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بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصلهای مختلف در
شرایط گرم و خشک خوزستان
3

شهرام لک ،*1غالمرضا عبادوز ،2زهرا نکوییان فر

 .1دانشیار گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز  -ایران
 .2مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز  -ایران
 .3کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/10/14 :

تاریخ وصول مقاله1394/07/22:

چكيده
جهت ارزیابی ارقام یونجه پهوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستا واقدع در جندوبغربدی شهرسدتا اهدواز بدا
مختصات  31درجه و  20دقیقه عر

شمالی  48درجه و  40دقیقه طول شرقی در سال  1390اجرا شد در قسمت اول جهت بررسی

عملکرد علوفه تر ارقام بغدادی مساسرسا یزدی بمی نی
زما برداشت در چهار آزمای

شهری سینتتی

(کرت اصلی) و تعداد دو چین (فاکتور فرعدی) بسدته بده

بر مبنای زما برداشت با روش آماری کرتهای ی بار خرد شدده در قالدب طدرح بلدوكهدای کامدل

تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید در چینهای تابستانه ارقام در زما  5درصد گلدهی در چینهای پاییزه با ارتفاع جوانههای طوقده
 6-8سانتیمتر در چینهای زمستانه با ارتفاع جوانههای طوقه  10-12سانتیمتدر و در چدینهدای بهداره ارقدام در  15درصدد گلددهی
برداشت گردیدند قسمت دوم طبق الگوی آماری ذکر شده اجرا شد با این تفاوت که چینبرداری در چهار سطح انجام شد نتای نشا
داد ارقام بغدادی مساسرسا و سینتتی

برتری معنیدار نسبت به سایر ارقام داشتند و اثر زما برداشدت بدر عملکدرد علوفده و نیدز اثدر

متقابل فاکتورها بر کلیه صفات به جز قطر ساقه و تعداد ساقه در مترمربع در سطح ی درصد معنیدار بود به سدبب عوامدل اقلیمدی در
چینهای تابستانه و بهاره محدوده مناسب طول دوره  25-30روز میباشد در چینهای پاییزه و زمستانه باتوجده بده گدلدهدی انددك
می توا از شاخص کل درجه روز رشد و دامنه کل ساعات آفتابی دریافتی استفاده نمود که مقادیر آ هدا بدهترتیدب  400-450و -350
 300ساعت مناسب میباشد همچنین ارقام بغدادی مساسرسا و سینتتی
كلیدواژهها :ارتفاع ساقه چین رشد مجدد ماده خش
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مقدمه

خاك بستگی دارد مرحله نمدوی گیداه در زمدا برداشدت

خاستگاه یونجه در  2000سال قبل از میالد مسیح در ایدرا

یکی از مهمترین عوامدل مهدم در عملکدرد کمدی و کیفدی

باستا گزارش شده است ] [22یونجه اولین گیاه علوفهای

علوفه یونجه میباشد ] 11 10و [21

اهلی شده است این گیاه به دلیل ویهگیهایی از قبیل تولید

برداشت مکرر در مراحل اولیه رشد سرعت رشد ساقه

محصول باال مواد غذایی قابل هضدم غندی سدازگاری بده

را کاه

شرایا آب و هوایی مختلف و اضدافه کدرد مقددار قابدل

عملکرد علوفه بیشتر از سطوح کربوهیدراتهای موجود در

مالحظه نیتروژ به خداك از مهدمتدرین گیاهدا علوفدهای

ریشه و طوقه تأثیر میپذیرد در مزارعی که بوتهها اسدتقرار

میباشد ][5

یافتهاند برای دست یافتن به علوفه با کیفیدت گیداه یونجده

و شاخسدارههدا را الغدر مدیکندد ] [24افدزای

سطح زیرکشدت و میدزا تولیدد یونجده در کشدور بده

باید در اواسا تا اواخر مرحله شکوفهدهی یا اوایل گلدهی

ترتیب بال بر  595هزار هکتار و  5/580میلیو تن در سال

برداشددت گددردد ] [17برداشددت در ایددن شددرایا موجددب

زراعی  1390-91بود ] [7عملکدرد کمدی و کیفدی یونجده

به وجود آورد شرایا بهینه ایاز کیفیت و دوام رشد ساقهها

وابستگی زیادی بده تدوالی برداشدت و رقدم دارد ارقدام از

میگدردد ] [19چندین توصدیهای ممکدن اسدت در برخدی

حیث ریخته ارثی مرفولوژی فیزیولوژی و اکوفیزیولدوژی

شرایا کاربردی باشد برخی محققا ایدن توصدیه را بدرای

تفاوتهای زیادی دارند در طدول  10سدال اخیدر ارقدامی

رسید به اهدا

تحقیقاتی در این زمینده کدافی و مناسدب

معرفی شدهاند که به نظر میرسد به تعددد بیشدتر برداشدت

ندانستند آنها تقسیمبندی  10مرحلهای را برای تعیین دقیق

متحمل شدهاند ] [24بررسی ارقام یونجه در شیراز و کدرج

مراحددل مرفولوژید

رشددد یونجدده جهددت مدددیریت بهتددر

نشا داد رقم یزدی کمترین عملکرد را در بین ارقام مدورد

برداشت ارائه نمودند ][9

مقایسه داشت ] 1و [2

نتای ی

نتای آزمایشی در آمریکدا نشدا داد ارقدام اسدپردر 4و

یونجه در مناطق شیراز و کرج نشا داد رقم یزدی کمترین

دبلیو ال  357ا کیو نسبت به ارقام دیگر عملکرد بدی تدر

عملکرد را در بین ارقام مدورد مقایسده داشدت ] 1و  [2در

داشتند همچنین این ارقام توانایی بی تری بدرای سدازگار

ی

طرح تحقیقاتی محققین بده منظدور تعیدین مهدمتدرین

نمود خود به تغییرات در برابر توالی برداشت نشا دادندد

خصوصیات مورفولوژی

] [21برداشت یونجه میتواندد براسدا

و زراعی مرثر بر عملکرد کمی و

تقدویم برداشدت

کیفی علوفه چهار رقم یونجه ایرانی بده ندامهدای همددانی

میزا روز درجه رشد و یا مراحل نموی انجدام شدود ]12

بمی یزدی و قرهیونجه خارجی به نامهای ایوور پیدر

و

 14و  [20در مندداطق نیمدده گرمسددیری منطقدده کوئینزلنددد

پایونیر 581را در شرایا آب و هوایی کرج مقایسه نمدوده

تقویم زمانی برداشت یونجده هدر  35روز

و نتیجه گرفتند در پتانسیلهای پدایین تولیدد ارقدام بدومی

بار انجام میشود توانایی یونجه بهواسطه داشتن رشدد

نسبت به ارقام غیربومی برتدری نشدا داد ولدی بدا بهبدود

سال میدهد

پتانسیل تولید ارقام غیربومی سدازگاری بهتدر و درنهایدت

رشد مجدد به عوامل زیدادی مانندد درجده حدرارت مدواد

محصول علوفه باالتری تولیدد نمودندد ] [4همچندین بدین

ذخیرهای موجود در ریشه و طوقه توسعه شداخص سدطح

ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر عملکرد علوفه تدر علوفده

برگ در اولین هفته پس از برداشت ندوع رقدم و رطوبدت

در اجدزای

استرالیا براسا
ی

مجدد امکا برداشت چندین چین را در ی

خش

عملکرد ت
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باتوجه به اینکه آزمای های اندکی که بر روی یونجه

بوته و همچنین از نظدر خصوصدیات مورفولدوژیکی نظیدر

بهویهه در مناطق گرمسیری صورت گرفته است لذا هد

رشد مجدد و رشد پاییزه شدماره اولدین گدره گدلدهندده
تاریخ گلدهی ارتفاع بوتده تعدداد گدره در سداقه فاصدله

از انجام پهوه

میانگرههای تعداد ساقه در واحدد سدطح طدول و عدر

فصلهای مختلف و مقایسه آنها از نظر عملکرد علوفه

برگچه تعداد شداخههدای فرعدی در سداقه در چدینهدای
مختلف اختال
آزمای

حاضر بررسی چینها و ارقام یونجه در

صفات مرفولوژی

وجود دارد درمجموع چینها در سال دوم

و رشد مجدد در اقلیم گرم و خش

استا خوزستا میباشد

چین اول از عملکدرد علوفده بیشدتری نسدبت بده
مواد و روشها

دیگر چینها برخوردار بودند بهطوریکده از مجمدوع کدل
علوفه خش

خصوصيات مكان آزمایش و تيمارها

 36/30درصد مربدوط بده چدین اول 33/68

درصد مربوط به چین دوم و  27/45درصد مربوط به چدین

این آزمای

سوم بود در بین ارقام خارجی رقم پدایونیر  581و دربدین

گردید محل انجام آزمای

ارقام ایرانی رقم همدانی از نظدر بسدیاری از خصوصدیات

اهددواز در جنددوب غربددی شهرسددتا اهددواز بددا مشخصددات

موفولوژی

از سال زراعی  1389در مددت دو سدال اجدرا
ایسدتگاه تحقیقدات کشداورزی

جغرافیایی  31درجه و  20دقیقه عر

نسبت به یکدیگر ارقام برتری نشا دادند

شدمالی  48درجده

و 40دقیقه طول شرقی و ارتفاع  18متر از سطح دریا واقدع

طی پهوهشی برای مقایسه عملکرد علوفه ارقام یونجده

شده است

در ایالت کالیفرنیای آمریکا مشخص شد ارقدام اسدپردر 4و
دبلیو ال  357ا کیو نسبت به ارقام دیگر عملکرد بی تر

مدیریت مزرعه و اعمال تيمارها

داشتند همچنین نتای نشا داد ایدن ارقدام تواندایی بداالیی
برای سدازگار نمدود خدود بده تغییدرات در برابدر تدوالی

پی

برداشت دارا بودند ][21

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خداك مزرعده آزمایشدی در

از اجرای آزمای

جدول  1آمده است جهت تهیه بستر بذر عملیدات شدخم

عملکرد علوفه بیشتر از سطوح کربوهیدرات موجود در

توزیع  300کیلوگرم کود فسفات آمونیوم (براسدا

ریشه و طوقه تأثیر میپذیرد در مزارعی که بوتهها اسدتقرار

نتدای

یافته اند برای کسب یافتن به علوفه با کیفیت گیداه یونجده

آزمو خاك) دیس

باید در اواسا تا اواخر مرحله شکوفهدهی یا اوایل گلدهی

پشته انجام گردید کشت در دو طر

برداشت گردد ] [17برداشت در ایدن شدرایا موجدب بده

پهنای پشته و فاصدله بدین هدر پشدته بده ترتیدب  25و 50

وجود آورد شرایا بهینهای از کیفیت و دوام رشد ساقهها

سانتیمتر بود در نیمه اسفند  1390انجام گرفت

عمود برهم تسطیح و ایجاد جوی و
پشدته بدهطدوریکده

میگدردد ] [15چندین توصدیهای ممکدن اسدت در برخدی

مدت استقرار گیاه تا شهریور  1391درنظر گرفتده شدد

شرایا کاربردی باشد برخی محققین این توصدیه را بدرای

پس از تعیین قوه نامیه بر مبنای

رسید به اهدا

بذر رقم های مورد آزمای

 15کیلوگرم در هکتار برای کلیه تیمارهای آزمایشی تعیدین

تحقیقاتی در این زمینده کدافی و مناسدب

شد رقم ها در هر کرت اصلی در چهار خا به طدول پدن

ندانستند آ ها تقسیم بنددی  10مرحلدهای را بدرای تعیدین
دقیق مراحل مورفولوژی

متر کشت شدند به منظور عدم گسترش علدف هدای هدرز

رشد یونجه جهت مدیریت بهتر

بین کرتهای اصلی فاصلهای درنظر گرفته نشد فاصله بین

برداشت ارائه نمودند ][24
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زما برداشت هنگامی بود که ارتفاع جوانههای طوقده 6-8

تکرارها دو متر بود آبیاری مزرعه به صورت نشتی مطدابق
با فصل رشد و نیاز آبی به صورتی انجام شد که در ماههای

سانتی متر بود در آزمای

سرد در هدر  9-12روز و در مداههدای گدرم هدر  5-7روز

برداشت هنگامی بود که ارتفاع جوانده هدای طوقده 10-12

ی بار انجام گردید در ماههای گدرم سدال بده دلیدل عددم

سانتیمتر بود در چدینهدای پداییزه نسدبت بده چدینهدای

فعالیددت بدداکتریهددای تکبیددتکننددده نیتددروژ بعددد از هددر

زمستانه باتوجه به عملکرد روزانه و رشد مجدد کدم تدر و

چینبدرداری کدود اوره بدر مبندای  20کیلدوگرم در هکتدار

اینکه دیرتر به تولید حداککر میرسند طول دوره تدا حددی

(استارتر) به صورت نواری در سطح کرتها توزیع گردید

بیشتر بود (جدول  )2در آزمای

به منظور کنترل علفهای هرز در مراحل مختلف رشد
وجین دستی توسا کارگر با دا

سوم (چین های زمسدتانه) زمدا

به دلیل افزای

چهارم (چینهای بهداره)

ساعات آفتابی و نور دریافتی بیشتر گیاه در

انجام شد و به دلیل عدم

شرایا  15درصد گلدهی برداشت گردید در هر برداشدت

شیوع جدی آفت و بیماری هیچگونه سمپاشی انجام نشدد

سعی بر این بود که علوفه برداشتی هم به سدبب کمیدت و

ویهگیهای فیزیکدی و شدیمیایی خداك محدل آزمدای

هم به سبب کیفیت از وضعیت مناسبی برخوردار باشد ][5

در

در هر آزمای

جدول  1درج گردیده است

باتوجه به مبنای زما برداشدت در هدر

در قسمت اول تحقیق به منظور بررسی عملکرد علوفده

فصل دو چین برداشت گردید و عملکرد علوفه تدر بدرای

تر در ارقام مورد بررسی و چینهدای علوفدهای (در داخدل

مورد بررسی قرار گرفت مشخصدات

هر فصل) بر مبنای زما برداشت چهدار آزمدای

دو چین هر آزمای

درنظدر

چینها شامل شدروع پایدا طدول دوره میدانگین روزانده

اول (چین های تابسدتانه) بده سدبب

درجه حرارت کل درجه روز رشد میانگین روزانه درجده

اینکه درجه حرارت بسیار زیاد مدی باشدد زمدا برداشدت

روز رشد کل ساعات آفتدابی و میدانگین روزانده سداعات

براسا

 5درصدد گلددهی بدود تدأخیر در ایدن هنگدام و

آفتابی در جدولهای ( )2و ( )3آمده است ] [8درجده روز

افزای

کیفیت علوفه میگردد

گرفته شد در آزمای

درصد گلدهی سبب کاه

در آزمددای

رشد از رابطده GDD={(Tmax + Tmin) – Tbase} :کده در آ
 Tmaxبرابر درجه حرارت بیشینه  Tminبرابر درجه حدرارت

دوم (چددینهددای پدداییزه) باتوجدده بدده کدداه

ساعات آفتابی گیاه یونجه در اواخر پاییز و شروع زمسدتا

کمینه و  Tbaseبرابر درجه حرارت پایه میباشد کده در ایدن

به گل نمیرود و یا تعداد اندکی گل میدهد بددین علدت

 5درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد ][18

آزمای

جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
اجزای خاك
بافت خاك

عناصر قابل جذب

شن

سیلت

()%

()%

()%

سیلتی کلی

13

38

49

189

سیلتی کلی

9

40

51

167

اسیدیته

هدایت الکتریکی

عمق نمونهگیری

()pH

()ds.m-1

()cm

3/8

0-30

2/3

30-60

ر

پتاسیم

فسفر

ازت

()ppm

()ppm

()%

12/9

0/65

7/8

11/6

0/74

7/9
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جدول  . 2شروع ،پایان ،طول دوره و میانگین درجه حرارت در چینهای آزمایشات مختلف
شروع

پایا

طول دوره

دوره

دوره

()d

آزمای

اول – چین اول

1390/6/30

1390/7/17

18

31/5

آزمای

اول – چین دوم

1390/7/17

1390/8/15

28

25/5

آزمای

دوم – چین اول

1390/8/15

1390/9/20

35

15/9

آزمای

دوم – چین دوم

1390/9/20

1390/11/8

48

13/6

آزمای

سوم – چین اول

1390/11/8

1390/12/25

45

14/8

آزمای

سوم – چین دوم

1390/12/25

1391/1/25

31

19/3

آزمای

چهارم  -چین اول

1391/1/25

1391/2/20

26

28/4

آزمای

چهارم  -چین دوم

1391/2/20

1391/3/7

18

34/0

ویهگی چینها

میانگین روزانه درجه
0

حرارت ( )C

جدول  .3میانگین درجه روز رشد و كل و میانگین ساعات آفتابی جذب شده در چینهای آزمایشات مختلف
کل درجه

میانگین روزانه

کل ساعات

میانگین روزانه

روز رشد

درجه روزرشد

آفتابی

ساعات آفتابی

آزمای

اول – چین اول

450/1

26/5

164/3

9/7

آزمای

اول – چین دوم

574/6

20/5

232/5

8/3

آزمای

دوم – چین اول

382/1

10/9

252/8

7/2

آزمای

دوم – چین دوم

412/6

8/6

329/3

6/9

آزمای

سوم – چین اول

439/5

9/8

315/1

7/0

آزمای

سوم – چین دوم

444/3

14/3

252/5

8/1

آزمای

چهارم  -چین اول

607/7

23/4

188/1

7/2

آزمای

چهارم  -چین دوم

521/5

29/0

142/9

7/9

ویهگی چینها

پس از تعیین قدوه نامیده بدر

شد آبیاری مزرعه به صورت نشتی مطابق با فصل رشدد و

بذر رقمهای مورد آزمای

مبنای  15کیلوگرم در هکتار برای کلیه تیمارهای آزمایشدی

نیاز آبی به صورتی انجام شد که در مداههدای سدرد در هدر

تعیین شد رقمها در هر کرت اصلی در چهار خا به طدول

 9-12روز و در ماههای گرم هدر  5-7روز ید بدار انجدام

پن متر کشت شدند کاشت بذرها در اوایدل اسدفند 1390

گردیددد در مدداههددای گددرم سددال بدده دلیددل عدددم فعالیددت

انجام و زما استقرار تا پایا شهریور  1391درنظدر گرفتده

باکتریهای تکبیت کننده نیتروژ بعد از هدر چدینبدرداری
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کود اوره بدر مبندای  20کیلدوگرم در هکتدار (اسدتارتر) بده

شده در زما در قالب بلوكهای کامل تصدادفی در چهدار

صورت نواری در سطح کرتها توزیع گردید (طبق توصیه

تکرار اجرا گردید بدین صورت که کرت های اصلی شامل

مرکز تحقیقات کشداورزی خوزسدتا ) بده منظدور کنتدرل

شددهری و

ارقددام بغدددادی مساسرسددا یددزدی بمددی نید

علفهای هرز در مراحل مختلف رشد وجین دستی توسا
کارگر با دا

سینتتی

و کرت های فرعی شامل چین برداری در مرحله 5

انجام شد و به دلیل عدم شیوع جدی آفت و

درصد گلدهی (چین تابستانه) ارتفاع جوانه های پای طوقه

بیماری هدیچگونده سمپاشدی انجدام نشدد در قسدمت دوم

 6-8سانتی متر (چین پاییزه) ارتفاع جوانه های پدای طوقده

تحقیق به منظور بررسی صفات ارتفاع بوته تعداد گدره در

 10-12سانتیمتر (چین زمستانه) و برداشت در مرحلده 15

ساقه قطر ساقه عملکرد علوفه تدر درصدد مداده خشد

درصد گلدهی(چین بهداره) بدود ویهگدیهدای مربدوط بده

بوته عملکرد علوفه تر روزانده و رشدد مجددد در ارقدام و

صفات چینهدای مختلدف آزمدای

فصلهای مختلف آزمایشی به روش کرتهای ی بار خرد

است

در جددول ( )4آمدده

جدول  . 4مشخصات و ویژگی چینها در چینهای تابستانه ،پاییزه ،زمستانه و بهاره

تابستانه

پاییزه

زمستانه

بهاره

ویهگی چینها
شروع دوره

1390/6/30

1390/8/15

1390/11/8

1391/1/25

پایا دوره

1390/8/15

1390/11/8

1391/1/25

1391/3/7

طول دوره ()d

46

83

76

44

تعداد چین

2

2

2

2

27/8

14/6

16/6

30/7

1024/7

758/0

883/8

1129/2

میانگین روزانه درجه روزرشد

22/8

9/6

11/6

25/7

کل ساعات آفتابی

396/8

576/7

567/6

331/0

8/8

7/0

7/5

7/5

میانگین روزانه درجه حرارت ()C0
کل درجه روز رشد

میانگین روزانه ساعات آفتابی
اندازهگيری صفات

متر از دو طر

ارتفاع برداشت از  6-8سانتیمتری سطح زمدین بده وسدیله

توزین گردیدند و عملکرد علوفه تر در واحد سدطح کدرت

کارگر با دا

انجام گردید برای اندازهگیری ارتفاع بوته و

به هکتار تبدیل شد بدرای محاسدبه درصدد مداده خشد

قطر ساقه از هر کرت اصلی تعداد  5بوته بهطدور تصدادفی

نمونه ی

انتخاب و صفات ارتفاع بوته و بدی تدرین قطدر سداقه بده

آزمایشگاه منتقدل و در آو در درجده حدرارت  75درجده

و کولیس و تعداد گره در ساقه از سدطح

سانتیگراد بده مددت  72سداعت قدرار داده و بدا تدرازوی

زمین اندازهگیری شد برای اندازهگیری عملکدرد علوفدهتدر

دیجیتال با دقت  0/01گرم توزین شدد میدانگین عملکدرد

0/5

علوفه تر روزانه از تقسیم عملکرد علوفه تدر در هکتدار بدر

ترتیب با خاک

در هکتار نیز از دو خا وسا هر کرت اصلی با حذ

دوره   18شماره   3پاییز 1395
688

www.SID.ir

خا کاشت بوتهها برداشدت و در مزرعده

کیلوگرمی از علوفه تر هر کدرت انتخداب و بده

Archive of SID

بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصلهای مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان

طول دوره هما چین بهدست آمدد میدانگین مقددار رشدد

معنیدار گردید (جدول  )5بررسدی ژنوتیدپهدا مشدخص

مجدد از تقسیم ارتفاع نهایی بوته بر تعدداد روز هدر چدین

نمود ژنوتیپ بغدادی و یزدی به ترتیب بدا تولیدد  8894و

محاسبه گردید

 3188کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد علوفه
تر را داشدتند طدول دوره رشدد در ایدن آزمدای

 46روز

محاسبات آماری

شامل دو چین که اولی به مدت  18و دیگری به مددت 28

برای تجزیه واریانس دادهها و مقایسه میانگینهدا بده روش

روز بود نتای نشا داد عملکرد علوفه تر در این دو چدین

حداقل تفاوت معنیدار از ندرمافدزار آمداری  MSTAT-Cو

تفاوت بسیار معنیدار با یکدیگر داشتند عملکرد علوفه تدر

برای تعیین ضرایب همبستگی به روش پیرسو و تجزیه و

در چین اول و دوم به ترتیدب  4339و  7615کیلدوگرم در

تحلیددل رگرسددیو بدده روش گددام بدده گددام از نددرمافددزار

هکتار بود به عبارت دیگر چین  28روزه بهتر از چین 18

(MINITABنسددخه  )14اسددتفاده شددد در قسددمت دوم

روزه بود (جدول  )6در چین دوم نسبت به چین اول هدوا

و عوامدل

خن تر بود بهطوریکه میانگین درجده حدرارت در چدین

تحقیق به منظور بررسدی صدفات مورفولوژید

مرتبا با عملکرد در فصدول مختلدف باتوجده بده یکسدا
بود تعداد چین (در  4آزمای

اول و دوم به ترتیب  31/5و  25/5سانتیگراد بود (جددول

قسمت اول) بدهجدای اثدر

 )2اثر برهمکن

رقم و چین نشا داد رقم بغدادی هم در

واقعی چینها مقادیر آ ها به صورت میانگین در هر فصدل

چددین اول ( 18روزه) و هددم در جددین دوم ( 28روزه) بدده

به دست آمد و به عنوا مقدار صفات مورد اندازهگیدری در

ترتیددب بددا عملکددرد  6447و  11340کیلددوگرم در هکتددار

فصول موردنظر (قسمت دوم آزمای ) استفاده گردید

بیشترین و برعکس آ رقم یزدی بود که هم در چدین اول
و هم در چین دوم بده ترتیدب بدا عملکدرد  2487و 3888

نتایج قسمت اول

کیلوگرم در هکتار و بهدنبال آ رقم نید شدهری کمتدرین
(چین تابستانه) اثدرات رقدم

آزمایش اول :در این آزمای

اثدرات در سدطح ید

زما برداشت و بدرهمکن

عملکرد را داشتند (جدول )7

درصدد

جدول  . 5خالصه نتایج تجزیه واریانس عملکرد علوفه تر در صفات مورد بررسی در ارقام و چینهای یونجه
منابع تغییرات

درجه

آزمای
اول

دوم

سوم

تکرار

3

1572291/667n.s

883680/556n.s

4689791/667n.s

2180555/556n.s

رقم

5

42872708/333

91408333/333

28111458/333

خطا

15

زما برداشت

1

رقم × زما برداشت

5

خطا

18

٭٭

٭٭

929791/667
128799216/333

٭٭

٭٭

42427083/333

٭٭

٭٭

3013888/889

7918750/000

1600347/222

400149752/083

78326080/333

34676600/083

٭٭3484570/733

1440627/083n.s

٭٭

٭٭42702543/933

٭٭

٭٭15188903/483

364763/444

794470/139

1363968/444

704267/139

10/10

8/16

9/63

12/99

٭٭ و  - n.sبه ترتیب نشا دهنده معنیدار در سطح  1درصد و عدم معنیداری میباشد
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جدول  . 6مقایسه میانگین عملکرد علوفه تر در ارقام و زمان های مختلف برداشت یونجه
میانگین عملکرد علوفه تر
()kg.ha-1

تیمار
اول

آزمای

آزمای

آزمای

دوم

سوم

چهارم

آزمای

رقم
بغدادی

8894a

12060b

14530a

7625ab

مساسرسا

7844b

11750b

15880a

8188a

یزدی

d

3188

bc

d

بمی
نی

شهری

9019

3500

4938c

9750c

11060b

6281bc

3844d

8406c

7625c

5094c

b

سینتتی
مقدار

c

a

7156

9031

14560

1028

1850

چین اول

b

4339

b

8040

چین دوم

LSD0.05

a

14630

a

2999

1348

8063

زما برداشت

مقدار

LSD0.05

در هرستو اعداد دارای حرو
در آزمای

13400

7308

7615a

13814a

10845b

5608b

897

1324

1735

1247

یکسا تفاوت معنیداری در سطح  5درصد ندارند

دوم (چین پاییزه) تنها اثرهای رقم و زما

کلیه اثرهای تیمارها در آزمای

سوم (چین زمستانه)

برداشت در سطح  1درصد معنیدار گردید (جدول  )5در

بسیار معنیدار بود (جدول  )5در چین زمستانه ارقام به سه

با عملکرد  12060کیلوگرم در

و

بین ارقام تنها رقم سینتتی

گروه تقسیم شدند گروه برتر ارقام مساسرسا سینتتی

هکتار بیشترین عملکرد را داشت و سایر ارقام در

بغدادی بودند که تفاوت معنیدار با یکدیگر نداشتند و

گروهبندیهای متفاوتی قرار داشتند چین پاییزه متشکل از

کمترین عملکرد نیز متعلق به ارقام نیکشهری و یزدی

مقایسه

بهترتیب با مقادیر  7625و  9019کیلوگرم در هکتار بود و

میانگینها حاکی از آ بود که چین  35و  48روزه بهترتیب

تفاوت معنیدار با یکدیگر نداشتند مقایسه چین اول و دوم

 8040و  13400کیلوگرم در هکتار بود که با یکدیگر تفاوت

در آزمای

سوم نشا داد عملکرد علوفه تر در این دو

معنیدار داشتند (جدول  )6میانگین درجه حرارتها در

چین بهترتیب  13400و  10845کیلو گرم در هکتار بود که

بهترتیب  15/9و 13/6

تفاوت بسیار معنیدار با یکدیگر داشتند (جدول  )6تفاوت

سانتیگراد بود میانگین روزانه درجه روز رشد در چین اول

بین میانگین درجه حرارت روزانه در چین اول و دوم برابر

و دوم بهترتیب  10/9و  8/6بود همچنین میانگین روزانه

 4/5درجه سانتیگراد بود و در چین اول نسبت به چین

ساعات آفتابی بهترتیب  7/2و  6/9بود (جدولهای  2و )3

دوم هوا خن تر بود میانگین روزانه درجه روز رشد

دو چین یکی  35و دیگری  48روزه بود نتای

چین اول و دوم این آزمای
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جذب شده از محیا در چین اول و دوم بهترتیب  9/8و

تمامی اثرات تیمارها بر عملکرد علوفه تر بسیار معنیدار

 14/3بود درحالیکه کل درجه روز رشد جذب شده از

گردید (جدول  )5در چین بهاره رقم یزدی با عملکرد

محیا در چین اول و دوم تفاوت ناچیزی با یکدیگر

 3500کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ارقام کمترین

داشتند و مقادیر آنها بهترتیب  439/5و  444/3بود تحقیقی

عملکرد معنیدار را تولید نمود نتای زما برداشت نشا

در شرایا آب و هوایی کرج مشخص نمود برای تولید دو

داد چین  26روزه عملکرد معنیدار بیشتری نسبت به چین

چین علوفه حدود  93روز با  1563درجه روز رشد نیاز

 18روزه نشا داد (جدول  )6اثر برهم کن

معلوم نمود

است ] [3از سوی دیگر کل ساعات آفتابی در چین اول و

که در هر دو چین مورد بررسی ارقام مساسرسا سینتتی

دوم بهترتیب  315/1و  252/5بود (جدولهای  2و )3

بغدادی نسبت به سایر ارقام برتری معنیدار داشتند در

اثر تیمارها مشخص کرد در چین اول و دوم

چین  26روزه میانگین روزانه درجه حرارت میانگین

ارقام برتر بودند

روزانه درجه روزرشد و کل ساعات آفتابی بهترتیب 28/4

برهمکن

ارقام مساسرسا بغدادی و سینتتی
(جدول  )7آزمای

 23/4و  188/1بود (جدول )7

چهارم (چین بهاره) :در این آزمای

جدول  .7مقایسه میانگین عملکرد علوفه تر در ارقام و زمان های مختلف برداشت یونجه
میانگین عملکرد علوفه تر
()kg.ha-1

تیمار
اول

آزمای

دوم

آزمای

آزمای

سوم

آزمای

چهارم

رقم × زما برداشت
بغدادی × چین اول

6447c

9049

17830a

9538a

بغدادی × چین دوم

11340a

15076

11240d

5713cd

مساسرسا × چین اول

5955c

8609

18190a

9663a

مساسرسا × چین دوم

9732b

14891

13560bc

6713bc

یزدی × چین اول

2487g

6315

10960d

4469de

یزدی × چین دوم

3888e

11747

7074fg

2531f

بمی × چین اول

3525ef

7085

13970b

7675b

بمی × چین دوم

6350c

12415

8153ef

4888de

نی

شهری × چین اول

2667fg

6121

8878e

6489bc

نی

شهری × چین دوم

5021d

10691

6372g

3699ef

سینتتی

× چین اول

4953d

11060

17160a

9842a

سینتتی

× چین دوم

9360b

18065

12090cd

6283c

897

n.s

1735

1247

مقدار

LSD0.05
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بحث قسمت اول

قسمت دوم آزمایش

برای بهدست آورد شاخص های مناسب در زمینه مددیریت

رقم

برداشت عوامل میانگین درجه حرارت روزانه میانگین درجه

نتای جدول تجزیده واریدانس دادههدا نشدا داد کده کلیده

روز رشد روزانه کل درجه روز رشد جذب شدده از محدیا

صفات مدورد بررسدی در ارقدام مدورد آزمدای

در سدطح

در طول دوره هر چین میانگین ساعات آفتابی روزانده کدل

احتمددال  1درصددد تفدداوت معنددیدار داشددتند (جدددول )8

ساعات آفتابی جذب شده از محیا در طول دوره هدر چدین

مقایسه میانگین ارتفاع ارقام مشخص نمود ارقام سدینتتی

درجه روز رشدد

مساسرسا و بغدادی بیشترین ارتفاع بوته را داشته (بهترتیب

استفاده شد روش برداشت یونجه بر اسا

به عنوا روشی سدریع و آسدا در آمریکدا و اروپدا اسدتفاده

 65/8 67/4و  65/4سددانتیمتددر) و تفدداوت معنددیداری بددا

میشود ] 18 14 12و  [20شاید بتوا گفت درجه حرارت

یکدددیگر نداشددتند همچنددین رقددم یددزدی بددا ارتفدداع 46/9

خود را به صورت کمی و کیفی بازی میکند به لحداا

سانتیمتر کمتدرین ارتفداع بوتده را داشدت (جددول  )9در

کمی به صورت درجه روز رشد و به لحاا کیفی میتوا بده

آزمایشی دوساله میانگین دوساله ارتفاع بوته در کل ارقدام

سرد یا گرم بود هوا اشاره کرد لذا برای چینهای بهداره و

 9110و

نق

تابستانه باتوجده بده گرمدی هدوا و افدزای

میدانگین درجده

ژوول بدهترتیددب بددا ارتفدداعهددای  63/8و  40/9سددانتیمتددر

سداعات آفتدابی کده

بیشترین و کمترین ارتفاع بوته را داشتند ] [5بررسی تعداد

حرارتی اعمال میکنند سدبب

گره حاکی از آ بود که رقم نی شدهری بدا  11/6گدره در

حرارت روزانه از  27درجه و افدزای
اثرات خود را به صورت تن
گلدهی سریع افزای
برگ و به تدری افزای

 51/9و در بین ارقام مورد آزمای

خشبی شد ساقهها و کداه

سدطح

ساقه با هیچکدام از ارقام تفاوت معنیدار نداشدت (جددول

ریزش برگهدا مدیشدود درنتیجده

 )9تعداد میا گره در سداقه در ارقدام همددانی یدزدی ال

نمیتوا طول دوره در چینهدای بهداره و تابسدتانه را زیداد

یونیکو مساسرسا موآپا و رنجر بده ترتیدب 8 10 9 9 9 9

گرفت و محدوده مناسب آ  25-30روز میباشد در مرحله
رشد رویشی افزای

بود ] [6بدی تدرین قطدر سداقه در رقدم سدینتتی

درجه حرارت سرعت رشدد را افدزی

(2/25

میلی متر) مشاهده شدد کده بدا ارقدام بغددادی و مساسرسدا

میدهد ولی باید توجه داشت تسدریع رشدد در اثدر درجده

تفاوت معنیدار نداشت کمترین قطر ساقه نیدز مربدوط بده

حرارت زیاد به نوبه خدود دوره گلددهی و رسدیدگی را نیدز

رقم یزدی ( 1/57میلدیمتدر) بدود (جددول  )9نتدای ایدن

تسریع کرد لذا مدت زما تجمع محصول کیفدی را کداه

آزمای

میدهد ] [6در چینهای پاییزه و زمستانه باتوجه به گلدهی

مشخص نمود ارقام سینتتی

مساسرسا و بغددادی

به ترتیب با عملکرد  10910 11100و  10780کیلوگرم در

اندك میتوا از شاخص کل درجه روز رشد استفاده نمدود

هکتار بی ترین عملکرد علوفه تر را داشدته و بدا یکددیگر

بهطوریکه دامنده مناسدب آ  400-450در طدول دوره هدر

اختال

چین میباشد به شرطی اینکده دارای توزیدع مناسدب یدا بده

معنیدار نداشتند (جددول  )9نتدای آزمایشدی در

اهواز نشا داد که میانگین دوساله عملکرد علوفه تر در هر

عبارت دیگدر درجده روز رشدد روزانده در محددوده 8-10

چین برای ارقام پاسدیفی

باشد عامل دیگر در مدیریت برداشدت چدینهدای پداییزه و

 9110و وال بدهترتیدب  8455و

 4860تن در هکتار بود ولی میانگین دوساله تعدداد چدین

زمستانه کل ساعات آفتابی دریافت شده در طول دوره رشدد

برای این دو رقم به ترتیب  9و  5مرتبه بود ][5

است که دامنه مناسب کل ساعات آفتدابی  300-350سداعت
مناسب میباشد
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جدول  . 8خالصه نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در ارقام و چینهای یونجه
درجه

ارتفاع

تعداد گره

قطر

عملکرد

درصد ماده

آزادی

بوته

در ساقه

ساقه

علوفه تر

بوته

تکرار

3

225/125

1/594

0/168

564661/458

1/144

رقم

5

٭٭995/792

٭٭885130/542

٭٭5/182

خطا 1

15

231/175

چینبرداری

3

٭٭ 4735/292٭٭ 42/372٭٭1/013

منبع تغییرات

٭٭ 16/910٭٭1/034
5/277

علوفه تر

مجدد

122/861

0/067

٭٭ 25936/292٭٭0/319

2132578/125

0/934

572/219

0/018

٭٭23198/375

٭٭327/149

٭٭8582/417

٭٭1/117

رقم × چینبرداری

15

٭٭127/108

0/455ns

0/021ns

٭٭4632234/375

٭٭13/025

٭٭1211/842

٭٭0/039

خطا 2

54

37/602

0/598

0/068

1505141/782

0/907

367/660

0/011

10/18

6/47

13/12

13/83

3/97

13/24

10/44

ضریب تغییرات ()%

0/098

خش

عملکرد روزانه

رشد

**  -نشا دهنده معنیدار در سطح  1درصد

جدول  . 9مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در ارقام و چینهای مختلف یونجه
تیمار

ارتفاع بوته

تعداد گره

قطر ساقه

)(cm

در ساقه

)(mm

عملکرد علوفه تر
-1

) (kg.ha

درصد ماده

عملکرد روزانه

رشد مجدد

بوته

( )kg.ha .day

( )cm.day

خش

-1

-1

-1

رقم
بغدادی

65/4a

12/7a

2/19ab

10780a

23/15d

179/3a

1/10a

مساسرسا

65/8a

12/6a

2/12ab

10910a

23/95bc

180/5a

1/10a

یزدی

d

b

d

بمی
نی

شهری

سینتتی
مقدار

46/9

10/1

c

1/57

6184

b

24/19

c

96/1

d

0/76

60/6b

12/1a

1/96bc

8008b

24/88a

130/9b

1/03b

c

ab

c

c

c

c

c

55/2

11/6

1/83

6242

23/74

101/9

0/92

67/4a

12/7a

2/25a

11100a

24/11b

180/1a

1/13a

3/6

1/7

0/24

1100

0/36

18/0

0/07

LSD0.05

زما چین برداری
تابستانه

60/1c

10/7c

1/88c

5977c

25/33b

129/9c

1/31a

پاییزه

67/2b

12/7b

2/05b

10930b

23/47c

131/7c

0/81d

زمستانه

a

a

a

a

12120

d

a

b

بهاره
مقدار

LSD0.05

72/9

13/5

2/25

40/7d

10/9c

1/77c

6458c

28/00a

146/8b

0/92c

3/5

0/4

0/15

710

0/55

11/1

0/06

در هر ستو اعداد دارای حرو

یکسا تفاوت معنیداری در سطح  5درصد ندارند.
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ارقام یزدی سینتتی

مساسرسا و نی شهری اخدتال

معنیداری در درصد ماده خش

می باشد اثر تیمار چین برداری نیز بر تمامی صفات مورد

بوته با یکددیگر نداشدتند

بررسی تأثیر معنی دار در سطح احتمال  1درصدد داشدت

ولی ارقام بمدی و بغددادی بدا  24/88و  23/15بیشدترین و

(جدول  )8نتای ح اصل از مقایسه میانگین هدا مشدخص

را نشا دادند (جدول  )9ارقام

کرد که ارتفاع بوته چهار چدین مدورد بررسدی در چهدار

و بغدادی بی ترین عملکرد روزانده را

گددروه متفدداوت آمدداری قددرار گرفتنددد و بیشددترین (72/9

داشتند که با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند سپس رقم

سانتی متر) و کمترین ارتفاع ( 40/7سانتی متر) بده ترتیدب

بمی با  130/9گیلوگرم در هکتار علوفه تر روزانه را داشتند

در چین های زمستانه و بهاره به دسدت آمدد (جددول )9

مشدابه

میدانگین سده سداله ارتفداع بوتده در تیمارهدای بددرش در

عملکددرد روزاندده علوفدده تددر بددود و رقددم یددزدی بددا 0/76

مرحله اوایل شکوفه دهی و اوایل گلدهی به ترتیب 65/9

سانتیمتر در روز کمترین رشد مجدد را داشت (جدول )9

و  75/0سانتی متر بود ] [23ایدن تفداوت هدا بده شدرایا

نتای حاصل از مقایسه میانگینهای رشد مجددد نشدا داد

محیطی و سال ها نسبت داده شد

کمترین درصد ماده خش
مساسرسا سینتتی

(جدول  )9بیشترین رشد مجدد در ارقدام آزمدای

مساسرسا و بغدادی به ترتیدب بدا 1/13

در آزمایشی گلخانه ای تیمارهای درجه حرارت هدای

که ارقام سینتتی

 1/10و  1/10سانتیمتدر در روز بیشدترین رشدد مجددد را

روز به شب شامل  21/8 12/2و  34/25سدانتی گدراد را

معنیدار نداشتند و رقم یزدی

بر روی گیداه یونجده مد ورد بررسدی قدرار گرفدت ][10

با میزا  0/76سانتیمتدر در روز کدمتدرین رشدد مجددد را

به ترتیدب 32/3

داشتند که با یکدیگر اختال

داشت (جدول  )9ارقام مورد آزمای

واکن

ارتفاع بوته با اعمال تیمارهای آزمای

 68/8و  58/5سانتی متر بدود در ایدن آزمدای

معنیدار بده

بهتدرین

رشد مجدد داشتند بهطوریکه ارقام دبلیو ال  357ا کیدو

ارتفاع در چدین هدای زمسدتانه و پداییزه بده دسدت آمدد

 400به

تدرین میدانگین درجده حدرارت در

اتنشن اسپردر 4پایونیر  54وی  54هیبری فور

به طدوری کده خند

ترتیب دارای رشد مجدد  1/10 1/15 1/17 1/19و 1/07

چین های پاییزه و زمستانه به ترتیب  14/6و  16/6درجده

سانتیمتر در روز بودند ] [18در مجمدوع ارقدام سدینتتی

سانتی گراد بود (جدول )4

بغدادی و مساسرسا ارقام برتر و رقم یزدی نامناسدبتدرین

تعداد گره در ساقه در چین زمستانه بیشترین ( )13/5و

رقم از نظر عملکرد روزانه بود ولدی علدی رغدم وضدعیت

در چینهای تابسدتانه و بهداره بدهترتیدب بدا  10/7و 10/9

نامناسب رقم یزدی در برخی از مناطق شمالی استا کشت

کمترین بودند که بدا یکددیگر اخدتال

معندیدار نداشدتند

میگردد

(جدول  )4نتای به دست آمدده بدرای قطدر سداقه همانندد
تعداد گره در ساقه بود و چین پداییزه بدا قطدر سداقه 2/05

چينبرداری

میلی متر حالت حد وسا را داشت (جدول  )9مقایسههای

طول دوره رشد در چینهای پاییزه و زمستانه بسدته بده

میانگین عملکرد علوفه تر مشخص نمود که چین زمسدتانه

شرایا آب و هوایی و فنولوژی  70تا  85روز بدوده ولدی

با عملکرد  12120کیلوگرم در هکتار علوفه تر بیشدترین و

مالك برداشت در بهار تابستا و اوایدل پداییز (مهدر مداه)

چینهای تابستانه و بهداره بدهترتیدب بدا عملکدرد  5977و

مرحله گلدهی میباشد لدذا فاصدله بدین چدینبدرداریهدا

 6458کیلوگرم در هکتدار کمتدرین عملکدرد علوفده تدر را

باتوجه به درجده حدرارت محدیا از  25تدا  45روز متغیدر

داشتند که با یکدیگر اختال
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میانگین سه ساله عملکرد علوفه در کدرتهدایی کده در

پددس از اواخددر مرحلدده رویشددی در مندداطق پنسددیلوانیا

ابتدای گلدهی برداشت شدند نسبت به کرتهدایی کده در

ویسکانسین و آیداهو را به مدت دو سال مدورد بررسدی

مرحله ابتددای شدکوفه دهدی برداشدت شددند  11درصدد

قرار دادند کلیده ارقدام در تیمدار برداشدت در بهدار در
ایستگاه پنسیلوانیا توانستند ماده خش

عملکرد بی تری تولید نمودند ] [23درصد مداده خشد
در چددینهددای متفدداوت در  4گددروه مختلددف آمدداری قددرار

و به مقدار بی

گرفتند بهطوریکه بی ترین و کمترین درصد ماده خش

در منطقه ویسکانسین عملکرد مداده خشد

تر از سایر تیمارها تولید نمایند برعکس

بوته بهترتیب  28و  19/22در چینهدای بهداره و زمسدتانه

بی

بهدست آمد (جدول )9

به دست آمد ][13

عملکرد علوفه تر روزانه در چین زمستانه به بیشترین

میددانگین بیشددینه کمیندده و درجدده حددرارت و

ساعات آفتابی در طول چینهدای بهداره و تابسدتانه باعدث

تابسددتانه و پدداییزه بدده ترتیددب بددا مقددادیر  129/9و 133/3

افزای

کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد علوفده تدر روزانده را

بوته و کاه

داشتند که با یکدیگر اختال

سدریع تدر و

تری در تیمار اوایدل تابسدتا در دو سدال آزمدای
افددزای

مقدار ( 161/6کیلدوگرم در هکتدار در روز) و چدینهدای

معندی دار نداشدتند (جددول

خشبی شد اندام های بوته یا درصد مداده خشد
ارتفاع تعدداد گدره در سداقه قطدر سداقه و

عملکرد علوفده تدر گردیدد ولدی کداه

عوامدل بداال در

 )9مقایسه میانگین های رشد مجدد در چین های مختلدف

چین های زمستانه و پاییزه سبب افزای

حاکی از آ بود که چین تابسدتانه بیشدترین رشدد مجددد

در ساقه قطر ساقه عملکرد علوفه تدر روزانده و عملکدرد

( 1/31سانتی متدر در روز) و چدین پداییزه کمتدرین رشدد

علوفه تر شد (جدول )4

مجدد ( 0/82سانتی متر در روز) و چدین هدای زمسدتانه و

اثر متقابل رقم و چینبرداری بر کلیه صفات بهغیر از تعداد

را داشتند (جدول )9

گره و قطر ساقه در سطح احتمال  1درصدد معندی دار شدد

میزا رشد مجدد در توالی برداشت  35 30 25و 40

(جدول  )8اثر متقابل تیمارهای آزمدای

روز به ترتیدب  1/18 1/23 1/29و  1/02سدانتیمتدر در
روز بود که با یکددیگر اخدتال
افزای

چینهای پاییزه و زمستانه تفاوت معنیدار بدا هدم ندارندد

وز علوفه به فصل رشدد طدول دوره هدر چدین

کلیه ارقام در چدین بهداره و پدس از آ در چدین تابسدتاته

وز

دارای کمترین ارتفاع بودند (جدول )10

روزانه علوفه در اوایل تابستا می باشد (تا زمانی که درجه
حرارت های باال کاه

کلیدده ارقددام بددهغیددر از ارقددام بغدددادی و مساسرسددا در

یابد) هرچند که این امر در بهدار

چینهای پاییزه و زمسدتانه اخدتال

کمتر در پاییز نیز کمتر باقی مانده و در زمستا خیلی کم

برداشت (بهار اوایل تابستا

معندیدار در عملکدرد

علوفه تر نداشتند و دارای مقادیر بی تر عملکرد علوفه تدر

میشود][15

در طرحی تحقیقاتی با هدد

بدر ارتفداع بوتده

مشخص نمود که تمامی ارقام بدهغیدر از رقدم بغددادی در

معندی دار داشدتند ][16

بستگی دارد به طور معمول بی ترین میزا افزای

ارتفاع تعداد گدره

اثر متقابل رقم و چينبرداری

بهاره به ترتیب هر کدام با  0/97و  0/95حالت حد وسدا

بودند همچنین کلیه ارقام در چین هدای تابسدتانه و بهداره

تعیدین اثدر زمدا هدای

اختال

اواخر تابستا و پاییز) بدر

معنیدار در عملکدرد علوفده تدر نداشدتند و دارای

مقادیر کمتر عملکرد علوفه تر بودند (جدول )10

سه رقم یونجده در مراحدل  15 10 5 0و  20روز کده
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جدول  . 10مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در اثرات متقابل ارقام و چینهای مختلف یونجه
ارتفاع بوته

تیمار

عملکرد علوفه تر
-1

درصد ماده
خش

)(cm

بغدادی × چین تابستانه

61/25fgh

8894def

24/85def

بغدادی × چین پاییزه

64/00efgh

12060b

23/80efg

a

بغدادی × چین زمستانه

a

89/50

14530

بغدادی × چین بهاره

17/27

-1

-1

( )kg.ha .day

( )cm.day

193/5bc

1/32bc

145/5efg

0/77gh

ab

cd

204/8

1/25

46/75i

7625efg

26/67bc

173/3cd

1/05e

مساسرسا × چین تابستانه

68/75cdef

7844efg

25/17d

170/5cde

1/47a

مساسرسا × چین پاییزه

bcde

b

hi

fghi

g

71/75

11750

21/42

141/8

0/85

ساسرسا × چین زمستانه

77/25bc

15880a

21/35hij

223/5a

1/07e

ساسرسا × چین بهاره

ij

45/50

def

8188

b

bc

ef

27/85

186/3

1/00

یزدی × چین تابستانه

38/00jk

3188j

25/65cd

69/2m

0/85g

یزدی × چین پاییزه

58/75gh

9031de

21/05ij

108/5jk

0/67h

یزدی × چین زمستانه

fgh

de

k

یزدی × چین بهاره

60/50

9019

30/50k

ghij

19/02

127/0

g

0/85

3500ij

31/05a

79/7lm

0/67h

hi

bc

jk

ab

بمی × چین تابستانه

efg

66/00

4938

26/73

107/3

1/42

بمی × چین پاییزه

67/50def

9750cd

25/08de

117/5hij

0/80gh

بمی × چین زمستانه

70/00cde

11060bc

20/02jk

155/8def

1/00ef

بمی × چین بهاره

ijk

b

fgh

fg

gh

38/75

6281

56/75h

3844ij

نی

شهری × چین تابستانه

نی

شهری × چین پاییزه

efg

66/25

8406

def

27/70

143/0

0/90

26/90bc

83/5klm

1/22cd

fg

jkl

gh

23/65

101/0

0/77

نی

شهری × چین زمستانه

60/75fgh

7625efg

17/50l

107/5jk

0/85g

نی

شهری × چین بهاره

37/25jk

5094hi

26/90bc

115/8ij

0/85g

fg

gh

سینتتی

× چین تابستانه

cde

70/00

7156

75/25bcd

14560a

25/83cd

a

ijk

ab

de

سینتتی
سینتتی

× چین زمستانه

79/25

14630

سینتتی

× چین بهاره

*  -در هر ستو اعداد دارای حرو

22/67

155/5

1/50

175/5cd

× چین پاییزه

LSD0.05

def

a

0/90fg

b

مقدار

20/13

206/0

1/12

45/25ij

8063def

27/80b

183/3bc

1/00ef

8/693

1739

1/35

27/2

0/15

یکسا تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

به طورکلی بی ترین درصد ماده خش

بوته در چدین

تفاوت معنیدار داشت در چین زمستانه کدمتدرین درصدد

بهاره بده دسدت آمدد ولدی رقدم یدزدی بدا  31/05درصدد

ماده خشد

بوتده بده دسدت آمدد ولدی ارقدام بغددادی و

بی ترین درصد را داشت که با سایر ارقام در همین چدین

نی شهری به ترتیب با  17/27و  17/50کمترین درصدد را
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بوته

) (kg.ha

l

عملکرد روزانه علوفه تر

رشد مجدد
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داشتند که با سایر ارقام در همدین چدین تفداوت معندیدار

روزانه با عملکرد علوفه تر همبستگی مکبت و معندیدار در

داشتند (جدول  )10به نظر میرسد رقدم یدزدی بده سدبب

سطح احتمال  1درصد داشت (جدول  )11همچنین درصد

عدم تحمل درجه حرارتهای بداال در تابسدتا بده شددت

با عملکرد علوفه تر ارتفاع بوته تعداد گره در

خشبی میگردد و این حالت را به صدورت کداه

آب در

ساقه همبستگی منفی و معنی دار در سطح احتمال  1درصد

نشا مدیدهدد ارقدام

داشت که این نتیجه به وضعیت درجه حدرارت و سداعات

در تمدامی چدینهدای مدورد

آفتابی در طول دوره هر چدین بسدتگی دارد بدهطدوریکده

دارای بی ترین عملکرد علوفه تر روزانده بودندد

درجه حرارت و ساعات آفتابی تدأثیر نامناسدبی بدر

اندامها و افزای

درصد ماده خش

بغدادی مساسرسا و سینتتی
آزمای

ماده خش

افزای

ارقام یزدی و نی شهری نیز در کلیه چینها دارای کمترین

عملکرد و صفات مورفولوژی

مقادیر بودند (جدول  )10در تمامی ارقام بی تدرین رشدد

یونجه در شرایا خوزستا افزای

مجدد در چین تابستانه به دست آمد در رقدم یدزدی کلیده

 24درصد به باال به معنای کاه

چینها با یکدیگر اختال
شهری و سینتتی

افزای

معنیدار نداشتند در ارقام نید

به غیر از چین تابستانه سایر چدینهدا بدا

درصد مداده خشد

شدید کیفیدت بده سدبب

خشبی شد گیاه میباشدد سدایر نتدای نشدا داد

همبستگی (٭٭ )r = 0/895را داشت (جدول  )11همچنین

حرارتدی در ارقدام یونجده در

تعداد گره در ساقه با ارتفاع قطر سداقه و عملکدرد روزانده

حرارتی تسریع در مراحل نموی و گلدهی

علوفه تر همبستگی مکبت و معندیدار در سدطح احتمدال 1

هرچه سریعتر می باشد که بهدنبال آ سدبب رشدد مجددد

درصد داشت نتای کلی همبستگی بدین صدفات مشدخص

سریع در مدت زما کوتاه میشود ][4

نمود تعداد گره در ساقه بهعندوا شاخصدی بدرای صدفات

برخورد با تن

خددوب و درصددد مدداده خش د
همبستگی بين صفات

بدداال (بدداالی  24درصددد)

نشددا دهنددده وضددعیت نددامطلوب عملکددرد و صددفات

نتای جدول ضرایب همبسدتگی نشدا داد صدفات ارتفداع

مورفولوژی

گیاه میباشد

بوته تعداد گره در ساقه قطدر سداقه عملکدرد علوفده تدر
جدول  . 11ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی
صفات

ارتفاع

تعداد گره

قطر

عملکرد

درصد

بوته

در ساقه

ساقه

علوفه تر

ماده خش

گره

٭٭0/75

قطر ساقه

٭٭0/77

٭٭0/87

عملکرد علوفه تر

٭٭0/77

٭٭0/89

٭٭0/84

درصد ماده خش

٭٭-0/56

 -0/53٭٭

0/35 n.s

 -0/53٭٭

عملکرد علوفه تر روزانه

٭0/49

٭٭0/62

٭٭0/77

٭٭0/74

رشد مجدد

0/39 n.s

0/02 n.s

0/30 n.s

0/01 n.s

** *  - nsبه ترتیب نشا دهنده در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعنیدار
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تعداد گره در ساقه با عملکرد علوفه تدر بیشدترین ضدریب

یکدیگر تفاوت معنیدار نداشتند (جدول  )10از مهمتدرین
مکانیسمهای تحمل به تدن

به وجود میآورد در گیداه

n.s

عملکرد علوفه
تر روزانه

-0/025

0/25 n.s

٭0/43
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نتيجهگيری
نتای کلی آزمای

 3زمانیا م ( )1384تعیین نیاز حرارتی ( )GDDمراحدل
مشخص نمود برای چدینهدای بهداره و

تابستانه باتوجه به گرمدی هدوا و افدزای
حرارت روزانه از  27درجه و افزای

رشد و تولید علوفه و بذر شبدر برسیم کدرج نهدال و

میدانگین درجده

بذر 23-35 :)1(21

ساعات آفتدابی کده

 4زمانیا م هاشدمی دزفدولی

اثرات خود را به صورت تدن

حرارتدی اعمدال مدیکنندد

( )1379بررسی خصوصدیات مورفولوژید

سبب گلدهی سدریع افدزای

خشدبی شدد سداقه هدا و

موثر در عملکرد علوفده هفدت رقدم یونجده ایراندی و

کاه

سطح بدرگ و بدهتددری افدزای

ریدزش بدرگهدا

و زراعدی

خارجی نهال و بذر 1-18 :)1(16

میشود لذا نمدیتدوا طدول دوره در چدینهدای بهداره و

 5عبادوز غ ر و راهنما ع ا ( )1389مطالعه ارقدام یونجده

تابستانه را زیاد گرفت و محددوده مناسدب آ  25-30روز

سازگار با آب و هوای خوزستا طرح پهوهشی مرکز

میباشد همچنین در چینهای پاییزه و زمستانه باتوجه بده

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزسدتا شدماره

عدم گلدهی یا گلدهی اندك میتوا از شاخص کل درجه

طرح33 78/374 :

روز رشد استفاده نمود بهطوریکه دامنه مناسدب آ -450

 6کوچکی ع و ریاضی همدانی آ ( )1380مقایسده مداده

 400در طول دوره هر چین میباشد به شدرطی کده دارای

خش

توزیع مناسب یا به عبارت دیگر درجه روز رشد روزانه در

کل و خصوصیات موروفولوژیکی شد

رقدم

یونجه علوم کشاورزی 22-59 :)2(2

محدوده  8-10باشدد عامدل دیگدر در مددیریت برداشدت

 7گددزارش وزارت جهدداد کشدداورزی ( )1392معاونددت

چین های پاییزه و زمستانه مدی تواندد کدل سداعات آفتدابی

برنامهریزی و امور اقتصادی در دستر

در وب سایت:

دریافت شده در طول دوره رشد باشد که دامنه مناسب کل

.http://dbagri.maj.ir/zrt/ostanrep.asp?p=182&y=89

ساعات آفتابی  300-350ساعت مناسب می باشد نظدر بده

در وب

 8گزارش آمار سازما هواشناسدی در دسدتر

اینکه ارقام مناسب در استا خوزستا ارقامی هستند که در

سایتwww.irimo.ir :

کلیه چینها توانایی تولید بیشتر را داشته باشند بدینترتیب
میتوا ارقام بغدادی مساسرسدا و سدینتتی

 9یزدانددی ع روحالدده

را بده عندوا

فاضددلی ع ا و بحرانددی م ج

( )1394اثر روشهای کاشت و مقادیر مختلف بدذر بدر

ارقام مناسب منطقه معرفی نمود

عملکرد علوفه یونجه همدانی در منطقه باجگاه اسدتا
فار

منابع

تولید و فرآوری محصدوالت زراعدی و بداغی

167-175 :)15(5

 1بحرانی ج و ایزدی فر ر ( )1380بررسی مداده خشد

10. Al-Hamdani S and Todd G W (2000) Effect of
Temperature Regimes on Photosynthesis,
Respiration, and Growth in Alfalfa. Proc Okla.
Academic Science. 70: 1-4.
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