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تاریخ دریافت5931/6/42 :
تاریخ پذیرش5936/5/51 :
چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام مختلف شبدر ،آزمایشی طی سالهای  1314-1315در
مزرعه پژوهشی  411هکتاری موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و  12تیمار اجرا شد .عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح (اول مرداد 25 ،مرداد و 21
شهریور) و عامل فرعی شامل ارقام شبدر در چهار سطح (شبدر ایرانی یک چین ،شبدر ایرانی چند چین ،شبدر برسیم و شبدر الکی
رقم البرز  )1بود .صفات مورد بررسی شامل خصوصیات کیفی علوفه ازجمله درصد ماده خشک ،درصد پروتئین ،فیبر شوینده اسیدی
) ،(ADFکلسیم ،فسفر ،فروکتوز و گلوکز بود .شبدر ایرانی چند چین دارای باالترین درصد پروتئین ( )%11/88و ماده خشک
( )%48/31و کمترین میزان فیبر شوینده اسیدی ( )%21/86بود .در تمامی تاریخهای کشت بررسی شده شبدر برسیم و ایرانی چند
چین دارای باالترین درصد فسفر بود .در هر سه تاریخ کشت رقم ایرانی چندچین باالترین میزان پروتئین و کمترین مقدار فیبر
شوینده اسیدی را تولید کرد.
واژههای کلیدی :درصد ماده خشک ،پروتئین ،فیبر شوینده اسیدی ،گلوکز ،فسفر ،کلسیم.
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مقدمه

مناسب تأثیر چشمگیری بر طول دوره رویشی و زایشی گیاه

شبدرها جزء مهمترین گیاهان علوفهای در مناطق معتدل

دارد و باعث افزایش تولید و کیفیت محصول

و مرطوب هستند که از نظر علوفهای و مرتعی دارای ارزش

میشود ).(Hasanzadeh, 1991; Khajehpour, 2004

بسیار زیادی است و در تغذیه دامها نقش بهسزایی دارند.

هدف از انتخاب تاریخ مناسب کاشت ،تعیین زمان

شبدر بعد از یونجه مهمترین گیاه علوفهای بقوالتی است که

مناسب کاشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک گیاه است،

دارای سطح زیر کشت حدود یکصد هزار هکتار میباشد

بهنحویکه مجموعه مراحل مختلف فنولوژی گیاه بتوانند تا

) .(Zamanian, 2005از مزایای این گیاه علوفهای که

حد امکان از رویارویی با شرایط نامناسب محیطی اجتناب

بهعنوان ماده اولیه در تأمین مواد پروتئینی و لبنی در حفظ

نمایند (مودب شبستری و همکاران .)5963 ،بهطورکلی

سالمتی و امنیت غذایی به کار میرود .برای موفقیت در

تأخیر در کاشت از یکسو موجب کاهش عملکرد علوفه

زراعت گیاهان علوفهای و انتخاب یکگونه مناسب باید

تر و خشک و از سوی دیگر باعث کاهش درصد پروتئین و

گونه مذکور سازگاری مناسبی با منطقه داشته باشد ،پتانسیل

افزایش درصد فیبر خام گردید (پور تقی و همکاران،

تولید علوفه و پراکنش فصلی آن باال باشد ،دارای کیفیت

.)5932

مناسب و عمر طوالنی باشد .افزایش کیفیت علوفه در

راس و مکاران ) (Ross et al., 2001اعالم نمودند که

گیاهان علوفهای اثر قابلمالحظهای در تولید فرآوردههای

عملکرد علوفه شبدر بستگی به شرایط آب و هوایی منطقه

گوشتی و لبنی دارد (پورمرادی و اشرف جعفری.)5932 ،

دارد لیووراس و ایگلیسیاس (Lioveras and Iglesias,

اسمیت و همکاران ) ،(Smith et al., 1997صفات مؤثر

) 2001با بررسی تغییرات صفات کیفی و مورفولوژیک

در کیفیت گیاهان علوفهای را به ترتیب صفات قابلیت

شبدر گزارش دادند که با افزایش دوره رشد ،عملکرد ماده

هضم ،قندهای محلول در آب و پروتئین خام معرفی نمودند.

خشک افزایش مییابد درحالیکه نسبت برگ به ساقه و

بال و همکاران ) (Ball et al., 2001مهمترین صفات

کیفیت علوفه (میزان پروتئین) کاهش مییابد .این الگوی

سنجش کیفیت علوفه را ماده خشک ،پروتئین خام ،الیاف

تغییرات در اکثر گیاهان علوفهای توسط محققین مختلف

خام عنوان نمودند .مارتین و لین (Linn and Martin,

گزارش شده است ).(Nelson and Moser, 1994

) 1999در بررسیهای خود گزارش نمودند در میان

کیم و همکاران ) (Kim et al., 2004با مقایسه

ترکیبات مختلف موجود در علوفه ،پروتئین خام و فیبر

عملکرد کمی و کیفی لگومهای علوفهای گزارش دادند که

شوینده اسیدی (ADF) 5بهترین شاخصها برای نشان دادن

شبدر ایرانی بیشترین عملکرد کیفی را دارد .پور تقی و

وضعیت کیفیت علوفه گونههای مختلف هستند .ارزانی

همکاران گزارش نمودند ( )5932تاریخ کاشت اول (یک

) (Arzani, 1994صفات پروتئین خام ،درصد ماده خشک

شهریور) و رقم متحمل به سرما به ترتیب مناسبترین تاریخ

و انرژی متابولیسمی را مناسبترین عوامل جهت ارزیابی

کاشت و رقم از لحاظ دستیابی به باالترین عملکرد کمی و

کیفیت علوفه بیان میکند.

کیفی علوفه شد.

تاریخ کاشت مهمترین عاملی است که خصوصیات

با توجه به اهمیت گیاهان علوفهای در کشور چه از نظر

فیزیولوژیک و مورفولوژیک یک گیاه را تحت تأثیر قرار

تقویت خاک و چه از نظر علوفه برای دام تعیین بهترین

میدهد ،همراه با تغییر در تاریخ کاشت ،پارامترهای

تاریخ کاشت و معرفی ارقام جدید مناسب با شرایط آب و

هواشناسی نیز تغییر میکنند و با بهرهگیری از بهینه کردن

هوایی کشور که بتواند منابع علوفهای کشور را تقویت نماید

عوامل اقلیمی و همچنین تطابق زمان گلدهی با دمای

بسیار حائز اهمیت میباشد .در این پژوهش اثر کشت
تابستانه بر روی ارقام شبدر جهت بهدست آوردن عملکرد

1 - Acid Detergent Fiber
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کمی و کیفی علوفه ارقام شبدر در کشت تابستانه و همچنین

در بررسی خصوصیات کیفی علوفه شبدر با توجه به

تعیین میزان بهرهوری کشت تابستانه در سه تاریخ کشت

نتایج بهدستآمده ،تأثیر تاریخ کاشت بر درصد ماده خشک

متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.

معنیدار نشد و همینطور اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر
درصد ماده خشک نیز معنیدار نبود درحالیکه اثر رقم بر

مواد و روشها

صفت مذکور در سطح احتمال  %5معنیدار شد (جدول .)5

بهمنظور بررسی تأثیر تاریخهای کاشت تابستانه بر

در بین ارقام نیز رقم شبدر ایرانی چند چین با  23/94درصد

عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام شبدر پژوهشی در

ماده خشک در باالترین رتبه آماری قرار گرفت هرچند از

مزرعهی پژوهشی  244هکتاری موسسه تحقیقات اصالح و

نظر عددی رقم ایرانی یک چین با  25/26درصد ماده

تهیه نهال و بذر در کرج طی سالهای  5932 –5931اجرا

خشک در رتبه بعدی قرار گرفت .رقم برسیم با 93/46

گردید .عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح (اول و 41

درصد در پایینترین رتبه آماری قرار گرفت .اسمیت

مرداد بهعنوان کشت تابستانه و  44شهریور بهعنوان کشت

) (Smith, 1970نشان داد که تولید ماده خشک در شبدر

مرسوم) و عامل فرعی ارقام شبدر در چهار سطح شبدر

سفید توسط دو عامل حرارت و ژنوتیپ تعیین میگردد.

ایرانی یک چین ،شبدر ایرانی چند چین ،شبدر برسیم ،شبدر

مطابق گزارشهای هال و جری )(Hall and Jerry, 2000

الکی (رقم البرز  )5میباشد .این آزمایش بهصورت اسپلیت

عوامل محیطی مانند دما ،تنش رطوبتی ،سایه ،نوع خاک و

پالت در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه

 ...بر درصد ماده خشک و قابلیت هضم تأثیر دارد و به علت

تکرار با  54تیمار به مدت یک سال اجرا گردید .جهت

تغییرات عوامل محیطی در تاریخهای مختلف کشت ،درصد

تعیین عملکرد علوفه تر در هر تیمار به هنگام  41درصد

ماده خشک و میزان قابلیت هضم متفاوت است.

گلدهی از هر تیمار برداشت و بعد از توزین عملکرد علوفه

تأثیر تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر

تر برحسب کیلوگرم در پالت و سپس برحسب تن در

درصد پروتئین نیز معنیدار نشد اما تأثیر رقم در سطح

هکتار محاسبه خواهد شد .از علوفه برداشتی هر تیمار یک

احتمال  %5معنیدار شد .مطابق نتایج گزارش شده در جدول

نمونه  944 – 144گرمی بهطور تصادفی انتخاب و در آون با

 4بین ارقام نیز رقم شبدر ایرانی چند چین با تولید 55/33

دمای  51درجه سانتیگراد به مدت  23ساعت خشک (تا

درصد پروتئین در باالترین گروه آماری قرار گرفت .گرت

ثابت شدن وزن خشک نمونه) و از آن برای تعیین عملکرد

) (Garret, 2001نشان داد که شبدر برسیم بهطور میانگین

ماده خشک در کرت و هکتار بهدست آمد .پس از

دارای حدود  52درصد پروتئین است .کندال (Kendal,

اندازهگیری وزن خشک و ماده خشک ،نمونههای خشک

) 2004نشان داد که میزان فیبر خام در علوفه خشک شبدر

شده را آسیاب نموده و جهت تعیین صفات کیفی شامل:

برسیم در حدود  94/4درصد میباشد .امینی دهقی ()5951

درصد ماده خشک ،درصد پروتئین ،فیبر شوینده اسیدی

از بررسی و مقایسه درصد پروتئین بین ارقام تولیدی کرج،

) ،(ADFکلسیم ،فسفر درصد فروکتوز و درصد گلوکز

ساکرومونت و کارمل نتیجه گرفت که رقم کارمل با 51/99

علوفه به آزمایشگاه ارسال شد .در پایان اجرای هر سال

درصد پروتئین در گروه برتر و پس از ارقام اکوتیپ کرج و

آزمایش بر روی کلیه دادهها تجزیه آماری ساده توسط

ساکرومونت قرار دارند .تأثیر تاریخ کاشت و همچنین اثر

نرمافزارهای آماری مثل  SAS ،Excelو  ...صورت گرفت.

متقابل تاریخ کاشت در رقم بر صفت دیواره سلولی و همی

انجام و مقایسه میانگینها به روش دانکن در سطح احتمال

سلولز معنیدار نشد؛ اما اثر رقم بر صفت مذکور در سطح

 %5و  %1انجام شد.

احتمال  %1معنیدار شد .شبدر الکی ،شبدر ایرانی یک چین
و شبدر برسیم در یک سطح قرار داشته و به ترتیب ،96/42

نتایج و بحث
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 99/24و  94/54درصد را به خود اختصاص دادند .حدی و

رقم برسیم با  55/95درصد در پایینترین رتبه قرار گرفتند.

همکاران ) (Haddi et al., 2003نشان دادند مرحله بلوغ

هرچند محمدی و آقا علیمردانی ( )5939در پژوهشی عنوان

گیاهان دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز را

نمودند تاریخ کاشت درصد کل قند و درصد ساکارز که

تحت تأثیر قرار میدهد.

قند اصلی ذرت شیرین میباشد را بهطور معنیداری تحت
تأثیر قرار داد.

اثر تاریخ کاشت ،رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم
بر میزان کلسیم نیز معنیدار نبود .همچنین اثر رقم نیز

در بین ارقام ،رقم شبدر ایرانی یک چین با تولید 4/55

معنیدار نشد .اثر تاریخ کاشت بر میزان فسفر نیز معنیدار

درصد گلوکز در سطح احتمال  %5بیشترین میزان گلوکز

نبود درحالیکه اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم در %5

را به خود اختصاص داد .البته ارقام شبدر برسیم  ،4/56شبدر

معنیدار شد .همچنین تأثیر رقم نیز در سطح احتمال %5

ایرانی چند چین  4/23و الکی با  4/51در همین گروه

معنیدار شد (جدول  .)5در بین  9تاریخ کاشت موردبررسی

آماری قرار گرفتند .بین سه تاریخ کاشت موردبررسی

تفاوت معنیداری مشاهده نگردید اگرچه تاریخ کاشت اول

(جدول  )4از نظر درصد گلوکز تفاوت معنیداری مشاهده

مرداد با  4/91درصد میزان فسفر در سطح آماری باالتری از

نگردید هر چند در تاریخ کاشت  41مرداد با  4/13درصد

 41مرداد و  44شهریور قرار گرفت .در بین ارقام نیز رقم

گلوکز باالتر از دیگر تاریخ کاشتها قرار گرفت همچنین

شبدر برسیم با  4/25درصد نسبت به دیگر ارقام در رتبه

نتایج نشان داد رقم و تاریخ کاشت نیز اثر معنیداری بین

باالتر قرار گرفت و رقم الکی با تولید  4/49درصد در

ارقام مختلف نداشت.

پایینترین رتبه آماری قرار گرفت .بر اساس نتایج مقایسه

نتیجهگیری

میانگین (نمودار  )5ارقام ایرانی یک چین و شبدر برسیم هر

در بین ارقام مورد بررسی باالترین کیفیت علوفه در

دو با  4/24درصد میزان فسفر در باالترین گروه آماری قرار

شبدر ایرانی چند چین مشاهده شد بهنحویکه این رقم

گرفتند و رقم الکی با  4/49درصد در پایینترین رتبه

باالترین میزان پروتئین و درصد ماده خشک و کمترین

آماری قرار گرفت (نمودار  .)5سلیمانی و همکاران ()5933

میزان فیبر شوینده اسیدی را تولید کرد .از طرف دیگر شبدر

عنوان نمودند تاریخ کاشت عالوه بر عملکرد بر میزان فسفر،

الکی با تولید کمترین میزان پروتئین و بیشترین میزان فیبر

کلسیم ،چربی خام و فیبر خام نیز تأثیر معنیداری دارد.

شوینده اسیدی ،پایینترین کیفیت علوفه را در بین ارقام

گودرزی و همکاران ( )5939نیز گزارش نمودند تاریخ

مورد بررسی ایجاد کرد.

کاشت تأثیر معنیداری روی میزان علوفه و عناصر معدنی

غیر معنیدار شدن اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات

(فسفر ،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم و منیزیم) علوفه ذرت شیرین

کیفی علوفه ارقام شبدر نشاندهنده انعطاف باالی کیفیت

داشت.

علوفه این گیاه در برابر زمان کاشت است .به عبارت دیگر

تاریخ کاشت بر درصد فروکتوز تأثیر معنیداری

تسریع یا تأخیر در کاشت ارقام مورد بررسی شبدر هیچ

نداشت همینطور تأثیر اثر تاریخ کاشت در رقم نیز معنیدار

تأثیری بر کیفیت علوفه آنها نخواهد داشت .اما تأثیر رقم بر

نبود؛ اما تأثیر رقم بر صفت مذکور در سطح احتمال

خصوصیات کیفی شبدر معنیدار بود و این موضوع نشان

معنیدار شد (جدول  .)5بین سه تاریخ کاشت موردبررسی

میدهد که کیفیت شبدر بیشتر از آنکه از عوامل محیطی

تفاوت معنیداری بین ارقام دیده نشد .هرچند در تاریخ

تأثیر بپذیرد وابسته به عوامل ژنتیکی است.

کاشت  41مرداد با  59/14درصد در باالترین سطح قرار
گرفت .در بین ارقام نیز شبدر ایرانی یک چین و الکی با
 52/26درصد بهاتفاق در باالترین رتبه آماری قرار گرفتند و
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تأثیر تاریخ کاشت بر کیفیت علوفه ارقام مختلف شبدر
 تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات کیفی علوفه شبدر-5 جدول
Table 1- Variance analysis for the effect of experimental treatments on forage qualitative characteristics of clover
Protein درصد پروتئین

درصد ماده خشک

درجه آزادی

منابع تغییر

Dry Matter

df

S.O.V

8.27 ns

0.90 ns

45.38 ns

2

(Rep) تکرار

0.003 ns

0.18 ns

0.50 ns

4.25 ns

2

تاریخ کاشت

0.007

0.02

6.67

1.41

3.46

4

(Ea) خطای اصلی

0.004**

0.10 ns

46.83 *

8.59 **

144.61 **

3

(Cultivar) رقم

0.003**

ns

ns

ns

درصد گلوکز

درصد فروکتوز

فسفر

کلسیم

(ADF) فیبر شوینده اسیدی

Glucose

Fructose

Phosphorus

Calsium

Acid detergent fibre

0.23 ns

6.48 ns

0.001 ns

0.09 ns

0.02 ns

0.67 ns

0.007 ns

0.03

0.90

0.77 **

20.70 **

0.12

ns

3.52

ns

0.02

12.53

1.67

6.25

ns

(Planting date)

تاریخ کاشت × رقم

6

(Planting date ×
Cultivar)

0.08

2.16

0.007

0.02

10.64

0.76

9.09

18

(Eb) خطای فرعی

11.17

11.00

8.42

11.32

9.82

5.43

6.76

-

(C.V.) ضریب تغییرات

 درصد5  معنیدار در سطح احتمال:** ، درصد1  معنیدار در سطح احتمال:* ، غیر معنیدار:ns
ns: nonsignificant* and **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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1316  بهار،1  شماره،13 مجله زراعت و اصالح نباتات جلد
 تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر خصوصیات کیفی علوفه شبدر-4 جدول
Table 2- The effect of Planting date and Cultivar on forage qualitative characteristics of clover
درصد گلوکز

درصد فروکتوز

فسفر

Glucose (%)

Fructose (%)

Phosphorus (%)

کلسیم

(ADF) فیبر شوینده اسیدی

Calsium
(%)

Acid detergent fibre
(%)

درصد پروتئین
Protein (%)

درصد ماده خشک
Dry Matter
(%)

(Treatment) تیمار
(Planting date) تاریخ کاشت

2.54 a

13.34 a

0.35 a

1.40 a

33.55 a

16.25 a

44.56 a

2.58 a

13.50 a

0.31 a

1.37 a

32.90 a

16.14 a

45.46 a

2.54 a

13.31 a

0.31 a

1.43 a

33.14 a

16.08 a

43.90 a

2.77 a

14.46 a

0.30 b

1.29 b

32.70 ab

15.85 b

47.46 a

2.16 b

11.37 b

0.41 a

1.53 a

33.40 ab

15.59 b

39.06 c

2.49 a

13.06 a

0.39 a

1.44 ab

29.86 b

17.88 a

48.30 a

2.75 a

14.46 a

0.23 c

1.37 ab

36.04 a

15.58b

44.08 b

Means with similar letters are not significant at the 5% probability level according to Duncan test
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اول مرداد
(22 July)
بیست و پنج مرداد
(15 August)
بیست شهریور
(10 September)
(Cultivar) رقم
شبدر ایرانی یک چین
(Mono Cut Persian Clover)
شبدر برسیم
(Berseem Clover)
شبدر ایرانی چند چین
(Multi cut Persian clover)
شبدر الکی

(Laki Clover)
. اختالف معنیداری ندارند%1 میانگینهای دارای حروف مشترک طبق آزمون دانکن در سطح

تأثیر تاریخ کاشت بر کیفیت علوفه ارقام مختلف شبدر

نمودار  -5اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر میزان فسفرعلوفه شبدر
Figure 1. Interaction effect of planting date and cultivars on phosphorus content clover forage
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مجله زراعت و اصالح نباتات جلد  ،13شماره  ،1بهار 1316
فهرست منابع
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Abstract
In order to evaluate the effect of planting date on forage quality and quantity yield in different
cultivars of clover, an experiment was conducted in research farm in preparation of seed and plant
improvement of Karaj in 2014-2015. This experiment was conducted in split plots in a randomized
complete block with three replications and twelve treatments. Main factor includes planting date in
three levels (22 July, 15 August and 10 September) and sub-factor contains four clover cultivars
(mono cut persian clover, multi cut persian clover, berseem clover and laki clover). The studied
characteristics include qualitative properties such as a dry matter percentage, crude protein
percentage, acid detergent fiber, calcium, phosphorus content, fructose and glucose content. Results
showed that multi cut persian clover had the most protein percentage (17.88) and dry matter
percentage (48.30) and the minimum acid detergent fiber (29.86). Berseem clover and multi cut
persian clover had the highest content of phosphorus in all planting dates. Multi cut persian clover had
the most protein and the least fiber in all three dates.
Keywords: Dry matter percentage, protein, acid detergent fiber, glucose, phosphorus, calcium.
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