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  خيري، تراكم بوته و شدت برداشت بر عملکردأر برداشت تيثأمطالعه ت
   رويشي يونجه يكساله گونه اسكوتالتايهايژگيو و برخي از علوفه

(Medicago scutellata var Robinson)  
  

  ۳ينيد محمد باقر حسي و س*۲يچ، محمدرضا چائي۱عبدالرضا لياقت
  ،دانشيار و استاديار ،كارشناسي ارشددانشجوي دوره  ، ۳، ۲ ،۱

  دانشگاه تهران يعي و منابع طبيس کشاورزيپرد

  )۸/۳/۸۷:  تاريخ تصويب‐۱۱/۴/۸۶: تاريخ دريافت (

  

  چکيده
  

لوفه کل و ر برداشت تاخيري، تراكم بوته و شدت برداشت بر روي عملکرد عيبه منظور بررسي تاث

 آزمايشي بصورت كرتهاي Medicago scutellata رويشي يونجه يكساله يهايژگيوقابل دسترس و برخي 

 يعيس كشاورزي و منابع طبيدو بار خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي پرد

ز برداشت در كرت اصلي در اين آزمايش زمان آغا.  انجام شد١٣٨٤دانشگاه تهران واقع در كرج در سال 

)  روز پس از كاشت و در زمان استقرار يونجه يكساله٤٠(قرار گرفت که شامل دو سطح برداشت مستمر 

عامل . بود)  روز تاخير نسبت به سيستم برداشت مستمر١٤برداشت پس از گذشت (و برداشت تاخيري 

و عامل فرعي دوم شدت برداشت در  بوته در مترمربع ٢٢٥ و ٧٥ ، ٢٥ در سه سطح بوتهفرعي اول تراكم 

 نشان داد قيتحقنتايج .  سانتيمتري از سطح زمين در نظر گرفته شد٨ و ٤، ٢از ارتفاع  برداشت سه سطح

ميزان كل علوفه برداشت شده در دو سيستم برداشت تاخيري و مستمر تفاوت معني داري با هم دارند، 

حدود ( کيلوگرم در هکتار ٦/٣٦٢٤رداشت مستمر بطوريكه ميزان كل علوفه خشك توليدي در سيستم ب

در اين آزمايش با افزايش تراكم بوته ميزان كل علوفه توليدي . بود)  درصد بيشتر از برداشت تاخيري٢٩

با افزايش تراكم و کاهش .  سانتيمتري بود٤بهترين ارتفاع برداشت از سطح زمين ارتفاع . بيشتر شد

 تعداد ساقه، ارتفاع بوته و تعداد گره در گياه با توجه به کاهش ،)شتافزايش شدت بردا(ارتفاع برداشت 

رسد که اگر هدف کشت ين به نظر ميق چنين تحقيج ايبا توجه به نتا .کاسته شدد علوفه ياز قدرت تول

کشت نمود و از ارتفاع )  بوته در مترمربع٢٢٥(ست مراتع را با تراکم باال يبايم د علوفه باشد،يصرفاً تول

برداشت نمود تا به حداکثر عملکرد علوفه دست )  روز بعد از کاشت٤٠  به روش مستمريمتري سانت٤

  .  افتي

  

  . يونجه يكساله، زمان برداشت، تراكم بوته، شدت برداشت، توليد علوفه: كليدييهاهواژ

  
  مهمقد

توانند جايگزين آيش شده و  هاي يكساله مي يونجه
رسايش آن جلوگيري از ف ضمن حاصلخيز نمودن خاك،

 در سيستم تناوبي گندم. (Biderbeck et al., 1993) ندکن
)Triticum aestivum( ـ يونجة يكساله، ميزان نيتروژن 

 نيتروژن  را بهتثبيت شده به حدي است كه نياز گندم
هاي  يونجه .(Doughton et al., 1996) دکنتأمين مي

 برتري هاي چند ساله يكساله از جهاتي نسبت به گونه
تر از هاي يونجة يكساله، سريع گونه  بيشترداشته،
 (Shrestha et al., 2001) هاي چند ساله رشد كرده يونجه
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و داراي سازگاري وسيع با شرايط آب و هوايي مختلف 
هاي چند يونجهانواع ها آنها را جايگزين اين ويژگي. هستند
  .(Muyekho, 1993)  نموده استساله

از  تر، سريعMedicago scutellataيونجه يكساله 
هاي چند ساله رشد كرده و داراي سازگاري وسيع يونجه

عالوه بر اين توليد . با شرايط آب و هوايي معتدله است
 در ژهيوآن بهگونه به استقرار درشت در اين بذرهاي
 ,Sanadgol & Malakpour)كندمي سنگين كمكخاكهاي

1994).   
هاي  چراي يونجه ن آغاز زما وزمان آغاز برداشت 

پوشش  ،عملکرديكساله در مراتع تأثيرات متفاوتي بر روي 
نها آولوژي ف فنولوژي و موري، گياه پوشش تركيب،گياهي
يرات تحت تأثير عوامل متعدد يتغالبته اين  .گذارد مي

تراكم كاشت، شرايط اقليمي و ، ديگري نظير ژنوتيپ
 ازمر ستبرداشت م. گيرد  قرار مينيز زراعي مختلف  عمليات

  حذفهاي يونجه يكساله به در چراگاه،ابتداي رشد گياهان
كند زيرا آب   در ابتداي فصل رشد كمك ميگياهان چمني

 فصل رشد شرايط مطلوبي را براي ابتدايو هواي خنك در 
 از طرف .کند در مرتع مهيا ميگياهان چمني انواعرشد 

در  را بيشتر  آنهاگياهان چمني،ديگر فرم رشد عمودي 
تحت شرايط چراي  .دهدقرار ميدسترس گوسفندان 

گياهان  جمعيت ،باالي چراشدت  ويژه در ه طورمر و بستم
 فرودينشتر آنها تا اواسط يشود و ب  بسرعت كم ميچمني

 از يبردار بهرهدر واقع در اين سيستم. روند از بين مي
تر از  به گياهان چمنيهاي هرز  علفمراتع يونجه يکساله، 

 ;Chaichi, 1995a) شوند ميسيستم چراي تأخيري كنترل 

Chaichi, 1995b).   
چراي (چنانچه زمان آغاز برداشت با تأخير شروع گردد 

 تاگردد  م ميه براي گياهان فرابمناس يفرصت، )يتأخير
 فصل قبل از خود را سايبانبخوبي استقرار پيدا كنند و 

شود كه بعلت  مياين عمل باعث . نمايندگلدهي تكميل 
وجود سايه در ميان گياهان و وجود رقابت براي دريافت 
 نور، گياهان در انتهاي فصل رشد باريك و بلند گردند

(Crawford, 1971). هاي مختلف  واكنش مرتع به شدت
تأثير . هاي مختلف گياهي متفاوت است چرا در تراكم
هاي  سنگين بر روي نقاط رويشي و بخشيد يابرداشت شد

ها، گل آذين، گل و  ها، گره ي باعث كاهش تعداد ساقهزايش
 طول شاخه و متعاقب ،تعداد شاخه. گردد غالف در گياه مي

شتر ي بپايين کشت هاي آن تعداد گره در گياه در تراكم

  شتر بوده و رقابتيب بوته هر يبرازيرا فضا  است
  د دار وجود استفاده از منابعياهان براين گيبكمتري در 

(Chaichi, 1995a; Chaichi, 1995b).  هدف از انجام اين
 و ارتفاع بوتهستم برداشت، تراكم يتحقيق بررسي اثر س

بر روي علوفه قابل ) برداشت شدت(برداشت از سطح زمين 
 رويشي يهايژگيوگياه و برخي از  دسترس، سرعت رشد
  .باشدي رابينسون مرقم M. scutellata يونجه يكساله گونه

  
 هاشرومواد و 
 در مزرعه تحقيقاتي ١٣٨٤اين آزمايش در سال 

.  دانشگاه تهران واقع در كرج انجام شديدانشکده کشاورز
 ٣٧٥کرج داراي اقليم نيمه خشك با بارندگي ساليانه 

تيپ خاك محل آزمايش لومي رسي و . باشدميليمتر مي
خاك مزرعه از نظر ميزان مواد آلي و نيتروژن فقير بود 

   . اندازه گيري شد٨/٧ خاك برابر با pH). د درص١ زير(
در اين تحقيق از يونجه يكساله اسكوتالتا واريته 

بذرهاي يونجه به دليل دانه سختي، . استفاده شد رابينسون
کشت  .پس از اسكاريفيكاسيون مكانيكي كشت شدند

محل انجام  . انجام گرفت١٣٨٤ فروردين سال٢٥يونجه در 
 .ش بوده استيق آيجام تحقش در سال قبل از انيآزما
 متر در نظر گرفته شد  و ٢ متر در ٢هاي آزمايشي کرت

بودند كه )  جوي و پشته٤( خط كاشت ٤هر پالت  داراي 
براي اعمال . ها صورت گرفتعمليات كاشت بر روي پشته

 دانه ١٠٠٠تيمار تراکم بوته در واحد سطح با توجه به وزن 
جه از  فرمول زير ميزان  درصد يون٩٠ گرم و قوه ناميه ١٦

  .بذر الزم براي کاشت در متر مربع به دست آمد

(1/1)  × 16/1000)× X=(n 
X = گرم در هر متر مربع(مقدار بذر الزم براي کاشت ( 
n= مربع تعداد بوته در متر  
  وزن هزار دانه =١٦

  

 ٢٢٥ و ٧٥، ٢٥مقدار بذر الزم براي کاشت براي تراکم 
در  گرم در مترمربع ٩٦/٣  و٣٢/١، ٤٤/٠ب يبوته به ترت

آبياري به صورت هفتگي و وجين در چند  .نظر گرفته شد
 رشد رويشي يونجه  دورهمرحله به صورت دستي در طول

با توجه به اينكه عدم تثبيت نيتروژن . انجام پذيرفت
ريزوبيوم طبيعي به علت عدم وجود جمعيت مناسببصورت

د، كود اوره به در خاک توسط گياه به اثبات رسيده بو
)  برگي٨کاشت و ( كيلو در هكتار در دو نوبت ١٢٠ميزان 
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سمپاشي با سم ماالتيون در يك نوبت . به زمين داده شد
       .بر عليه آفت شته در طول مرحله رويشي انجام گرفت

هاي دوبار خرد شده در آزمايش به صورت طرح كرت
. فت تكرار صورت گر٤هاي كامل تصادفي در قالب بلوك

عامل اصلي در اين طرح زمان آغاز برداشت در دو سطح 
برداشت تاخيري و برداشت مستمر و عامل فرعي اول 

 بوته در متر ٢٢٥ و ٧٥ ، ٢٥تراكم كاشت در سه سطح 
 ٤، ٢مربع  و عامل فرعي دوم ارتفاع برداشت در سه ارتفاع 

در اين تحقيق از يك .  سانتيمتر از سطح زمين بود٨و 
د نيز به منظور مقايسه با ساير تيمارها استفاده تيمار شاه

 درصد ٥٠تيمار شاهد تنها يك بار در مرحله در . شد
  . شد انجامگلدهي برداشت

در زمان ( روز پس از كاشت ٤٠عمليات برداشت حدود 
در مورد سيستم برداشت ) استقرار کامل يونجه يكساله

  روز پس از كاشت در مورد سيستم برداشت٥٥مستمر و 
 ٩٠برداشت به صورت هفتگي تا حدود . تاخيري آغاز شد

براي اعمال . انجام شد) اواسط گلدهي(روز پس از كاشت 
 متر به ١ در ١هاي شدت هاي مختلف برداشت از كوادرات

محل برداشت در .  سانتيمتر استفاده شد٨ و ٤، ٢ارتفاع 
سيستم برداشت مستمر و . كليه نمونه برداريها ثابت بود

  . مرتبه مورد برداشت قرار گرفتند٥ و ٧ي به ترتيب تاخير
براي محاسبه ميزان علوفه قابل دسترس، وزن تک بوته 

.  گيري قرار گرفتبرداري تخريبي مورد اندازهپس از نمونه
 نمونه به صورت تصادفي انتخاب شده و پس ٣از هر پالت 

پس از تعيين ميانگين وزن . شدنداز برداشت کامل توزين 
وته در هر کرت آن را در مقدار تراکم بوته در متر تک ب

 کرده تا علوفه قابل دسترس به مربع همان کرت ضرب
  .دست آيد

  مقدار تراكم بوته×ميانگين وزن تك بوته =علوفه قابل دسترس
   در مترمربع                                                        

 از طريق برداشت ميزان رشد در جامعه گياهان زراعي
گياهان در فواصل زماني متوالي و محاسبه ميزان افزايش 

گيري وزن خشک از يک برداشت تا برداشت بعدي اندازه
برداري نمونه. گرفته نشدها را در نظر  که وزن ريشهشد

 در زمان آغاز برداشت تا CGRتخريبي براي محاسبه 
  .برداشت آخر صورت گرفت

CGR=(W2-W1)/(T2-T1) (1/S)  
  

براي تجزيه واريانس در اين تحقيق از نرم افزارهاي 
قبل از تجزيه  . شداستفاده  Mstat-C و  SASكامپيوتري

ها بر روي آنها صورت واريانس آزمون نرمال نمودن داده
ها از روش دانكن در سطح براي مقايسه ميانگين .گرفت

 براي رسم نمودار ها از برنامه.  استفاده شد٠٥/٠احتمال 
  . استفاده گرديدEXCElنرم افزاري 

  
    نتايج و بحث

دار در نتايج تجزيه واريانس نشان دهنده تفاوت معني
 و شدت بوتهسطح يك درصد براي اثرات اصلي تراکم 

برداشت بر روي ميزان کل علوفه توليدي و صفات رويشي 
همچنين اثرات متقابل و اثر اصلي . گيري شده بوداندازه

دار نيز در مورد برخي از اين صفات معنيسيستم برداشت 
  ).١جدول (گرديد 
  
  يکسالهزراعي يونجه صفات داراثرات اصلي و متقابل معني ‐١جدول

علوفه 
 تجمعي

طول 
 ساقه

تعداد ساقه 
 بوتهدر 

تعداد گره 
  بوتهدر 

 منابع تغيير

*** NS NS ** )زمان آغاز برداشت(A 
  B)بوتهتراکم ( *** *** *** ***
 C )شدت برداشت( *** *** *** ***
*** NS NS NS A*B 
*** NS NS * A*C 
*** * *** *** B*C 
*** NS NS NS A*B*C 

  درصد ٠١/٠دار در سطح معني =  **، درصد ٠٠١/٠دار در سطح معني = ***
  فاقد اثر معني دار =  NS،  درصد ٠٥٠/٠معني دار در سطح  = * 

  
  راعي يونجه يکسالهمقايسه ميانگين صفات ز ‐٢جدول 

  صفات                          تيمار
  
  سطوح تيمار  

علوفه خشک 
کيلوگرم در (

  )هکتار

تعداد 
ساقه در 
  بوته

طول 
  ساقه

تعداد گره 
  بوتهدر 

زمان آغاز   ١٩ a  a٣٣  a١١  a٦/٣٦٢٤  برداشت مستمر  
  ١٧ b  a٣١  a١١  b٧/٢٥٦٦  برداشت تاخيري    برداشت

  a٢١  a٤٠  a١١  c٧/٩٨١    درمترمربع بوته٢٥  
بوتهتراکم   b١٧ b٣٣     b٩   b٣/٢٦١١    بوته درمترمربع٧٥  
  ١٦ b  ٢٤ c  a١١  a٩/٥٦٩٣    بوته درمترمربع٢٢٥  
  ١١ c  a٢٠  c٧   b٤/٢٨١٧    سانتيمتر ارتفاع برداشت٢  
  b١٧  ٣٢ b  b١١  a٨/٣٩٧٦    سانتيمتر ارتفاع برداشت٤  

شدت 
  برداشت

  ٢٧ a ٤٦ c  a١٤  c٧/٢٤٩٢   اع برداشت سانتيمتر ارتف٨  
در  دارحروف مشابه براي هر تيمار و صفت نشان دهنده عدم تفاوت معني

  . بين سطوح هر تيمار براي آن صفت است درصد٥سطح 

  
  بوتهتعداد گره در 

با افزايش تراکم بوته در مترمربع و افزايش شدت 
 تهبواز تعداد گره در ) کم شدن ارتفاع برداشت(برداشت 
عدد  ٣٣  به تعدادباالترين تعداد گره در گياه. کاسته شد

 ٨ بوته در مترمربع و ارتفاع برداشت ٢٥در تراکم 
در حاليکه در تراکم . سانتيمتري از سطح زمين حاصل شد
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برداشت شديد تعداد گره به  بوته در مترمربع و شدت ٢٢٥
 ).١شکل(د يرس) بوتهگره در ٩(کمترين تعداد خود 

Chaichi (1995a)  بر روي يونجه يكسالهtrancutalla M. 
در تراكم كاشت پايين به . نتايج مشابهي به دست آورد

دليل رقابت كمتر گياه با گياهان مجاور، توليد گل در بوته 
ش شدت يبا افزا. يابدهاي باالتر افزايش مينسبت به تراكم
اينكه توان يونجه براي توليد گل كاهش  برداشت عالوه بر

هاي گياه كه بسياري از نقاط رويشي و گره كند،يدا ميپ
هاي جديد هستند نيز از بين ها و غالفتوليدكننده گل

  .روندمي

ارتفاع برداشت از سطح زمين 
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 تعداد گره در بوته درسه تراكم بوته در واحد سطح و ‐١ شكل
  سه ارتفاع برداشت

حروف مشابه براي هر تيمار و صفت نشان دهنده عدم تفاوت معني داردر (
  ).صد بين سطوح هر تيمار براي آن صفت است در٥سطح 

  
  بوتهتعداد ساقه در 

 در تراكم ) شاخه١٨( بوتهباالترين تعداد شاخه در 
سانتيمتر  ٨( بوته در مترمربع و شدت برداشت كم ٢٢٥

 برابر ٣ اين مقدار). ٢شکل(حاصل شد ) ارتفاع برداشت
 ادي بوته در مترمربع و شدت برداشت ز٢٢٥بيشتر از تراكم 

با ميانگين تعداد ) بوتهترين ميانگين تعداد شاخه در پايين(
با افزايش شدت برداشت از تعداد .   استبوته شاخه در ٥

تاثير كاهش تعداد ساقه با .  كاسته شدبوتهساقه در 
در . تر استافزايش شدت برداشت در تراكم باال مشخص

ي ها بوته در مترمربع تعداد ساقه نسبت به تراكم٧٥تراكم 
 بوته در متر مربع ٢٥در تراكم . تر كمتر بودباالتر و پايين

به دليل فضاي رشد كافي براي بوته تعداد و ارتفاع ساقه 
هاي باالي گياهي تعداد شاخه در تراكم. افزايش مي يابد

كه  دليل رقابت گياهان براي دريافت نور در صورتينيز به 
ن يوافق با ام. گرددبرداشت شديدي انجام نشود، زياد مي

  و  M. truncuttela  دو گونهيرنژاد در بررسيجه مينت

M. polymorphaشتر علوفه در ي بين عامل فراواني مهمتر
ش تعداد ي باال و در دفعات برداشت کم را افزايهاتراکم

 ش ارتفاع ساقه ذکر کرده استيساقه در واحد سطح و افزا
  .)٢شکل (
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 تراكم بوته در واحد سطح و  تعداد ساقه در بوته درسه‐٢ شكل

 سه ارتفاع برداشت
دار در حروف مشابه براي هر تيمار و صفت نشان دهنده عدم تفاوت معني(

  ). درصد بين سطوح هر تيمار براي آن صفت است٥سطح 

  
  بوتهطول ساقه در ميانگين 

با افزايش تراکم بوته درمترمربع و کاهش ارتفاع 
. طول ساقه کاسته شداز ) ش شدت برداشتيافزا(برداشت 

 بوته در متر مربع و ٢٥بيشترين طول ساقه در تراکم 
 سانتيمتري از سطح زمين به دست آمد ٨ارتفاع برداشت 

ها با کاهش تراكم بوته در متر مربع، طول شاخه). ٣شکل (
 گيرند اين نتيجه با نتايجتري ميبيشتر شده و فرم رونده

Muyekho (1993)زايش شدت با اف.  مطابقت داشت
  .دركبرداشت طول ساقه نيز كاهش پيدا مي
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 ميانگين طول ساقه درسه تراكم بوته در واحد سطح و ‐٣ شكل

 سه ارتفاع برداشت
دار در دهنده عدم تفاوت معنيحروف مشابه براي هر تيمار و صفت نشان(

  ). درصد بين سطوح هر تيمار براي آن صفت است٥سطح 
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مترمربع از  و تراکم بوته دربا افزايش شدت برداشت 
 بوته تعداد گره در بوته وارتفاع گياه، تعداد شاخه در 

 در Chaichi et al. (1996a) هايبا يافته شودکهکاسته مي
  .  مطابقت داردM. truncutallaمورد گونه يونجه يکساله 

  تجمعي  خشک ميزان كل علوفه 

ر نتايج تجزيه واريانس نشان دهنده تفاوت معني دا
براي كليه اثرات اصلي و متقابل بر روي ميزان كل علوفه 

  .)١جدول (تجمعي بود 
ميزان كل علوفه خشك تجمعي توليدي در سيستم 

 كيلوگرم در هكتار بود که ٦/٣٦٢٤برداشت مستمربرابر با 
  ).٢جدول(باشدبيشتر از  برداشت تاخيري مي  درصد٢/٢٩

 بوته در متر مربع بيشترين توليد ماده ٢٢٥در تراكم 
 به ) كيلو گرم علوفه خشك در هكتار٩/٥٦٩٣(خشك 

 درصد بيشتر ٨/٨٢ درصد و ١/٥٤ دست آمد كه به ترتيب
همچنين باالترين .  بوته در متر مربع بود٢٥ و ٧٥از تراكم 

 ٤توليد علوفه خشك در هكتار در ارتفاع برداشت 
 زمين به دست آمد، كه در مقايسه با سانتيمتري از سطح

 سانتيمتري از سطح زمين به ترتيب ٨ و ٢ارتفاع برداشت 
  ).٢جدول (  درصد بيشتر مي باشد٣/٣٧ و ١/٢٩

 كيلو گرم در ٨/٦٦٠١( يبيشترين توليد علوفه تجمع
 بوته در ٢٢٥ از سيستم برداشت مستمر و تراكم )هكتار

 خشك علوفهيد در ضمن كمترين تول. متر مربع حاصل شد
كيلوگرم در هكتار و از سيستم برداشت  ٧/٧٦١برابر با 

  ).٤شكل(  بوته در مترمربع حاصل شد٢٥تاخيري و تراكم 
  

e

c

a

f

d

b

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000
7000

25 75 225

تراكم بوته در متر مربع

ار)
كتــ

ر ه
م د

گر
لو 

(كي
شك 

 خ
ده
ما

برداشت مستمر

برداشت تاخيري

  
 ميزان علوفه خشک تجمعي در سه تراکم بوته در ‐٤شكل 

  سيستم برداشت تاخيري و  مستمر
در دار حروف مشابه براي هر تيمار و صفت نشان دهنده عدم تفاوت معني(

  ). درصد بين سطوح هر تيمار براي آن صفت است٥سطح 

توليد علوفه  )٧/٧٤٢ (ترينپايين و) ٦٨٢٣ (باالترين
هاي متفاوت هاي مختلف بوته و شدت در تراكمخشك

 بوته در متر مربع ٢٢٥برداشت به ترتيب مربوط به تراكم 
 بوته در ٢٥و تراكم )  سانتيمتر٤( شدت برداشت متوسط و

به دست )  سانتيمتر٢( شدت برداشت شديد  ومترمربع
  . )٥شكل (آمد 

ارتفاع برداشت 

g

e

b

f

d

a

g

e

c

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

25 75 225
تراكم بوته در متر مربع

ار)
كت
ر ه

م د
وگر

كيل
ك (

خش
ده 

ما Cm2 
Cm4 
Cm8 

 
 ميزان علوفه تجمعي در سه تراکم بوته و سه ارتفاع ‐٥شكل 

  برداشت از سطح زمين
دار بين دهنده عدم تفاوت معنيحروف مشابه براي هر تيمار و صفت نشان(

  ).سطوح هر تيمار براي آن صفت است
  

كيلوگرم ماده  ٨/٤٦٦٦ (بيشترين عملكرد علوفه خشك
هاي در دو سيستم برداشت و شدت )خشك در هكتار

مختلف برداشت مربوط به سيستم برداشت مستمر و ارتفاع 
از طرف ديگر .  سانتيمتر از سطح زمين بود٤برداشت 

 )كيلوگرم در هكتار٤/١٩٢٠ (كمترين ميزان علوفه خشك
در دو سيستم برداشت و شدت هاي مختلف برداشت 

 ٨ستم برداشت تاخيري و ارتفاع برداشت مربوط به سي
  ).٦شكل ( سانتيمتر از سطح زمين بود
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  ميزان علوفه خشک تجمعي در سه ارتفاع  برداشت از ‐٦شكل 

  سطح زمين در سيستم برداشت تاخيري و  مستمر
حروف مشابه براي هر تيمار و صفت نشان دهنده عدم تفاوت معني دار بين (

  .)صفت استسطوح هر تيمار براي آن 
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 سانتيمتر از سطح زمين نسبت به دو ٤ارتفاع برداشت 
) زمين  سانتيمتر از سطح٨ و ٢(شدت برداشت ديگر 

  مطابق با اين نتيجه .علوفه بيشتري توليد کرد
Lowe & Bowdler (1980) نشان دادند که ارتفاع برداشت 

 سانتيمتري از سطح زمين بهترين نتيجه را در توليد ٥
در شدت  .دهد ميTruncutalla يکساله يونجه علوفه

ل يبه دل) متر ارتفاع برداشتيسانت٢(اد ي زيليبرداشت خ
شدت د سطح برگ پس از برداشت و در يکاهش شد

ه يل سايبه دل) متر ارتفاع برداشتي سانت٨(برداشت کم  
ت ي و در نهاCGRزان ي هم  ميها بر رود برگي شديانداز

 از يمتري سانت٤ برداشت عملکرد علوفه نسبت به ارتفاع
 .ابديين کاهش ميسطح زم

 خشك افزايش پيدا علوفهبا افزايش تراكم بوته عملكرد 
هاي باال ميزان توان اينگونه بيان كرد كه در تراكممي. كرد

تر، بيشتر هاي پايينماده خشك كل گياه نسبت به تراكم
 Bagheri (2001)، Mirnejad اين نتيجه با نتايج. است

   .ردمطابقت دا Chaichi et al. (1996b)  و(1997)
همچنين ميزان كل علوفه توليدي در دو  زمان  

هاي برداشت و تراكم هاي مختلف بوته در مترمربع و شدت
دار در سطح مختلف برداشت نيز داراي تفاوت آماري معني

بيشترين ميزان علوفه توليد شده . يك در صد بود
 از سيستم )ك در هكتار كيلو گرم علوفه خش٧/٧٨٥٦(

 بوته در متر مربع و شدت ٢٢٥برداشت مستمر و تراكم 
 ٤ارتفاع برداشت از سطح زمين برابر با (برداشت متوسط 

حاصل شد و كمترين توليد علوفه خشك ) سانتيمتر
 از سيستم ) كيلوگرم علوفه خشك در هكتار١/٤٨٤(

 بوته در مترمربع و شدت ٢٥برداشت تاخيري با تراكم 
 ٨ارتفاع برداشت از سطح زمين برابر با (رداشت كم ب

  )٧شكل (. حاصل شد) سانتيمتر
برداشت مستمر علوفه از زمان بعد از استقرار يونجه، 
نسبت به برداشت تاخيري با دو هفته تاخير در برداشت، 

مجموع كل علوفه . استعلوفه بيشتري حاصل كرده 
يري، به توليدي در سيستم برداشت مستمر نسبت به تاخ

 باشددليل سرعت رشد بيشتر يونجه بعد از هر برداشت مي
(Chaichi & Tow, 2000).  

ميزان توليد واحد سطح با افزايش تراكم بوته در 
اين پديده به دليل افزايش ماده خشك . افزايش پيدا كرد
 & Heydari-Sharifabad)باشدتواند در كل گياه مي

Turknejad, 2000).داشت شده از ارتفاع   ميزان علوفه بر

 و ٢ سانتيمتري از سطح زمين نسبت به ارتفاع برداشت ٤
در حقيقت برداشت شديد در .  سانتيمتري بيشتر بود٨

مقايسه با برداشت متوسط ميزان كمتري ماده خشك 
برداشت شديد به دليل كاهش ذخاير غذايي . حاصل كرد

 براي گياه در مراحل اوليه رشد و عدم توان الزم در يونجه
توليد علوفه بيشتر سبب كاهش عملكرد در مقايسه با 

  .  (de Koning, 1990) شدت برداشت متوسط شد
 تراكم ٣با مقايسه ميزان كل علوفه برداشت شده در 

مشاهده  ٤ شدت برداشت طبق شکل ٣بوته در متر مربع و 
 خشك برداشت شده در سيستم علوفه كه كمترين شودمي

 بوته در مترمربع و شدت ٢٥ مستمر در تراكم چراي
يد و دليل آن عدم توان يونجه آبرداشت شديد به دست مي

براي توليد ماده خشك در اين تراكم پايين و عدم پايداري 
  كافي آن در مقابل شدت برداشت سنگين است

(Chaichi et al., 1996a; Chaichi et al., 1996b).  در 
م کم چون از ستم برداشت مستمر و در تراکيواقع در س

 از ياديرند، تعداد زيگياهان مورد برداشت قرار ميابتدا گ
در برداشت .  روندين مي جوان بر اثر برداشت از بيهانهال
د ي باال به علت رقابت شد بوته در تراکمويژه به يريتاخ
ه از سطح ي، فاصله گره اوليدن به نور کافي رسياهان برايگ

ن ياول(ن مرحله يدر اد يبرداشت شد. شودياد ميخاک ز
ن بروند و ي از بيشي رويهاشود که گرهيباعث م) برداشت

، از آن پس يرين برداشت تاخياد در اوليد زيرغم توليعل
 ,.Chaichi et al)ابديد در هر برداشت به شدت کاهش يتول

1996a; Chaichi et al., 1996b) .  
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ستم دو سي   مقايسه كل علوفه برداشت شده در‐٧ شكل
  برداشت تاخيري و مستمر

  
  د علوفه در چين هاي مختلفيتغييرات روند تول

 كيلو گرم ماده ٢/٧٢٤(د علوفه يبيشترين مقدار تول
ستم برداشت مستمر در برداشت ي در س)خشك در هكتار
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برداشت که در بدست آمد در حالي)  خرداد٢٦(چهارم 
ل تاخيري باالترين مقدار علوفه برداشت شده در چين او

  ).٨شکل (حاصل گرديد 
عملکرد علوفه در هر چين در سيستم برداشت مستمر 

در اين زمان .  افزايشي تا چين چهارم تبعيت کردياز روند
 گلدهي قرار داشت ابتدايگياه يونجه در مرحله فنولوژيک 

و شرايط اقليمي از لحاظ دما و رطوبت مناسب براي رشد 
هاي بعد عملکرد با گذشت زمان و در چين. يونجه بود

دليل .  کردعلوفه در هر چين از يک روند کاهشي تبعيت
توان با سرعت رشد کمتر يونجه از  اين موضوع را مي

  .برداشت چهارم به بعد مرتبط دانست
در سيستم برداشت تاخيري عملکرد علوفه در هر 
. برداشت از اول تا آخر از يک روند کاهشي پيروي کرد

ين سيستم سبب افزايش علوفه قابل تاخير در برداشت در ا
 برداشت در اين مرحله .دسترس در برداشت اول گرديد

 و در حقيقت  کردميزان زيادي از علوفه را از زمين خارج
هاي توان توليد يونجه و سرعت رشد گياه را در برداشت

  . بعد کاهش داد
در سيستم برداشت مستمر که برداشت از زمان 

اه به نوعي خود را با  يدر حقيقت گ شود،ياستقرار آغاز م
 در ،اما در برداشت تاخيري. کندبرداشتهاي بعد سازگار مي

 هاي رويشي با حذف تعداد زيادي از جوانهبرداشت اول
 که نتيجه آن کاهش شودي شوک به گياه وارد منوعي

هاي بعدي عملکرد علوفه و سرعت رشد گياه در برداشت
  .(Chaichi, 1995a; Chaichi, 1995b) است
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  ميزان علوفه برداشت شده در چين هاي مختلف در ‐٨ شكل

  برداشت تاخيري و مستمر
  

علوفه قابل دسترس و سرعت رشد روند تغييرات 
در هر دو سيستم برداشت از روند ) CGR( محصول

 يرويهاي مختلف پمشابهي نظير عملکرد علوفه در چين
برداشت همبستگي ستم يدر هر دو س).  ٧ و ٦شکل (کرد 

بااليي بين عملکرد علوفه با علوفه قابل دسترس و سرعت 
 ). درصد٨٩/٠ و ٩٥/٠(رشد محصول وجود داشت 

هنده کاهش دنتايج حاصل از اين پژوهش نشان
برداشت   برداشت تاخيري نسبت بهعملکرد علوفه در

صفات وزن تک بوته و  سرعت رشد . باشدميمستمر 
ب يبه ترت(با عملکرد علوفه داشتند  ييار باالي بسيهمبستگ

جه گرفت که با يتوان نتين اساس ميبر ا). ٨٥/٠ و ٨٢/٠
ستم يتوجه به وزن تک بوته و سرعت رشد کمتر در س

توان يمستمر مستم برداشتي نسبت به سيريبرداشت تاخ
ستم برداشت مستمر انتظار ي را از سيشتريعملکرد علوفه ب

ش تراکم بوته در واحد سطح يوزن تک بوته با افزا. داشت
ل باال بودن تعداد بوته در واحد يافت اما به دليکاهش 

 عملکرد ي بر رويمنف ريها تاثسطح کاهش وزن تک بوته
 باال بودن سرعت رشد در واحد سطح ياز طرف. نگذاشت

 يها مثبت جهت باال بودن عملکرد علوفه در تراکميعامل
  .(de Koning, 1990) باالتر است

  گيرييجهنت
روند تغييرات نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که 

هاي  در چينCGRعملکرد علوفه، علوفه قابل دسترس و 
مختلف در سيستم برداشت مستمر از يک منحني 

 اما اين منحني در سيستم .کندسيگموئيدي تبعيت مي
 به عبارت ديگر در .ري روندي کاهشي دارديبرداشت تاخ

تاخيري اين عوامل با گذشت زمان کاهش سيستم برداشت 
 به خصوص در تراکم يريستم برداشت تاخيدر س. يابندمي

، يدن به نور کافي رسياهان برايد گيباال به علت رقابت شد
د يبرداشت شد. شودياد ميه از سطح خاک زيفاصله گره اول

 يهاشود که گرهيباعث م) ن برداشتياول(ن مرحله يدر ا
ن ياد در اوليد زيرغم توليروند و علن بي از بيشيرو

د در هر برداشت به شدت ي، از آن پس توليريبرداشت تاخ
 و روند تغييرات عملکرد علوفه از يک روند ابديکاهش 

 Chaichi et al., 1996a; Chaichi et)کندنزولي پيروي مي

al., 1996b).  
با توجه به نتايج اين تحقيق چنين به نظر مي رسد که 

قه کرج اگر هدف کشت چراگاه يونجه يکساله رقم در منط
 بايست مراتع را بارابينسون صرفاً توليد علوفه باشد، مي

 ٤کشت نمود و از ارتفاع )  بوته در مترمربع٢٢٥(تراکم باال 
برداشت )  روز بعد از کاشت٤٠(به روش مستمرسانتيمتري

 است يهيبد. افتينمود تا به حداکثر عملکرد علوفه دست 
 دام ي با استفاده از چرابه ويژهگر ي دهايشي انجام آزماکه

  .ه استين خصوص قابل توصي در ايعيبصورت طب



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۰۶
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   سرعت رشد يونجه بعد از هر چين در برداشت تاخيري و مستمر‐١٠شكل 
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