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 چکیده
صـورت   با توجه به اهمیت اصالح الگوي کشت یونجه از طریق ترویج ایده کشت دومنظوره تولید بذر و علوفـه یونجـه، آزمایشـی بـه    

در استان زنجان اجـرا شـد. چهـار الگـوي     1393و  1392هاي کامل تصادفی طی دوسال  بارخردشده در قالب طرح بلوك هاي یک کرت
هاي اصلی و سه سـطح مصـرف بـذر     سانتیمتر در کرت 75و  50، 25هاي  نجه همدانی شامل بذرپاشی، کشت ردیفی با فاصلهکشت یو

سانتیمتر  50و  25هاي فرعی قرار گرفت. نتایج تجزیه مرکب نشان داد کشت با فاصله ردیف  کیلوگرم در هکتار در کرت 30و  20، 10
داري در عملکـرد علوفـه خشـک نداشـتند و      کیلوگرم تفـاوت معنـی   30تا  20صرف بذر بین بیشترین علوفه خشک را تولید نمودند. م

کشت و تراکم بوته قـرار نگرفـت     زنی بذر تحت تأثیر فاصله ردیف بیشترین علوفه خشک را تولید کردند. به لحاظ کیفی، درصد جوانه
تري داشتند. به لحـاظ اقتصـادي بیشـترین ارزش اقتصـادي     کیلوگرم بذر در هکتار، وزن هزار بذر باال 10ولی بذرهاي حاصل از کشت 

دست آمد. بـر اسـاس ایـن نتـایج،      کیلوگرم بذر در هکتار به 20و 10سانتیمتر و میزان مصرف  50و  25تولید دومنظوره از فاصله کشت 
هـاي   شـت در ردیـف  کیلـوگرم بـذر در هکتاربـا ک    10سانتیمتري بـا مصـرف    50هاي ارزش اقتصادي حاصل ازکشت یونجه در ردیف

 توان پیشنهاد نمود مزارع یونجه بذري با این الگو کشت شوند. داري نداشت و می تر و مصرف بذر بیشتر تفاوت معنی نزدیک
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 مقدمه. 1
نرا به یکی ارزش غذایی باالي علوفه یونجه در تغذیه دام، آ

اي دنیاتبدیل کرده است و باتوجه  ترین گیاهان علوفه از مهم
که ایران زادگاه یونجه است و سـازگاري مناسـبی بـا     به این
مختلف ایران دارد تقریبـاً در تمـام نقـاط کشـور      هاي اقلیم

شود. در حال حاضر،الگوي کشت یونجه با هدف  کشت می
تولیـد علوفـه    تولید بذر،تحت تاثیرالگوي کشـت آن بـراي  

قرار دارد و تکثیـر بـذر یونجـه همـواره در حاشـیه تولیـد       
علوفه و بـا شـرایط فنـی مربـوط بـه تولیـد علوفـه انجـام         

که، تولید بذر یونجه، به لحـاظ مـدیریت    گیرد. در حالی می
ویژه تراکم بوته (فاصله خطـوط کشـت و میـزان     زراعی، به

یـد  مصرف بذر) و چین برداشـت بـذر در تعـارض بـا تول    
اي در غالب نقاط  اقتصادي علوفه است. مزارع یونجه علوفه

 12تـا   10صورت دستپاش یـا ردیفـی بـا فاصـله      کشور به
تـا   30متر (بر اساس نوع بذرکاري) و با میـزان بـذر    سانتی
]، 5و  4 ،3شـوند[  کیلوگرم بذر در هر هکتار کشت می 100

انـد   ولی بذرگیري از مزارعی که به این روش کشـت شـده  
شـده]   کند که اهداف تولید بذر [گـواهی  شکالتی ایجاد میم

کند، به عنوان مثال، این الگوي کشت، حرکت  را فراهم نمی
هـاي یونجـه و    آسان در مزرعه براي دسترسی ناظر به بوتـه 

هاي خارج تیپ براي کنترل خلوص ژنتیکـی و   حذف بوته
هـاي   سازد. از سـوي دیگر،گـل   آلودگی سس را ناممکن می

که به خاطر مورفولوژي خـاص خـود بـراي تلقـیح     یونجه 
نیازمندانجام تریپینگ هستند، در درون کانوپی متراکم قـرار  

افشــان را دچــار اشــکال  گرفتــه و بازدیــد حشــرات گــرده
ســازد. در ایــن وضــعیت عملکــرد بــذر کــاهش       مــی

یافتــه،غیریکنواختی رســیدگی بــذرها زیــادتر و قــوه نامیــه 
ت بـراي ایجـاد مزرعـه    ].توصیه شـده اسـ  15شود[ کمترمی

ــف کشــت   ــذري حــداقل فاصــله ردی ــا  50یونجــه ب  60ت
کیلـوگرم در   10متـر وحـداکثر میـزان مصـرف بـذر       سانتی

]. رعایـت فاصـله کاشـت و    2و1هکتاردر نظر گرفته شـود[ 

تراکم بذر توصـیه شـده بـراي بـذرگیري بـه لحـاظ ارزش       
اقتصادي محصول تولید شده کشاورزان را متقاعد به تولیـد  

نماید. از این رو صـنعت بـذر یونجـه     واهی شده نمیبذر گ
کشور در تنگناي رقابت بین این دو الگوي کشت قرار دارد 

اي کـه ارزش اقتصـادي    و ارائه الگـوي کشـت دو منظـوره   
علوفه و بذر مناسبی را تأمین نمودهو بـه گسـترش مـزارع    

 رسد.  نظر می تولید بذر گواهی شدهکمک کند، ضروري به
هـاي کشـت و میـزان بـذر      فاصله ردیـف  مطالعه اثرات

مصرفی بر عملکرد بذر یونجه نشان داده است که عملکـرد  
اي  ]. در مطالعه4یابد [ بذر با کاهش فاصله کشت کاهش می

بر روي سـه رقـم یونجـه ایرانی،گـزارش شـده اسـت کـه        
متـر و   سـانتی  80بیشترین عملکـرد بـذر از فاصـله ردیـف     

متر بدسـت آمـده اسـت     سانتی 30فاصله بوته روي ردیف 
]. میزان بذر مصرفی یونجه از عواملی است کـه تعـداد   20[

دهـد   بوته و بقاء بوته در واحد سطح را تحت تاثیر قرار می
].همچنین در مطالعه دیگري گزارش شده اسـت  7و16،10[

ها نیـز   که با افزایش تراکم اولیه بوته، میزان مرگ و میر بوته
کـه مـرگ و میـر بوتـه در      طـوري  کنـد، بـه   افزایش پیدا می

کیلوگرم در هکتار تفـاوت   17تا  10تیمارهاي مصرف بذر 
داري داشته و در نتیجه عملکرد علوفه متفاوتی تولیـد   معنی

]. در آزمایشی که با هدف دستیابی به تراکم بذر 11نمودند[
تیمار ردیـف   5و فاصله خطوط کاشت مختلف انجام شد، 

 4متـر) و   سانتی 50و  45،  40،  35،  30کشت (با فواصل 
کیلـوگرم بـذر در    40و  30،  20،  10تیمار مصـرف بـذر (  

هکتار) با هم مقایسـه شـد و مشـاهده گردیـد کـه فاصـله       
کیلـو   10سانتی متر با حداقل میزان بـذر (  50تا  45کاشت 

]. در 2تر است [ در هکتار ) براي تولید علوفه یونجه مناسب
کیلـوگرم در   5/2رف تحقیقی روي یونجه دیده شد که مص

هکتار بذر منجر به عملکرد بذر بـاالتر و تعـداد غـالف در    
]. در آزمایش سه سـاله مشـابهی   17واحد سطح بیشتر شد [

براي بررسی اثر میزان مصرف بذر روي عملکـرد و اجـزاء   
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عملکرد علوفه،مشاهده شده است که عملکرد بـذردر هـیچ   
 ]. 14ته بود [هاي آزمایش تحت تاثیر قرار نگرف یک از سال
هاي گذشته، ایده کشت یونجـه بـا دو منظـور     طی سال

تولید بذر [گواهی شده] و علوفه کـه در عـین حـال ارزش    
اقتصادي علوفه قابل قبولی نیز به همـراه داشـته باشـد، بـه     

تر تولید بـذر   پذیري پایین عنوان راه حلی براي مساله رقابت
رح گردید، لـیکن  یونجه در مقایسه با علوفه آن در ایران مط

تاکنون پژوهشی الگوي کشت تولید دومنظوره علوفه و بذر 
است. با توجـه بـه سـطح     یونجه را مورد بررسی قرار نداده

گسترده زیرکشت یونجه در استان زنجان، هـدف از انجـام   
رویی بـراي کشـت    پژوهش حاضر، ارائه الگوي کشت میانه

صـاد نوپـاي   یونجه در شرایط اقلیمی منطقه می باشد که اقت
یونجه را در کنـار تولیـد اقتصـادي     "شده گواهی"تولید بذر

 پذیرتر نماید. علوفه توجیه
 

 ها . مواد و روش2
در 1391این پژوهش با کشـت بـذر یونجـه در بهـار سـال      

مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع طبیعـی   
ــایی   ــع در طــول جغرافی  36 °52′935"اســتان زنجــان واق

شـرقی آغـاز    48° 75′ 597"عرض جغرافیـایی   شمالی و 
گردید. آزمایش به صورت طرح اسـپلیت پـالت در قالـب    

طـوري کـه   تکرار اجرا شد به 4هاي کامل تصادفی با  بلوك
پـاش،   تیمار الگوي کشت شامل چهارسطح (کشـت دسـت  

سـانتی متـر) در    75و  50، 25کشت ردیفی با فاصله هـاي  
رفی شـامل سـه سـطح    کرت اصلی و تیمار میزان بذر مصـ 

هاي فرعی قرار داده شـد.  کیلوگرم) در کرت 30و 20، 10(
به عنوان سال استقرار مزرعه درنظر گرفتـه شـد    1391سال 

برداري علوفه و بذر و انجام آزمایشات کیفی در دو  و نمونه
 انجام شد. 1393و  1392سال پیاپی 

بررسی اطالعـات هواشناسـی (دمـاي حـداکثر و      
بارندگی و تعداد روزهاي یخبندان) طـی دو  حداقل مطلق، 

) نشان داد که میانگین 1393و  1392سال اجراي آزمایش (
بـاالتر   1393نسبت به سال  1392دماي دوره رشد در سال 

و میزان بارندگی طی این سال کمتـر بـوده اسـت. در سـال     
کـه   طوري ماه ادامه داشته است به اول یخبندان تا اردیبهشت

 در اردیبهشت ماه رخ داد. روز یخبندان 5
بـرداري   با توجه به اینکه بـراي انجـام دو نـوع نمونـه     

هـا از شـرایط زراعـی کـامال      علوفه و بذر نیاز است، نمونه
متر و  3هاي آزمایشی به طول  مشابهی برداشته شوند، کرت

تیمار درنظرگرفته شـدند،   12متر براي هر یک از  6عرض 
متـر)   33ه مسـاوي ( سپس هر کرت از طول به دو کرتچ

تقسیم گردید و یک کرتچه به طور تصـادفی بـراي مطالعـه    
بـرداري علوفـه    بذر و کرتچه دیگر بـراي مطالعـه و نمونـه   

ي علوفـه،   هـاي مطالعـه   یونجه اختصاص یافت. در کرتچـه 
ــاقه ــاع   س ــا از ارتف ــانتی 5ه ــت و   س ــاك برداش ــري خ مت
م شد و برداري از هر سه چین تا پایان فصل رشد انجا نمونه

عملکرد بر اساس مجمـوع علوفـه برداشـت شـده از تمـام      
هاي مطالعه بذر، چین اول  ها برآورد گردید. در کرتچه چین

همزمان با بخش علوفه برداشـت و برداشـت بـذر از چـین     
هاي دوم و سوم انجـام گرفـت. بـراي کمـک بـه       دوم سال

ــاب  ــت طن ــگ دونوب ــی (در  تریپین ــد  100و  50کش درص
هاي بذرگیري اجرا گردید. بـذر در زمـان    گلدهی) در کرت

وسـیله   ها برداشت شد و بـه  درصد غالف 70اي شدن  قهوه
دستگاه بوجاري کماس وستراپ سـاخت کشـور دانمـارك    

ي  بوجاري گردید.وزن هزار بذر براي بذور فـرآوري شـده  
بـذري از نمونـه هـاي     400تکـرار   8هر تیمار با شـمارش  

 گیري شد. تصادفی اندازه
زنـی اسـتاندارد بـذر یونجـه بـر اسـاس        وانـه آزمون ج

) 2012المللـی آزمـون بذر(ایسـتا     دستورالعمل انجمن بـین 
تایی نمونه تصادفی از بـذور  50تکرار  4]. 13انجام گرفت [

میلــی لیتــر آب مقطــر بــه  7ضــدعفونی شــده، بــا افــزودن 
درجـه  20رشد با دماي ثابـت    در اتاقک "روي کاغذ"روش
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سـاعت   16روشـنایی+   8اي  ورهگـراد و روشـنایی د   سانتی
تــاریکی کشــت گردید.شــمارش اول در روز چهــارم و    
شمارش نهایی در روز دهم انجام شد، گیاهچه هاي عادي، 

ــه   ــخت، گیاهچ ــذرهاي س ــاس    ب ــادي (براس ــاي غیرع ه
المللی آزمون بذر)و بـذرهاي مـرده    دستورالعمل انجمن بین

دارد شمارش و بر اساس آنها درصد نهایی جوانه زنی استان
ــتاندارد    ــون اس ــر اســت در آزم ــه ذک ــد. الزم ب ثبــت گردی

زنی بذر [گـواهی شـده] یونجـه الزم اسـت حـداکثر       جوانه
تعداد بذر سخت در نمونه بذري تعیـین گـردد، از ایـن رو    

 هیچ نوع تیماري براي شکستن سختی بذر انجام نگرفت.
منظور برآورد ارزش اقتصادي حاصل از تولید علوفه،  به

و تولید دو منظوره علوفه و بذر، ارزش اقتصادي  تولید بذر
هـا بـراي همـه     تولید  با در نظر گرفتن مقدار ثابـت هزینـه  

تیمارهاي مشابه، بر اساس عملکـرد حاصـل از نـوع تولیـد     
(تک منظوره یا دومنظوره) طی کل فصل زراعی و میـانگین  

]در منطقـۀ  12و 7قیمت فروش نوع تولید در سال مرجـع [ 
گردیـد. بـر اسـاس گـزارش وزارت جهـاد       زنجان بـرآورد 

هـاي   کشاورزي از قیمـت محصـوالت کشـاورزي در سـال    
، قیمت فروش هر کیلوگرم بذر و علوفـه در  1393و  1392

 5/4هـزار ریـال،   170ترتیـب عبارتنـد از؛    دو سال مرجع به
هـزار ریـال. بـه عبـارتی      4/6هزار ریـال و   80هزار ریال، 

لیل افزایش تقاضا و صـدور  د قیمت بذر در دو سال پیاپی به
غیر رسمی مقدار زیادي از بذور یونجه از کشـور در سـال   

دچـار   1393و تولید بیش از تقاضاي بازار در سـال   1392
نوسانات جدي شده اسـت (گـزارش غیررسـمی معاونـت     

ــاهی،   ــدات گی ــک  1393تولی ــد ت ــادي تولی ). ارزش اقتص
محصولی علوفه بر اساس مجموع عملکردهاي سه چـین و  
ارزش اقتصادي تولید دو منظوره بر اسـاس عملکـرد یـک    

 چین علوفه و یک چین بذر محاسبه گردید.
همگنی واریانس ها با استفاده ازآزمون همگنی واریانس 

ــد[ ــه و تحلیــل داده19بارتلــت، آزمــون گردی هــاي  ].تجزی
هـاي بـا    آزمایش بـا اسـتفاده از تجزیـه مرکـب بـراي داده     

ل آزمایش و آزمون تجزیـه  هاي یکسان طی دو سا واریانس
 افــزار واریــانس ســاده بــراي ســایر صــفات توســط نــرم 

SASهـا بـا روش کمتـرین     )انجام شـد. میـانگین  0/9(نسخه
ــی ــد.  LSDدار ( اخــتالف معن ــرار گرفتن ــورد مقایســه ق ) م

 رسم شدند.  Excel)2007نمودارها با کمک نرم افزار (
 

 . نتایج و بحث3
(بارتلت) نشـان داد کـه،    ها نتایج آزمون یکنواختی واریانس

جزعملکرد علوفه تازه،  واریانس همه صفات مورد آزمون به
عملکرد چین اول، ارزش اقتصادي بـذر و ارزش اقتصـادي   

علوفـه از یکنـواختی الزم برخـوردار    -تولید دومنظوره بذر
هاي صفات عملکرد کـل   ) از این رو داده1باشد (جدول می

ملکـرد بـذر، وزن   هاي دوم و سوم، ع علوفه خشک و چین
هزار دانه، درصد جوانه زنی بذور، ارزش اقتصادي علوفه با 
استفاده از تجزیه واریانس مرکـب تحلیـل گردیـد و سـایر     

صـورت سـاده    صفات در هر یک از سال هاي آزمـایش بـه  
تجزیه شـدند و میـانگین تیمارهـا توسـط آزمـون کمتـرین       

 دار مورد مقایسه  قرارگرفتند. اختالف معنی
 

 نتایج آزمون همگنی بارتلت بر روي صفات مورد آزمون در پژوهش .1ل جدو

 ارزش اقتصادي   عملکرد  

منبع 
 تغییرات

درجه 
 آزادي

علو
 فه تر

علوفه 
 خشک

چین 
1 

چین 
2 

چین 
3 

 بذر
وزن 
 بذر

درصد 
 زنی جوانه

تولید 
 علوفه

تولید 
 بذر

تولید 
 دومنظوره

7/3ns *41/4 98/2 7/4* 1 سال ns 18/0ns9/1 ns 56/0 ns 54/2 ns 33/0 ns **3/37 **2/34 
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 . عملکرد علوفه1. 3
نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد کـه عملکـرد علوفـه    
ــک    ــایش در ســطح ی ــراي آزم ــال اج ــی دو س خشــک ط

دار بود.مقایسه میانگین عملکرد علوفـه طـی دو    درصدمعنی
تـن   38/17سال نشان داد که عملکرد علوفه در سـال اول ( 

تن در هکتار) برتري داشته  22/16سال دوم ( در هکتار) بر
تواند به باالتر بودن میانگین دمـاي دوره رشـد    است که می

در این سال و درنتیجـه درجـه روز رشـد دریـافتی بیشـتر      
توســط گیــاه نســبت داده شــود. عملکــرد علوفــه خشــک  

هاي دوم و سـوم نیـز در سـال اول بهتـر از سـال دوم       چین
 73/4چین اول در سـال دوم (  ) بود، ولی عملکرد2(جدول

تن) برتري داشت. با توجـه   17/4تن)  نسبت به سال اول (
هـاي دوم و سـوم در سـال     به باالتر بـودن عملکـرد چـین   

توان بهاستقرار بهتر  اول،کمتر بودن چین اول سال اولرا نمی
ها در سال دوم نسـبت داد و احتمـاال ناشـی از تـداوم      بوته

شروع دیرتر فصل رشد در بهـار   ماه و یخبندان در فروردین
 همان سال بوده است.

ــأثیر    ــه الگــوي کشــت ت ــایج نشــان داد ک ــین نت همچن
داري بر عملکرد علوفه خشـک (سـطح یـک درصـد)      معنی

تیمارهاي الگوي کشـت    ). مقایسه میانگین2داشت (جدول 
هـاي   نشان داد که عملکرد علوفه حاصل از فاصـله ردیـف  

سـانتیمتر و کشـت    75از  سـانتیمتر بیشـتر   50و  25کشت 
). ممکن است دلیل آن افزایش زیاد 3دستپاش بود (جدول 

هـاي   ها در دریافت نور و تجمـع هیـدرات   رقابت بین بوته
کربن در طوقه براي رشد باشد. در پژوهشی کـه در منطقـه   
دزفول بر روي یونجه بغدادي انجام گرفته اسـت، مشـاهده   

ـ  50شد که با افزایش فاصله ردیف از  متـر از   سـانتی  70ا ت
 ].4میزان عملکرد علوفه کاسته شد [

 

نتایج تجزیه واریانس مرکب اثر سال، الگوي کشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد علوفه میانگین مربعات حاصل از  .2جدول
 زنی و ارزش اقتصادي تولید علوفه. خشک، چین دوم، چین سوم، عملکرد بذر، وزن هزار دانه، درصد جوانه

 ابع تغییراتمن

 درجه
 آزادي

 عملکرد
 وزن هزار

 بذر 

 درصد
 جوانه
 زنی

 ارزش اقتصادي
 علوفه

 علوفه
 خشک

 بذر 3چین  2چین 

 ns 8/10343 ns 02/0 ns 033/0 **04/19371 99/4** 99/27** 02/23* 1 سال
 ns 42/3 ns 62/1 ns65/0 *05/30310 *097/0 ns 010/0 ns 053/96 6 خطاي سال)(سال بلوك

 ns 049/0 ns 011/0 **36/1017 02/71725** 29/4** 29/9* 67/35** 3 الگو(کشت)
 ns 92/2 ns 37/0 ns 26/0 **5/132111 ns 00016/0 ns 001/0 ns 67/58 3 الگو  سال
 ns 25/1 **81/0 ns 6/13405 *053/0 *22/10 *9/148 629/0* 18 بلوك(سال)الگو

 ns 94/1 ns 88/0 **6/195952 **20/0 ns 021/0 *71/438 76/13* 2 مصرف (بذر)
 ns 42/0 ns 98/0 ns 11/0 ns 90/21622 ns 06/0 ns 013/0 ns 18/16 6 مصرف الگو
 ns 18/1 ns 10/0 ns 54/0 ns 91/33 ns 00002/0 ns 001/0 ns 01/70 2 مصرف سال
 ns 598/0 ns *23/0 ns 14/0 ns 2/40996 ns 0034/0 ns 001/0 ns 34/21 6 مصرف بذر کشتالگويسال

 08/5948 45/4 024/0 2/8872 9/0 02/1 38/2 48 خطاي باقیمانده
CV  73/10 95/13 23/13 85/13 51/8 62/7 27/10 

 دار. درصد و غیرمعنی 5و 1به ترتیب معنی دار در سطح  ns**، * و 
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ین دوم و سوم، عملکرد بذر، وزن هزار دانه حاصل از تجزیه مقایسه میانگین اثر الگوي کشت بر عملکرد علوفه خشک، چ .3جدول 
 هاي دو سال آزمایش. مرکب داده

 تعداد مقایسه ها الگوي کشت
 عملکرد (تن در هکتار)

 وزن هزار بذر (گرم)
 ارزش اقتصادي

 بذر 3چین  2چین  علوفه خشک علوفه (میلیون ریال)

 b29/16 b29/7 b79/4 b6573/0 b07/2 c29/89 24 بذرپاشی

 cm 25 24 a32/18 a34/8 a47/5 b7198/0 b14/2 a33/100ردیفی 

 cm 50 24 a41/17 b33/7 ab16/5 ab7901/0 a18/2 b78/94ردیفی 

 cm 75 24 b23/15 b88/6 b99/4 a7368/0 a10/2 b39/85ردیفی 

 تعداد مقایسه ها بذر مصرفی
 عملکرد (تن در هکتار)

 وزن هزار بذر (گرم)
 اديارزش اقتص

 بذر 3چین  2چین  علوفه خشک علوفه (میلیون ریال)

 b15/16 b21/7 b81/4 a74/796 b22/2 b29/88 32 کیلوگرم 10

 a39/17 a48/7 a14/5 a96/738 b09/2 a37/95 32 کیلوگرم20

 a85/16 a70/7 ab99/4 b88/641 b07/2 a69/93 32 کیلوگرم30

 %، تفاوت معنی داري با یکدیگر ندارند.5بق آزمون مقایسه میانگین در سطح آماري هاي داراي حروف مشترك دارند، ط* داده
 

درخصوص مصرف بذر در زمان کشـت نیـز مشـخص    
گردید که عملکرد علوفه خشک به شدت تحت تـاثیر ایـن   

). مقایسـه میـانگین میـزان بـذر     2عامل قرارگرفت (جدول 
مصرفی نشان داد کـه عملکـرد علوفـه خشـک حاصـل از      

و  39/17کیلـوگرم (بترتیـب    30و  20ف بذر به میزان مصر
داري نداشـته   تن در هکتار)با یکدیگر تفاوت معنـی  85/16

ولی بیشتر از عملکردعلوفه خشک مربوط به تیمارمصـرف  
تــن در هکتــار) بــود  15/16کیلــوگرم در هکتــار ( 10بــذر 

). این نتیجه با نتایج حاصل از دو آزمایش کـامالً  3(جدول 
]  9] و شـبدر برسـیم [  19روي یونجه رقـم پـالوا [   مشابه بر

مطابقت دارد. اثر متقابل میـزان بـذر و الگـوي کشـت، اثـر      
متقابل سال والگوي کشت، اثر متقابـل سـال و میـزان بـذر     
مصرفی و نیز  اثر متقابل سه گانه آنها بر ایـن صـفت تـأثیر    

 ).2نگذاشته است (جدول

اد کــه تجزیــه واریــانس اثــرات ســاده صــفات نشــان د
عملکرد علوفۀ تازه در هـر دو سـال آزمـایش تحـت تـاثیر      

) 4  الگوي کشت قرار گرفت (سـطح یـک درصـد)(جدول   
سـانتیمتر در هـر دو    25طوري که کشت ردیفی با فاصله  به

تـن در هکتـار)    51/69و  59/72ترتیـب   سال آزمایش (بـه 
 بیشترین عملکرد علوفۀ تازه را تولید نمود.

 
 .عملکرد بذر3.2

ترتیـب   کرد بذر استحصال شـده در دو سـال آزمـایش (بـه    عمل
داري نشـان   کیلوگرم در هکتار) تفـاوت معنـی   5/715و  2/736

). تیمارهاي الگوي کشت و میزان بذر مصـرف  2ندادند (جدول
داري  شده در زمان کشت نیز بر مقدار بذر تولید شده تأثیر معنی

ــی در    ــین اثرات (ســطح یــک درصــد) داشــته اســت.وجود چن
 ].6و18،16،14زمایشات مشابه متعددي تأیید شده است  [،آ
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تجزیه واریانس ساده اثرات الگوي کشت و میزان مصرف بذر بر عملکرد وزن تر، عملکرد میانگین مربعات حاصل از  .4جدول 
 1393و  1392چین اول، ارزش اقتصادي تولید بذر و تولید دومنظوره در سال هاي 

 منبع تغییرات
 درجه
 آزادي

1392 1393 
 عملکرد
 علوفه تر

 ارزش بذر 1چین 
 ارزش
 بذر-علوفه

 عملکرد
 علوفه تر

 ارزش بذر 1چین 
 ارزش
 بذر-علوفه

 ns 1/65 ns 73/0 *3/1239 *3/1263 ns 01/17 **326/1 ns 66/25 ns 61/41 3 بلوك
 ns 8/5089 *99/4225 **4/197 ns 253/0 **6/688 **1/674 28/4** 8/347** 3 الگوي کشت

 ns 76/36 ns 84/0 ns 2/378 ns 6/470 ns 95/24 ns 524/0 ns 58/37 *05/83 9 خطاي عامل اول
 ns 37/1 *1/2319 **8/2338 **6/249 **43/2 **95/302 **9/297 10/243* 2 مصرف بذر

 ns 39/13 ns 22/0 *1/1123 **7/7227 ns 146/5 ns 047/0 ns 60/25 ns 01/28 6 مصرفالگو
 66/30 64/17 26/0 99/10 5/524 9/713 5/0 30/43 24 خطاي باقیمانده

CV  92/9 32/16 2/16 9/22 18/5 89/10 36/7 11/7 
 دار. درصد و غیرمعنی 5و 1به ترتیب معنی دار در سطح  ns**، * و 

 
مقایسه میانگین اثرمتقابـل سـال و الگـوي کشـتبر ایـن      

ر سـال اول در همـه   دهد که عملکرد بذر د صفت نشان می
سطوح این تیمار یکسان بود،ولی بیشترین عملکرد در سال 

و  80/97ترتیب  سانتیمتر (به 75و  50دوم از فاصله ردیف 
).این الف -1  دست آمد (شکل کیلوگرم در هکتار) به 89/84

نتیجه، بـا نتـایج پژوهشـی کهـاثر فاصـله ردیـف و میـزان        
رد مطالعـه قـرار   مصرف بذر بر عملکرد یونجه بغدادي مـو 

 ].3باشد [ راستا می داده، هم
 20و  10با توجه بـه اینکـه عملکـرد بـذر بـا مصـرف       

هـاي اجـراي    یـک از سـال   در هـیچ  کیلوگرم بذر در هکتار،
 30آزمــایش افــزایش نیافتــه وحتــی مصــرف بیشــتر بــذر (

کیلوگرم در هکتار) منجر به کـاهش عملکـرد بـذر گردیـد     
ه گرفـت کـه مصـرف بـذر     توان چنین نتیج )، می3(جدول 
کیلوگرم در هکتار در زمان کشـت تـأثیري بـر     10بیشتر از 

افزایش عملکرد بذر حاصل از این مزارع نخواهـد داشـت.   
در صورت مصرف زیـاد بـذر در زمـان کشـت و افـزایش      

هـاي قسـمت میـانی سـاقه      تراکم بوته، تعداد زیادي از گل

شرات یا یونجه، درون کانوپی فشرده قرار گرفته و توسط ح
عوامل کمکی تلقیح نخواهند شد، به همین دلیـل عملکـرد   

کیلوگرم  10بذري مزارع یونجه کشت شده با بذر بیشتر از 
در هکتار کاهش می یابد. ایـن نتـایج در تحقیقـات مشـابه     

 ].1تأیید گردیده است [
 

 . ارزش کیفی بذر3.3
تجزیه واریانس مرکب اثر الگوي کشـت و میـزان مصـرف    

داد که وزن هزار بذر در سال اول و دوم(بترتیـب  بذر نشان 
انـد.همچنین،   داري نداشته گرم) اختالف معنی 14/2و 11/2

وزن هزار بـذر تحـت تـاثیر الگـوي کشـت قـرار نگرفـت        
). ولی مقایسه میانگین الگوهاي کشـت نشـان داد   2(جدول

متـر   سـانتی  50که وزن هزاربذر حاصـل از الگـوي کشـت    
). میزان مصرف 3بوده است (جدول  بیشتر از سایر تیمارها

هـاي کشـت) باعـث ایجـاد      بذر (یا تراکم بوته روي ردیف
هایی در وزن هزار بذر یونجه در سطح یـک درصـد    تفاوت

 ). 2شد (جدول
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اثر متقابل الگوي کشت و سال برعملکرد بذر (الف) و اثر متقابل الگوي کشت و میزان مصرف بذر بر ارزش اقتصادي  .1شکل 

 (ب)  1392دو منظوره در سال  کشت
 

 10اي که وزن هزاربذر در تیمـار مصـرف بـذر     به گونه
کیلـوگرم   30و  20کیلوگرم درهکتار بیشتر از دو تیمارهاي 

توانـد از رقابـت بـین     ).این تأثیر می3در هکتاربود (جدول 
کیلـوگرم مصـرف بـذر در زمـان      10اي کمتر در تیمار  بوته

 ].20کشت به وجود آمده باشد [
داري بـر   یـک از تیمارهـاي ایـن آزمـایش،اثرمعنی     هیچ

). به عبـارتی  2زنی بذر اعمال نکردند (جدول  درصد جوانه
این صفت کیفی، تحت تأثیر الگوي کشت و تراکم بوته در 

زنی استاندارد  واحد سطح قرار نگرفته است. میانگین جوانه
 درصـد  9/96و  4/97ترتیب  در سال اول و دوم آزمایش به

هاي دمایی دو  بود. به عبارتی، این صفت تحت تأثیر تفاوت
سال قرار نگرفت. نتایج سایر محققین نیز نشـان داده اسـت   

هـاي محیطـی و    زنی بذر بیشتر تحت تـأثیر تـنش   که جوانه
 ].20گیرد [ هاي بذرزاد قرار می بیماري

 
 .ارزش اقتصادي3.4

ــت   ــاس قیم ــر اس ــادي ب ــه ارزش اقتص ــال   مطالع ــاي س ه
شود و از این رو پیرو تحـوالت بـازار    ت انجام میمحصوال

]. 12است و استناد به آنهـا بایـد بـا تأمـل صـورت گیـرد [      
خوشبختانه طی دو سـال اجـراي ایـن پـژوهش، نوسـانات      

قیمت علوفه و بذر ناشی از تغییرات تقاضا، این فرصـت را  
فراهم آورد تا تأثیر هر دو روي سکه قیمت باال و پایین بذر 

اقتصادي الگوهاي کشـت مـورد بررسـی آزمـون      بر ارزش
اقتصــادي حاصــل از تولیــد علوفــه   شــوند. مطالعــه ارزش

اقتصادي حاصـل از تولیـد بـذر و      (تجزیه مرکب) و ارزش
اقتصادي تولید دو منظوره [علوفه و بـذر] نشـان داد     ارزش

که تیمار الگوي کشت بر ارزش اقتصادي حاصـل از تولیـد   
). 4و  2تأثیر داشـت (جـدول   علوفه در سطح یـک درصـد  

 25بیشترین ارزش اقتصادي علوفه از فاصله ردیف کشـت  
سانتیمتر و کمترین آن مربوط به کشت دسـتپاش و فاصـله   

).علیـرغم  3متر بوده است (جـدول   سانتی 75ردیف کشت 
تـن در   4/17اینکه عملکرد علوفـه خشـک در سـال اول (   

تر از سـال  داري (سطح یک درصد) بیش طور معنی هکتار) به
تن در هکتار) بوده است، لیکن ارزش اقتصادي  2/16دوم (

میلیـون ریـال)    5/104حاصل از تولید علوفه در سال دوم (
). 4میلیـون ریـال) بود(جـدول     25/78بیشتر از سـال اول ( 

دلیل این امراین است که رشد زیاد قیمـت علوفـه توانسـته    
 است جبران کـاهش عملکـرد سـال دوم ناشـی از شـرایط     

 اقلیمی و زراعی را نماید.
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 مقایسه میانگین هاي ارزش اقتصادي تولید علوفه و تولید دومنظوره علوفه و بذر براي تیمار الگوي کشت .2شکل 

 هاي الف و ب) در دو سال اجراي آزمایش بر حسب میلیون ریال   (بترتیب شکل

 
و تولید دومنظوره علوفه و بذر (بر حسب میلیون ریال)براي تیمار میزان مقایسه میانگین هاي ارزش اقتصادي تولید علوفه  .3شکل 

 هاي الف و ب) در دو سال اجراي آزمایش   (بترتیب شکل بذر مصرفی
 

اثر متقابل الگوي کشت و میزان بذر بر ارزش اقتصادي 
تولید بذر و ارزش اقتصادي تولید دومنظوره، در سـال اول  

ولی ایـن صـفات در سـال     دار بود(سطح پنج درصد)، معنی
). 4دوم تحت تأثیر ایـن اثـر متقابـل قـرار نگرفتند(جـدول      

مقایسه میانگین اثر متقابل الگوي کشـت و میـزان بـذر بـر     
ارزش اقتصادي تولید بذر نشـان داد کـه هرچنـد بیشـترین     

سـانتیمتر و   25هاي  ارزش اقتصادي از فاصله کشت ردیف
است، ولـی تقریبـاً    دست آمده کیلوگرم بذر در هکتار به 10

بیشترین  ب).-1همه تیمارها در یک گروه قرار گرفتند (شکل

ارزش اقتصادي تولیـد دو منظـوره در سـال دوم از الگـوي     
کیلو گرم  20و  10سانتیمتر و مصرف بذر  50تا  25کشت 

). نکته مهم در این نتایج ایـن  3و  2هاي دست آمد (شکل به
ل اول آزمایش نیـز بـه   است که اثر ساده این تیمارها در سا

توان نتیجه گیري نمـود کـه    همین ترتیب بود. به عبارتی می
 10سـانتیمتریبا مصـرف    50هـاي  صـورت ردیـف   کشت به

داري از نظـر ارزش   کیلوگرم بذر در هکتـار، تفـاوت معنـی   
تـر و   هـاي نزدیـک   اقتصادي حاصـله بـا کشـت در ردیـف    

یـد  مصرف بذر بیشتر ندارد. روش کشت ذکر شده براي تول
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بذر و انجام عملیات مخلوط کشی و کنترل سـس مناسـب   
نمایـد کـه    اي با تراکم بوته مناسب ایجاد می است و مزرعه

 تولید بذر بیشتري دارد.
 

 . نتیجه گیري4
تـوان   با عنایت به نتایج به دست آمده از ایـن آزمـایش مـی   

چنین نتیجه گرفت کهافزایش فاصـله ردیـف هـاي کشـت     
ها موجب کاهش عملکرد علوفه خشـک  تن متر نه سانتی 50تا

نخواهد شد، بلکـه ایـن اصـالح الگـوي کشـت بـه بهبـود        
عملکرد و کیفیت بذر یونجـه استحصـال شـده نیـز کمـک      

 20نماید. از سوي دیگر، کاستن از مصرف بذر تا مقـدار  می
کیلوگرم در هکتار موجب کاهش عملکـرد علوفـه خشـک    

ستحصالی از یونجه نمی شود ولی به افزایش عملکرد بذر ا
زنـی بـذر تحـت تـأثیر      مزرعه منجر می گردد.درصد جوانه

هاي کشت و تـراکم بوتـه قـرار     جز فاصله ردیف عواملی به
گیرد. ولـی بـذرهاي حاصـل از مـزارع ایجـاد شـده بـا         می

کیلوگرم بذر در هکتار، وزن هزار بذر بیشـتري   10مصرف 
ار رود میزان اسـتقر  خواهند داشت و بدین ترتیب انتظار می

مزرعه حاصل از مصرف بذر گواهی شـده تولیـدي بهبـود    
 یابد.

تـوان اسـتدالل نمـود کـه ارزش اقتصـادي       همچنین مـی 
صورت  حاصل از کشت یونجه با هدف تولید علوفه و بذر به

کیلوگرم  10متر و مصرف بذر  سانتی 50هایی با فاصله  ردیف
 12در هکتار،کمتر از روش کشت مرسوم (در فاصله ردیـف  

کیلوگرم و بیشتر)نخواهد بـود. از   30تیمتر و مصرف بذر سان
گردد مزارعـی کـه بـا هـدف یـک چـین        این رو،پیشنهاد می

شـوند، بـا الگـوي تولیـد دو      بذرگیري در هر سال ایجاد مـی 
 50هـاي کشـت    منظوره علوفه و بـذر یعنـی فاصـله ردیـف    

کیلوگرم بذر در هکتار کاشـته شـوند.    10سانتیمتر و مصرف 
رسد در صورتی که میانگین نوسانات قیمت بـذر و   نظر می به

باشـد، ایـن    1392-93هـاي   سـال  علوفه در حدود تغییرات

از افت سودمندي اقتصـادي،    توان بدون نگرانی روش را می
 جایگزین روش مرسوم نمود.

 
 منابع

) تـاثیر رژیـم   1387خرمیان م و شوشی دزفـولی ا ع (  .1
بغـدادي در  آبیاري و فاصله ردیف بر عملکرد یونجـه  

 .295-308: 24شمال خوزستان. به زراعی نهال و بذر. 

 و خطوط فواصل اثرات بررسی) 1373( ج ع زربخش .2
 کیفیـت  و عملکـرد  میـزان  بـا  بـذر  مختلف هاي میزان
 گیاهان راهبردي تحقیقات همایش اولین یونجه، علوفه
 .  2-11. اي علوفه

 الگـوي  و تـراکم  اثـرات  بررسی) 1381( ن نیا ظریفی .3
 همـایش  اولـین  بغدادي، یونجه بذر عملکرد بر اشتک

 .   21-32. اي علوفه گیاهان راهبردي تحقیقات

 اثـرات  بررسی) 1388( ق فتحی و ع راهنما غ، عبادوز .4
 اجـزاء  بـر  مصـرفی  بـذر  میـزان  و ردیـف  بـین  فاصله

 مجلـه ) مساسرسـا  رقم( یونجه بذر عملکرد و عملکرد
    .67-84): 3(16.گیاهی تولید هاي پژوهش

 یـزدي  و س موسـوي  ر، م عبداللهی ح، لقب مظاهري .5
 برداشـت  مرحلـه  و کاشت ردیف فاصله اثر) 1390(ر

 Medicago( یونجـه  بـذر  تولیـد  در اول چـین  علوفه

sativa L .(.27-2. بـذر  و نهـال  زراعـی  بـه  مجله)1 :(
110-91  . 

6. Askarian M.,Hampton J.G., and Hill M.J. (1995) 
Effect of row spacing and sowing rate on seed 
production of Lucerne cv. Grasslands Oranga. 
New Zealand Journal of Agricultural Research, 

38:289-295. 

7. Bouton J (2007). The economic benefits of 
forage improvement in the United States. 

Euphytica. 154(3), 263-270. 



 ترین الگو براي کشت دومنظوره علوفه و بذر یونجه براساس ارزش اقتصادي در منطقه زنجان تعیین مناسب

 
 1396تابستان   2شماره   19دوره 

503

8. Cazzato E. and Carleto .1990. The effect of 
seeding rate and row spacing on seed yield and 
yield components of squarrosum clover and 
crimson clover in southern Italy. Options 

Mediterraneennes. 2(1): 389-393. 

9. Celebi S.Z., Kaya A, Korhan Sahar A and 
Yergin R (2010) Effects of the weed density on 
grass yield of alfalfa (Medicago sativa L.) in 
different row spacing applications. African 

Journal of Biotechnology. 9(41): 6867-6872. 

10. Fu S.M., Hampton J.G. and Hill M.J. (1999) 
Effect of plant density on seed yield in Caucasian 
clover (Trifolium ambiguum Bieb. cv.). Journal of 

Applied seed production. 17: 61-64. 

11. Hall M.H., Nelson C. J., Coutts J.H. and Stout 
R.C. (2004) Effect of seeding rate on alfalfa stand 

longevity. Agronomy Journal. 96:717–722. 

12. Hallam A., Anderson I.C. and Buxton D.R. (2001) 
Comparative economic analysis of perennial, 
annual, and intercrops for biomass production. 

Biomass and Bioenergy. 21(6), 407-424. 

13. ISTA (2012) Rules Proposals for the 
International Rules for Seed Testing. 

14. Lioveras J., Chocarro C., Freixes O., Arque E., 

Moreno A. and Santiveri F. (2008) Yield, yield 
component and forage nutritive value of alfalfa 
as affected by seeding rate under irrigated 
conditions. Agronomy Journal. 100(2):191-197 

15. Mayer Dwin W. (2007) Seeding rate effects in 

alfalfa. North Dakota state university website. 

16. Prepavo,N.I., and Khudokoromov, W. (1994) 
Sowing rate for red clover grown for seed. 

Zemledic, 5:39-40. 

17. Rashidi, M. Zand B., Abbassi S. (2010) Seeding 
rate effect on seed yield and yield components 
of alfalfa. ARPN J. of agricultural and 
biological science. 5(3): 42-45 

18. Simko J. (1992) Effect of sowing rate, dencity, 
stand age and year on the seed yield of Lucerne. 

Herbage Abstracts, 62:36-97. 

19. Van Valen, L. (2005). The statistics of variation. 
In: Hallgrimsson B. and Hall B.K. (Eds.), 
Variation: A central concept in biology (pp. 29–

48). New York: Elsevier Academic Press. 

20. Zhang T., Wang X., Han J., Wang Y., Mao P. 
and Majerus M. (2008) Effects of between row 
and within row spacing on alfalfa seed yields. 

Crop science. 48:794-803. 
 

 


