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  هاي مختلف در منطقه خاشچین

  
  1*4، سعید شجاعی3، ابولفضل توسلی2، عیسی پیري1ادهزمهدي معینی

  گروه زراعت، دانشگاه پیام نور، واحد تهران ارشد دانشجوي کارشناسی1
 واحد تهراندانشیار گروه کشاورزي، دانشگاه پیام نور، 2
  کشاورزي، دانشگاه پیام نور، واحد تهراناستادیار گروه 3

  احد زاهدانپیام نور، ونشگاه مربی گروه کشاورزي، دا4
  19/8/1395؛ تاریخ پذیرش:  27/4/1395تاریخ دریافت: 

  
  چکیده 

-1392هاي مختلف پژوهشـی در سـال زراعـی    منظور مطالعه عملکرد کمی و کیفی ارقام یونجه در چینبه
صورت اسپلیت پـالت در زمـان در   در شهرستان خاش در منطقه پشت کوه اجراء گردید. این آزمایش به 1391

چـین اول در   سـطح شـامل:  سه عامل چین در هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. پایه بلوك قالب طرح
اصـلی، و ارقـام    عنوان فـاکتور  به 12/5/92و چین سوم در تاریخ  15/4/92، چین دوم در تاریخ 9/3/92تاریخ 

ـ  به شهريو نیکیونجه شامل یزدي، بمی، بغدادي  دند. در ایـن تحقیـق   عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفتـه ش
درصد  ،ارتفاع بوته، عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، مجموع ماده خشک، درصد پروتئین ی نظیر:صفات

از مقایسـات  قرار گرفت. نتایج حاصل  بررسیفیبر علوفه یونجه مورد عملکرد عملکرد پروتئین و  ،فیبر علوفه
ع گیاه، عمکرد علوفه، مجموع ماده خشک، عملکرد پروتئین شهري از نظر ارتفا رقم نیک ،نشان داد کهمیانگین 

گیري شده نظیر عملکرد گیاه و فیبر گیاه نسبت به سایر ارقام برتري داشت. البته در برخی از خصوصیات اندازه
چنین در بـین   داري مشاهده نشد. همي پروتئین و فیبر علوفه بین این رقم با رقم بغدادي تفاوت معنیاو محتو

چین اول از نظر عملکرد علوفه، مجموع ماده خشک، پروتئین و فیبر تولیدي  ،هاي مختلف مشاهده شد کهچین
ها برتري داشت. در چین دوم و سوم درصد فیبر خام در هر هکتار و درصد پروتئین علوفه نسبت به سایر چین

                                                             
  s_shojaei@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*
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ین ارتفاع بوته بـا عملکـرد   ب ،بیشتري نسبت به چین اول حاصل شد. نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد که
داري وجود دارد. عملکرد علوفه تر و خشک یونجه گیاه همبستگی مثبت و معنی درصد پروتئین و فیبرعلوفه و 

چنـین همبسـتگی مثبـت و     نیز باالترین همبستگی را با عملکرد پروتئین و فیبر علوفه یونجه داشـتند. هـم  
اما رابطـه منفـی و    ؛پروتئین و فیبر علوفه مشاهده شد عملکرد داري بین درصد پروتئین و فیبر علوفه با معنی
  داري بین درصد و عملکرد پروتئین علوفه با درصد و عملکرد فیبر علوفه این گیاه وجود داشت. معنی

  
 برداشت، پروتئین، عملکرد، فیبر، یونجه :کلیدي هاي واژه

 
 مقدمه

قتصادي، نقشی بنیادین در تأمین استقالل عنوان یکی از محورهاي اصلی توسعه اامروزه غذا به
یی در آموختن علم و تکنولوژي نوین آهاي آینده و افزایش کارکشورها، سالمت جامعه، پرورش نسل
). در آخرین سرشماري سازمان برنامه Modir Shanechi, 2006توسط نیروهاي فعال هر کشور دارد (
برابر  2ورد شده که با آهنگ رشدي بیش از میلیون نفر برآ 75و بودجه، جمعیت کشور ما حدود 

 100سال آینده از مرز  20شود جمعیت ایران در بینی میمتوسط جهانی در حال افزایش است. پیش
 ،لذا .عهده دارد تأمین غذاي این جمعیت را بخش کشاورزي بر ،میلیون نفر بگذرد. بدیهی است که

 ).Mofidian, 2013ورزي امري الزم است (کمی و کیفی محصوالت کشاخصوصیات توجه به بهبود 
  .)Modir Shanechi, 2006(شمار رود تواند نخستین گام در این جهت بهاي میتولید گیاهان علوفه

 ؛اي یافته استکار آن رواج گستردهاي که امروزه در سراسر دنیا کشت و ترین گیاهان علوفهز مهما
). این گیاهان عالوه بر تأمین علوفه دام، با تثبیت Karimi, 2001گیاهان خانواده لگومینوز هستند (

زیستی نیتروژن ضمن بهبود حاصلخیزي خاك (کارخانه کوچک تولید کود شیمیایی نیتروژن)، 
نمایند و در تناوب با صورت گیاهان پوششی نقش بدیعی را در جایگزینی کودهاي مصنوعی ایفا می به

طور منفرد و ثر بوده و این محصوالت بهمؤز فرسایش خاك بسیاري از گیاهان زراعی در جلوگیري ا
 Heidari Sharifباشند (صورت کشت درهم، ردیفی و مخلوط با سایر محصوالت قابل کشت می به

Abad and Dari, 2001عنوان مکمل هاي تعلیف علوفه دام بهچنین این گیاهان در اکثر سیستم ). هم
ترین گیاه عنوان مهم ). یونجه بهMehrdad et al., 2004(شوند هاي حیوانی محسوب میپروتئین

  .شود محسوب می )Karimi, 2001اي خانواده لگومینوز (علوفه
علت غنی بودن از پروتئین، کلسیم، ویتامین، خوش به L. Medicago sativa این گیاه با نام علمی

گیـرد و بـه آن طـالي سـبز می اراي قرخوراك بودن و درصد کم سلولز در ردیف بهترین گیاهان علوفه
شرایط اقلیمی متنوع ایـران امکـان کشـت یونجـه را در بسـیاري از نقـاط  ).Karimi, 2001گویند (می

که کشور توجه به این ). باTurk Nejad, 1999سازد ( ویژه در مناطق گرم و مرطوب فراهم میکشور به
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زایش سطح زیر کشت بایـد تولیـد در واحـد جاي افهباشد ب مناطق خشک و کم آب جهان می جزءایران 
 گذار در افزایش عملکرد این گیاه استفاده از ارقـام مناسـبثیرأترین عوامل تاز مهمسطح را افزایش داد. 

)Razavi et al., 2002; Jafari and Nori, 2002(  برداشـت یونجـه قابـل و تعیـین بهتـرین چـین
)Zamanian, 2003 .یسـتان و بلوچسـتان در قسـمت وسـیعی از منـاطق که اسـتان سئیاز آنجا) است

با توجه به محـدودیت منـابع آبـی در اسـتان کـه سـبب و  ؛و نیمه خشک ایران قرار گرفته استخشک 
این امر توجه بیشتر به مطالعه در مورد  ؛شودکاهش عملکرد گیاهان زراعی میکاهش طول دوره رشد و 

کنـد. ن چـین ارقـام یونجـه در ایـن شـرایط را طلـب مـیانتخاب ارقام سازگار به منطقه و تعیین بهتری
و تعیین بهتـرین عملکـرد  جهتهاي مختلف یونجه چین و مطالعه بررسی هدفاین تحقیق با  ،بنابراین
  .اجرا شد یونجه در منطقه خاشعلوفه ارقام کیفیت 

  
 هامواد و روش

ف برداشت پژوهشـی در سـال هاي مختلمنظور مطالعه عملکرد کمی و کیفی ارقام یونجه در چینبه
در شهرستان خاش اجراء گردید. مکـان آزمـایش در منطقـه پشـت کـوه بـا طـول  1391-1392زراعی 

ثانیـه عـرض  52دقیقـه و  22درجـه و  28ثانیه طـول شـرقی و  81دقیقه و  20درجه و  61جغرافیاي 
قلـیم گـرم و خشـک هرسـتان داراي ا. ایـن شبـودمتر از سطح دریـا واقـع شـده  1400شمالی و ارتفاع 

درجـه  7و متوسـط دمـاي آن از متـر میلـی 9/174باشد. میـانگین بـارش سـالیانه در ایـن منطقـه  می
جهت مشخص نمودن خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی  گراد متغیر است.درجه سانتی 37گراد تا  سانتی

نمونـهمتـري سـانتی 30تا عمق سازي زمین از نقاط مختلف مزرعه خاك قبل از اقدام به عملیات آماده
  درج شده است. 1و نتایج آن در جدول برداري 

  
  ی خاك محل آزمایشیخصوصیات فیزیکی و شیمیا -1جدول 

 عمق خاك
)cm(  

 الکتریکی هدایت
)ds.m-1( 

 نیتروژن کل  اسیدیته
(%)  

 قابل جذب فسفر
)ppm(  

 پتاس قابل جذب
)ppm( 

  بافت خاك

  لوم رسی  412  88/4  20/0  75/7  89/1  30-0

 
هاي کامل تصادفی با سه تکرار صورت اسپلیت پالت در زمان در قالب طرح پایه بلوكاین تحقیق به
)، چـین دوم در H1( 9/3/92چـین اول در تـاریخ  شـامل انجام شد. سه چینکرت)  4(هر بلوك شامل 

جـه شـامل عنوان فاکتور اصلی، و ارقام یون) بهH3( 12/5/92) و چین سوم در تاریخ H2( 15/4/92تاریخ 
در  عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شـدند.) بهC4شهري () و نیکC3)، بغدادي (C2)، بمی (C1یزدي (

استفاده شـود. بـدین  کنند،میاین آزمایش سعی شد از ارقامی که بیشتر کشاورزان منطقه کشت و کار 
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هـاي کـرت اب شـد.شهري بـراي کشـت در ایـن تحقیـق انتخـترتیب ارقام یزدي، بمی، بغدادي و نیک
ا دو متـر متر از یکدیگر و بین تکرارهـسانتی 50متر و به فاصله  4طول  خط کاشت به 6آزمایشی شامل 

بنـدي پـس از کـرتصورت دستی آمـاده گردیـد. بستر زمین مورد آزمایش به فاصله در نظر گرفته شد.
تـن در هکتـار، و کـود  50ان میـززمین و قبل از کاشت مقادیر متعارف کود دامی پوسیده در منطقه به

کیلـوگرم در هکتـار کـود سـولفات  100تریپـل،  کیلوگرم در هکتـار سوپرفسـفات 150شیمیایی شامل 
هاي آزمایشی مربوطه اضافه شدند. کـل کودهـاي کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره به کرت 150پتاسیم و 

 یـک سـومکه . رت سرك مصرف شدندصوبه زمانکود اوره نیز در سه  وفسفره و پتاسه در زمان کاشت 
دهی هـر بـار در زمان گلدیگر در زمان کاشت، یک سوم در زمان طویل شدن ساقه و یک سوم  کود اوره

هـاي آزمایشـی اضـافه داخل شیار به کـرتو ها صورت نواري پاي بوتهکیلوگرم در هکتار به 50میزان به
  ).2شدند (جدول 

  

  ده در آزمایشکودهاي شیمیایی مورد استفا -2جدول 
  (%) N (%) P2O5 (%)  K2O (%)  S (%)  Ca  ترکیب شیمیایی  نام کود

  -  -  -  -  CO(NH2)2 42  اوره
  Ca(H2PO4)  -  46  -  -  13  تریپل سوپرفسفات

  -  K2SO4  -  -  49  17  سولفات پتاسیم
  

اسفند  16کاري در تاریخ پاش به روش هیرمصورت دستمتري و بهسانتی 2کاشت بذور در عمق 
اولین آبیاري  کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید. 30انجام شد. میزان بذر مصرفی بر مبناي  1391ه ما

و استقرار گیاهچه سایر  سبز شدنبالفاصله بعد از کاشت صورت گرفت. پس از دو نوبت آبیاري، و 
منظور بهبرگی  3-4کردن در مرحله دورهاي آبیاري هر هفته انجام شد. بعد از سبز شدن عملیات تنک

چنین در طی دوران رشد و نمو، عملیات وجین و مبارزه با  تراکم نهایی صورت گرفت. همایجاد 
صورت دستی در سه مرحله مصادف با رشد گیاهچه، انشعابات ساقه اولیه و آغاز گلدهی  هاي هرز به علف

رداشت یونجه ب . آفات و بیماري خاصی نیز در طول دوره رشد در مزرعه مشاهده نشد.گرفتصورت 
   انجام شد.درصد)  50تا  10(منظور تولید علوفه در هر چین در زمان آغاز گلدهی  به

، فیبر درصدپروتئین،  درصدعملکرد علوفه تر، علوفه خشک، ها ارتفاع بوته، در هر یک از چین
گیاه از هر  5داد ارتفاع بوته تعبراي  گیري شد.فیبر علوفه ارقام یونجه اندازهعملکرد عملکرد پروتئین و 

گیري و متر اندازهاز محل طوقه تا باالترین نقطه گیاه بر حسب سانتی وصورت تصادفی انتخاب هکرت ب
پس از حذف علوفه عملکرد علوفه تر و خشک گیاه در هر کرت براي تعیین  ها محاسبه گردید.میانگین

صله توزین و عملکرد علوفه تر در کرت مربع برداشت شد. علوفه برداشت شده بالفااي دو متراثر حاشیه
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طور تصادفی انتخاب و براي تعیین شد. از علوفه تر برداشت شده هر کرت یک نمونه یک کیلوگرمی به
 75ها پس از توزین دقیق، در دماي تعیین عملکرد علوفه خشک به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه

عملکرد تعیین دست آمده معیار هیدند و نتیجه بساعت در آون خشک گرد 48مدت گراد بهدرجه سانتی
مقدار نیم کیلوگرم علوفه خشک  چنین هم علوفه خشک در واحد سطح (کیلوگرم در هکتار) قرار گرفت.

گرم انتخاب و براي تعیین  100از هر تیمار در هر چین انتخاب و پس از آسیاب نمودن، مقدار 
گیري پروتئین از روش کجلدال استفاده شد که شامل هخصوصیات کیفی گیاه استفاده شد. براي انداز

گاه وسیله دست). درصد الیاف خام بهZamanian, 2003باشد (مرحله هضم، تقطیر و تیتراسیون می
 Van( روش ون سوئست و روبرتسون بااساس شستشو با اسید جوشان شرکت تکاتور بر 1010فایبرتک 

Soest and Robertson, 1991( دست آمده در این آزمایش با استفاده از ههاي بداده .تعیین گردید
درصد  5اي دانکن در سطح احتمال ها با آزمون چند دامنهتجزیه و مقایسه میانگین SASافزار  نرم

  صورت گرفت.
  

  و بحث نتایج
در سطح  ارتفاع گیاه در انتهاي فصل رشد ،ها نشان داد کهنتایج تجزیه واریانس داده: ارتفاع گیاه

اما اثر  ؛قرار گرفتبرداشت هاي مختلف ارقام و چینثیر أداري تحت ت طور معنیهدرصد ب 5حتمال ا
نیز برداشت هاي مختلف ). بین چین3دار نبود (جدول بر این صفت معنیبرداشت متقابل ارقام و چین 

روند نزولی داشت برها ارتفاع بوته در هر چهار رقم مورد مطالعه با افزایش تعداد چین ،مشاهده شد که
برداشت که بیشترین ارتفاع بوته هر رقم از چین اول و کمترین ارتفاع بوته آن از چین طوريبه ؛داشت
   ).4دست آمد (جدول  هسوم ب
  

  هاي برداشت و ارقام مختلف یونجه روي صفات مورد بررسی اثر چینتجزیه واریانس  -3جدول 

  درجه آزادي  منبع تغییرات

  میانگین مربعات

  عملکرد علوفه تر  ارتفاع گیاه
عملکرد علوفه 

  ماده خشک  خشک
 ns62/0 ns06/234 ns87/145 ns21/54  2  بلوك
 76/9430** 12/15210** 10/22941**  423/2*  2  برداشتچین 

 09/1371** 00/11649** 76/28825**  33/11*  3  رقم
 ns944/1  **56/135 **05/95 ns41/80  6  رقم× چین 
  33/36  75/19  04/41  175/0  27  خطا

  80/7  66/9  74/8  52/12    )درصدضریب تغییرات (
ns* ،  دار در سطوح احتمال پنج و یک درصددار، اختالف معنیترتیب عدم وجود اختالف معنیبه :**و  
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  روي صفات مورد بررسی اي مختلف برداشت و ارقام یونجهه مقایسه میانگین تاثیر چین -4جدول 

  تیمار
 ارتفاع بوته

)cm(  
عملکرد علوفه تر 

)kg.ha-1(  
عملکرد علوفه خشک 

)kg.ha-1(  
 ماده خشک

)kg.ha-1(  
          هاي مختلف برداشتچین

  a2/54  a9/8792  a3/2431  a5/2274  چین اول
  b4/45  b6/6714  b3/1231  b3/2146  چین دوم
  b9/41  b1/6065  c7/866  c7/1882  چین سوم

       
          ارقام
  b9/43  c2/4321  b3/1542  c8/1499  یزدي
  b8/45  b7/9116  a1/2383  b8/2243  بمی

  a2/58  a4/10145  a6/2725  a4/2622  بغدادي
  a1/64  a8/10997  a9/2881  a7/2666  شهرينیک

  ).LSD(آزمون  ندارند گریکدی با يدار یمعن اختالف پنج درصد احتمال  سطح در مشترك حروف يدارا يها نیانگیم
  

هاي مختلف را کاهش طول دوره رشد گیاه و زودرسی ارقام در چین )Zamani, 2003(زمانیان 
 Pimpinella( دلیل اصلی کاهش ارتفاع بوته یونجه گزارش کردند. حداکثر ارتفاع گیاه انیسون

anisum ( دلیل کاهش ارتفاع به که ؛دشدر تاریخ کاشت اول و حداقل آن در تاریخ کاشت سوم مشاهده
 )Zehtab et al., 2003( زهتاب و همکارانکه با نتایج  ؛)Rassam et al., 2007( بودبرخورد با گرما 
شهري با رقم نیک بهته  بیشترین ارتفاع بو ،در بین تیمارهاي ارقام مشاهده شد که .همخوانی داشت

). اکثر 4د (جدول بورقم بمی  مربوط بهو کمترین مقدار آن  اختصاص داشتمتر سانتی 1/74میانگین 
دلیل اختالف در خصوصیات ژنتیکی هر رقم تفاوت در ارتفاع بوته ارقام به ،اند کهر کردهمحققان ذک

 Rezvani Moghaddam andرضوانی مقدم و احمدزاده مطلق ( ).Zamanian et al., 1998است (
Motlagh, 2007(برابر  25/1/82بیشترین ارتفاع بوته سیاهدانه در تاریخ  ،) نیز مشاهده کردند که

که دست آمد بهمتر) سانتی 75/12(برابر  25/2/82متر) و کمترین ارتفاع در تاریخ کاشت سانتی 57/22
که  یابد؛میهاي بعدي میرویم ارتفاع گیاه کاهش چه از برداشت اول به برداشت هر ،بیانگر این بود که
  . با این موضوع مطابقت داشتنتایج این تحقیق 

علوفه یونجه  بر وزن تر و خشکن برداشت و اثر متقابل این دو رقم، چیاثر : وزن تر و خشک علوفه
 8/10997شهري با عملکرد رقم نیک ،در بین ارقام یونجه مشاهده شد که ).3 (جدول نددار بودمعنی

کیلوگرم در هکتار براي علوفه خشک نسبت به سایر ارقام از  9/2881تر و کیلوگرم در هکتار براي علوفه
شهري نسبت به سایر ارقام بودن عملکرد علوفه رقم نیک ). باالتر4 رخوردار بود (جدولرد باالتري بلکعم
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هاي این نتایج با یافته .تواند به سازگاري بیشتر این رقم با شرایط آب و هوایی منطقه باشد یونجه می
اي همقایسه میانگین چین .خوانی داشتهم) Sanadgol et al., 2005سندگل و همکاران (مطالعه 

دست آمد و هعلوفه از چین اول برداشت ب باالترین وزن تر و خشک ،مختلف یونجه نشان داد که
هاي بعدي، وزن تر و خشک علوفه کمتري در مقایسه با برداشت چین اول این محصول داشتند برداشت
   ).4(جدول 

 دوم، سـوم وهـاي ترین دلیل کاهش عملکرد یونجـه را در چـین) مهمZamanian, 2003زمانیان (
هـا و متعاقـب آن کـاهش طـول طول دوره رشد یونجه در این چین در مقایسه با چین اول کاهش غیره

 شـده کاهش وزن تـر و خشـک علوفـه در برداشـت در نتیجهدوره فتوسنتزي و تجمع بیوماس کمتر و 
هـاي و چـینمقایسـه میـانگین اثـرات متقابـل ارقـام  ند.ذکر کرد غیرههاي دوم، سوم و یونجه در چین

بیشترین عملکـرد علوفـه تـر و خشـک یونجـه مربـوط بـه برداشـت یونجـه رقـم  ،مختلف نشان داد که
 ).4جدول مرتبط با رقم یزدي در چین سوم برداشت بود ( شهري در چین اول و کمترین مقدار آن نیک

رد علوفه تـر انجام شده بر روي شبدر کاشت اول نسبت به کاشت دوم و سوم داراي عملک براساس نتایج
و  71/61مقدار ترتیب بهفه تر و خشک بهلوکه بیشترین عملکرد عطوري هب ؛و خشک بیشتري بوده است

 رشـد مناسب شرایط عدم وجود دلیل به سوم کاشت ،تن در هکتار به تیمار کشت اول تعلق داشت 09/8
  ).Pourtaghavi et al., 2005( تري برخوردار بودکندي رشداز  پایین، حرارت درجه با مواجه و

) بـه ایـن Rezvani Moghaddam and Motlagh, 2007رضـوانی مقـدم و احمـدزاده مطلـق ( 
 دارد؛بـر روي مـاده خشـک داري اثـر معنـیدر گیـاه سـیاهدانه تـاریخ کشـت  ،کهدست یافتند نتیجه 

اهش گیـاه کـ کرویـم وزن خشـهاي بعدي می چه از زمان کشت مناسب اولیه به کشت که هرطوري هب
دلیل برخورد گیاه با شـرایط نامناسـب و کـاهش دوره رشـد و نمـو گیـاه بیـان که این امر را به یابدمی

 نیـز نتـایج مشـابهی بیـان (Filippo D’Antuono et al., 2002) و همکـاران . فیلیپودآنتونـونمودنـد
  نمودند.

روي مـاده ین برداشـت و چـرقم  اثر ،نتایج تجزیه واریانسمطابق : ماده خشک (بیوماس کل) علوفه
مقایسه میانگین ارقام یونجـه ). 3(جدول  دار نبود دار بود؛ در حالی اثر متقابل این دو معنی خشک معنی
شـهري کیلوگرم در هکتار از رقم نیـک 7/2666بیشترین بیوماس علوفه یونجه با میانگین  ،نشان داد که

 4/2622رقـم بغـدادي بـا میـانگین عملکـرد  داري بین ایـن رقـم بـاالبته تفاوت معنی ؛ کهدست آمدهب
کیلوگرم در هکتار مشاهده نشد. کمترین مقدار مجموع عملکرد ماده خشک یونجـه نیـز از رقـم یـزدي 

نسـبت بـه سـایر ارقـام یونجـه شـهري ). تجمع بیشتر ماده خشک در رقم نیک4حاصل گردید (جدول 
سـرعت تـرمیم  ،یی منطقـه باشـد. از طرفـیتواند به سازگاري بیشتر این رقـم بـا شـرایط آب و هـوا می

هاي بعدي بسـیار بـاالتر شهري و بغدادي نسبت به سایر ارقام در چینهاي هوایی یونجه ارقام نیک اندام
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 ،داد نشـان چـین سه در علوفه عملکرد میانگین مقایسه نتایج ).Basafa and Taherian, 2010( است
 در گـرم 1071 از اول چـین از گذر در عملکرد میانگین کهطوريهب یافت کاهش خشک علوفه عملکرد

 Hosseini etیافت ( کاهش بوته در گرم 210 از سوم چین در و بوته در گرم 325 از دوم چین در بوته،
al., 2004.(  هیسترمن و همکـاران(Hesterman et al., 1998) شـبدر برسـیم در کـه بیـان کردنـد 

 نظربه .بودتن در هکتار)  8/1تن در هکتار) بیشتر از چین دوم ( 2/2اول ( چین در علوفه تولید پتانسیل
 داشـته اسـت ممکن بیشتري غذایی اندوخته که تراکم پائین سطوح در بیشتر ساقه قطر وجود رسد می

 منبـع عنـوانبـه دوم چین شرایط در ساقه و است بوده مؤثر خشک وزن افزایش و مجدد رشد در باشد
 اولیـه مراحل در دوم چین خشک و تر علوفه عملکرد باشد بیشتر آن قطر قدر هر و کندمی عمل ثانویه
  ).,Huda 1988بود ( خواهد بیشتر رشد

داري اثر معنـیبرداشت تیمارهاي رقم و چین  ،مطابق با جدول تجزیه واریانس: پروتئین علوفه درصد
). در 5دار نبـود (جـدول معنـی اما اثر متقابل رقم و چین بر این صفت ند،پروتئین علوفه داشت درصدبر 

شـهري بـا یونجه مربوط به رقم نیـک پروتئین درصدبیشترین  ،بین ارقام مختلف یونجه مشاهده شد که
پـروتئین  درصـددرصـد از کمتـرین میـزان  3/15درصد بود و رقـم یـزدي بـا میـانگین  8/16میانگین 

پـروتئین  درصد، بیشترین برداشت تلفهاي مخمطابق با مقایسه میانگین چین ).6برخوردار بود (جدول 
هاي بعدي سـبب کـاهش درصـد پـروتئین علوفـه شـد دست آمد و برداشتهعلوفه یونجه از چین اول ب

  ). 6(جدول 
  

  هاي برداشت و ارقام مختلف یونجه روي صفات مورد بررسی اثر چینتجزیه واریانس  -5جدول 

  درجه آزادي  منبع تغییرات
  میانگین مربعات

  عملکرد فیبر  عملکرد پروتیئن  درصد فیبر  پروتئیندرصد 
 ns09/0 ns11/0 ns06/149 ns74/103  2  بلوك
 60/521* 42/732* 69/4* 06/8*  2  برداشتچین 

 27/10437** 00/14456** 45/8** 76/15**  3  رقم
 ns97/1 ns87/1 **55/421 **01/399  6  رقم× چین 
  05/99  86/116  93/0  01/1  27  خطا

  02/18  77/14  86/17  08/15    )درصدیرات (ضریب تغی
ns* ،  دار در سطوح احتمال پنج و یک درصددار، اختالف معنیترتیب عدم وجود اختالف معنیبه :**و  
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  روي صفات مورد بررسی اي مختلف برداشت و ارقام یونجهه مقایسه میانگین تاثیر چین - 6جدول 
  عملکرد فیبر  یئنعملکرد پروت  درصد فیبر  درصد پروتئین  تیمار
          هاي مختلف برداشتچین

  a7/16  b2/19  a96/388  a52/510  چین اول
  ab9/15  b5/19  b96/196  b03/240  چین دوم
  b5/15  a8/20  b41/134  c34/166  چین سوم

          
          ارقام
  b3/15   a5/21  c30/231  c53/342   یزدي
  a1/16   ab2/20  b28/381  b61/476   بمی

  a5/16   b7/19  a16/436  a02/537   بغدادي
  a8/16   b3/19  a77/489  a22/556   شهرينیک

  ).LSD(آزمون  ندارند گریکدی با يدار یمعن اختالف پنج درصد احتمال  سطح در مشترك حروف يدارا يها نیانگیم
  

هاي گیاه ه رشد یونجه سبب ذخیره بیشتر نیتروژن در بافتورافزایش طول د ،محققان معتقدند که
 ,Kochaki and Reyazi-Hamedaniي پروتئین علوفه یونجه است (اکه نتیجه آن افزایش محتو شده

1982 Volence and Cherney, 1990;.(  محبی)Mohebi, 1996( چین اول اثر  گزارش نمودکه
 از دیگري فاکتورهايچنین ایشان اظهار داشتند که،  اشت. همندیونجه داري بر درصد پروتئین  معنی
 هاياندام پروتئین درصد بتواند بیشترنسبت به چین برداشت نیتروژن  مخصوصاً مصرفی کود عنو قبیل

در بررسی که بر روي سورگوم  )Saeidnejad et al., 2011(سعیدنژاد و همکاران  .دهد تغییر را هوایی
 .ودب پروتئین بیشتري نسبت به چین دومچین اول داراي  ،انجام دادند به این نتیجه رسیدند که

 پروتئین عملکرد میزان ترین بیش گزارش نمودند که، )Solymani et al., 2001(سلیمانی و همکاران 
ایشان اظهار  آمد. دستبه پنجم شتک در پروتئین عملکرد کمترین و ،دوم و اول هايکاشت در یونجه

ه باشد. خلیل و ند دلیل افزایش پروتئین یونجاتوبودن دما در کشت اول نیز می باالداشتند که، 
 29 به نسبت آبان 20 کاشت تاریخ در پروتئین درصد نیز افزایش )Khalil et al., 2010همکاران (

 به نسبت آبان 20 کاشت تاریخ در رشد دوره انتهاي در دما بودن باالتر دلیلبهرا  باقال گیاه در مهرماه
  .کردند گزارش نیز مهر 29

دار بود، اما فیبر علوفه معنی درصداثر رقم و چین بر یه واریانس اساس نتایج تجزبر: فیبر علوفه درصد
در بین ارقام یونجه مشاهده شد که ). 5دار نبود (جدول اثر متقابل این دو فاکتور بر این صفت معنی

 3/19شهري با میانگین ي فیبر و رقم نیکادرصد داراي بیشترین محتو 5/21رقم یزدي با میانگین 
براساس نتایج بدست آمده از این  ).6ي فیبر برخوردار بود (جدول امیزان محتودرصد از کمترین 
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 2/19درصد و اول با  8/20هاي سوم با  ترتیب در چین تحقیق، بیشترین و کمترین درصد فیبر علوفه به
فیبر و پروتئین علوفه  درصدیک روند معکوسی بین با توجه به نتایج،  ).6درصد بدست آمد (جدول 

دست آمد هفیبر از چین سوم ب درصدعکس میزان پروتئین علوفه، بیشترین  که بر طوريبه ؛شتوجود دا
گزارش نمود که،  )Arzani, 2000(ارزانی  ).7و کمترین مقدار آن در چین اول مشاهده شد (جدول 

 نتایج با آزمایش این در آمده دستبه نتایج .وجود دارد معکوسی رابطه پروتئین میزان و فیبر ین میزانب
 رانمکاه و لیون اي،علوفه ذرت در )Graybill et al., 1991( همکاران و گریبل چون محققان دیگر

)Lyon et al., 2001( همکاران و آرون و (Aron et al., 2005) همکاران و آرزادون و گندم در 
)Arzadun et al., 2006( فانورث و راگستن چنین هم.دارد مخوانیه گندم در )Farnworth and 

Ruxton, 1973( ترتیب و فیبر خام گیاه سورگوم به در چین دوم میزان پروتئین ،مشاهده کردند که 
 )Volence and Cherney, 1990( وولنس و چرنی باشد. هاي برداشت دوم و اول می مربوط به چین

تحقیق حاضر نیز  در یابد. ي فیبر گیاه افزایش میادر شرایط آب و هوایی گرم محتو ،گزارش کردند که
تیر و مرداد) با  ترتیب در دهه دوممشاهده شد که چون برداشت علوفه یونجه در چین دوم و سوم (به

تر تري در مقایسه با برداشت علوفه یونجه در چین اول (دهه اول خرداد که هوا کمی خنکهواي گرم
  ه این عامل نسبت داد. توان بدست آمدن نتیجه مذکور را می هاست) مواجه بود، بنابراین ب

هاي مختلف و اثر متقابـل ارقـام و چـین بـر عملکـرد اثر ارقام، چین: و فیبر علوفهعملکرد پروتئین 
از  عملکرد پـروتئین و فیبـر علوفـهکه بیشترین مقدار طوريبه ،)5 دار بود (جدولپروتئین و فیبر معنی

و  کمترین میزان عملکرد پـروتئینلی که ، در حااول علوفه حاصل شدبرداشت شهري در چین رقم نیک
کـه عملکـرد ). از آنجـایی6 جـدولگردید ( حاصلسوم علوفه برداشت رقم یزدي در چین از فیبر علوفه 

هـا حاصـل ي هر کدام از آناضرب عملکرد علوفه در درصد محتواز حاصل یک پروتئین و فیبر علوفه هر
فی همبستگی و رابطه مستقیم بین عملکرد علوفه با )، و از طرBahrani and Izadfar, 1998شود (می

در تیمارهـاي  )، لذا باال بودن عملکرد علوفـه یونجـه7وجود دارد (جدول پروتئین و فیبر علوفه  عملکرد
بینـی بـود. مفیـدیان و قابـل پـیش )یشدند فوق (تیمارهایی که منجر به حصول باالترین عملکرد علوفه

باالترین عملکرد  ،که) نشان دادند Zamanian, 2003) و زمانیان (Mofidian et al., 2013همکاران (
   داراي باالترین عملکرد علوفه یونجه بودند. ،پروتئین و فیبر علوفه یونجه از ارقامی حاصل شد که

منظور بررسی رابطه موجود بین صفات مربوط به: همبستگی ساده بین صفات کمی و کیفی علوفه
گردید  حاسبهمیفی یونجه در این آزمایش، همبستگی ساده بین این صفات به عملکرد و خصوصیات ک

ارائه شده است. بین ارتفاع بوته با عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی گیاه  7که نتایج آن در جدول 
داري وجود داشت. عملکرد علوفه تر و خشک یونجه نیز باالترین همبستگی را همبستگی مثبت و معنی

چه عملکرد علوفه بیشتر باشد بالطبع عملکرد  ین و فیبر علوفه یونجه داشت. هربا عملکرد پروتئ
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داري بین درصد پروتئین و چنین همبستگی مثبت و معنی یابد. همپروتئین و فیبر علوفه نیز افزایش می
داري بین درصد و فیبر علوفه با عملکرد پروتئین و فیبر علوفه مشاهده شد. اما رابطه منفی و معنی
  ).7عملکرد پروتئین علوفه با درصد و عملکرد فیبر علوفه این گیاه وجود داشت (جدول 

  
  یونجهضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزاي عملکرد  -7جدول 

  

 7  6 5  4 3  2  1  صفات

              1  ارتفاع بوته - 1
           1 89/0**  عملکرد علوفه تر - 2
          1  89/0** 90/0** عملکرد علوفه خشک - 3
        1 19/0  14/0 43/0  درصد پروتئین علوفه - 4
      1  - 69/0*  22/0  11/0 32/0 درصد فیبر علوفه - 5
    1 -73/0*  88/0** 91/0*  92/0** 79/0**  عملکرد پروتئین علوفه -6
  1 - 65/0* 85/0**  - 65/0*  95/0**  94/0**  85/0** عملکرد فیبر علوفه - 7
  حتمال پنج و یک درصددار در سطوح اترتیب اختالف معنیبه :**و  *
  

  گیرينتیجه
ها العمل عملکرد کمی و کیفی ارقام یونجه در چینعکس ،که نداین پژوهش نشان دادایج حاصل نت

عملکرد ماده خشک و عملکرد پروتئین و فیبر علوفه در چین اول نسبت  .بودمختلف برداشت متفاوت 
شهري و بغدادي جزء ارقام ررسی ارقام نیکو از بین ارقام مورد ب ،ها برتري داشتندبه بقیه چین

طور متوسط براي رسیدن به حداکثر عملکرد کمی و هچنین ب پرمحصول در منطقه خاش هستند. هم
روز پس از رشد مجدد طول  28و  37، 84ترتیب حدود اول، دوم و سوم بهبرداشت هاي کیفی در چین

توان بهترین زمان برداشت علوفه کاري می هکشد و با داشتن درجه روز رشد مناطق مختلف یونجمی
هت برداشت علوفه عنوان یک مدل جها بهین دادهایونجه را از نظر عملکرد کمی و کیفی تخمین زد و از 

  استفاده نمود.
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