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قايسه عملكرد پنج رقم يونجه در شرايط شورم

����1 محمد هادي ميرزاپور و رضا وكيل،محمد زمانيان

چكيده
 هكتار از اراضي كشاورزي استان قم اختصاص به كشت يونجه دارد و از طرفي حدود 7200با توجه به اينكه حدود 

ناسب از جمله بكار گيري ارقام متحمل به  درصد از اين اراضي با مشكل شوري مواجه هستند، اعمال مديريت م60

به منظور دستيابي به . شوري در اين اراضي جهت دستيابي به بهترين شرايط توليد محصول ضروري به نظر مي رسد

مناسب ترين رقم يونجه از لحاظ عملكرد علوفه در اراضي شور، اين پژوهش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي 

 و 5/10 و 7، 5م يونجه در سه مزرعه از اراضي شور بخش قمرود استان قم با شوري هاي آب با سه تكرار و پنج رق

.مدت سه سال اجرا گرديدبراي )  سانتي متر0-25عمق ( دسي زيمنس بر متر 4/13 و 2/9، 4/7شوري هاي خاك 

 و كيفي علوفه و صفات نتايج اين پژوهش نشان داد كه در شوري هاي متفاوت بين ارقام يونجه از نظر عملكرد كمي

به طوري كه با افزايش شوري ميزان عملكرد كمي علوفه و صفات مورفولوژيكي . مورفولوژيكي تفاوت وجود دارد

در . نتايج تجزيه مركب هر مزرعه نشان داد كه اثر سال براي صفات مورد بررسي معني دار است. كاهش مي يابد

 تن در هكتار علوفه خشك و در مزرعه 06/17 تن علوفه تر و 78/57 با ميانگين 1379مزرعه كاشي پور، سال 

 تن در هكتار علوفه خشك 04/15 تن علوفه تر و 06/43 با 1380 تن علوفه تر و سال 25/44 با 1379عابديني، سال 

قام مورد با توجه به مقايسه ميانگين ها مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه از بين ار. بيشترين عملكرد را دارا بودند

 و 18/44، ارقام برتر بودند به طوري كه در مزرعه كاشي پور يونجه يزدي با ومطالعه يونجه هاي يزدي و همداني جز

 تن و يونجه 65/11 و 02/36 تن و در مزرعه عابديني يونجه بمي با 93/12 و 95/43 تن و يونجه همداني با 13

بيشترين عملكرد علوفه تر و خشك را توليد نمودند و مي توان از  تن در هكتار به ترتيب 13/12 و 87/35همداني با 

از نظر صفات مورفولوژيكي در مزرعه كاشي پور، از نظر ارتفاع . آنها به عنوان ارقام مناسب براي منطقه قم نام برد

ناني، از نظر تعداد بوته، تعداد گره و فاصله ميانگره يونجه رهناني و در مزرعه عابديني از نظر ارتفاع بوته يونجه ره

گره يونجه سي ريور و از نظر فاصله ميانگره يونجه همداني جزء ارقام برتر بودند ولي تفاوت معني داري بين ارقام 

.مشاهده نگرديد

. يونجه، عملكرد علوفه تر و خشك، شوري و صفات مورفولوژيكي:واژه هاي كليدي 

مقدمه
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گزارش كرد كه در ) 1378(خوش خلق سيما 
 درصد از كل اراضي قابل كشت شور بوده 15ايران حدود 

اًبه طوري كه توليد گياهان زراعي و توليدات دامي را شديد
گزارش داد كه ) 1373(همچنين وكيل . محدود مي نمايد

 هكتار به كشت يونجه اختصاص 7200در استان قم حدود 
 درصد از اين اراضي با مشكل شوري 60دارد كه حدود 

 لذا معرفي گياهان متحمل به شوري، .ندمواجه هست
مديريت مناسب خاك ها و گياهان بهترين گزينش جهت 

 و  Bloom.افزايش توليد علوفه در اراضي شور مي باشد
Epstein) 1984(،Rawson  و  Munns)1984(،Greenway و 

Osmond) 1972 ( گزارش دادند كه گياهان زراعي در
الالتي در فعاليت محيط هاي شور با كاهش رشد و اخت
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 شامل تنفس و فتوسنتز، فعاليت هاي متابوليكي كه عمدتاً
آنزيم ها و عدم تعادل در عناصر غذايي جذب شده است، 

اعالم ) Munng) 1980 وGreenway. مواجه مي گردند
نمودند عليرغم اين كه تأثير شوري بر رشد و متابوليسم 

ه است، گياهان به طور وسيعي مورد مطالعه قرار گرفت
معذالك دو ديدگاه در مورد تأثير شوري بر گياهان وجود 

، و)1971(Rawlins و Hoffman،)Levitt)1980.دارد
Flowers خسارت شوري بر گياهان را ) 1977( و همكاران

ناشي از كاهش پتانسيل آب خاك در اثر تجمع امالح و 
ايجاد خشكي فيزيولوژيكي در محيط ريشه دانسته ولي 

Redman،)1974 ( سميت يون ها را عامل خسارت شوري
 به طور كلي به نظر مي رسد كه اثر توأم اين دو .مي دانند

. عامل پيچيده تر از اثرات هر يك از آنها به تنهايي باشد
همچنين تحمل گياه به شوري ممكن است بر اساس ادامه 
حيات در شرايط افزايش شوري بررسي شود در اين حالت 

ه شوري قدرت مقاومت گياه در مقابل از بين درجه تحمل ب
رفتن است، همچنين ممكن است تحمل به شوري با 
ظرفيت توليد محصول آن گياه در يك سطح معين شوري 

 براي استفاده از اين روش تعدادي از .اندازه گيري شود
واريته هاي گياه تحت شرايط يكسان از شوري، كشت

 محصول را توليدمي شوند و واريته هايي كه بيشترين
. مي كنند به عنوان متحمل ترين واريته انتخاب مي شوند

تحقيقات ) 1371(و حق نيا ) 1366(سجادي در اين راستا
زيادي بر روي گياهان مختلف از جمله يونجه كه از نظر 
تحمل به شوري در گروه نيمه متحمل قرار دارد، انجام داده 

آستانه تحمل به گزارش كرد كه حد ) 1371(حق نيا . اند
 است و به ازاي افزايش هر واحد dS/m 12شوري يونجه 

 درصد عملكرد كاهش 3/7، حدود )دسي زيمنس بر متر(
نشان داد كه كلريد سديم براي ) Redman) 1974. مي يابد

جوانه زني يونجه سميت دارد و در بين واريته هاي يونجه 
رور از لحاظ تحمل به سميت و فشار اسمزي حاصل از كل

در ) Redman) 1974. سديم تفاوت هايي وجود دارد
مطالعه اي كه بر روي سه رقم يونجه انجام داد، گزارش 
كرد كه با كاهش پتانسيل اسمزي، جوانه زني ارقام مختلف 

و Mckimmie .يونجه به طور يكساني كاهش نمي يابد
Dobrenz)1987 ( در بررسي هايي كه جهت انتخاب ارقام

ري در مرحله جوانه زني يونجه انجام گرفت، مقاوم به شو
نشان دادند كه مرحله استقرار گياه نسبت به ساير مراحل 
حساس تر مي باشد، همچنين تحقيقات آنها نشان داد كه 
در بين توده هاي يونجه و يا حتي داخل يك توده،

هاشمي . اختالف هايي از نظر تحمل به شوري وجود دارد
حمل به شوري ارقام رنجر، از بررسي ت) 1373(جزي

رهناني، مؤپا، همداني و يزدي گزارش كرد كه سرعت و 

درصد سبز شدن بذور تحت تأثير پتانسيل محيط كشت 
است به طوري كه ارقام رنجر و همداني به عنوان ارقام 
متحمل و مؤپا به عنوان رقم حساس نسبت به شوري 

ري از بررسي تحمل به شو) 1372(رحماني. معرفي شدند
توده هاي يونجه، عالوه بر معرفي ارقام و تعدادي ارقام و

توده هاي متحمل گزارش داد كه مرحله رشد رويشي، 
گوياترين مرحله رشد جهت بررسي وضعيت تحمل گياه 

 در اين تحقيق توده هاي بمي، يزدي، رهناني، .مي باشد
همداني، قره يونجه، كايساري، مؤپا، رنجر، رزيستادو، 

 مورد مقايسه قرار WL 310 , WL 312،ونيردزرت، پاي
گرفتند و در نهايت توده رهناني متحمل ترين و رقم 

و حساس ترين ارقام و توده ها نسبت به شوري رزيستاد
از بررسي اثر شوري بر ) 1377(عسگريان. معرفي شدند

جوانه زني بذور گونه هاي مختلف يونجه يك ساله 
غلظت نمك، درصد گزارش نمود كه با افزايش ميزان 

جوانه هاي غير عادي افزايش پيدا مي كند كه اين افزايش 
امين پور و آقايي. در گونه هاي مختلف متفاوت است

از بررسي اثرات تنش شوري در مرحله جوانه زني ) 1377(
ارقام يونجه گزارش كردند كه با افزايش شوري سرعت و 

كاهش درصد جوانه زني و نيز طول ريشه چه و ساقه چه 
مي يابد به طوري كه رقم بمي و مؤپا به ترتيب بيشترين و 
كمترين درصد جوانه زني را نسبت به شاهد داشتند در 
حاليكه وزن خشك گياهچه ارقام در پتانسيل هاي مختلف 

Fشوري اندكي افزايش يافت اما اين اختالف توسط آزمون
همچنين طول ريشه چه بيشتر از ساقه . معني دار نگرديد

طول ريشه چه رقم بمي . چه تحت تأثير شوري قرار گرفت
در پتانسيل هاي مختلف نسبت به طول ريشه چه رقم مؤپا 

اما رقم رهناني در اين مورد با دو رقم ديگر . بيشتر بود
 تفاوت هاي طول ساقه اختالف معني دار ي نداشت، ضمناً

بين . چه ارقام در پتانسيل هاي مختلف معني دار نگرديد
 خشك گياهچه ارقام در هر يك از پتانسيل هاي وزن

شوري اختالف آماري مشاهده نشد و تنها در رقم مؤپا در 
 مگاپاسگال نسبت به دو رقم ديگر كاهش - 0 /6پتانسيل 

در مجموع با بررسي صفات فوق، مرحله . معني دار داشت
 شوري هاي جوانه زني رقم بمي در شرايط شور خصوصاً

بهتر از دو رقم )  مگاپاسگال–0 /4حدود(كم تا متوسط 
مي رسد رقم مؤپا براي شرايط ديگر انجام گرديد و به نظر

) Cherney)1999 و Volence.شوري مطلوب نباشد
گزارش كردند كه صفات مورفولوژيكي مثل ارتفاع بوته، 
تعداد گره و فاصله ميانگره ها در ساقه بسته به رقم، طول 

 اين مجموعه صفات با عملكرد روز و تراكم بوته دارد و
علوفه همبستگي مثبت دارند و هر عامل محيطي از جمله 
تنش شوري و خشكي باعث كاهش ارتفاع و در نتيجه 
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در نهايت كاهش عملكرد تعداد گره و فاصله ميانگره و
.علوفه مي گردد

مهمترين هدف از اجراي اين پژوهش تعيين متحمل ترين 
 منطقه از نظر عملكرد علوفه و ارقام يونجه در مزارع شور

.معرفي آنها به كشاورزان مي باشد 

مواد و روش ها
 در سه 1377-80اين پژوهش در سال هاي 

مزرعه از اراضي شور بخش قمرود استان قم با شوري هاي 
4/13 و 2/9، 4/7 و شوري هاي خاك 5/10 و 7، 5آب 

6/6 و 8، 6و )  سانتي متر0-25عمق (دسي زيمنس بر متر 
به ترتيب در )  سانتي متر25-50عمق(دسي زيمنس بر متر 

مزارع كاشي پور، عابديني و فرخزاد، با موقعيت طول 
 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 53 درجه و 50جغرافيايي 

 متري از سطح 928 دقيقه شمالي و ارتفاع 38 درجه و 34
دريا، در خاك هايي با بافت رسي لومي، شني لومي و رسي 

. اجرا گرديد6/7 حدود pHو لومي 
عمليات تهيه زمين شامل شخم عميق، دو بار 
زدن ديسك، عمليات ماله كشي و تسطيح و كرت بندي مي 

آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با . باشد
شامل يونجه همداني، بمي، يزدي، (سه تكرار و پنج تيمار

علت كمبود بذر البته به . به اجرا درآمد) رهناني و سي ريور
 به يونجه سي ريور و عدم دستيابي به موقع به آن، ناچاراً

. جاي آن در مزرعه كاشي پور از رقم بغدادي استفاده شد
 متر و متشكل از چهار رديف كاشت با 2×2ابعاد هر كرت 

عمليات كاشت در مهر ماه سال .  سانتي متر بود50فاصله 
م و بالفاصله  با دست و به طريق خشكه كاري انجا1377

ميزان بذر مصرفي . آبياري به صورت كرتي به عمل آمد
.  كيلوگرم در هكتار بود30پس از تعيين قوه ناميه بر مبناي 

قبل از كاشت از هر كرت آزمايشي نمونه خاك تهيه و پاره 
اي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك نظير مقادير 

 و pH، يكيتركازت، فسفر، پتاسيم، مواد آلي، هدايت ال
ميزان مصرف كودهاي ). 1جدول (بافت خاك تعيين شدند 

شيميايي نيتروژن، فسفر و پتاس نيز مطابق توصيه هاي 
كودي آزمايشگاه خاك و آب در منطقه و به طور يكسان 

200به دين صورت كه ميزان . در بين تيمارها اعمال شد
 كيلوگرم سولفات 100كيلوگرم سوپر فسفات تريپل، 

100 كيلوگرم اوره در هكتار قبل از كاشت و 50 و پتاسيم
كيلوگرم در هكتار اوره به عنوان كود سرك يك چين در 

پس از اين كه مزرعه سبز شد عمليات . ميان مصرف گرديد
داشت و استقرار گياه تا اسفند انجام شد و نمونه برداري در 
. اوايل بهار سال بعد به هنگام رشد بهاره صورت گرفت

. ي هرز در چندين نوبت و با دست وجين گرديدعلف ها
در اوايل بهار به منظور مبارزه با آفت سرخرطومي برگ 

مطابق مرسوم از چرانيدن مزرعه (Hypera postica)يونجه 
 = 5/10(در مزرعه فرخزاد . توسط گوسفند استفاده شد

ECiw 4/13وECe =( به علت شوري زياد از حد آب و 
وانستند جوانه بزنند و عمليات واكاري خاك، بذور يونجه نت

 صورت گرفت ولي به علت شوري 1377در اسفند سال 
 اين منطقه از خيلي زياد باز بذور جوانه نزدند و عمالً

در طول آزمايش در چين سوم . آزمايشات حذف گرديد
صفات مورفولوژيكي از قبيل ارتفاع بوته، تعداد گره در 

و ) ين گره سوم و چهارممبناء ب(ساقه، فاصله ميانگره 
 بر مبناي وزن خشك اندازه (L/S)نسبت برگ به ساقه 

براي اندازه گيري صفات باال از هر كرت . گيري شد
 ساقه به طور تصادفي انتخاب و صفات مورد 10آزمايشي 

50برداشت علوفه تيمارها در مرحله . ارزيابي قرار گرفتند
د كمي و كيفي به علت باالترين عملكر(درصد گلدهي بوته 

 متر 5/0از هر كرت ). 1379زمانيان، (انجام گرفت ) علوفه
از دو انتهاي دو خط وسط و يك خط از طرفين به عنوان 
اثر حاشيه اي حذف و علوفه تر در سطح يك متر مربع 
برداشت و بالفاصله توزين شد و عملكرد علوفه تر بر 
حسب كيلوگرم در كرت و سپس تن در هكتار محاسبه 

از علوفه برداشت شده هر كرت يك نمونه به وزن . ديدگر
و ) 1379زمانيان، (يك كيلوگرم به طور تصادفي انتخاب 

عمليات خشك كردن علوفه جلوي (توسط آفتاب خشك 
و ) آفتاب تا تغيير نكردن وزن خشك نمونه ادامه داشت

جه به دست آمده معيار عملكرد علوفه خشك قرار ينت
 به 1380 و 1379، 1378سال هاي به طور كلي در . گرفت

ترتيب سه، شش و پنج بار در سال چين برداري علوفه 
صورت گرفت و تاريخ برداشت نهايي در سال آخر 

 مهر و در مزرعه 12در مزرعه كاشي پور ) 1380(آزمايش 
در هر سال داده هاي مربوط به .  مهر ا ست18عابديني 

واريانس كليه صفات و در مجموع چين ها مورد تجزيه 
ساده قرار گرفته و ميانگين تيمار ها به روش دانكن مورد 

در پايان دوره آزمايش به منظور . مقايسه قرار گرفتند
. رقم تجزيه مركب انجام شد× بررسي اثرات سال و سال 

در پايان الزم به توضيح است كه استان قم فاقد ايستگاه 
نتخاب تحقيقاتي است و بيشترين شرايط اين پژوهش مثل ا

مزارع شور جهت اجراي آزمايش، مساحت آزمايش و 
آبياري، وجين علف هرز، زمان برداشت (مسايل به زراعي 

متأثر از اين فقدان ايستگاه و شرايط ) و ياداشت برداري ها
زار عين بود لذا سعي گرديد شرايط به زراعي آزمايش 
مشابه شرايط زارعين منطقه باشد و به همين دليل رعايت 

زمين هاي با شوري هاي يلي مثل اجراي آزمايش درمسا
غير ..  در طول آزمايش و ECمشابه، مطالعه روند شوري و
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.قابل استناد استممكن بود و نتايج به دست آمده با توجه به شرايط باال 
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نتايج و بحث
 عملكرد كمي و كيفي علوفه–الف 

 عملكرد علوفه تر و خشك–1
نشان داده شده است، ) 3 (همانطور كه در جدول

بين ارقام يونجه از نظر عملكرد علوفه تر و خشك 
در مزرعه كاشي پور و عابديني ) 1380 و 1379سال ها (

اختالف معني داري وجود دارد، كه اين بيانگر وجود 
تفاوت ژنتيكي بين ارقام مورد بررسي و تأثير شرايط آب و 

ين زمينه هم در ا. هوايي بر بروز اين تفاوت مي باشد
Redman)1974( ؛ MckimmieوDobrenz) 1987 (

گزارش كردند كه بين ارقام و توده هاي يونجه در محيط 
هاي شور و سال ها ي مختلف تفاوت وجود دارد كه اين 

اين نتايج . نتايج با نتايج به دست آمده مشابهت دارد
همچنين نشان داد كه بين عملكرد علوفه تر و خشك ارقام 

ه در شرايط مختلف محيطي تفاوت معني دار وجود يونج
دارد و ارقام يونجه در سال ها ي مختلف عملكرد هاي 

مشاهده ) 2(همانطور كه در جدول . متفاوتي دارند
از نظر فاكتورهاي ) 1379(مي گردد سال دوم آزمايش 

هواشناسي وضعيت بهتري نسبت به بقيه سال ها داشته و 
ملكرد علوفه در ارقام يونجه همين مسؤله باعث برتري ع

از علل متفاوت بودن . نسبت به دو سال ديگر شده است
عملكرد كمي علوفه ارقام يونجه در سال هاي مختلف، 

توان به شرايط مختلف اكولوژيكي و متفاوت بودن مي
با توجه . تعداد چين برداري علوفه در سال ها اشاره نمود

مزرعه كاشي پور در ) 3جدول (به مقايسه ميانگين ها 
)dS/m 5 =EciwوdS/m 4/ 7 -6/6ECe =( در سال اول 

 تن، در سال دوم يونجه 41/6 و 46/27يونجه همداني با 
 تن و در سال سوم يونجه بمي با 89/18 و 45/64يزدي با 

 تن در هكتار بيشترين عملكرد علوفه تر و 67/15 و 50/48
ساله بين بر اساس ميانگين سه . خشك را توليد نمودند

ارقام يونجه تفاوت معني داري وجود ندارد ولي از نظر 
 تن و يونجه 13 و 18/44رتبه بندي، يونجه يزدي با 

 تن در هكتار بيشترين و يونجه 93/12 و 95/43همداني با 
 تن در هكتار كمترين عملكرد 94/10 و 48/36بغدادي با 

در مزرعه). 1شكل (علوفه تر و خشك را توليد نمودند 
 تن، در 07/3 و 57/11عابديني در سال اول يونجه يزدي با 

 تن و در سال 70/16 و 48/49سال دوم يونجه همداني با 
 تن و 17 تن و يونجه همداني با 73/48سوم يونجه بمي با 

 تن و 65/11 و 02/36در مجموع سال ها يونجه بمي با 
 تن در هكتار به ترتيب 13/12 و 87/35يونجه همداني با 

يشترين عملكرد علوفه تر و خشك را توليد نمودند ب
در مزرعه كاشي پور از بين سال ها، ). 2 و شكل 3جدول (

 تن بيشترين و سال 06/17 و 78/57 با ميانگين 1379سال 

 تن در هكتار كمترين عملكرد 04/5 و 60/21 با 1378
علوفه تر و خشك را دارا بودند در حاليكه در مزرعه 

 با 1380 تن علوفه تر و سال 25/44 با 1379عابديني، سال 
 تن در هكتار علوفه تر و خشك بيشترين 04/15 و 06/43

 تن در هكتار كمترين 75/2 و 98/9 با 1378و سال 
).3جدول (عملكرد علوفه تر و خشك را دارا بودند 

Redman) 1974 ( گزارش كرد كه يونجه از نظر
لرور سديم مقاومت به سميت و فشار اسمزي حاصل از ك

DobrenzوMckimmie .تفاوت هايي نشان مي دهد
گزارش كردند كه حساس ترين مرحله فنولوژي ) 1987(

يونجه نسبت به شوري، مرحله گياهچه اي و استقرار گياه 
اين نتايج حاكي از آن است كه ارقام . است) رشد رويشي(

يونجه همداني و يزدي در اين آزمايش به علت داشتن 
 يكنواخت تر در اثر جوانه زني بهتر در سال سطح سبز
، توانسته اند در طي سال هاي آزمايش، )سال اول(استقرار 

استفاده بهينه تري از عوامل اكولوژيكي نمايند و در نهايت 
. عملكرد كمي علوفه بهتري نسبت به بقيه ارقام داشته باشند

در تحقيقات مشابهي اعالم نمود كه ) 1373(هاشمي جزي 
ام يونجه رنجر و همداني به علت سرعت باالي درصد ارق

امين پور . سبز شدن جزء ارقام متحمل به شوري مي باشند
از بررسي اثرات تنش شوري در مرحله ) 1377(و آقايي 

جوانه زني بر روي ارقام يونجه گزارش دادند كه تنش 
شوري باعث كاهش درصد جوانه زني و طول ريشه چه و 

طي تحقيقي تعدادي ) 1372(رحماني . ساقه چه مي گردد
ارقام و توده يونجه را در مرحله رشد رويشي مورد بررسي 
قرار داد و اعالم نمود كه يونجه رهناني مقاوم ترين رقم 
نسبت به شوري است اين در حالي است كه رقم رهناني 

نسبت ) شوري هاي مصنوعي(در آزمايشات گل خانه اي 
اشته ولي در محيط هاي طبيعي به بقيه ارقام يونجه برتري د

شور به علت اثرات متقابل شرايط اكولوژيكي، زراعي، 
خاكي و گياهي بر روي هم، گياه نتوانسته پتانسيل واقعي 

يكي از علل ) 1379(زمانيان . توليد خود را نشان دهد
برتري رقم يزدي نسبت به بقيه ارقام را، ژنتيك و سازگاري 

ي ساليان متمادي كشت در اين گياه به شرايط تنش در ط
.منطقه كويري يزد اعالم نمود

نتايج آزمايش نشان داد كه با شور شدن محيط 
هاي زراعي عملكرد كمي علوفه ارقام يونجه تحت تأثير 
تنش شوري قرار دارد و عملكرد كمي علوفه در مزرعه 

جهت بررسي . عابديني كمتر از مزرعه كاشي پور است
بل آن بر روي ارقام تجزيه مركب اثرات سال و اثرات متقا

سه ساله در قالب طرح آماري خرد شده در زمان صورت 
نتايج . ارايه شده است) 4(گرفت كه نتايج آن در جدول 

نشان داد كه در سال هاي مورد بررسي مجموع عملكرد 
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هاشمي جزي . علوفه كليه ارقام با هم تفاوت معني دار دارد
ير شرايط مختلف آب و ثأعلت اين اختالف را ت) 1373(

. هوايي بر بروز پتانسيل عملكرد علوفه ارقام اعالم نمود
 معني .هتيمار نيز معني دار شد× همچنين اثر متقابل سال 

دار بودن اين منبع بيانگر اين نكته است كه عملكرد ارقام و 
. رتبه بندي ارقام از سالي به سال ديگر متفاوت است

مورد بررسي در هر دو ) رقاما(ميانگين مربعات تيمارهاي 
ند، كه اين مي تواند به دمزرعه تفاوت معني داري نشان ندا

علت عدم توانايي ارقام در نشان دادن پتانسيل هاي توليد 
بيشتر بودن ميانگين مربعات . خود در شرايط تنش باشد

تكرار نسبت به تيمار و معني دار بودن آن در سال هاي 
بيانگر وجود شوري غير مختلف در مزرعه كاشي پور 

يكنواخت در سطح مزرعه بوده كه با بلوك بندي آزمايش 
.به ميزان زيادي اين غير يكنواختي حذف شده است

)L/S،نسبت برگ به ساقه( عملكرد كيفي –2

نشان داد كه بين ارقام يونجه از ) 3(نتايج جدول 
نظر نسبت برگ به ساقه در هر دو مزرعه، اختالف معني 

 اين .وجود دارد)  مزرعه كاشي پور1379بجز سال (داري 
نشان مي دهد كه از نظر اندازه و ميزان برگ بين ارقام 

اين اختالفات از نظر مشاهده اي هم كه تفاوت وجود دارد 
نشان ) 3جدول (مقايسه ميانگين ها . بود محسوس كامالً

 رقم يزدي با1378داد كه در مزرعه كاشي پور در سال 
43/1L/S=  29/1 رقم بمي با 1379و در سالL/S=  و در

برترين ارقام از  =28/1L/Sمجموع سال ها رقم يزدي با 
1378از بين سال ها، سال . نظر نسبت برگ به ساقه بودند

در مزرعه .  برتر بود1379 نسبت به سال =26/1L/Sبا 
و در سال =65/1L/S رقم بزدي با 1378عابديني در سال 

و در مجموع سال ها،  =38/2L/Sني با  رقم رهنا1379
اختالف بين (نسبت به بقيه ارقام  =85/1L/Sرقم رهناني با 

برتر بودند و در بين سال ها، سال ) ارقام معني دار نيست
 برتري داشت 1378 نسبت به سال =65/1L/S با 1379

همانطور كه مالحظه مي شود با فرض ثابت ). 3جدول (
ر دو مزرعه مي توان گفت با شور بودن كليه شرايط در ه

 در )L/S(شدن محيط هاي زراعي نسبت برگ به ساقه 
ارقام يونجه افزايش يافته و اين افزايش در رقم رهناني 

نشان ) 1379(زمانيان ). 3جدول (بيشتر از بقيه ارقام است 
داد كه وزن برگ نسبت به وزن ساقه در شرايط تنش كمتر 

نسبت برگ به ساقه در تنش كاهش يافته و به همين علت 
) 5جدول(نتايج تجزيه مركب . شوري افزايش يافته است

نشان داد كه در مزرعه كاشي پور اثر سال براي نسبت برگ 
 بيانگر كه درصد معني دار است 5به ساقه در سطح احتمال 

متفاوت بودن صفت كيفي علوفه در سال هاي آزمايش 
تيمار براي نسبت × ل  ولي اثر تيمار و اثر متقابل سا.است

 يعني نسبت برگ به ساقه در ،برگ به ساقه معني دار نيست
. ارقام و رتبه بندي ارقام از سالي به سال ديگر يكسان است

اين در حالي است كه در مزرعه عابديني اثر سال در سطح 
 درصد معني دار 5تيمار در سطح ×  درصد و اثر سال 1

نسبت برگ به ساقه و  بيانگر اين است كه كهشده است، 
.رتبه بندي ارقام از سالي به سال ديگر متفاوت است

ارتفاع بوته، تعداد گره در ( صفات مورفولوژيكي -ب
)ساقه و فاصله ميانگره ها

نشان ) 5جدول (نتايج حاصل از تجزيه واريانس 
داد كه در هر دو مزرعه، از نظر صفات مورفولوژيكي بين 

با اين حال، . اري وجود نداردارقام يونجه تفاوت معني د
نشان داد كه در مزرعه كاشي ) 6جدول (مقايسه ميانگين ها 

 سانتي متر،74/42پور در سال اول يونجه همداني با 
 سانتي متر و در سال دوم يونجه 42/5 عدد و 95/10

 سانتي متر و در 46/5 عدد و 7 سانتي متر، 47/45رهناني با 
60/8 سانتي متر، 70/41با مجموع سال ها يونجه رهناني 

 سانتي متر به ترتيب بيشترين ارتفاع، تعداد 29/5عدد و 
در بين سال ها، سال . گره و فاصله ميانگره را دارا بودند

95/9 با 1378 سانتي متر و سال 48/39 با ارتفاع 1379
 سانتي متر فاصله ميانگره برتر از 96/4عدد گره در ساقه و 
در مزرعه عابديني در سال ). 6دول ج(ساير سال ها بودند 

، 67/34ترتيب بااول، دوم و مجموع سال ها رقم رهناني به
.  سانتي متر بيشترين ارتفاع بوته را دارا بود82/38 و 97/42

از نظر تعداد گره، در سال اول و در مجموع سال ها رقم 
 عدد و در سال دوم رقم بمي 90/8 و 40/11سي ريور با 

از نظر فاصله . شترين تعداد گره را دارا بودند عدد بي33/7با 
 سانتي متر، سال دوم 79/4ميانگره، سال اول رقم رهناني با 

 سانتي متر و در مجموع سال ها رقم 60/6رقم همداني با 
 سانتي متر بيشترين فاصله ميانگره را به 62/5همداني با 

04/39 با 1379از بين سال ها، سال . خود اختصاص دادند
 عدد 70/10 با 1378 سانتي متر و سال 12/6نتي متر و سا

به ترتيب بيشترين ارتفاع بوته، فاصله ميانگره و تعداد گره 
).6جدول (را دارا بودند 

 كه اندازه صفات دنتايج اين پژوهش نشان دا
مورفولوژيكي در مزراع شور مورد مطالعه فرق مي كند و 

ت ولي اين در مزرعه عابديني اين كاهش محسوس تر اس
تفاوت ها از نظر آماري معني دار نيستند و همگي در يك 

 لذا به همين دليل اين تفاوت ها اثر .كالس قرار دارند
معني داري بر روي اختالف عملكرد علوفه در ارقام يونجه 
نداشته و ارقام يزدي و همداني كه ژنتيكي از عملكرد 

يل س پتانبه علت توانايي بيشتر در نشان دادن(باالتري 
برخوردارند در نهايت عملكرد ) عملكرد در شرايط تنش

نشان داد ) 5جدول(نتايج تجزيه مركب . برتري نشان دادند
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هاي مختلف، اثر سال براي صفات شوريكه در
معني دار ) بجز تعداد گره در مزرعه عابديني(مورفولوژيكي 

. است و اين صفات از سالي به سال ديگر متفاوت مي باشد

تيمار براي اين × ن در حالي است كه اثر تيمار و سال اي
صفات تفاوت معني داري نشان ندادند و رتبه بندي ارقام 

.در سال ها يكسان است

 مقايسه ميانگين عملكرد كمي و كيفي علوفه ارقام يونجه–3جدول

ارقام 

يونجه

(L/S)نسبت برگ به ساقه  (t/ha)عملكرد علوفه خشك (t/ha)عملكرد علوفه تر  

1378

) چين3مجموع (

1379

6مجموع (

)چين

1380

) چين5مجموع (

ميانگين

سه سال

1378

3مجموع (

)چين

1379

6مجموع (

)چين

1380

5مجموع (

)چين

ميانگين

سه سال

ميانگين13781379

سه سال

مزرعه كاشي پور

27 /46همداني a27/56 ab15/48 a95/43 a41/6 a30/17 a07/15 a93/12 a22/ 1 b23/1 a22/1 a

84/23يزدي a45/64 a26/44 a18/44 a48/5 a89/18 a62/14 a00/13 a43/ 1 a13/1 a28/1 ab

45/18بمي a37/47 b50/48 a07/38 a23/4 a67/14 b67/15 a53/11 a14/ 1 b29/1 a21/1 ab

83/19رهناني a41/61 ab48/45 a24/42 a70/4 a08/18 a85/14 a54/12 a22/ 1 b943/0
a

08/1 b

45/18بغدادي a78/56 ab21/34 b48/36 a42/4 a40/16 ab99/11 b94/10 a33/ 1 ab06/1 a20/1 a

60/21ميانگين c78/57 a12/44 b04/5 b06/17 a44/14 a26/ 1 a13/1 a

زرعه عابديني

9 /83همداني a48/49 a09/48 a87/35 a68/2 a70/16 a00/17 a13/12 a40/ 1 b49/1 c44/1 a

57/11يزدي a26/43 ab30/35 b04/30 a07/3 a59/13 ab03/13 b89/9 c04/ 1 b74/1 b39/1 a

21/11بمي a12/48 ab73/48 a02/36 a06/3 a17/15 ab72/16 a65/11 ab65/ 1 a35/1 c50/1 a

42/8نيرهنا a05/43 ab35/44 a94/31 ab44/2 a07/14 ab68/14 ab40/10 bc33/ 1 b38/2 a85/1 a

91/8سي ريور a18/37 b83/38 b24/28 b53/2 a11/12 b80/13 b48/9 c15/ 1 b33/1 c24/1 a

98/9ميانگين b25/44 a06/43 a75/2 b32/14 a04/15 a38/ 1 b65/1 a

.رندبه روش دانكن ندا% 5نگين هاي با حروف مشابه در هر ستون و رديف از نظر آماري تفاوت معني داري در سطح احتمال ميا

 نتايج تجزيه واريانس مركب عملكرد كمي و كيفي علوفه ارقام يونجه–4جدول

منبع تغييرات

(S.O.V)

درجه آزادي

(df)

(MS)ميانگين مربعات   

عملكرد علوفه خشك عملكرد علوفه تر 

مزرعه عابدينيمزرعه كاشي پورمزرعه عابدينيمزرعه كاشي پور

205/361تكرار *49/52  ns**75/25ns68/2

424/111تيمار  ns37/108  nsns48/7ns63/11

884/5958/2969/204/3(Ea)تيمار  ×  تكرار 

248/4882سال   ****96/5666**75/598**43/713

424/32تكرار×  سال   ns10/16  nsns71/1ns43/1

883/81تيمار×  سال  *07/37  ****47/4*38/3

1672/2164/8791/0994/0(Eb)تكرار ×  تيمار ×  سال 
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 درصد1 و 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال    **    و       *   

ns       :   غير معني دار
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 نتايج تجزيه واريانس مركب صفات مورفولوژيكي ارقام يونجه–5جدول

(MS)ميانگين مربعات   

فاصله ميانگره تعداد گره ارتفاع بوته نسبت برگ به ساقه 
غييراتمنبع ت

(S.O.V)

درجه آزادي

(df)
مزرعه 

كاشي 

پور

مزرعه 

عابديني

مزرعه 

كاشي پور

مزرعه 

عابديني

مزرعه 

كاشي پور

مزرعه 

عابديني

مزرعه 

كاشي پور

مزرعه 

عابديني

%212تكرار ns533/0 ns50/43 ns58/42 *52/1 ns310/0 ns43/3 *149/0 ns

%481تيمار ns435/0 ns49/49 ns07/12 ns36/1 ns698/0 ns619/0 ns151/0 ns

842%150/087/2658/836/1450/0681/0262/0(Ea)تيمار ×  تكرار 

1205/0سال  *66/2 **76/702 *

*

2/1555 **34/85 **56/4 ns01/12 *28/9 *

%290تكرار×  سال  *222/0 ns42/4 ns 1/11 ns785/0 ns217/0 ns693/0 ns641/0 ns

%433تيمار×  سال  ns628/0 *45/68 ns33/49 ns349/0 ns09/3 ns933/0 ns853/0 ns

تكرار ×  تيمار ×  سال 

(Eb)

820%114/048/3873/2426/158/182/1897/0

 درصد1 و 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال    **    و       *   

ns       : غير معني دار

 مقايسه ميانگين صفات مورفولوژيكي ارقام يونجه در چين سوم –6جدول

رقام ا

يونجه

(cm)فاصله ميانگره ها  )عدد(تعداد گره در ساقه (cm)ارتفاع بوته  

ميانگين13781379ميانگين13781379ميانگين13781379

مزرعه كاشي پور

42 /74همداني a13/35 a95/10 a26/6 a42/ 5 a46/4 a94/4 a

40/35يزدي a87/39 a90/9 a46/6 a84/ 4 a26/5 a05/5 a

87/37بمي a80/38 a13/10 a80/6 a63/ 4 a26/4 a44/4 a

94/37نانيره a47/45 a20/10 a00/7 a13/ 5 a46/5 a29/5 a

75/32بغدادي a13/38 a

93/38 a

63/37 a

33/38 a

70/41 a

a44/3574/8 a53/6 a

60/8 a

18/8 a

46/8 a

60/8 a

a63/782/ 4 a80/4 a81/4 a

34/37ميانگين a48/39 b95/9 a61/6 b96/ 4 a84/4 a

مزرعه عابديني

32 /74همداني a00/40 a93/10 a80/6 a65/4 a60/6 a62/5 a

01/32يزدي a60/37 a21/11 a50/6 a25/4 a40/6 a32/5 a

08/30بمي a87/38 a25/9 a33/7 a23/4 a40/5 a81/4 a

67/34رهناني a97/43 a75/10 a83/6 a79/4 a00/6 a39/5 a

32/33سي ريور a80/35 a40/11 a40/6 a04/ 4 a30/6 a12/5 a

56/32ينميانگ b04/39 a

37/36 a

80/34 a

47/34 a

82/38 a

a56/34

70/10 a77/6 b

86/8 a

85/8 a

29/8 a

79/8 a

a90/8

39/4 b12/6 a

.به روش دانكن ندارند% 5ميانگين هاي با حروف مشابه در هر ستون و رديف از نظر آماري تفاوت معني داري در سطح احتمال 

نتيجه گيري
نتايج كلي اين پژوهش نشان داد كه عكس العمل 
عملكرد كمي و كيفي علوفه و صفات مورفولوژيكي ارقام 

ميزان تأثير يونجه تحت تأثير تنش شوري قرار دارد و 
بستگي به نوع رقم، مرحله رشدي گياه، ميزان مقاومت 
نسبي در مرحله جوانه زني گياهچه اي دارد و شور شدن 
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محيط هاي زراعي مي تواند يكي از علل كاهش عملكرد 
همچنين . كمي و كيفي علوفه و صفات مورفولوژيكي باشد

 به علت فراهم 1379از بين سال ها ي مورد مطالعه، سال 
، تعداد چين برداري )آب و هوايي(بودن شرايط رشد 

بيشتر علوفه از ارقام، عملكرد بهتري نسبت به بقيه سال ها 
و در آخر اين كه از بين ارقام مورد مطالعه . داشته است

 تن 45يونجه هاي يزدي و همداني با عملكرد حدود 
 تن علوفه خشك در هكتار جزء بهترين 13علوفه تر و 
. و براي منطقه قم قابل توصيه اندارقام بودند

تشكر و قدرداني
بدين وسيله از آقاي مهندس علي مقدم عضو 
هيات علمي مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر 

.كرج به خاطر راهنمايي هاي علمي تشكر مي شود

 (t/ha)پور ميانگين عملكرد علوفه تر و خشك ارقام يونجه در مزرعه كاشي - 1شكل 

 (t/ha) ميانگين عملكرد علوفه تر و خشك ارقام يونجه در مزرعه عابديني- 2شكل 
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Comparison of Forage Yield of Five Alfalfa Cultivars
Under Saline Condition

M. Zamanian, R. Wakeel and M.H. Mirzapoor1

Abstract
About 7200 ha of farm lands in Qom Province is cultivated to alfalfa, and 
about 60 percent of the lands have salinity problems. Therefore, it is 
neccessary to indentify the most salt tolerant alfalfa cultivars for higher 
forage production under these conditions. Consequently, an experiment was 
carried out with five alfalfa cultivars  (Hamadani, Yazdi, Bami, Rahnani and 
Seriver) and three replications in three farms in Qomrood area with water 
salinities of 5, 7 and 10.5 dS/m, and soil surface salinities of 7.4, 9.2 and 
13.4 dS/m.  The experimental design was RCBD.  Due to high salinity of soil 
and water in  the third farm, none of the alfalfa cultivars germinated . The 
results showed that there were significant differences between alfalfa 
cultivars in the yield and quality of forage and morphological 
characteristices. Also, the results of combined analysis showed that the effect 
of year was significant. In Kashipoor Farm maximum average yield of fresh 
forage and dry matter were, respectively, 57.8 and 17.1 t/ha in 1999. In 
Abedini Farm, the maximum fresh yields were 44.2 and 43.1 for 1999 and 
2000, respectively. Among alfalfa cultivars, Yazdi and Hamadani cultivars 
were the superior cultivars, and produced the highest fresh and dry forage 
yields at both farms. Therefor they can be recommended as suitable cultivars 
for Qom Province.

Keyword: Alfalfa, Fresh yield, Dry matter yield, Salinity, Morphological characteristics
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