسپرس،مطلوبهايویژگیازیکی دیگر). Miller and Hoveland, 1995(دارد تريرشد مناسباست،

فصلدرسردسیردر نقاطاسپرس). Miller, 1984(سرخرطومی استمخصوصًاآفاتبرابردرمقاومت

شود میمنجراضافهتولید چینبهدارد کهادامهپاییزاواخرتاآنرشدوکندمیرشدبهتر شروعزودبهار

)Leffel, 1973 .(استفادهبراي تولید علوفهسردسیريمناطقدرسرمابرابردرمقاومتبه دلیلگیاهاین
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توانمیشوند،تولید نمیشبدرویونجهکههاییزمیندررااسپرس). Shigaki et al., 1998(شودمی

  ).Yousefi and Jafari, 2014و  1379کریمی، (آورد دستبخشی بهرضایتمحصولوکشت کرد

ساله،گیاهی چنداسپرسکهکردخالصهعبارتایندرتوانرا میاسپرسزراعیارزشباالترین

خشکیايهاکوسیستمبرايمناسبوشوريوخشکیمقاوم بهزیاد،ايعلوفهارزشدارايوپرمحصول

هايعلوفهبامقایسهمعدنی درموادوپروتئینمیزاننظراز). 2000سوارز و همکاران، (استبیابانی

تر است کمهالگومبعضیبامقایسهدرآنسدیموکلسیمولی میزاناست،ترغنیگندمیانيخانواده

  ).Spedding and Diekmahns, 1972و  1380شماع و همکاران، (

حد درآنهضمقابلیتامادارد،يتربیشپروتئینشبدرقرمزوشبدر سفیدبامقایسهدراسپرس 

اسپرس داراي مواد معدنی به ویژه کلسیم فراوان است  ).1380آباد و دري، حیدري شریف(استمتوسط

ن کنند، مشخص شده است که در خاکستر ایو به همین جهت حیوانات با رغبت از این علوفه تغذیه می

وجود دارد  فسفردرصد  9-10درصد سیلیس و  2-5درصد منیزیم،  5-10درصد آهک،  28- 45گیاه 

  ).1384کریمی، (

 Carleton et(کیفیت باوخوبي علوفهتولیدلحاظبهاست کهايعلوفهبقوالتجملهازاسپرس 

al., 1968 ( و میزان نفخ بسیارکم)Majak et al., 1995 (بهترین گیاهعنوانبهجهیونبارقابتقابل

اینرشدافزایشباوباالسترشداوایلدراسپرس يعلوفهکیفیتمعمولطوربه.استلگومايعلوفه

ازتربیشمراتببهساقهدرکیفیتتغییراین). Reyne and Garambois, 1977(یابد میکیفیت نقصان

الیافبودنو پایینخامپروتئینمقداربودنباالپروريداملحاظاز .)1380بحرانی، (است آنهايبرگ

 ).1380شماع و همکاران، (شود میمحسوبعلوفهبرايمطلوب خصوصیتیاي،علوفهگیاهاندرخام

 Stocks and(یابدمیتغییرگیاهنموورشدافزایشباخامالیافوخامپروتئینتغییراتروندهرچند

Prostko, 2005.(توان پس از لذا می. دهندهاي اسپرس سازگاري خوبی با محیط نشان میبرخی از گونه

ن سود جست ها و نیز تناوب زراعی، از آمراتع و احداث چراگاه زمایشات تکمیلی در احیايانجام آ

  ).1370سندگل و کالته عربی، (

  :ره کردتوان به موارد زیر اشااسپرس داراي امتیازات مختلف دیگري است که از آن جمله می 

ایجاد نفغ در دامعدم -1

،اديآبسینی دهو میرح 1375،زادهلیع(ود شی، در دام عارضه نفـخ را باعث نماین گیاه برخالف یونجه

باشد، به منظور انتقـال این اي مناسب میها، یک گیاه علوفهو بـه ایـن جهت براي ایجاد چراگاه) 1373

گیري سوماتیکی بین یونجه و است و با استفاده از دورگگرفته  هایی صورتفت بـه یونجـه تالشص

-Mueller(کننده تولید تانن را که مانع اصلی براي عارضه نفخ استکنترلانـد ژناسپرس سعی کرده



Harvey, 2006؛Theodoridou et al., 2011  وKhalilvand Behroozyar et al., 2009( از اسپرس به

گیري متداول بین دو جنس اسپرس و یونجه به خاطر ناسازگاري جنسی، رگیونجه انتقال دهنـد زیـرا دو

).Li et al.,1993(باشـدپذیر نمیامکان

مقاومت به آفاتی نظیر سرخرطومی ساقه، برگ و ریشه یونجه-2

ده کـه در بعضی از مناطق دنیا، از جمله آمریکا، به علت حمله شـدید آفـت ایـن آفات باعث گردی

Khalilvand(غـرب ایـن کشـور از گیـاه اسپرس به عنوان یک گیاه مقاوم استفاده شودمـذکور در 

Behroozyar et al., 2009.(  

  تثبیت بیولوژیکی نیتروژن-3

بسیاري از گیاهان خانواده بقوالت تا حد . نیتروژن یکی از عوامل محدودکننده تولید در گیاهان است

ها ارتباط همکه با ریشه آننیتروژن هاي تثبیت کننده اکتريتولید شده بوسیله بنیتروژن زیادي به 

  ).1382آناخاتون، ظریفی(باشند سازند متکی میزیستی برقرار می

هفته اول رشد  5تا  3اظهار داشتند که در ) James and Atkinson, 1978(آتکینسون جیمز و

هفته فعال شده و کمبود  8تا  6پس از  ولی ل هستندغیرفعانیتروژن هاي تثبیت کننده اسپرس ریزوبیوم

اي تثبیت هبرخی از محققین اظهار داشتند که در گیاه اسپرس، گره. نمایندگیاه را جبران مینیتروژن 

د هوا را تثبیت کننیتروژن تواند این گیاه نمیها به اندازه نیازولی این گره ،شودتشکیل مینیتروژن کننده 

تشکیل گره و افزایش مقدار ماده خشک  يدر اختیار این گیاه، باعث القا تروژننیدادن مقدار کم لذا قرار

  ).1382آناخاتون، ظریفیو Hume and Withers, 1985(شودها میریشه

هاي فعال روي ریشه اسپرس اد گرهکادر بـه ایجق ،هاي گیاه شبدرگرهک بعضی از نژادهاي باکتري

، ماده خشـک و نیتروژنبیت ي ریزوبیوم داراي توانایی باالي تثتلقیح بذر اسپرس با نژادها. هستند

).1382آناخاتون، ظریفی(دهدپرس را افـزایش میتئین اسروفرآورده پ

نباتاتجالیزي،محصوالتسبزیجات،صنعتی،محصوالتحبوبات،غالت،(محصوالتگروهوضعیت-1-12

  کشورکلدر) محصوالتسایروايعلوفه

  برداشت سطح-1- 1-12

میلیون هکتار سطح برداشت محصوالت زراعی حدود  38/11از حدود  1393-1394در سال زراعی 

درصد  26/6هزار هکتار معادل  712درصد سطح برداشت غالت،  86/71میلیون هکتار معادل  17/8

 46/9میلیون هکتار معادل  08/1والت صنعتی و درصد محص 8/3هزار هکتار معادل  432حبوبات، حدود 

  ).1395آمارنامه کشاوري، ) (2-1شکل(باشد اي میدرصد سطح برداشت نباتات علوفه
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  1393- 1394هاي محصوالت زراعی کل کشور در سال زراعی درصد سطح برداشت گروه -2- 1شکل

  میزان تولید-2- 1-12

تن  میلیون 24/18حدود  1393-1394میلیون تن تولید محصوالت زراعی در سال  4/77از مجموع 

درصد میزان تولید حبوبات،  67/0هزار تن معادل  519درصد میزان تولید غالت، حدود  68/23معادل 

میلیون تن معادل  7/19درصد میزان تولید محصوالت صنعتی و  47/17میلیون تن معادل  46/13حدود 

  ).1395آمارنامه کشاوري، ) (3-1شکل(باشد اي میدرصد میزان تولید نباتات علوفه 75/25

  
  1393- 1394هاي محصوالت زراعی کل کشور در سال زراعی درصد میزان تولید گروه -3- 1شکل

  

  )اي و سایر نباتات علوفه ايعلوفه، شبدر، ذرتیونجه(اي  نباتات علوفه وضعیت-3- 1-12

درصد از سطح برداشت محصوالت ساالنه کشور در سال  46/9معادل  میلیون هکتار 08/1حدود 

بی و درصد به صورت آ 73/88اي بوده که از این مقدار متعلق به نباتات علوفه 1393- 1394زراعی 

درصد اختصاص به  34/61اي از کل سطح نباتات علوفه. درصد به صورت دیم کشت شده است 27/11



درصد بوده است  33/10ها شبدر و سهم سایر علوفه درصد 73/5اي، ذرت علوفه درصد 6/22یونجه، 

اردبیل، خراسان  فارس،غربی، شرقی، آذربایجاناستان آذربایجان 9در این سال زراعی  )4-1شکل(

  از سطح برداشت نباتات ) درصد 43/54(رضوي، قزوین، اصفهان، زنجان و خوزستان بیش از نیمی 

یون میل 7/19اي حدود در سال زراعی فوق کل تولید نباتات علوفه. انداي را به خود اختصاص دادهعلوفه

 95از این مقدار تولید علوفه . بوده استدرصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی  57/25معادل تن 

، خوزستان با 8/9با  اي فارسهاستان. درصد بقیه از اراضی دیم بدست آمده است5درصد از اراضی آبی و 

، سیستان و بلوجستان با 1/6، خراسان رضوي با 11/6، اصفهان با 49/8، تهران با 58/8، قزوین با 72/8

ترین کم. انداي را به خود اختصاص دادهدرصد از کل تولید نباتات علوفه 15/53حدود  درصد، جمعاً 35/5

)5-1شکل(درصد تعلق داشته است 03/0الن با هاي کشور به استان گیمقدار تولید علوفه در بین استان

  ).1395آمارنامه کشاورزي، (

  
  1393-1394اي در سال زراعی توزیع سطح برداشت گروه نباتات علوفهدرصد  -4- 1شکل

  

  
  1393- 1394اي در سال زراعی درصد توزیع میزان تولید گروه نباتات علوفه -5- 1شکل

  

Study of the glycine betaine and ethanol spraying on growth and product of Title and Author:
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Abstract
Research Aim: This test was conducted to study the effect of glycine betaine and ethanol 

spraying on growth and product of Onobrychis sativa under the drought stress (various 
irrigation periods) in Sarab city, Yengejeh, in 2016-2017. 

Research method: The test treatments included the main factor irrigation turns in three 
levels 7 days, 11 days and 15 days and secondary factor spaying in 4 levels control, ethanol 
spaying, glycine betaine spraying, ethanol and glycine betaine spaying.

Findings: In contrast to 15-day irrigation treatment with no use of solution spray, the 7-day 
irrigation treatment along with glycine betaine and ethanol solution spray increased the total 
wet fodder performance and total dry fodder performance by 38.90% and 47.0%, respectively. 
The highest rate of the relative water content (RWC) of the second stage topped leaves, with a 
mean value equal to 65.99, belonged to the treatment wherein the plant had been sprayed with 
glycine betaine and ethanol solution and the lowest RWC, with a mean value of 64.38, was 
documented for the control treatment. In other words, glycine betaine and ethanol treatment 
increased relative water content of the second stage topped leaves by 2.43% in contrast to the 
leaves collected from the control group. In the present study, spraying the plants with ethanol 
and glycine betaine solution was found effective in stomatal conductance of the plants. 
Irrigation round significantly increased the proline concentration in the second stage topped 
leaves (P<0.01). The increase in proline subject to stress is indicative of the role of this amino 
acid in osmotic regulation. The highest chlorophyll a pertained to 15-day irrigation treatment 
along with glycine betaine-ethanol solution spray and the highest and the lowest chlorophyll b 
and total chlorophyll indices were found respectively belonging to the 7-day irrigation 
treatment along with glycine betaine-ethanol solution spray and 15-day irrigation treatment of 
the control group plants. Irrigation round was found significantly decreasing carotenoid 
concentration (P<0.01). In other words, the increase in irrigation round causes reduction in 
carotenoid content of the first stage topped leaves. The irrigation treatment along with glycine 
betaine-ethanol solution spray caused an increase by 7.69% in carotenoid content as compared 
to the control group leaves. The highest amount of carotenoid in the second stage topped 
leaves, with a mean value of 0.8mg/g leaves, belonged to the 7-day irrigation treatment with 
glycine betaine-ethanol solution spray and the lowest amount of carotenoid, with a mean value 
of 0.59mg/g leaves, was found belonging to 15-day irrigation treatment in the control group.

Conclusion: Totally, it can be concluded that all 7-day irrigation treatment and glycine 
betaine and ethanol spraying increased the performance of total wet fodder and total dry fodder
and physiological characteristics than the other evaluated treatments.

Keywords: Onobrychis sativa, glycine betaine and ethanol, drought stress, total wet fodder
total dry fodder.
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