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  چكيده
شـبدر برسـيم   _در تنـاوب كلـزا    و كارايي توليد يم در كشت دومشبدر برس كه طي دو سال انجام شد ميزان توليد علوفه تحقيقدر اين     

يلوگرم  ك  30و 25و20 مردادماه  به همراه سه ميزان بذر شامل  4تيرماه و  25، 15سه تاريخ كاشت مورد بررسي قرار گرفت براي اين منظور 

كـه بعـد از    بـود م عمليات آمـاده سـازي زمـين    روش كاشت به صورت عد. ندقرار گرفت ارزيابيهكتار در قالب طرح اسپليت پالت مورد 

محاسـبه  و كارايي توليد در تنـاوب   ، خشك، تعداد ساقه، ارتفاع بوتهبرداشت و خروج بقاياي كلزا انجام شد در هر كرت عملكرد علوفه تر

 4778 و 19269اول به ترتيب بـا  از تاريخ كاشت  و كارايي توليد و خشك نتايج دو ساله  بيانگر آن بود كه بيشترين عملكرد علوفه تر. شد

بين مقادير بذر از نظر عملكرد علوفه خشك تفاوت معني داري مشاهده .حاصل شد كيلو گرم در هكتار در روز  07/18 و كيلوگرم در هكتار

شت دوم شبدر برسيم با استناد به نتايج ، ك. كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد علوفه خشك بدست آمد 30نشد  هر چند كه  در مقدار بذر 

مي تـوان بـا اطمينـان يـك چـين       دنبال دارد ووكارايي توليد را به  افزايش بعد از برداشت كلزا در نيمه دوم تير ماه در منطقه تحت بررسي

در كلزا، شبدر برسيم و گندم را در طـي دو سـال زراعـي    : از اين رو سه محصول شامل .علوفه با كميت و كيفيت مطلوب را برداشت كرد

  .گندم ارجحيت دارد-تناوب در منطقه مي توان توليد كرد كه نسبت به تناوب كلزا 
  شبدر برسيم، كشت دوم، كارايي توليد، عملكرد علوفه:كلمات كليدي

  مقدمه
اي لگوم مي باشد كه مي تواند به صورت كشت دوم  از جمله گياهان علوفه) Trifolium alexandrinum(شبدر برسيم 

كشت گردد و حـداقل يـك چـين    و كلزا ) گندم و جو(محصوالتي نظير غالت عدم آماده سازي زمين بعد از برداشت  حتي در شرايط
از طرف ديگر كشت دوم بعد از محصوالتي نظير كلزا كمك فراواني جهت توسعه كشت اين گياه .علوفه با توليد مطلوب را داشته باشد

با توجه به اين تفاسير و با هدف استفاده از شبدر . ن فرآورده را به دنبال خواهد داشتو توليد روغن نباتي و عدم وابستگي كشور به اي
  .، اين تحقيق طي دو سال اجرا گرديدو كارايي علوفه افزايش توليد برسيم در كشت دوم و 

اگر اين  ستان بسيار سرد دارندزمدر مناطقي كه  .زمان كاشت شبدر برسيم باتوجه به منطقه و هدف توليد مي تواند متفاوت باشد        
در ايـران در منـاطقي بـا زمسـتان      .گياه به عنوان توليد تابستانه مورد نظر باشد كشت مي بايست در اولين فرصت در بهار انجام پذيرد

معتدل مثل خوزستان و شمال كشور امكان كشت شبدر برسيم بصورت پـائيزه وجـود دارد و پـس از برداشـت محصـوالت بهـاره يـا        
  . در مناطق سردسير كشور كشت اين گياه مي بايست در بهار انجام شود .ابستانه كشت مي شود ت

اي  وجود دارد بـه گونـه  ) عدم خاك ورزي( امكان كشت شبدرها به علت ريز بودن بذر آنها در شرايط عدم آماده سازي زمين          
 اوايـل  در طي اواخر شهريور مـاه تـا    no tillageبه صورت ) .resupinatum) Tاستان چهارمحال و بختياري  شبدر ايراني  كه در

طي آزمايشـي بـراي كـاهش رقابـت     ) Fisk et al.2001( وهمكاران فيسك).  1383 و مرشدي نوربخشيان(مهر ماه كشت مي گردد 



ت شبدر برسـيم و قرمـز   در تناوب گندم زمستانه با ذرت مبادرت به كش) Cover crop(علف هاي هرز و استفاده از گياهان پوششي 
تون و همكـاران  سـ بوك .كردنـد مشـاهده  علـف هـرز   نتايج مثبتي مبني بر كـاهش وزن  و در بقاياي گندم كرد  no tillageبه صورت  

)Buxton et al.1999 ( در بررسي كشت دوم(Double cropping)   سورگوم به طريـقno tillage     بالفاصـله بعـد از چـاودار
ـ . نـد گـزارش كـرده ا   )از جملـه حفـظ خـاك و جلـوگيري از فرسـايش      ( برروي محيط يدي رافزمستانه اثرات م  و همكـاران  نيتنوب

)Buntine et al,2002 (در دو منطقه از امريكا محصول پنبه را بعد از آيش، گندم زمستانه و كلـزا در   1999و  1998هاي  طي سال
با بررسي كشت شبدر ايراني در شرايط آماده سـازي  ) 1383(مرشدي نوربخشيان و . ندشرايط مختلف تهيه بستر مورد بررسي قرار داد

عملكرد علوفه خشك شبدر ايرانـي  عدم آماده سازي زمين گزارش كردند كه در شرايط  (no tillage)زمين و عدم آماده سازي زمين 
  .ين بودتر از شرايط آماده سازي زم درصد كم 10تن در هكتار بود كه حدود  4/9طي سه سال بررسي حدود 

اظهار داشتند كه از نظر عملكرد علوفه شبدر برسيم  بين مقادير ) Abu El Shawareb et al.1971(ابوالشوارب و همكاران 
كيلوگرم در هكتار در  30كيلوگرم در هكتار تفاوت معني داري مشاهده نشد و بهترين مقدار مصرف بذر شبدر برسيم را  48تا  35بذر 

   . ان كرده اندكشت پاششي و رديفي عنو
   مواد وروش ها

اجـرا    )شـهركرد (چهارمحال و بختياري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در  1386و  1385اين تحقيق طي سالهاي   
 30و  25، 20بـذر شـامل     به همـراه سـه ميـزان   ، مرداد ماه  4تيرماه و  25و  15زمان كاشت شبدر برسيم شامل  3 در اين آزمايش.شد

اصـلي  ) هـاي  كـرت (تاريخ كاشت در پالتهاي . نددر قالب طرح اسپليت پالت با سه تكرار مورد بررسي قرار گرفت در هكتار مكيلوگر
كـه بعـد از    بـود  ) no till( روش كاشت به صورت عدم عمليـات آمـاده سـازي زمـين    . هاي فرعي قرار گرفت وميزان بذر در كرت

سانتي متري كشت شده بود كاشـت   60با توجه به اينكه كلزا در پشته هاي  انجام شد برداشت كلزا و خروج محصول و بقايا از مزرعه
هـر تـاريخ كاشـت بالفاصـله در     . متر بود 5در  3 ها ابعاد كرت .شبدر برسيم بعد از برداشت كلزا در دو طرف اين پشته ها انجام شد 

علف هاي هرز و بوته هاي كلـزاي سـبز   .آبياري دوم تنظيم شد  روز يكبار بعد از 8تا  7همان روز آبياري شد و دور آبياري بر اساس 
وجـين اول   از شده حاصل از ريزش دانه در كرتها در دو نوبت وجين دستي شدند و دو هفته بعد از سبز شدن هر تاريخ كاشت و بعد

 10تـا   1حـدود  (ايل گلدهي برداشت چين اول در او. كيلوگرم در هكتار كود اوره سرك در كرت ها مصرف شد 100بر اساس مقدار 
كـه  . براي تاريخ كاشت اول و براي تاريخ كاشت دوم وسوم معيار برداشت عدم مواجه با كاهش درجه حرارت در مهر ماه بود) درصد

و  شد اندازه گيري در نهايت در هر كرت عملكرد علوفه تر، خشك،  . بر اين اساس فقط يك چين علوفه از كليه تيمارها برداشت شد
بـر تعـداد   شبدر برسـيم  علوفه خشك كلزا و  دانهمجموع عملكرد رايي توليد براي هر سه تاريخ كشت محاسبه شد براي اين منظور كا

و طول كيلوگرم در هكتار  2000عملكرد دانه كلزا با توجه به متوسط توليد (روزي كه هر دو گياه در تناوب حضور داشتند تقسيم شد 
  . )منظور شدند روز با توجه به تاريخ كاشت وبرداشت290دوره حضور گياه كلزا 

  نتايج و بحث
بطور كلي بر اساس نتايج دو ساله روند تغييرات عملكرد علوفه خشك بر اساس يك چين به اين گونه بود كه بيشترين عملكـرد         

بـاال بـودن   ). 1جدول (ترتيب در رتبه دوم و سوم از نظر اين صفت بودند از تاريخ كاشت اول حاصل شد و تاريخ هاي دوم و سوم به
 85عملكرد در تاريخ كاشت اول عمدتا به علت استفاده بيشتر گياه از فصل رويش مناسب است ، طول دوره كاشت تا برداشت برابر با 



روز به ترتيب براي تـاريخ   72و  82طول دوره برابر با در حاليكه اين . مهر ماه بود 7تير ماه لغايت  15روز براي تاريخ كاشت اول  از 
  7در اول تاريخ كاشت علوفه از تيمار  بود، برداشت) مهر ماه 14مرداد ماه تا 4از (و تاريخ كاشت سوم ) مهر14تير تا 25از (كاشت دوم

ها بود اما برداشت تاريخ كاشـت  در كرت ) 1386درصد در سال  5و  1385درصد گلدهي در سال 10(مهر ماه به واسطه اوايل گلدهي
بدليل جلوگيري از خسارت احتمالي كاهش دما به محصول انجام پذيرفت به گونـه  ) عدم گلدهي كرت ها( مهر ماه 14دوم و سوم در 

روند تغييرات عملكرد علوفـه خشـك در   . اي كه در اواسط  مهر ماه هر دو سال حداقل دماي سطح خاك به زير صفر درجه هم رسيد
ح مختلف مقادير بذر در طي دو سال به اين گونه بود كه با افزايش ميزان بذر عملكرد علوفه خشك نيز افزايش داشت هرچندكه سطو

نتايج مشابه پيرامون عدم تفاوت معني دار بين مقـادير مصـرف بـذر از     ).1جدول(بين سطوح مختلف تفاوت معني داري مشاهده نشد
ــ   ــبدر ايران ــراي ش ــه ب ــرد علوف ــر عملك ــدي(ينظ ــيان و مرش ــيرين ) 1383،نوربخش ــبدر ش ــيم  و ش ــبدر برس  Meyer and(،ش

Norby.1994(05/14و 79/16، 07/18اول تا سوم بـه ترتيـب برابـر بـا      كارايي توليد براي هر سه تاريخ كاشت .گزارش شده است 
  .كيلوگرم در هكتار در روز بود 

 1386و  1385ي مختلف كاشت و مقادير بذر در سال ميانگين صفات مورد بررسي شبدر برسيم در تاريخ ها - 1جدول 
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 planting  تاريخ كاشت
date 

19.1a 329.9a 43.61a 4778.1a 19269a* 15تير    
14.4b 362.4a 38.66b 4247.4a 19014a  25تير    
16.9ab 365.7a 25.72c 3087.5b 14676b 4مرداد    

 Seed  ميزان بذر       
Rate(kg/h) 

16.8a 304.7b 37.4a 3764.2a 16200b 20  20 

16.9a 347.7b 36.0ab 4136.9a 18087ab 25  25 

16.7a 405.7a 34.6b 4211.4a 18671a 30  30 

  درصد بر اساس آزمون دانكن 5داراي عدم تفاوت معني دار در سطح  حروف مشترك *

  نتيجه گيري كلي
فاصله بعـد از برداشـت كلـزا  در منطقـه     بطوركلي با استناد به نتايج اين تحقيق مي توان عنوان داشت كه كشت شبدر برسيم بال        

بـا توجـه بـه اينكـه     .و مي تواند افزايش و كارايي توليد را بدنبال داشته باشد مورد بررسي و مناطق مشابه اقليمي امكان پذير مي باشد 
 25شبدر برسيم با ميزان بذر از كشت دوم بال فاصله معموال در نيمه اول تير ماه در اين مناطق قابل برداشت مي باشد لذا مي توان  كلزا
كيلو گرم در هكتار در شرايطي كه نياز به خاك ورزي و آماده سازي زمين ندارد بهره برد و حداقل يك چين علوفه با كميـت و   30تا 

ان كلزا، شبدر برسيم و گندم در تنـاوب مـي تـو   :در اين شرايط در طول دو سال زراعي از كشت سه گياه . كيفيت مناسب برداشت كرد
  .استفاده كرد 
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Abstract 

      The objective of this investigation was determination of the best sowing date and seed rate of 

berseem clover (Trifolium alexandrinum ) in double cropping after canola for improvement crop 

production efficiency. The experiment was carried out in split plot design with three replications in 

2006-2007. The sowing dates included: 6,16 and 26 July in main plot and seed rate were 20,25 and 

30 kg/ha. in subplot. The results showed that highest fresh and dry forage yield and crop production 

efficincy were obtined from first planting date with 19261, 4778 kg/ha and 18.07 kg/ha/d, 

respectively. The effects of seed rate were no significant for dry forage yield, but highest yield were 

obtained from 30 kg/ha. The results of this study represented that double cropping of berseem 

clover after canola is recommended for Shahrekord region and other regions with similar climate. In 

this method farmers can be able to product three crops include: canola , berseem clover and wheat 

in 2 years period in crop rotation that is better than canola – wheat rotation. 

Key Words:  

berseem clover (Trifolium alexandrinum), double cropping, forage yield  , crop production 

efficiency 

 

 
 
 
 
 



 


