
 

 دانش کشاورزی و تولید پایدارعلمی پژوهشی نشریه 

 441-464صفحات  9011/ سال  4 شماره 03جلد 

 

 در دشت تبريز آبیاريکم شرايط برايارقام مناسب يونجه  شناسايي
 

 4، علی مقدم3، رسول احمدی عدل2، پریسا مرادیان*1فرحسن منیری

 

 41/9/88تاریخ پذیرش:    41/41/89تاریخ دریافت: 
سازمان  ،یشرقجانیاستان آذربا یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یبخش تحقیقات زراع ار،یدانش-4

 ایران ز،یتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبر

 زیتبر یزاد اسالمآدانشگاه  -1

 آموزش تحقیقات، سازمان شرقی، آذربایجان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز وآب، خاک تحقیقات بخش -3

 ایران ،تبریز ،کشاورزی وترویج
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،   بخش ذرت و گیاهان علوفه ای، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، -1

 ایران
 Email: monirifar@yahoo.com*مسئول مکاتبه: 

 
 

 چكیده

ترین ترین و برآبی و شناسایی متحملاین پژوهش به منظور ارزیابی ارقام امیدبخش یونجه از نظر تحمل به تنش کم اهداف:

 ارقام برای شرای تنش خشکی انجام یافت.
 

های کامل تصادفی شده با سه تکرار در مرکز های خرد شده بر پایه طرح بلوکآزمایش به صورت کرتها: مواد و روش

در ( اجرا گردید. 4389تا  4381شرقی طی سه سال زراعی )ازتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

ان چین اول برداشت علوفه، در سطح دوم در سطح اول آبیاری فقط تا پای -های اصلی فاکتور آبیاری در سه سطح کرت

صورت پذیرفت. فاکتور دوم شش  -آبیاری تا پایان چین دوم و در سطح سوم آبیاری تا پایان چین سوم )آبیاری کامل( 

 رقم و اکوتیپ یونجه بودند.
 

های ماده خشک ژنوتیپدار شد. عملکرد علوفه تر و گیری شده معنیاثر سطوح آبیاری برای تمامی صفات اندازه ها:یافته

دار ارتفاع بوته در داری کاهش یافت. تنش آبی موجب کاهش معنیبه طور معنی ،مورد بررسی تحت تاثیر سطوح آبیاری

سطح اول و دوم آبیاری گردید به طوری که ارتفاع بوته در سطح اول و دوم نسبت به سطح سوم )آبیاری کامل( به ترتیب 

و  31داد ساقه در سطح اول و دوم آبیاری نسبت به سطح سوم )آبیاری کامل( به ترتیب درصد کاهش یافت. تع 41و  13

 .درصد کاهش یافت 33
 

ها از نظر عملکرد ماده خشک مشابه عملکرد علوفه تر بود. در مجموع ارقام سنتتیک و آذر و پاسخ ژنوتیپ گیری:نتیجه

ابیاری در تشخیص داده شدند و برای کشت در شرایط کمشرایط کم آبیاری اکوتیپ ورزقان مناسب ترین ارقام برای 

 دشت تبریز مناسب هستند.

 

 

 یونجهآبی، سنتتیک،  تنش ،آبیاری کامل، آذر :ی کلیدیهاواژه
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Abstract 

Background and Objective: The goal of study was to evaluate promising alfalfa cultivars for 

drought stress and identify the most tolerant and superior cultivars for drought stress. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as split plot based on randomized complete 

blocks design with three replications in the East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources 

Research and Education Center during three cropping seasons (2016-19). In the main plots, the 

irrigation factor was applied at three levels - at the first irrigation level only to the end of the first 

harvest, at the second level irrigation until the end of the second harvest, and at the third level 

irrigation until the end of the third harvest (complete irrigation). The second factor was six cultivars 

and alfalfa ecotypes. 

 

Results: The effect of irrigation levels was significant for all measured traits. The fresh and dry matter 

yields of the studied genotypes were affected by irrigation levels and decreased significantly. Water 

stress significantly reduced plant height at first and second levels of irrigation 23% and 17%, 

respectively. Water stress, also significantly reduced the number of stems at the first and second levels 

of irrigation 34% and 30%, respectively. 

 

Conclusion: The responses of genotypes for dry matter yield were similar as fresh forage yield. In 

conclusion, synthetic and Azar cultivars and Varzghan ecotype were the most suitable cultivars for 

deficit irrigation conditions and are suitable for cultivation in low irrigation conditions in Tabriz plain. 

 

Keywords: Alfalfa, Azar, Drought Stress, Full Irrigation, Synthetic 
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 مقدمه 

محیطی است  زایتنشعوامل ترین یکی از مهمخشکی 

انجوم و همکاران )کاهد رشد و عملکرد گیاهان میکه از 

، کمبود آب و دمای در مناطق نیمه خشک جهان. (1341

ترین عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی مهمباال 

ترین عوامل کاهش کم آبی از مهمهستند و در ایران نیز 

فرشادفر و همکاران ) دهنده رشد و عملکرد گیاهان است

کاهش آب در دسترس  .(1341، حسادی و همکاران 1343

باعث شده است تا تحقیقات روی نیاز آبی گیاهان زراعی 

بر عملکرد و کیفیت محصول مورد و تاثیر کمبود آب 

گیاهان . (1343اسنودن و همکاران )توجه قرار گیرد 

خشکی را وقتی که میزان آب در دسترس گیاهان کاهش 

یابد و یا میزان تبخیر و تعرق بسیار باال است، می

 کنند. احساس می

ای مهم در سرتاسر یونجه یکی از گیاهان علوفه

اسب منای با کیفیت بسیار علوفه ،یونجهگیاه جهان است. 

اند توکند و به تنهایی میبرای تمامی انواع دام تولید می

انرژی، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز 

 یارسازگ ،یونجهباال در  یکیتنوع ژنتها را تامین کند. دام

 ی،سرما، کم آب ید،شد یگرما یطشرا یرا برا یاهگ ینا

توران و ) داده است یشت افزاآفامقاومت به و  یشور

باال  یدتول یرویو ن یریانعطاف پذ ینا .(1341همکاران 

شناخته شدن آن به  یلدل ،زا و مطلوبتنش یطتحت شرا

در جهان  ،وجود یناست. با ا یاعلوفه یاهانعنوان ملکه گ

علوفه، مخصوصا در  یو تقاضا یدتول یزانم ینب یشکاف

 یعلوفه ا یاهانگ ینتراز مهم یونجهتابستان وجود دارد. 

 فیتیبا ک ییمشکل است که عملکرد باال ینجهت غلبه بر ا

در سطح  یشتریب یداریپا ینموده و داراید باال تول

م ارقاانتخاب  و (1343آال و همکاران ) مزرعه است

های مدیریتی جهت ترین روشمناسب، یکی از مهم

)آال و  رودافزایش عملکرد علوفه یونجه به شمار می

  (.1341زاده و همکاران ، غنی1343همکاران 

دو تن پروتئین در  حدودیونجه قادر است ساالنه 

هکتار تولید نماید و به علت نقش زیاد علوفه در تغذیه 

های موجب شده است که تحقیقات در زمینه ،هادام

ای داشته مختلف اصالحی یونجه، گسترش فوق العاده

ایران بطور منظم دچار خشکسالی های بزرگ بخش .باشد

ارقام یونجه سازگار  .و کاهش منابع آب آبیاری هستند

 هایبه این مناطق که بتواند تولیداتی تحت کاهش جیره

 د.آبیاری داشته باشد، به وضوح مورد نیاز هستن

نسبتا  زراعیهای در مقایسه با دیگر گونه یونجه،

اکافی با این حال، باران ن .متحمل به خشکی است

عالوه بر عملکرد  .محدودیت اصلی در تولید یونجه است

باالی علوفه، اقتصاد تولید یونجه نیز مستلزم آن است که 

وری بهبود بهره. علوفه دارای ارزش غذایی باال باشد

های با محدودیت آب، هدف اصلی یونجه در محیط

در اصالح جمعیت یونجه ممکن است  .اصالحگران است

های مفید به منظور فراوانی بیشتر از آلل های باجمعیت

 باسباق و) اصالح برای تحمل تنش خشکی معرفی شوند

یونجه به دالیل زیادی یک محصول . (1338همکاران 

مناسب برای آبیاری محدود است، از جمله اینکه در 

شرایط آبیاری کامل، مقدار زیادی آب در طول فصل رشد 

های آبیاری شیوهکند، بنابراین از طریق مصرف می

محدود، پتانسیل بسیاری برای صرفه جویی در آب 

های تحمل همچنین بدلیل دارا بودن مکانیسم د.وجود دار

تواند با آبیاری محدود مقابله های خشکی، میبه تنش

 ،دلیل سوم مناسب بودن یونجه برای آبیاری محدود .کند

حدود آبیاری متولید علوفه با کیفیت در شرایط  پتانسیل

تاحد زیادی کاهش عملکرد را با قیمت بدین ترتیب و است 

  .(1339لیندمایر و همکاران )د کنفروش باالتر جبران می

تقریبا به طور انحصاری  ،روش فعلی اصالح یونجه

بر اساس آن والدین  که فنوتیپی مکرر است با گزینش

سنتتیک بکار گرفته  ارقامانتخاب شده برای تولید 

  NuMex Bill Melyon رقم (.1341)لی و برومر  شوندمی

معرفی  1338یونجه که به عنوان یک رقم زراعی در سال 

شده است، برای کاشت و تولید علوفه در شرایط خشک 

 های و نیمه خشک مناسب است و طی انجام گزینش
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 فصول زراعی در سه سال آزمایشمیزان بارش در طی   -الف -1شكل 

 

 

 
 میانگین میزان دما در طی فصول زراعی در سه سال آزمایش  -ب -1شكل 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر

438۶ 8.1 4۶.1 14.۶ 11.4 19.4 11.1 41.1

4381 41.1 41.1 14.4 18.3 18.1 11.9 49.8

4389 8.8 41.۶ 13.۶ 11.1 11.1 13.1 49.9
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ای مکرر برای اصالح عملکرد علوفه در شرایط کم دوره

این رقم در شرایط آبیاری  .آبیاری تولید شده است

د نکمناسبی تولید میمطلوب و کم آبیاری نیز محصول 

بنابراین، با توجه به اهمیت این (. 1341)ری و همکاران 

های یونجه در شرایط گیاه، الزم است که ارقام و اکوتیپ

آب مورد مطالعه قرار  مناسب رطوبتی و همچنین کمبود

هایی که دارای تحمل ژنوتیپو بگیرند تا بتوان ارقام 

 نتایج .ی نمودانتخاب و معرف ،مناسب به خشکی هستند

مشکل این حلی برای تواند راهحاصل از این پژوهش می

 .نهاد نمایدپیش
 

 

 

 هامواد و روش
در مزرعه  4389لغایت  438۶این آزمایش از سااال 

ایساتگاه تحقیقاتی خساروشاه در دشت تبریز اجرا شد.   

، حداکثر مطلق 11در این دشت، متوسط دما در تابستان 

گراد در درجه ساااانتی  -1/11و حاداقال مطلق به    1/11

 113رساد. میانگین بارندگی سالیانه حدود  زمساتان می 

درصد  31و حداقل  18میلی متر، رطوبت نسابی حداکثر  

میلی متر  4133و میزان تبخیر و تعرق پتانسااایل حدود 

در سااال اساات. خالصااه آمار هواشااناساای محل اجرای 

از قبل  آزمایش در شاکل یک )الف و ب( ارایه شده است. 

انجام عملیات کاشت از خاک مزرعه اجرای پروژه نمونه 

بندی شاااد برداری شاااد که بافت خاک لوم شااانی طبقه 

 (.   4)جدول 

 

 ی آزمون تجزیه خاك محل اجرای آزمایشنتیجه  -1جدول 

هدایت 

الکتریکی 
)1-mS.(dCE 

pH 

درصد 

مواد خنثی 

شونده 
TNV 

کربن آلی 
(%)O.C 

ازت 

کل 
%T.N 

فسفر قابل 

جذب 

(ppm) 

پتاسیم 

قابل جذب 

(ppm) 

 رس سیلت شن

84/2 1/4 5/11 5/0 05/0 7/25 152 74% 18% 4% 

 

صورت اسپلیت پالت با طرح پایه ه بآزمایش 

در . های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شدبلوک

قرار داده آبیاری در سه سطح  های اصلی فاکتورکرت

چین اول تا پایان فقط آبیاری  آن، در سطح اول که شد

در سطح دوم فاکتور  .گرفتانجام برداشت علوفه، آبیاری 

 و درپذیرفت  آبیاری صورتتا پایان چین دوم آبیاری، 

تا پایان چین سوم آبیاری )آبیاری کامل( سطح سوم، 

 هیونجو اکوتیپ  فاکتور دوم شش رقمپذیرفت.  صورت

اکوتیپ ساتلو از منطقه شامل رقم اصالح شده آذر، 

 شاهد محلی، ه، اکوتیپ ورزقان، اکوتیپ هوراندخسروشا

 هایگیریبه منظور امکان اندازهبودند. سنتتیک رقم و 

های کوچک بذور در گلدانابتدا ها، منفرد در تک بوته

 ئلو در اوا یک ماه بعدکاشته شده و سپس پالستیکی 

ها فاصله بین بوته شدند. به مزرعه منقلاردیبهشت ماه 

به  متر بودسانتی 33و  13به ترتیب  در کرت هاو ردیف

پنج ردیف و در هر ردیف شش  کرتدر هر طوری که 

و در  متر بود 1/1× 1/4. ابعاد هر کرت قرار گرفتندبوته 

با توجه به بافت . بوته مستقر شد 33 هر کرتمجموع در 

مقدار آب ، دور آبیاری تعیین گردید. میزان بارش و خاک

در هر نوبت آبیاری ثابت در نظر گرفته شد و مدیریت 

 اساسبرای  و میزان آن آبیاری با دور آبیاری کنترل شد

با توجه به بافت خاک و شرایط اقلیم نیاز گیاه یونجه 

 (.4889)فرشی  منطقه تعیین شده بود

انجام و مقدار آن با استفاده  شلنگآبیاری از طریق 

و بدین  اینچ کنترل شد 1از یک دستگاه کنتور حجمی 

ترتیب در سطح اول، دوم و سوم به ترتیب تا پایان چین 

اول، دوم و سوم آبیاری صورت گرفت. سال اول به 
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در نظر گرفته شد و یادداشت  رعنوان سال استقرا

 گرفت.  برداری صفات از سال دوم به مدت دو سال انجام

ه برگ بوزن صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه، نسبت 

گیری خشک اندازهماده ساقه، عملکرد علوفه تر و وزن 

در  و آذینارتفاع ساقه از محل طوقه تا انتهای گل .شد

بوته تحت رقابت از هر کرت  41زمان برداشت در 

مد  مترگیری و سپس میانگین اعداد برحسب سانتیاندازه

بوته  41گرفت. تعداد ساقه در محل طوقه در  نظر قرار

تحت رقابت شمارش شد و میانگین آنها به عنوان تعداد 

تاریخ های برداشت در  ساقه در بوته در نظر گرفته شد.

؛ در سال 9/1، 3/۶، 11/1سه سال به ترتیب در سال اول 

 بود. 1/1و  11/1، 9/1و در سال سوم  49/1، 41/1دوم 

فات وزن برگ و ساقه، بعد از گیری صجهت اندازه

ها برداشت شد و های وسط کرتها، بوتهحذف حاشیه

گیری های برداشت شده اندازهصفات مورد نظر در بوته

، بعد از در هر چین جهت محاسبه میزان عملکرد شد.

عد از جدا کردن و ب انتخاببوته  41حذف اثر حاشیه 

ترازوی با دقت بالفاصله با استفاده از ها، ها و ساقهبرگ

برگ  نسبتگرم توزین گردید و بدین ترتیب نسبت  34/3

ها در پاکت های کاغذی به نیز برآورد شد. نمونهبه ساقه 

د در آون گرادرجه سانتی 13ساعت در دمای  19مدت 

ها با استفاده از ساعت نمونه 19قرار داده شد. بعد از 

گرم توزین و عملکرد ماده خشک  34/3ترازوی با دقت 

 . (1341فر و همکاران )بهنام بدست آمد

ی، برقراری مفروضات تجزیه آمار یهقبل از تجز

واریانس انجام و از آزمون بارتلت برای تعیین همگنی 

پس از و  آزمایش استفاده شد هایها در سالواریانس

تجزیه واریانس  سپسها، نان از همگنی واریانساطمی

برای انجام تجزیه  SPSS از نرم افزارمرکب انجام شد. 

استفاده از ها با  نیانگیم سهیشد. مقاواریانس انجام 

  انجام شد. درصد 1 احتمال در سطحدانکن  آزمون

 

 نتایج و بحث
 ارتفاع بوته

ین ارتفاع بنتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر 

های مورد بررسی به ترتیب در سطوح آبیاری و ژنوتیپ

وجود  داردرصد اختالف معنی 1سطح احتمال یک و 

دارد. همچنین اثر سال و اثر متقابل سال با سایر منابع 

  (.1تغییر به جز اثر متقابل سه گانه معنی دار بود )جدول

های آبیاری در بررسی تاثیر رژیم (1341) مقصودی

های مختلف، گزارش کرد که روی ارقام یونجه در چین

نتایج داری روی ارتفاع بوته دارد. خشکی تاثیر معنی

، (1344) مشابهی در یونجه توسط آرانجلو و همکاران

و  (1343) ، فاریسی و همکاران(1344) کانگ و همکاران

 گزارش شده است. (1341) کاستروالنا و همکاران

های مورد مامی ژنوتیپارتفاع بوته ت میانگین

  ۶1و  11، 19بررسی در سه سطح آبیاری به ترتیب 

دار ارتفاع متر بود. تنش آبی موجب کاهش معنیسانتی

بوته در سطح اول و دوم آبیاری گردید به طوری که 

ارتفاع بوته در سطح اول و دوم نسبت به سطح سوم 

 درصد کاهش یافت. 41و  13)آبیاری کامل( به ترتیب 

عالئم ظاهری خشکی در مرحله رشد،  رش شده استگزا

پژمردگی، کاهش ارتفاع بوته، تعداد برگ و تاخیر در 

 (.1341)سرور و همکاران  باشدتشکیل جوانه و گل می

ها در سه شرایط آبیاری تفاوت میانگین ارتفاع بوته 

دار بود و بیشترین در سطح احتمال پنج درصد معنی

متر سانتی  1۶میانگین ارتفاع متعلق به اکوتیپ ساتلو با 

نشان داد که کم آبی ارتفاع بوته را  (1331)سنگل بود. 

کاهش میزان را ترین عامل مهم ،دهد. این محققکاهش می

تز گیاه گزارش نمود. ارتفاع بوته در توزیع نور در فتوسن

است لذا،  داخل کانوپی و عملکرد گیاه  بسیار  موثر

تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد ماده خشک گیاه داشته می

 (.1344)اسمعیلیان  باشد

 

 نسبت برگ به ساقه

ها و نسبت برگ به ساقه بین سطوح آبیاری، ژنوتیپ

دار در سطح احتمال یک درصد ها اختالف معنیسال

نشان داد. اثرات متقابل سال با سطوح آبیاری و 

ها نیز برای این صفت در سطح احتمال یک درصد ژنوتیپ

(. با افزایش شدت تنش خشکی، 1معنی دار بود )جدول

صفت نسبت وزن برگ به ساقه در حالت تر افزایش 

ش شده است که با افزایش داری نشان داد. گزارمعنی
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)پتیت و  یابدخشکی نسبت وزن برگ به ساقه افزایش می

نشان دهنده این این نسبت، . افزایش (4881همکاران 

واقعیت است که با افزایش خشکی، رشد )وزن( ساقه به 

مراتب بیشتر از رشد )وزن( برگ تحت تاثیر قرار گرفته 

خشک برگ  و کاهش یافته است و لذا با وجود کاهش وزن

و ساقه، نسبت برگ به ساقه افزایش می یابد. به عبارت 

دیگر، در گیاهان تحت تنش، وزن ساقه نسبت به وزن 

نیز  (4881) ها بیشتر کاهش می یابد. سعید و النادیبرگ

. بخش اعظم افزایش اندکردهگزارش نتیجه مشابهی 

 ها استنسبت برگ به ساقه مربوط به عدم توسعه ساقه

)شفر و  موجب افزایش کیفیت علوفه خواهد شد که خود

  (. 1333همکاران 

 

 در بوته تعداد ساقه

اثر سطوح آبیاری، ژنوتیپ، سال و همچنین اثرات 

متقابل سال با ژنوتیپ سطوح آبیاری و ژنوتیپ برای این 

(. 1دار شد )جدولصفت در سطح احتمال یک درصد معنی

مورد بررسی در های میانگین تعداد ساقه تمامی ژنوتیپ

عدد بود. تنش  11و  41، 4۶سه سطح آبیاری به ترتیب 

دار تعداد ساقه در سطح اول و آبی موجب کاهش معنی

دوم آبیاری گردید به طوری که تعداد ساقه در سطح اول 

 31و دوم نسبت به سطح سوم )آبیاری کامل( به ترتیب 

(. میانگین تعداد ساقه 1درصد کاهش یافت )شکل  33و 

داری با یکدیگر ر سطح اول و دوم آبیاری اختالف معنید

نشان دادند ولی هر دو با سطح سوم آبیاری، اختالف 

دار در سطح احتمال یک درصد نشان دادند. معنی

نیز کاهش رشد ساقه در اثر تنش  (1331) باکستون

در خصوص  یخشکی را گزارش کرده است. گزارشات

رطوبت خاک، تعداد یونجه نشان داده است که با کاهش 

ساقه در گیاه، ارتفاع بوته، وزن ریشه و وزن بخش 

 . سادات اسیالن و حاجیلویابدهوایی گیاه کاهش می

گزارش کردند که اثر تنش خشکی روی تعداد ( 1343)

دار است و با افزایش ساقه در واحد سطح بسیار معنی

. شودتنش کم آبی از تعداد ساقه در مترمربع کاسته می

های یونجه ش در تعداد ساقه احتماال یکی از استراتژیکاه

شود و بدین برای کاهش سطح تعرق کننده محسوب می

فر و )بهنام طریق گیاه تلفات خشکی را کم می کند

 (. 1341همکاران 
 

 هایگیری شده در ژنوتیپاندازه و عملكرد خالصه تجزیه واریانس مرکب صفات مورفولوژیكی -2جدول 

 یونجه در سطوح مختلف آبیاری

 منابع تغییر

درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 نسبت برگ به ساقه خشک مادهعملکرد  عملکرد علوفه تر تعداد ساقه ارتفاع بوته

 1 1/1134 1/4۶1 3/4۶114 3/1111 3۶/3 (R)بلوک 

 1 **9/۶۶1۶1 **9/143 **1/498181 **4/11181 **11/4 (I)سطوح آبیاری 

 a 1 4/3111 ۶/314 9/43111 3/1111 31/3خطای 

 1 *4/3191 **3/413۶ **1/11۶13 **4/1934 **91/1 (G)ژنوتیپ 

G*I 43 9/19۶ 1/441 ۶/4991 9/111 3۶/3 

 b 33 8/813 1/391 4/۶118 1/4414 41/3خطای 

 4 **3/31183 **8/431311 **1/831384 **8/41۶319 **۶4/48 (Y)سال 

Y*R 1 *1/4183 1/44۶ 1/1۶۶۶ 3/813 49/3 

Y*I 1 **3/31383 **4/1933 **3/13۶191 **8/411۶1 **89/3 

Y*G 1 **1/4114 **4/۶33 ۶/1313 9/3۶9 **۶1/4 

Y*I*G 43 1/393 3/۶9 8/394۶ 1/133 11/3 

 c 31 4/188 1/19 1/1193 9/141 41/3خطای 

 1/9 1/43 1/41 1/41 3/49 ضریب تغییرات )%(

  باشد.درصد می 4و  1 دار در سطح احتمالیمعن بیترت به* و ** 
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 اده خشکم و عملكرد علوفه

اثر سطوح آبیاری، ژنوتیپ، سال و اثر متقابل سال 

ر د عملکرد علوفه تر و ماده خشکبا سطوح آبیاری برای 

افشار  .(1)جدول دار شدسطح احتمال یک درصد معنی

رقم یونجه را تحت شرایط نرمال و کم  1 (1338) منش

داری را بین ارقام اختالف معنیآبی بررسی نمود. او 

مورد مطالعه از نظر عملکرد تر علوفه، عملکرد خشک 

علوفه، طول ساقه، تعداد ساقه در واحد سطح، شاخص 

زاده غنینمود. گزارش گره و تعداد سطح برگ، طول میان

آزمایشی روی ارقام مختلف یونجه  (1341) و همکاران

انجام دادند، این محققین گزارش نمودند که بین ارقام 

مختلف یونجه از نظر وزن خشک برگ، شاخص سطح 

برگ و عملکرد تر و خشک علوفه اختالف معنی داری 

 وجود دارد.

های ژنوتیپخشک ماده عملکرد علوفه تر و 

مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر 

ی دارها به طور معنیسطوح آبیاری قرار گرفت و ژنوتیپ

های کاهش عملکرد نشان دادند و میزان کاهش در ژنوتیپ

از نظر ترتیب برتری میانگین مورد بررسی متفاوت بود. 

های مورد بررسی در میانگین عملکرد علوفه تر ژنوتیپ

سطح آبیاری، به ترتیب رقم سنتتیک، اکوتیپ ورزقان،  سه

 .(3)جدول  ها قرار گرفتندرقم آذر و سپس سایر اکوتیپ

 
 های مورد بررسی یونجه در سطوح مختلف آبیاری( ژنوتیپبوته/گرممیانگین عملكرد علوفه تر) -3جدول 

 چین 3مجموع  چین سوم چین دوم چین اول نام رقم آبیاری
 

 تا پایان چین اول

 3/131 ۶/11 3/11 ۶/431 سنتتیک
ab 

 1/489 3/13 3/1۶ 9/414 آذر
ab 

 3/499 8/43 3/۶4 3/44۶ شاهد محلی
b 

 b 9/499 4/41 3/19 9/419 اهر -هوراند

 ab 1/131 1/19 8/۶1 1/439 ورزقان

 b ۶/499 ۶/41 3/33 3/449 ساتلو

 دومتا پایان چین 

 a 4/313 4/31 3/431 8/414 سنتتیک

 b 4/333 3/48 9/433 8/41۶ آذر

 c 1/111 1/48 1/443 4/411 شاهد محلی

 c 3/1۶4 1/49 1/434 3/414 اهر -هوراند

 b 3/339 1/34 4/431 1/411 ورزقان

 b 8/334 1/11 1/431 8/414 ساتلو

 تا پایان چین سوم

 a ۶/311 9/31 4/419 ۶/491 سنتتیک

 ab 1/314 9/۶8 9/441 8/4۶3 آذر

 bc 1/343 1/۶1 3/441 1/431 شاهد محلی

 b 4/311 3/۶1 1/44۶ 3/413 اهر -هوراند

 ab 8/314 ۶/۶4 8/414 1/4۶9 ورزقان

 c 1/341 1/۶3 1/419 1/411 ساتلو

 سطح آبیارین سه میانگی

 a 3/334 1/14 4/433 1/41۶ سنتتیک

 ab 3/193 1/3۶ ۶/431 1/411 آذر

 b ۶/119 1/34 3/8۶ 4/434 شاهد محلی

 b 3/111 9/33 ۶/99 9/431 اهر -هوراند

 a 1/181 1/13 3/431 ۶/41۶ ورزقان

 ab 1/1۶8 1/31 1/431 1/419 ساتلو

               باشد.درصد می 1 احتمال سطحدر دانکن  بر اساس آزموندار نشانگر عدم تفاوت معنی، )مجموع سه چین( با حروف مشابه درستون یهانیانگیم
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عملکرد علوفه تر شش ژنوتیپ مورد بررسی در تیمار 

، 44۶، 414.9، 431.۶آبیاری تا پایان چین اول به ترتیب 

گرم/بوته بود که بیشترین مقدار  449و  439.1، 419.1

رقم سنتتیک بود که هر دو متعلق به اکوتیپ ورزقان و 

در یک گروه آماری مستقل قرار گرفتند. در همین تیمار 

اکوتیپ ورزقان، شاهد محلی و رقم آذر در چین دوم 

عملکرد بهتری نشان دادند و در چین سوم بیشترین 

عملکرد متعلق به اکوتیپ ورزقان، ارقام سنتتیک و آذر 

ن اول، بود. در مجموع در تیمار آبیاری تا پایان چی

اکوتیپ ورزقان و ارقام سنتتیک و آذر عملکرد علوفه 

 (.1بهتری نشان دادند )شکل 

 

 
 های مورد بررسی در سه چین در شرایط آبیاری تا پایان چین اولژنوتیپ)بوته/گرم(  عملكرد علوفه تر -2شكل 

 
اول تیمار آبیاری تا پایان چین دوم، در چین 

بیشترین عملکرد علوفه تر متعلق به رقم سنتتیک بود و 

ها قرار گرفتند. در چین سپس رقم آذر و سایر اکوتیپ

های شاهد محلی و دوم این تیمار آبیاری، به جز اکوتیپ

اهر سایرین در یک گروه قرار گرفتند و در چین -هوراند

سوم نیز برتری متعلق به رقم سنتتیک و سپس اکوتیپ 

ورزقان بود. در مجموع در این تیمار آبیاری، بیشترین 

عملکرد علوفه تر متعلق به رقم سنتتیک بود و رقم آذر و 

 رار گرفتندهای ورزقان و ساتلو در گروه بعدی قاکوتیپ

 (.3)شکل 

تیمار آبیاری تا پایان چین سوم در واقع معرف 

آبیاری به صورت نرمال بود. در این تیمار آبیاری، در 

چین اول بیشترین مقدار عملکرد علوفه تر را رقم سنتتیک 

نشان داد و سپس اکوتیپ ورزقان و رقم آذر عملکرد 

پ وتیبیشتری را نشان دادند. عملکرد چین دوم هر سه ژن

مورد بررسی اختالف کمتری نشان داد و اختالف در 

چین سوم نیز مشابه چین دوم این تیمار بود. در مجموع 

این تیمار، برتری تولید علوفه تر متعلق به رقم سنتتیک و 

 (.1سپس رقم آذر و اکوتیپ ورزقان بود )شکل 
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 های مورد بررسی در سه چین در شرایط آبیاری تا پایان چین دومژنوتیپ)بوته/گرم( تر  عملكرد علوفه -3شكل 

 

 
 های مورد بررسی در سه چین در شرایط آبیاری تا پایان چین سومژنوتیپ)بوته/گرم(  عمكرد علوفه تر -4شكل 

 

ر و ت دار عملکرد علوفهبا توجه به همبستگی بسیار معنی

ها و ارقام در تیمارهای مختلف خشک، رفتار اکوتیپماده 

خشک، مشابه نتایج مربوط  مادهآبیاری از نظر عملکرد 

به عملکرد علوفه تر بود. در تیمار آبیاری تا پایان چین 
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اول، رقم سنتتیک و سپس اکوتیپ ورزقان بیشترین 

عملکرد را در چین اول نشان دادند و رقم آذر و اکوتیپ 

اتلو در مرحله بعدی قرار گرفتند. در چین دوم این س

تیمار آبیاری، رقم آذر خود را بهتر نشان داد و مجددا در 

چین سوم برتری از آن رقم سنتتیک و اکوتیپ ورزقان 

(. در مجموع این تیمار، رقم سنتتیک و اکوتیپ 1بود )شکل 

گرم/ بوته  19/ 44و  3۶/18ورزقان به ترتیب با تولید 

ماده خشک در یک گروه آماری مستقل قرار گرفتند و 

(. فاریسی و 3پس از آن رقم آذر قرار گرفت )جدول 

گزارش کردند که خشکی موجب افت  (1343) همکاران

 ۶3درصدی ماده خشک در ارقام مقاوم و کاهش  4۶.31

 درصدی در ارقام حساس یونجه شد.

 

 
 های مورد بررسی در سه چین در شرایط آبیاری تا پایان چین اولژنوتیپ )بوته/گرم( خشک مادهعملكرد  -۵شكل 

 

خشک در تیمار آبیاری تا ماده از نظر عملکرد 

پایان چین دوم، در چین اول ارقام سنتتیک و آذر بهتر 

ظاهر شدند و بیشترین عملکرد ماده خشک )گرم/بوت( را 

نشان دادند در چین دوم برتری از نظر این صفت متعلق 

به اکوتیپ ورزقان و سپس ارقام سنتتیک و آذر بود و 

ورزقان و  در نهایت در چین سوم این تیمار، اکوتیپ

سپس ارقام آذر و سنتتیک بهتر بودند. در مجموع این 

تیمار، ارقام سنتتیک، آذر و اکوتیپ ورزقان به عنوان 

های برتر در یک گروه آماری مستقل قرار گرفتند ژنوتیپ

های دیگر در مراتب بعدی قرار گرفتند ) شکل و ژنوتیپ

۶.) 
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 های مورد بررسی در سه چین در شرایط آبیاری تا پایان چین دومژنوتیپ)بوته/گرم(  خشکماده عملكرد  -۶شكل 

 

در تیمار آبیاری تا پایان چین سوم، رقم سنتتیک به 

عنوان ژنوتیپ برتر از نظر عملکرد ماده خشک بود و رقم 

ز آن قرار گرفتند. در چین آذر و اکوتیپ ورزقان بعد ا

دوم عملکرد ماده خشک هر سه ژنوتیپ مشابه بود و در 

ها بیشتر نمایان شد و در چین سوم اختالف ژنوتیپ

گرم/بوته ماده  1۶/411مجموع رقم سنتتیک با تولید 

ای هبرترین ژنوتیپ در این تیمار بود و ژنوتیپ ،خشک

 11/441و  13/441آذر و ورزقان به ترتیب با تولید 

گرم/بوته ماده خشک در گروه دیگر قرار گرفتند )شکل 

1.) 

از نظر ترتیب برتری میانگین عملکرد ماده خشک      

های مورد بررسی در میانگین سه سطح آبیاری، ژنوتیپ

وفه تر به ترتیب رقم سنتتیک، اکوتیپ همانند عملکرد عل

 ها قرار گرفتند.ورزقان، رقم آذر و سپس سایر اکوتیپ

به طور میانگین میزان تولید علوفه تر و خشک در تیمار 

و  14آبیاری تا چین اول نسبت به آبیاری کامل به ترتیب 

(. در شرایط آبیاری تا 1درصد کاهش یافت )جدول  31

درصد بود.  41و  43ه ترتیب چین دوم، میزان کاهش ب

ارقام سنتتیک و آذر بیشترین کاهش عملکرد علوفه تر را 

در شرایط آبیاری تا چین اول نشان دادند و کمترین 

کاهش متعلق به اکوتیپ ورزقان بود. بیشترین کاهش 

عملکرد علوفه تر و ماده خشک در شرایط تنش آبی نسبت 

 آذر و اکوتیپ به آبیاری کامل مربوط به ارقام سنتتیک،

های ساتلو و هوراند بود و کمترین کاهش را اکوتیپ

  ورزقان نشان دادند.

که در  ندمشاهده کرد (1341) و همکاران کاستروالنا      

های خفیف، وزن خشک اندام هوایی یونجه افزایش تنش

یافت، سپس با افزایش شدت تنش کم آبی در ارقام مورد 

مطالعه، شروع به کاهش نمود. تنش اسمزی باعث کاهش 

آماس سلولی شده و بنابراین فرایندهای وابسته به آماس 

سلولی نظیر توسعه و طویل شدن سلولی، حساس ترین 

به تنش خشکی محسوب  ویژگی های فیزیولوژیکی

شوند که از مهم ترین عوامل افت ماده خشک در می

   (.1338)فاروق و همکاران  تشرایط تنش اس

کاهش  ،نشان دادند که کم آبی (1349) لیو و همکاران

شود ولی داری را در عملکرد علوفه یونجه باعث میمعنی
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میزان کاهش در عملکرد علوفه یونجه در ارقام مختلف 

در ( 1349) و همکارانمتفاوت بود. کاتیک  یونجه

رقم یونجه را در شرایط تنش خشکی و عدم  1 ،آزمایشی

 علوفه خشک تنش خشکی مقایسه کردند و کاهش عملکرد

 41.1چین( در تیمار شاهد به  1تن )در مجموع  13را از 

 تن در هکتار در تیمار تنش خشکی گزارش کردند. 

 

 

 
 های یونجه مورد بررسی در سه چین در شرایط آبیاری تا پایان چین سومژنوتیپ)بوته/گرم( خشک  ماده عملكرد  -۷شكل 

  
 های یونجه در تیمارهای آبیاری نسبت به آبیاری کاملدرصد کاهش میزان تولید علوفه تر و خشک ژنوتیپ -4جدول  

 رقم

 آبیاری تا چین دوم نسبت به آبیاری کامل آبیاری تا چین اول نسبت به آبیاری کامل

 رتبه علوفه تر رتبه ماده خشک رتبه علوفه تر
ماده 

 خشک
 رتبه

 1/1 49 1 41 1 3۶ 1 11 سنتتیک

 3 41 1 41 1/1 38 1 11 آذر

 1 41 1/1 41 1/1 38 1 13 شاهد محلی

 1/1 49 ۶ 48 1/1 33 1/3 14 اهر -هوراند

 1 41 1/1 41 1/1 33 4 31 ورزقان

 4 ۶ 4 1 4 11 1/3 14 ساتلو

  41    31  14 میانگین

 
با بررسی مقاومت  (1341) بهنام فر و همکاران

به خشکی در ارقام یونجه گزارش کردند که در کلیه ارقام 

مورد بررسی، باالترین میزان عملکرد علوفه تر و خشک 

 93در تیمار آبیاری کامل تولید شد و در آبیاری پس از 

درصد تخلیه رطوبتی خاک، تولید علوفه تر و خشک به 

لت کاهش ع (1333) شدت نقصان یافت. کاتیک و همکاران

۶3 ۵۸ ۵۵ ۵1 ۵۸
42

4۰
4۰

3۷
33

4۰

34

2۰
1۸

1۵
1۸

1۹

1۸

۰

2۰

4۰

۶۰

۸۰

1۰۰

12۰

14۰

سنتتیک آذر شاهد محلی هوراند ورزقان ساتلو

گرم/بوته

چین اول چین دوم چین سوم



 9011/ سال 4شماره  03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                فر، مرادیانمنیری                  464

 

های کم آبی مربوط به عملکرد علوفه یونجه را در تنش

کاهش تعداد ساقه در گیاه، ارتفاع ساقه و همچنین کاهش 

ها و کاهش تثبیت میزان فتوسنتز، بسته شدن روزنه

 نیتروژن اعالم کردند. 

 

 گیری کلینتیجه

دار ارتفاع بوته گردید تنش آبی موجب کاهش معنی

تیمار آبیاری تا پایان چین اول و دوم به طوری که در 

 41و  13نسبت به سطح سوم )آبیاری کامل( به ترتیب 

تنش آبی موجب با افزایش شدت درصد کاهش یافت. 

دار تعداد ساقه در سطح اول و دوم آبیاری کاهش معنی

گردید به طوری که تعداد ساقه در سطح اول و دوم نسبت 

درصد  33و  31یب به سطح سوم )آبیاری کامل( به ترت

 کاهش یافت.

های مورد عملکرد علوفه تر و خشک ژنوتیپ

 در مجموعتحت تاثیر سطوح آبیاری قرار گرفت. بررسی 

در تیمار آبیاری تا پایان چین اول، اکوتیپ ورزقان و 

 .ارقام سنتتیک و آذر عملکرد علوفه بیشتری تولید کردند

عملکرد  در تیمار آبیاری تا پایان چین دوم، بیشترین

علوفه تر متعلق به رقم سنتتیک بود و رقم آذر و 

 .های ورزقان و ساتلو در گروه بعدی قرار گرفتنداکوتیپ

تیمار آبیاری تا پایان چین سوم در واقع معرف آبیاری 

به صورت نرمال بود. در این تیمار آبیاری، در چین اول 

د ابیشترین مقدار عملکرد علوفه تر را رقم سنتتیک نشان د

و سپس اکوتیپ ورزقان و رقم آذر عملکرد بیشتری را 

نشان دادند. در مجموع برتری تولید علوفه تر متعلق به 

 .رقم سنتتیک و سپس رقم آذر و اکوتیپ ورزقان بود

ها و ارقام در تیمارهای مختلف آبیاری از رفتار اکوتیپ

خشک، مشابه نتایج مربوط به عملکرد ماده نظر عملکرد 

در مجموع ارقام سنتتیک و آذر  و اکوتیپ  بود. علوفه تر

ترین ارقام برای شرایط کم آبیاری ورزقان مناسب

 تشخیص داده شدند.
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