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چکیده
هاي مختلف برداشت بر خصوصیات مختلف ارقام گرمسیري یونجه، آزمایشی در سـال  زمانتأثیر بررسیجهت

خـاك  شرایطتکرار در 4هاي کامل تصادفی با ح بلوكهاي خردشده در قالب طرکرتصورت به90-91زراعی 
متر در مرکـز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی خوزسـتان اجـرا        برزیمنسدسی5/7الکتریکی هدایتبا شور

هاي برداشـت در  و بمی و زمانشهرينیکمساسرسا، بغدادي، مختلف یونجه شامل هاي اصلی ارقام گردید. کرت
مرحلـه  چنین همچین ، در مجموع سهدومپاییزهاول و پاییزهچین تابستانه، ترتیب بههر و آذر (هاي شهریور، مماه

اول و ارتفاع جوانـه پـاي   پاییزههاي تابستانه و چین دهی براي چیندرصد گل10-15رشدي برداشت بر مبناي 
. نتـایج نشـان داد ارقـام مـورد     ندهاي فرعی تعلق گرفتبه کرت)دوم بودپاییزهمتر) براي چین سانتی6-8طوقه (

دار بـا  کلسیم و نسبت سدیم به کلسیم تفاوت معنیغلظت صفات به غیر از نسبت برگ به ساقه، بیشترآزمایش از نظر 
. )تـن در هکتـار  93/4(یکدیگر داشتند. بیشترین عملکرد علوفه خشک به رقم بغدادي در چین سوم تعلـق داشـت  

و 32/21هـاي  بـا میـانگین  ترتیـب  بهدوم) در ارقام بمی و مساسرسا پاییزهسوم (کمترین درصد فیبر گیاه در چین
با یکدیگر نداشتند. بررسی نسبت سدیم بـه کلسـیم نشـان داد بیشـترین و     يدارمشاهده شد که تفاوت معنی35/21

بستانه تعلق داشت. و به رقم بمی در چین تااولپاییزهچین به رقم مساسرسا در ترتیب بهکمترین مقدار این صفت 
ها نیـز چـین   چینمیانهاي مساسرسا و بغدادي و در ، رقممورد مطالعهارقاممیان، در آزمایشبر اساس نتایج این 

تري داشتند.وضعیت مناسبپاییزهدوم 

نسبت سدیم به کلسیمچین،پروتئین خام،:هاکلید واژه

مقدمه
سـیح در  بل از میالد مقسال 2000خاستگاه یونجه در 

).Arzani, 2009ایران باستان و آسیا گزارش شـده اسـت (  
اي داراي خصوصـیات  ملکه نباتات علوفـه عنوان بهیونجه 
ــژه ــاال،   وی ــروتئین ب ــه و پ ــول علوف ــد محص اي چــون تولی

مواد غذایی قابل هضم غنی، چند سـاله بـودن و حفاظـت    
ــد در واحــد ســطح و    ــر تولی ــه کمت مناســب خــاك، هزین

,Karimi(باشـد مـی ژیکی نیتروژنتثبیت بیولو 1996 .(
پذیري ژنتیکی زیادي دارند از جمله یونجه، تغییرهالگوم

که به همـین دلیـل اهمیـت بررسـی و مقایسـه ارقـام ایـن        
گـردد. ارقـام مختلـف یونجـه نسـبت بـه       میگیاهان تأیید

دهنـد مـی متفـاوتی هـاي  شرایط اقلیمـی و محیطـی پاسـخ   
)Jafari et al., 2003( .  بـه شـرایط   هـا ایـن واکـنش

محیطی بر کلیه مراحل نموي و درنهایت عملکرد کمی و 
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Davodi(گــذاردمــیتــأثیرکیفـی   et al., 2011( .
مختلـف بتواننـد بـا    هاي و سالهاارقامی که در طول چین

منطقــه تحــت کشــت ســازگاري یافتــه و داراي عملکــرد  
باشـند مـی کمی و کیفی بـاالیی باشـند، مناسـب انتخـاب    

)Hefny and Dolinksi, 1998.(
گرم به ناچـار سـبب   هاي ویژه در ماهآبیاري مداوم به

شور شـدن اراضـی در منـاطق خشـک و نیمـه خشـک و       
گیاهـان  شـود.  مـی تجمع تدریجی نمک در منطقـه ریشـه  

بـراي تولیـد در طـوالنی مـدت     اي مانند یونجـه  چند ساله
وري بایستی توانایی سازگاري به افزایش غیریکنواخت ش

).Flowers, 2004(در منطقــه ریشــه را داشــته باشــند
ــتان در  ــتان خوزس ــوب اس ــوالت شــرایط جن ــد محص تولی

اي اسـت کـه داراي تـنش حرارتـی، شـور      به گونهزراعی
گرم و باال بودن سطح ایستابی هاي شدن منابع آب در ماه

(آب شور) و انتقال نمک به سـطح خـاك از الیـه سـطح     
. )Gosheh and Ghalebi, 2012(باشـد میایستابی

ریشه در گیاه استقرار یافته یونجه در شرایط آبیاري تا عمق
Vaughan(یابـد مـی متـر گسـترش  5/2 et al., 2002(.

توانـد  مـی ،یابـد میمادامی که شوري افزایشاین شرایط 
منظـور بـه براي گیاهانی مثل یونجه که ریشه عمیق دارنـد  

ریشه سودمند باشد طمحیکردن میانگین شوري در ترکم
)Dudley et al., 1994 ؛Minhas and Gupta, 1993.(

به هر حـال ارقـام متحمـل بـه شـوري یونجـه تنـوع قابـل         
توجهی دارند و بررسی ارقام تجاري محلی براي حفـظ و  
پایداري تولید در مناطق فاریـاب خشـک و نیمـه خشـک     

Al-Khatib(موردنیاز است et al., 1994.(
Maas and Hoffman)1977 در گزارشی یونجـه (

را از لحاظ تحمل به شوري متوسط اعالم کردند. کاهش 
متـر  موز بـر سـانتی  میلی5تا 3متوسط عملکرد در شوري 

Miyamoto(مشـاهده گردیـد   et al., 1984.( ،آبیـاري
شور، نمک انباشـته شـده را بـا فشـار بـه      حتی با آب نسبتاً

و و بـه تکثیـر  ردبـ مـی تـر منطقـه ریشـه   عمیقهاي قسمت
کـم اسـت  نسـبتاً هاآندر مناطقی که شوري هاافزایش ریشه

Vaughanکنـد ( مـی کمـک  et al., 2002.(Scasta

ژنوتیــپ یونجــه را در اراضــی شــور  12) تعــداد 2008(
جنوب تگـزاس ایـاالت متحـده مـورد بررسـی قـرار داد.       

ــپ   ــانگین دو ســاله نشــان داد ژنوتی بیشــترینSW9720می
ــن در75/17( ــپ تـ ــار) و ژنوتیـ ــرینTS0002هکتـ کمتـ
تولیـد  علوفـه خشـک را طـی یکسـال     هکتار)تن در53/13(

58/15برابر هامیانگین دو ساله همه ژنوتیپچنین هم.نمودند
یی کـه بـراي شناسـایی    هااز جمله پژوهشتن در هکتار بود.

تـوان بـه عملکـرد    مـی شـود میارقام متحمل به شوري انجام
ــه کــه ی ــار و شــاخص کــی از مهــمعلوف ــرین معی ــات ــراي ه ب

باشد تا ارقام بسـیار سـازگار را انتخـاب کننـد،     میکشاورزان
Liu(اشاره نمـود  et al., 2005    بررسـی ارقـام از طریـق .(

ســدیم، کلســیم، پتاســیم و کلــر در هــاي گیــري یــونانــدازه
گیري راندمان مصرف پذیر است. اندازهگیاه امکانهاي اندام
از فیبــر بیشــتر در ریشــهنظــر ی ارقــام یونجــه از و بررســآب

ــر روش ــادیگ ــیه ــدم Li and(باش Zhang, 2004؛
Vaughan et al., 2002(    محققان مختلفـی ارقـام یونجـه .

Ramblerو Gabesهـاي  متحمل بـه شـوري را ماننـد رقـم    

اند که این ارقام توانسـتند عملکـرد علوفـه بیشـتر،     معرفی نموده
یم بیشــتر و غلظــت ســدیم کمتــر را در غلظــت کلســیم و پتاســ

Mezni(خـود داشـته باشـند   هـاي  انـدام  et al., 2012؛
Munns, 2005 ؛Volkmar et al., 2007.(  مـدیریت

برداشت و مرحله رسیدگی یونجـه نقـش مهمـی در کیفیـت     
ارتباط معکوس بین رسـیدگی  کند.علوفه برداشتی، بازي می

ــام  ــدارق ــه  جدی ــه ب ــی علوف ــفات کیف ــاهش ص ــوبی و ک خ
.)Hintz and Albercht, 1991(اثبات گردیـده اسـت  

قـوي  طوربهکاهش کیفیت علوفه همگام با مراحل رسیدگی 
متأثر از درجه حرارت است و این موضوع در تابستان نسـبت  

ــت    ــتر اس ــاییز بیش ــه پ Albercht(ب et al., 1989.(
Bonickovic et al.)2012 توده یونجه 143) تعداد

برداري (در هر چـین، در سـه مرحلـه    ان چینرا در سه زم
) هـا از مرحله ابتـداي مراحـل رویشـی تـا رسـیدن غـالف      

نشـان داد تفـاوت   هـا مورد بررسی قـرار دادنـد. نتـایج آن   
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ــاه در چــین  ــزان پــروتئین گی مختلــف هــاي زیــادي در می
منظـور  وجود داشت. در چین اول با تعویق در برداشت به

ب کاهش شدید در عملکرد برداشت بیشترین عملکرد سب
ــتر داده    ــد. در بیش ــه گردی ــین اول یونج ــی در چ ــاکیف ه

درصــد در یــک 8ایــن کــاهش پــروتئین خــام بــه مقــدار 
کـاهش  ترتیـب  بهروزه بود. در چین دوم و سوم 10دوره 

آمد.دست بهو یکنواختی در پروتئین خام
et al.Michaud)2001  رقـم یونجـه   27) تعـداد

ررســی صــفات کیفــی مــورد بررســی قــرار  منظــور برا بــه
از نظـر پـروتئین خـام    یونجـه نتایج نشان داد ارقـام ،دادند

ساقه تفاوت معنـی دار بـا یکـدیگر نداشـتند ولـی از نظـر       
با یکـدیگر داشـتند.  يدارپروتئین خام برگ تفاوت معنی

یونجـه در  بـرداري در زراعـت   با توجه به تعداد زیاد چین
بـا دانسـتن اثـر متقابـل محـیط و      )چین11تا 9(خوزستان 

مدیریت مزرعه و عملیات زراعی صحیح باتوان میارقام
سـبب افـزایش عملکـرد    ،یونجههاي و به موقع براي چین

هدف از اجـراي ایـن   د. شکمی و کیفی گیاه در هر چین 
ارقـام  پیوسـته  هـاي  تولید علوفه در چینمطالعه، آزمایش
ر ســتان اهــواز دیونجــه در شــرایط اقلیمــی شهرمختلــف

دارايهـاي  یا ژنوتیـپ خاك نسبتاً شور و معرفی ژنوتیپ 
د.بوعملکرد بیشتر

هامواد و روش
ــایش  ــن آزم ــی  ای ــال زراع ــه 90-91در س در مزرع

آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان
جغرافیـایی  بـا طـول   قع در جنوب غربی شهرستان اهوازوا

درجـه و  31قی و عرض جغرافیاییدقیقه شر41درجه و 48
روي متـر از سـطح دریـا    5/22دقیقه شمالی با ارتفـاع  20

عملیات تهیـه  90شد. در مهرماه سال اجرایونجه پنج رقم 
91زمین و کاشت اجرا گردید. در نیمـه اول و دوم سـال   

) انجام شد.91آذر و91مهر،91برداري (شهریور سه چین
واقـع شـده و از   تان خوزسـتان شهرستان اهواز در جنوب اسـ 

نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشـک مـی باشـد.   
ساله اخیر ایسـتگاه سـینوپتیک  10با توجه به آمار هواشناسی 

6/246فرودگــاه اهــواز متوســط بارنــدگی ســالیانه اهــواز 
حـداکثر  گـراد، سـانتی 3/26متوسط درجه حرارت متر،میلی

و حــداقل درجــه گــرادســانتی7/51درجــه حــرارت مطلــق 
و میـانگین رطوبـت نسـبی    گـراد سانتیدرجه -1حرارت 

منظور تعیـین خصوصـیات   باشد. بهمیدرصد2/45ساالنه 
در فیزیکـی، شـیمیایی و بافـت خـاك مزرعـه آزمایشــی،     

ــف  ــل مختل ــهمراح ــدا و   (نمون ــت و ابت ــل از کاش ــري قب گی
گیـري خـاك   هـر چـین) بـا اسـتفاده از متـه نمونـه      انتهاي

متـر  سـانتی 60تا30و30تا0عمق 2نه تصادفی از نمو16
نتـایج حاصـل از تجزیـه نمونـه خـاك      خاك گرفته شـد. 
روش آماري نشان داده شده است.)1(مرکب در جدول 

طـرح  زمـان بـر مبنـاي   ي خرد شـده در  هاآزمایش، کرت
ــابلــوك ــود.   ي ه ــا چهــار تکــرار ب ــامکامــل تصــادفی ب ارق

هـاي  کـرت عنوان بهمی و بشهري نیکمساسرسا، بغدادي،
بـرداري  ي فرعی نیز شامل سه زمان چـین هااصلی و کرت

)، چـین پـاییزه اول (مهـر   91شامل چین تابستانه (شهریور
ــاییزه دوم (آذر91 ــود. 91)، و چــین پ هــاتعــداد چــین) ب

در این آزمایش سه چین بود و مرحله رشدي برداشت بـر  
بسـتانه و  تاهـاي  دهـی بـراي چـین   گلدرصد 10-15مبناي 
متـر)  سـانتی 6-8جوانه پاي طوقه (یزه اول و ارتفاعیچین پا

یزه دوم بـود (بـه دلیـل ایـن کـه یونجـه در       یبراي چین پـا 
یز و فصـل زمسـتان در شـرایط خوزسـتان     یفصل پـا اواخر

دهـد). زمـان   مـی رود یا تعـداد انـدکی گـل   یا به گل نمی
ترتیب بهم دوپاییزهیزه اول و یبرداشت در چین تابستانه، پا

بــود. بــه عبــارت 91آذر مــاه 29مهــر و 9اول شــهریور، 
یزه اول یهـاي زمـانی بـراي چـین تابسـتانه، پـا      دیگر فاصله

ــا ــهیزه دوم یو پ ــب ب ــود. 80و 39، 33ترتی ــه روز ب یونج
رقـم رایـج   عنـوان  بـه بغدادي از عراق وارد ایـران شـده و   

مگردد. ایـن رقـم جـزء ارقـام قـائ     منطقه کشت و کار می
ــا و  ــر گرم ــوده و  (ایســتاده)، در براب ــاوم ب ــز مق شــوري نی

مساسرسـا هـم جـزء ارقـام برتـر و      . نیاز آبـی بـاالیی دارد  
چین در سال 9-12و بین بودهسازگار با منطقه خوزستان 

رقـم بمـی   .داشته و از عملکـرد مناسـبی برخـوردار اسـت    
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گرمسیري و در برابر گرما بسیارنیمه نیز سازگار با مناطق 
هـا متر، برگسانتی60-65مقاوم است. ارتفاع آن حدود 

ي زیادي دارد و در منـاطق گـرم   هابزرگ و پهن، کرك
. ارتفـاع )Zamanian, 2003(چین در سـال دارد 12- 10

هـا اسـت. بـرگ  متـر  سـانتی 60-110بین شهري نیکرقم 
پهن و بزرگ و مقاومت آن به گرما بـیش از سـایر ارقـام    

Pirdashtiایرانـی اسـت (   et al., 2007 .(   بـذر کلیـه
اي ارقـــام از بخـــش تحقیقـــات ذرت و گیاهـــان علوفـــه

موسســه تحقیقــات و اصــالح نهــال و بــذر تهیــه گردیــد.  
هرز، هاي مزرعه قبل از هنگام تهیه زمین و مبارزه با علف

بـا  90سـازي زمـین، در مهـر    جهـت آمـاده  ماخار گردید. 
د و دو توجه به رطوبـت زمـین شـخم عمیـق، توزیـع کـو      

جهـت یکنـواختی   چنـین همزده شد. همدیسک عمود بر
و تسطیح مزرعه از مالـه اسـتفاده گردیـد و پـس از آن بـا      

مهیا گردید. میزان کود پایه هاپشتهدستگاه فارور جوي و
مورد نیاز نیتروژن، فسفر بر اسـاس میـزان عناصـر موجـود     

300). کود پایه بـر مبنـاي   1در خاك مزرعه بود (جدول 
آزمـون  نتـایج طبـق  هکتار فسـفات آمونیـوم   کیلوگرم در

در هر کـرت اصـلی هـر رقـم در چهـار      . خاك انجام شد
که کشت در دو طرف پشته انجـام گردیـد.  يطوربهپشته 

15خطی با دسـت بـه میـزان    صورت به90در اواسط مهر 
انجام شـد (طبـق توصـیه مرکـز     کیلوگرم در هکتارکشت

پهنا و طول ع طبیعی خوزستان) تحقیقات کشاورزي و مناب
متر بود. فاصله بین هـر رقـم یـک متـر و     5و5/0هر پشته 

بـا توجـه   هـا بود. ابعـاد کـرت  فاصله بین هر تکرار دو متر
7و عـرض  19آبیاري در گردش و عرض مرزها به طول 

4سـطح برداشــت نهــایی در هــر کــرت  چنــین هــممتـر بــود. 
متر سانتی50هان ردیفکه فاصله بیيطوربهبود.مربعمتر

متـر و  1(ارقـام) از هـم   ي اصـلی هـا بود. فاصله بین کرت
دامنـه زمـانی   متر در نظر گرفته شد.2هافاصله بین تکرار
عنـوان  بـه 91تا نیمـه اول سـال   )90(مهر از تاریخ کاشت

کشت در دهـم مهـر مـاه    زمان استقرار در نظر گرفته شد.
ــد، از  ــاه 10انجــام گردی ــا 1390مهرم ــاهتیر30ت 1391م

ي گـرم  هادر ماهزمان استقرار در نظر گرفته شد. عنوان به

کننده نیتروژن ي تثبیتهاسال به دلیل عدم فعالیت باکتري
کیلـوگرم  20بـه میـزان  برداري، کود اوره بعد از هر چین

نواري در سطح کرت توزیع گردید.صورت بهدر هکتار 
ــر مبنــاي بــرداري در ایــن آزمــایش زمــان چــین 10-15ب

اول پـاییزه تابستانه و چین هاي براي چیندهی گلدرصد
متـر) بـراي چـین    سـانتی 6-8(و ارتفاع جوانه پـاي طوقـه  

یز یکه یونجه در اواخرفصل پـا (به دلیل اینیزه دوم بودیپا
رود یـا  و فصل زمستان در شرایط خوزستان یا به گل نمی

,Abadoz and Rahnama(دهد)میتعداد اندکی گل

پـاییزه میانگین درجه حرارت در چـین تابسـتانه،   .)2005
گراد سانتی8/22و 5/34، 5/39ترتیب بهیزه دومیاول و پا

بـود. در دو چـین ابتـدایی بارشـی صـورت نگرفـت ولــی       
دور متر بـود.  میلی3/124یزه دوم یمیزان بارش در چین پا

ي چین روز یک بار و برا3-5آبیاري در چین تابستانه هر 
روز 7-9و براي چـین پـاییزه دوم هـر    5-7پاییزه اول هر 

در هـر  تـر، گیري عملکـرد علوفـه  براي اندازهبار بود. یک
برداري از دو خط وسط هر کـرت اصـلی بـا حـذف     چین

متـري  سـانتی 6-8متر از طـرفین برداشـت، از ارتفـاع    5/0
وسـیله داس برداشـت و در مزرعـه تـوزین     هسطح زمین بـ 

4دین ترتیب سطح برداشت نهایی در هر کـرت  گردید. ب
براي محاسبه عملکرد علوفه خشک، نمونـه  متر مربع بود.

تـر هـر کـرت اصـلی را درون     گرمـی از علوفـه  کیلـو یک
ــت ــاپاک ــال آن   ه ــس از انتق ــرار داده و پ ــوص ق ي مخص

72در آون بــه مــدت هــاآنبــه آزمایشــگاه و قــرار دادن 
گـراد، درصـد   تیدرجـه سـان  76ساعت در درجه حرارت 

ضرب عملکرد علوفه تـر در  آمد. ازدست بهماده خشک
درصد مـاده خشـک، عملکـرد علوفـه خشـک در واحـد       

گیري پـروتئین خـام،  سطح مشخص گردید. جهت اندازه
فتـومتري از روش  میفلـ صـورت  بـه درصدکلسیم و سدیم 

هـا و  تجزیه واریانس دادهبراياستفاده شد. 1اينشر شعله
ــان ــی گینمقایســه می ــه روش حــداقل تفــاوت معن ــا ب دار ه

)LSD (  ــاري ــطح آم ــنجدر س ــد پ ــادرص ــرمب ــزار ن اف
MSTATC .استفاده شد

1- Atomic emission spectrometry
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نتایج و بحث
ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد دو تیمار رقـم و چـین در   
دار داشـتند  با یکدیگر اخـتالف معنـی  درصد1سطح آماري 

).2ار نبـود (جـدول   دولی تفـاوت اثـر متقابـل تیمارهـا معنـی     
هـا مشـخص نمـود در میـان ارقـام مـورد       مقایسه میـانگین 

00/45متر) و بغدادي (سانتی9/45آزمایش رقم مساسرسا (
ترتیــب بیشــترین ارتفــاع بوتــه را دارا بودنــد متــر) بــهســانتی

(و از لحاظ آماري در یک سطح قرار داشـتند) در مقابـل   
1/41(شـهري نیکترتیب متعلق به رقمکمترین ارتفاع به

). رشد رویشی معموالً با تغییرات 3متر) بود (جدول سانتی
متــوالی همــراه اســت کــه باعــث افــزایش انــدازه و تغییــر 

شود. افزایش انـدازه کـه در اثـر تقسـیمات     شکل گیاه می
گیرد برحسب ارتفاع و برخـی  ها صورت میمتوالی سلول

اي علوفـه گیري است. در گیاهانصفات دیگر قابل اندازه
باشد هاي هوایی میچون عملکرد بیوماس، عملکرد اندام

دهنـدة بیومـاس بیشـتر گیـاه اسـت     لذا ارتفـاع بوتـه نشـان   
)Kochaki and Nasiri Mahalati, 1992(.

et al.Khosrowchahli)2013 رقـم در  10) تعداد
زیمنس بـر متـر در   دسی82/9الکتریکی اراضی با هدایت
16/47یونجه بیشـترین ( دند، ژنوتیپ قرهتبریز بررسی نمو

ــانتی ــاع (  س ــرین ارتف ــزج کمت ــپ دی ــر) و ژنوتی 57/32مت
ها نشـان داد بـا کـاهش    متر) را داشتند. مقایسه چینسانتی

دار یافت ها ارتفاع گیاه افزایش معنیمیانگین دما در چین
متـر بیشـترین   سـانتی 3/53لذا چین پـاییزه دوم بـا ارتفـاع    

ا بـه خـود اختصـاص داد و در مقابـل چـین      ارتفاع بوتـه ر 
متر) را بـه خـود   سانتی8/36تابستانه کمترین ارتفاع بوته (

). میانگین دما در چـین تابسـتانه،   3اختصاص داد (جدول 
ــا ــایپ ــهییزه اول و پ ــب یزه دوم ب 8/22و 5/34، 5/39ترتی

گراد بود.سانتی
عملکرد علوفه تر و خشک

مختلـف و اثـر متقابـل    هـاي تفاوت میان ارقام و چین
ها از لحاظ عملکرد علوفه تر و خشک در سطح یـک  آن

). مقایسه میانگین اثر متقابل 2دار بود (جدول درصد معنی

یزه دوم یتیمارهــا مشــخص نمــود کلیــه ارقــام در چــین پــا
ــه     ــرد علوف ــرین عملک ــتانه کمت ــین تابس ــترین و در چ بیش

زه اول، ارقام ییهاي تابستانه و پاخشک را داشتند. در چین
یزه دوم تنهـا رقـم   یمساسرسا و بغـدادي ولـی در چـین پـا    

بغدادي بیشترین عملکرد علوفه خشک را تولیـد نمودنـد.   
از نظر مقدار علوفه خشک، رقـم بمـی در چـین تابسـتانه،     

تــن در هکتـار) و رقــم بغـدادي در چــین   76/1کمتـرین ( 
تـن در هکتـار) علوفـه   93/4پاییزه دوم بیشترین عملکرد (

شـهري در  رقم نیـک .)4خشک را تولید نمودند (جدول 
تـن در هکتـار) و   82/8تر (چین پاییزه اول کمترین علوفه

15/16رقم بغدادي در چین پاییزه دوم بیشترین عملکرد (
در .)4تن در هکتار) علوفه تر را تولیـد نمودنـد (جـدول    

چین اول شرایط پس از استقرار گیاه، کم بودن ارتفـاع و  
بودن درجه حرارت از جمله عواملی بودندکـه سـبب   باال

کــاهش عملکــرد علوفــه تــر و خشــک در ایــن تیمــار در 
مقایسه با سایر تیمارها شدند.

نسبت برگ به ساقه
نتایج تجزیه واریانس نشـان داد تنهـا اثـر تیمـار چـین بـر       

دار صفت نسبت برگ به ساقه در سـطح یـک درصـد معنـی    
هــاي مختلــف نتیجــه ایش). محققــان در آزمـ 2بـود (جــدول  

ثري ؤمـ طـور گرفتند کیفیت علوفه (میزان پروتئین و فیبر) بـه 
گیـرد. بنـابراین   از نسبت برگ به ساقه تحـت تـأثیر قـرار مـی    

کیفیت علوفه در ارقام پربرگ و ارقامی که نسـبت بـرگ بـه    
Dukiشود (، بیشتر میدارا باشندبیشتر ساقه et al., 2007؛

Maqueen and Blanger, 1995.(  نتایج جـدول)3(
یزه یهاي تابستانه، پـا نشان داد نسبت برگ به ساقه در چین

بـود  49/1و 74/1، 77/1ترتیب برابـر  دوم بهپاییزهاول و 
که این روند با رابطه عکس نسبت برگ به ساقه با ارتفاع 

هـاي تابسـتانه،   قابل توجیه اسـت و ارتفـاع گیـاه در چـین    
3/50و 2/44، 8/36ترتیب برابر م بهیزه دویاول و پاپاییزه
) بیان نمـود یکـی از   Zamanian)2003متر بود. سانتی

ــاب    راه ــاقه انتخ ــه س ــرگ ب ــبت ب ــزایش نس ــم اف ــاي مه ه
ــپ ــا     ژنوتی ــه) ب ــه برگچ ــیش از س ــف (ب ــولتی لی ــاي م ه

تر است.هاي بزرگبرگچه
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Table 1. Physical and chemical characteristics of the soil

گیريزمان نمونه
Time of sampling

گیريعمق نمونه
متر)(سانتی

Depth of sampling
(cm)

الکتریکیهدایت
متر)موس/سانتی(میلی

Electrical conductivity
(mmohs.cm-1)

اسیدیته
pH

عناصر قابل جذب (قسمت در میلیون)
Absorbable Elements (ppm)

واالن گرم در لیتر)اکی(میلیعناصر معدنی
Mineral elements (mEqgr.lit-1)بافت خاك

Soil texture ازت
Nitrogen

فسفر
Phosphorus

پتاسیم
Potassium

کلسیم
Calcium

سدیم
Sodium

منیزیم
Magnesium

قبل از کشت
Before planting

0-306.88.86512.918949385.76Clay

30-605.38.97411.616751405.38Clay
میانگین ابتدا و انتهاي هر چین

Mean of beginning and
end of every cutting

0-307.58.77213.117854445.14Clay

30-605.98.77711.817150425.14Clay

ایج تجزیه واریانس صفات ارقام یونجهخالصه نت-2جدول 
Table 2. Means squares from analysis of variance of data for traits of alfalfa cultivar

منابع تغییر
Source of variation

درجه آزادي
df

ارتفاع
Height

ترعملکرد علوفه
Hey yield

عملکرد علوفه خشک
Forage yield

نسبت برگ به ساقه
Ratio leaf to stem

پروتئین خام
Crude protein

فیبر خام
Crude fiber

سدیم
Na

کلسیم
Ca

نسبت سدیم به کلسیم
Ratio Na/Ca

تکرار  
Replication

374.5350.6500.1010.0146.0903.9440.0010.4180.001ns

رقم  
Cultivar

355.243**33.821**2.824**0.049ns0.928*23.128**0.033**0.559ns0.033**

1خطاي 
Error 1

98.2301.4160.1150.0332.3454.1230.0010.1550.001

چین  
Cutting

2731.083**14.464**10.479**0.372**1.696ns231.159**0.190**20.107**0.190**

چین×رقم
Cultivar × Cutting

62.681ns8.169**1.052**0.036ns1.718ns17.838*0.092**0.207ns0.092**

چین×تکرار
Replication × Cutting

63.9480.160.0250.0090.8251.7350.00030.0600.0003

2خطاي 
Error 2

187.8960.320.0500.0191.6503.4710.00070.0680.0007

)درصد(ضریب تغییرات
C.V. (%)

-5.734.336.197.066.245.92.898.692.21

ns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively. دهد.را نشان میدرصد1و 5دار در سطوح احتمال دار، معنیترتیب عدم وجود اختالف معنیبه**و *،  ns
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ي مختلف یونجههامقایسه میانگین صفات مورد بررسی در ارقام و چین-3جدول 
Table 3. Mean comparison measured traits in different cultivar and cutting of alfalfa

تیمار
Treatment

ارتفاع
(سانتی متر)
Height

(cm)

عملکرد علوفه تر
(تن در هکتار)
Hey yield

(t.ha-1)

لکرد علوفه خشکعم
(تن در هکتار)
Forage yield

(t.ha-1)

نسبت برگ
به ساقه

Ratio leaf
to stem

پروتئین خام
)درصد(

Crude protein
(%)

فیبر خام
)درصد(

Crude fiber
(%)

سدیم
)درصد(

Na
(%)

کلسیم
)درصد(

Ca
(%)

نسبت سدیم
به کلسیم

Ratio Na/Ca

رقم
C

ul
tiv

ar

مساسرسا
Mesasersa

45.9a11.8a3.12a1.6816.9a27.8a0.603b2.970.21b

بغدادي
Baghdadi

45.0a12.8a3.49a1.6716.4b28.0a0.708a3.360.26a

شهرينیک
Nikshahri

41.1b9.12b2.43b1.7516.3b25.7b0.619b2.890.25ab

بمی
Bami

43.1ab9.96b2.57b1.5916.9a25.3b0.692a3.050.25ab

LSD3.81‡1.579‡0.4500‡ns0.38†2.094‡0.0419‡ns0.0420‡

چین
C

ut
tin

g

چین تابستانه
Summer cutting

36.8c11.0b2.00c1.77a16.3829.1a0.53c4.29a0.12c

چین پاییزه اول
First autumn cutting

44.2b10.5b3.14b1.74a16.6328.7a0.70b2.11c0.34a

چین پاییزه دوم
Second autumn cutting

50.3a12.0a3.57a1.49b17.0322.3b0.73a2.77b0.27b

LSD2.86‡0.5757‡0.2276‡0.1403‡ns1.896‡0.027‡0.265‡0.027‡

دار نیستند.معنیLSDطبق آزمون درصد 5اختالف اعداد هر ستون که داراي حداقل یک حرف مشترك باشند، از نظر آماري در سطح†
دار نیستند.معنیLSDدرصد طبق آزمون 1اختالف اعداد هر ستون که داراي حداقل یک حرف مشترك باشند، از نظر آماري در سطح ‡

† Means values within a column followed by the same letter are not significantly different (p=0.05) according to the LSD test.
‡ Means values within a column followed by the same letter are not significantly different (p=0.01) according to the LSD test.
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مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در اثر متقابل رقم در چین-4جدول 
Table 4. Mean comparison interaction effect of cultivar and cutting of measured traits

تیمار
Treatment

(تن در هکتار)عملکرد علوفه تر
Hey yield (t.ha-1)

(تن در هکتار)عملکرد علوفه خشک
Forage yield (t.ha-1)

(درصد)فیبر خام
Crude fiber (%)

(درصد)سدیم
Na (%)

نسبت سدیم به کلسیم
Ratio Na/Ca

بستانهچین تا
Summer cutting

مساسرسا
Mesasersa

11.56bc2.29fg27.70cd0.62e0.16f

چین پاییزه اول
First autumn cutting

مساسرسا
Mesasersa

12.44b3.79b32.25a0.47f0.23e

چین پاییزه دوم
Second autumn cutting

مساسرسا
Mesasersa

11.39bc3.40bc23.72ef0.72c0.26de

ین تابستانهچ
Summer cutting

بغدادي
Baghdadi

10.83c2.07gh32.10ab0.45f0.09g

چین پاییزه اول
First autumn cutting

بغدادي
Baghdadi

11.42bc3.38bc28.90bc0.95a0.45a

چین پاییزه دوم
Second autumn cutting

بغدادي
Baghdadi

16.15a4.93a23.14ef0.71c0.25de

ن تابستانهچی
Summer cutting

شهرينیک
Nikshahri

9.10d1.90gh27.33cd0.44f0.11fg

چین پاییزه اول
First autumn cutting

شهرينیک
Nikshahri

8.82d2.60ef28.62c0.73c0.37b

چین پاییزه دوم
Second autumn cutting

شهرينیک
Nikshahri

9.44d2.80de21.35f0.68cd0.28cde

چین تابستانه
Summer cutting

بمی
Bami

9.27d1.76h29.68abc0.61e0.14fg

چین پاییزه اول
First autumn cutting

بمی
Bami

9.61d2.79de25.12de0.64de0.31c

چین پاییزه دوم
Second autumn cutting

بمی
Bami

11.01c3.17cd21.32f0.82b0.30cd

LSD1.151‡0.455‡3.33†0.054‡0.073‡

دار نیستند.معنیLSDدرصد طبق آزمون 5اختالف اعداد هر ستون که داراي حداقل یک حرف مشترك باشند، از نظر آماري در سطح †
دار نیستند.معنیLSDدرصد طبق آزمون 1اختالف اعداد هر ستون که داراي حداقل یک حرف مشترك باشند، از نظر آماري در سطح ‡

† Means values within a column followed by the same letter are not significantly different (p=0.05) according to the LSD test.
‡ Means values within a column followed by the same letter are not significantly different (p=0.01) according to the LSD test. 120
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96121پاییز ، 3شماره 40تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

پروتئین خامدرصد
نتــایج تجزیــه واریــانس نشــان داد اثــر رقــم بــر درصــد 

دار بـود امـا اثـر زمـان     پروتئین در سطح پـنج درصـد معنـی   
دار نبـود (جـدول   برداري بر درصد پروتئین خام معنـی چین

ــام نشــان داد کــه بیشــترین   2 ــانگین ارق ــایج مقایســه می ). نت
9/16ین مقدار این صفت به ارقام مساسرسا و بمی بـا میـانگ  

شهري کمترین درصـد پـروتئین   نیکدرصد تعلق داشت و
رسـد بـا کـاهش دمـا،     بـه نظـر مـی   .خام در بوته را داشـتند 

ــاه افــزایش یافــت. مقــادیر ذکــر    درصــد پــروتئین خــام گی
شده به میزان زیادي متأثر از درجـه حـرارت محـیط بودنـد     

هـاي  که میـانگین بیشـینه درجـه حـرارت در چـین     يطوربه
گراد بـود  درجه سانتی0/29و 3/43، 7/47ترتیب ی بهمتوال

). از مقایســه بــین ســه چــین آزمــایش مشــخص  3(جــدول 
دار شـدن پـروتئین خـام، طـول     رغم عدم معنیشود علیمی

زه دوم یییزه اول و پـا یهـاي تابسـتانه، پـا   دوره چین بین چین
روز و میــانگین درجــه حــرارت در 80و 33،39ترتیــببــه

ــتانه ــین تابس ــاچ ــای، پ ــهییزه اول و پ ــب یزه دوم ب ،5/39ترتی
ــه طــول دوره   8/22و 5/34 ــا توجــه ب ــود. ب ســانتی گــراد ب

تـر و برخـورداري   رشد بیشتر، میانگین درجه حـرارت کـم  
یزه دوم ســبب گردیـد رشــد  ییزي در چــین پـا یاز بـارش پـا  

تر و در مدت زمان بیشتري انجام گیـرد  رویشی گیاه طبیعی
ه عملکـرد علوفـه بیشـتر در ایـن چـین و      چنین با توجه بهم

دار در نسـبت بـرگ سـاقه سـبب گردیـد      عدم تفاوت معنی
ر تسهم اندام برگ در این چین نسبت به دو چین قبلـی بیشـ  

افـزایش  بیشـتري شده و بـه دنبـال آن تولیـد پـروتئین خـام      
هـاي  یافت. از سوي دیگر یکی از دالیل کوتاه بـودن چـین  

اال بـودن درجـه حـرارت و بـه     بهاره و تابسـتانه بـه سـبب بـ    
عبــارتی تــنش حرارتــی ســبب بــه گــل رفــتن ســریع گیــاه  

گـردد. گردد و افزایش فیبر خام و کاهش پروتین خام میمی
کلی با افزایش درصد فیبر خام سبب کاهش درصـد  طوربه

گــردد. برخــی محققــین نتــایج مشــابهی پــروتئین خــام مــی
؛Abadoz and Rahnama, 2005گـزارش نمودنـد (  

Amraei et al., 2012 .(

درصد فیبر خام
ــایج تجزیــه واریــانس تــأثیر کلیــه تیمارهــاي   طبــق نت
آزمایش شامل رقم، چین (در سـطح یـک درصـد) و اثـر     

ها (در سطح پنج درصـد) بـر صـفت درصـد     متقابل تیمار
). تحقیقـات بـر روي   2داري بـود (جـدول   فیبر خام معنی

ه بـا فیبـر زیـاد    دو زیر جمعیت یونجه که یکی داراي ریش
ــا فیبــر کــم بــود نشــان داد زیــر   و دیگــري داراي ریشــه ب
جمعیت یونجه داراي ریشه با فیبـر زیـاد توانسـت در افـق     
باالي خاك و غلظت باالي نمک خاك، عملکرد علوفـه  

کنـد هاي این آزمایش پیشـنهاد مـی  باالتري تولید کنند. داده
افـزایش  که در جمعیت ریشه با فیبر زیاد، در واکـنش بـه   

تـر، هاي نـازك هاي بلند تر و فیبرشوري، توانایی تولید ریشه
هاي تثبیـت نیتـروژن   چنین تعداد گرهریشه، همبیشترقطر 

هـاي فیبـري همبسـتگی مثبـت و     در مزرعه با تعداد ریشـه 
هـایی بـا فیبـر بـاال در     هـاي ریشـه  دار داشت. ویژگیمعنی

عنـوان  بـه هـا در ایـن سـودمندي را    یونجه، برخی پتانسـیل 
یک مکانیسم اجتنـاب از تـنش شـوري نشـان داده اسـت      

)Vaughan et al., 2002 .(
مقایسه میانگین اثر متقابل درصد فیبر خام گیاه نشـان  

یزه اول و دوم ارقـام مساسرسـا، بغـدادي،   یهاي پاداد در چین
کاهشـی (از  -و بمـی داراي ترتیـب افزایشـی   شـهري نیک

دنـد. بیشـترین و کمتـرین    بیشترین تـا کمتـرین مقـدار) بو   
ترتیب متعلق به رقـم مساسرسـا در   درصد فیبر خام گیاه به

یزه ییزه اول و ارقام نیک شهري و بمی در چین پایچین پا
).4دوم بود (جدول 

et al.Luciano)2008 گزارش نمود با گذشت (
هــاي کاهنــده ارزش غــذایی علوفــه (ماننــد  زمــان، متغیــر

باشد. بـه عبـارتی   یابد، منطبق میمیزان الیاف) افزایش می
باال بودن درجه حرارت سبب افزایش خشبی شـدن گیـاه   

شـود. یا بـه عبـارت دیگـر افـزایش میـزان فیبـر گیـاه مـی        
et al.Ayars)2011   عملکرد کمی و کیفـی یونجـه (

را با استفاده از آب زهکـش بـا غلظـت شـوري متوسـط،      
اســتفاده زیــاد و آب شــیرین بررســی و نتیجــه گرفتنــد بــا 
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از آبیاري بـا آب شـور در قیـاس بـا آب شـیرین صـفات       
) بهبـود یافـت،   2NDFو 1ADFکیفی (پـروتئین خـام،   

هــاي دوم ســایر نتــایج نشــان داد صــفات کیفــی در چــین 
دار داشـتند و تفـاوت   و سوم بـا یکـدیگر اخـتالف معنـی    

وجـود  دار در میـزان عملکـرد علوفـه از تیمارهـا بـه     معنی
آمد.

مدرصد سدی
ــانس نشـــان داد   ــه واریـ ــد نتـــایج تجزیـ ــاوت درصـ تفـ

هـاي  ارقـام، چـین  میـان در یونجـه گیـاه انـدام هـوایی   سدیم 
ــل    ــر متقاب ــف و اث ــاآنمختل ــیه ــودمعن ــدولدار ب .)2(ج

Mezni et al.)2012(      در بررسـی سـه رقـم یونجـه بـا
گرم در لیتر) 10و 5، 5/2، صفر(اعمال تیمارهاي شوري

هایشـان  هـا و سـاقه  هـا در بـرگ  رقمنتیجه گرفتند همگی
نسـبت بـه دو   Gabesسدیم و کلر انباشـته کردنـد. رقـم    
کـه  يطـور بـه تـر بـود   رقم دیگر به تـنش شـوري متحمـل   

دار مقـادیر کمتـر سـدیم و کلـر در     معنـی طوربهتوانست 
ــرگ ــاب ــد.  ه ــت نمای ــخت انباش ــوري س ــنش ش یش در ت
ص کـرد مشـخ هـا میـانگین اثـر متقابـل تیمـار    هاي مقایسه

درصـد) 95/0رقم بغدادي در چین پـاییزه اول بیشـتربن (  
ارقـام  چنـین  هـم مقدار سـدیم را بـه خـود اختصـاص داد     

و بمی کمترین درصـد سـدیم را در   شهرينیکبغدادي، 
رســد مــیبــه نظــر). 4(جــدول دارا بودنــدچــین تابســتانه 

کــه طــول دوره رشــد در چــین تابســتانه بــا توجــه بــه ایــن
هــا بــود و از ســوي دیگــر تــر از ســایر چــینروز و کم33

به دلیل درجـه حـرارت بـاال و فاصـله کـم بـین دورهـاي        
آبیاري، حجم زیاد آب در دوره رشـد کوتـاه ایـن چـین     

کلسیمسبب آبشویی سدیم از محیط ریشه گیاه شده است.
براي تعدیل و تنظیم یون در سلول گیاهی ضروري اسـت  

ــاري م  ــوري آب آبی ــه در ش ــامی ک ــد، و هنگ ــود باش وج
بــه بــاقی مانــدن هــم ســاختمان خــاك و متابولیســم گیــاه 

وسـیله  کمک نمود. کلسیم از طریق مانع شـدن نمـک بـه   
پذیري و تراوایی سلول به سـدیم بـا افـزایش    کاهش نفوذ

1- Acid Detergent Fiber
2- Neutral Detergent Fiber

ــه هــر مــیفعالیــت پمــپ ســدیم در غشــا ســلولی  باشــد ب
یابـد،  مـی حال، وقتی که غلظت سدیم شروع بـه افـزایش  

تحقیقــات نشــانتواننــد ایسـتادگی نماینــد.  ینمــهــاریشـه 
4/0دهد که اضافه کردن نمک معـادل فشـار اسـمزي    می
اتمسـفر در محـیط رشـد ریشـه بـا کـاهش رشـد        4/14تا 

گیاه رابطه خطی داشـته اسـت و کـاهش رشـد بـه میـزان       
قابل تـوجهی مسـتقل از نـوع نمـک و عمومـاً مربـوط بـه        

اي روي اثــر عــهباشــد. در مطالمــیفشــار اســمزي حاصــل
مختلف نمـک روي رشـد یونجـه، یـوالف و     هاي غلظت

056/1تـا  157/0حاوي هاي گندم مشاهده شد که خاك
محلــول در آب منجــر بــه کــاهش تــدریجی درصــد نمــک 

).Rengasamy, 1987(گرددمیمحصول
درصد کلسیم

در بین تیمارهاي آزمـایش  طبق نتایج تجزیه واریانس 
صـفت  دار در وز تفـاوت معنـی  تنها تیمار چـین باعـث بـر   

). درصد کلسـیم در  2درصد کلسیم گیاه گردید (جدول 
، 97/2ترتیـب  بهزه دوم یییزه اول و پایهاي تابستانه، پاچین

دار بین چـین تابسـتانه   فاوت معنیتبود، که 97/2و 36/3
هـاي  ). در خـاك 3یزه دوم وجـود نداشـت (جـدول    یو پا

رد ولــی اثــرات شــور غلظــت زیــادي از ســدیم وجــود دا
هاي کلسـیم  گردد. یونمیسدیم سبب کمبود کلسیمرقابتی 

هـم از  ،هـاي اجتنـاب  توسعه نموي جهـت مکانیسـم  براي
طریق ممانعت و یا از طریق توانایی در کم کردن تراوایی 

از طریق خارج کردن از چنین همها به یون سدیم و سلول
ــردن فعالیــت پمــپ اســتخراج ســدیم   ــاال ب فعــالطریــق ب

بـه  نسـبت  کلسـیم در تقویـت گیـاه    یون توانایی باشد.می
هاي اخیر بسیار گـزارش  سدیم در سالیون سطوح باالي 
Mauries, 1994(..Cachorroشـده اسـت (   et al

کلسـیم یـون  کـه غلظـت زیـاد    ) گزارش کردنـد  1994(
شـوري  تنش سدیم در شرایط یون را سمیت تواند اثر می

غلظت کلسـیم موجـود   تغییرات درچنین همکاهش دهد 
مثبـت  در بافت با تحمل نسبی به شوري گیـاه همبسـتگی   

هـا  ). این یافتهHe and Cramer, 1992(زیادي دارد
چــین تابســتانه بــرايبــا نتــایج میــزان کلســیم و ســدیم در 
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).4(جدولشهري و بمی مطابقت داشتارقام بغدادي، نیک
نسبت سدیم به کلسیم

ــین   ــاوت ب ــر خــالف، عــدم تف ــین  ب ــاوت ب ــام، تف ارق
هـاي مختلـف و اثـرات متقابـل رقـم و چـین از نظـر        چین

ــه کلســیم معنــی  ــودنســبت ســدیم ب در ).2(جــدولدار ب
) و چـین  12/0ها، چین تابستانه داراي کمتـرین ( بین چین

ــاییزه اول داراي بیشــترین ــد. 34/0(پ ) مقــدار را دارا بودن
ن ایــن نتیجــه بــه دلیــل میــزان کــم درصــد ســدیم در چــی 

هـاي اثـر متقابـل نشـان     ). میـانگین 3تابستانه بـود (جـدول  
ــترین و در     ــاییزه اول بیش ــین پ ــام در چ ــتر ارق داد در بیش
چین تابستانه کمترین نسبت سـدیم بـه کلسـیم را داشـتند    

). 4(جدول
همبستگی میان صفات

ارتفاع با عملکرد علوفـه  نشان داد)5(جدول بررسی
ار در سطح آماري یـک  دخشک همبستگی مثبت و معنی

) را دارا بـود. غلظـت   848/0(گترین ضریبردرصد با بز
سدیم در گیاه (با توجه به اثرات سمی و منفـی بـر رشـد)    
و نســبت ســدیم بــه کلســیم بــا ارتفــاع و عملکــرد علوفــه 

دار هـوایی) همبسـتگی منفـی و معنـی    هـاي  (اندامخشک
ت داشت. در مقابل غلظت کلسیم در گیاه بـا همـین صـفا   

دار داشت ولی بـا غلظـت سـدیم    همبستگی مثبت و معنی
دار داشـت. بـا توجـه بـه     در گیاه همبستگی منفی و معنـی 

که وزن جزء بـرگ نسـبت بـه وزن جـزء سـاقه بیشـتر       این
هــوایی را هــاي ســهم بیشــتري از بیومــاس انــداملــذابــود 

ــی   ــت و معن ــه خــود اختصــاص داد و همبســتگی مثب دار ب
شــک و از ســوي دیگــر چــه میــزان بــا عملکــرد علوفــه خ

کلـی  طـور بـه اسـت  پروتئین خام در برگ از سـاقه بیشـتر  
دار بــا پــروتئین خــام در ســبب همبســتگی مثبــت و معنــی

et al.Bijanzadehبـا نتـایج  ها یافتهگیاه گردید. این 

ق بود. طبن) م2011(

ضریب همبستگی بین صفات اندازه گیري شده- 5جدول 
Table 5. Correlation between measured traits
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صفات
Traits

0.848**
عملکرد علوفه خشک

Forage yield

0.432* 0.646*
نسبت برگ به ساقه

Ratio leaf to stem

0.673* 0.634* 0.512*
پروتئین خام

Crude protein

0.368ns 0.324ns 0.468* 0.434*
فیبر خام

Crude fiber

-0.237ns -0.283ns -0.254ns -0.704** -0.546*
سدیم 

Na

-0.557* 0.234ns 0.279ns 0.248ns 0.626* 0.528*
کلسیم

Ca

-0.869** 0.845** -0.294ns -0.273ns -0.297ns -0.467* -0.512*
نسبت سدیم به کلسیم

Na/Ca
ns ،* دهد.را نشان میدرصد1و 5دار در سطوح احتمال دار، معنیترتیب عدم وجود اختالف معنیبه**و

ns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively.
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گیرينتیجه
تــن 93/4(مقــدار بیشــترین عملکــرد علوفــه خشــک

بــه رقــم تــن در هکتــار) 15/16و تــر (مقــدار در هکتــار)
بیشـترین  چنـین  هـم بغدادي در چـین سـوم تعلـق داشـت.     

) بـه  45/0) و نسبت سدیم به کلسیم (95/0درصد سدیم (

عدر مجمـو رقم بغدادي در چـین دوم اختصـاص یافـت.   
هــاي بــر اســاس نتــایج ایــن تحقیــق، در بــین ارقــام، رقــم 

دوم پـاییزه نیز چـین  هامساسرسا و بغدادي و در بین چین
تـري داشـته و قابـل    از نظر بیشتر صفات وضـعیت مناسـب  

توصیه هستند.
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Abstract
Background and Objectives
The cutting schedule imposes strong effects on yield and forage quality of alfalfa varieties. In
Khuzestan province (south west of Iran), there are many influential factors on alfalfa cutting time
such as temperature, sunlight duration, height of water table and amounts of salts in soil. The aim
of this research was to evaluate forage production in continuous cuttings of alfalfa varieties in
saline soils of Ahvaz conditions.
Materials and Methods
In order to study the effect of cutting time on quantitative and qualitative yield of alfalfa varieties
an experiment was carried out as split plots in time, based on randomized complete blocks design
(RCBD) with four replications in saline soil (Electrical conductivity=7.5 ds.m-1) at the research
farm of Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center in 2011 and 2012 crop
seasons. The main plot included varieties (Mesasirca, Baghdadi, Nikshahri and Bami) and the sub
plot included three cutting times (23 Aug., 1 Oct. and 20 Dec.). These cutting times
characterized, summer cut, first autumn cut and second autumn cut. Nine traits including Fresh
Forage yield, Dry Forage yield, Leaf stem Ratio, Crude protein, Crude fiber, Na concentration in
plant, Ca concentration in plant, Na/Ca were determined. Concentrations of Na and Ca in plant
were assessed by using flame photometer.
Results
The results of ANOVA showed that genotypes had a significant effect on all of traits, except Leaf
Stem ratio, Ca concentration in plan, Na /Ca. The highest dry forage yield (4.93 t.ha-1) and fresh
forage yield (15.15 t.ha-1) belonged to Baghdadi in the second autumn cut. The lowest Crude
Fiber percentage was owned by Bami in the second autumn cut (21.32%) and Mesasirca in the
second autumn cut (21.35%) which did not have a significant difference with each other. The
highest amount of Na/Ca trait belonged to Baghdadi in the first autumn cut and the lowest Na/Ca
belonged to Bami in summer cut. Baghdadi variety at the second cutting treatment has the highest
(0.95%) Na concentration and Nickshahri at summer cutting has the lowest amount of Na
(0.44%). Mesasersa (45.9 cm) and Baghdadi (45 cm) varieties had the highest plant height; also,
Nickshahri (41.1 cm) and Bami (43.1 cm) had the lowest plant height.
Discussions
Considering results of this research, it is suggested that among varieties, Mesasirca and Baghdadi
were the best genotypes and the second autumn cut has suitable conditions for producing of
alfalfa high forage quantity and quality.

Keywords: Crude protein, Cut, Na/Ca
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