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Abstract
Background and Objectives
Khouzestan province with about 1000 hectares of seed clover is the most important region for
seed production of berseem clover (Trifolium alexandrinum) in Iran. Extending the cultivation
area of berseem clover (BC) is important due to the favorable effects of BC on soil fertility and
the necessity of this region to a desirable crop rotation. The harvest date of summer crops such as
corn leads to delay in optimum sowing date of BC. Several investigators in other areas have
demonstrated that early sowing dates improved yield of BC. On the other hand, the most
important factor in crop yields is water irrigation; it plays an important role in sustainable
agriculture. Based on the existing literature, early sowing date reduces the number of irrigation
events and increases water irrigation use efficiency (IWUE). Therefore, this experiment was
conducted to evaluate the response of spring BC sowing date and last irrigation cutoff time on
seed yield and IWUE.

Materials and Methods
This study was carried out in Safiabad Agricultural Research Center in two years (2014-15).
Soil texture of the experimental field was silty clay loam, well drained without salinity
(ECe=1.2ds m-1), with 0.75 percent organic carbon. The statistical design of the experiment
was split plot based on a randomized complete block design with four replications. The main
plots were allocated to sowing date including 10 th Feb, 20th Feb, 2st Mar and 12th Mar, and the
sub plots were assigned to irrigation cutoff dates including 5 th Jun, 15th Jun and 25th Jun. Daily
evaporation from class A evaporation pan of the Safiabad weather station (nearby the
experimental field) was measured to calculate water irrigation depth, and BC
evapotranspiration was calculated by applying a pan coefficient of 0.8. Irrigation interval was
managed based on 80 mm accumulated evaporation from the pan evaporation. The measured
traits included seed yield, IWUE, number of seeds per inflorescence (NSI), number of
inflorescences per square meter (NI), days to flowering, straw production, total dry matter
(TDM), harvest index (HI) and weighed a thousand seeds.

Results
There was a significant difference between the irrigation cutoff date for all traits except the
number of days to flowering and HI. The results of the mean comparison showed that the,
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sowing date of 20th Feb and irrigation cutoff in 15 th Jun, with seed yield (631 kg.ha -1) and
IWUE (0.72 kg.m-3) was better than the other treatments. In this treatment, the plant growth
period in the first sowing date (88.6 days), and the NI (623 numbers), and the NSI (37.1
numbers) was higher than the other treatments. The correlation between seed yield and other
traits was positive and the stepwise regression analysis showed a positive and high effect of NI
on seed yield in BC.

Discussion
The results of this trial confirm previous findings that BC early sowing dates, will had higher
seed yield. Also, the results showed that delaying in irrigation cutoff is effective in decreasing
IWUE, so that irrigation until 25th June in comparison with 15th June, In spite of significant
increasing in yield, decreased IWUE significantly.
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چکیده
معموالً تاریخ برداشت محصوالت تابستانه همچون ذرت در اراضی آبی شمال خوزستان به گونهای استت کته
تاریخ مناسب کاشت شبدر به تأخیر میافتد .لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان قطع آخترین
آبیاری در مزارع شبدر برسیم بذری بهاره بر عملکرد و بهرهوری آب آبیاری در اراضی شمال خوزستتان صتورت
گرفت .بدین منظور آزمایشی در چهار تاریخ کاشت ( 12بهمنماه 2 ،اسفندماه 22 ،اسفندماه و  12استفندماه) و در
سه زمان قطع آخرین آبیاری ( 21خردادماه 11 ،خردادماه و  4تیرماه) بهصورت کرتهتای ختردشتده در قالتب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال  93و  94در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صتفیآبتاد
دزفول اجرا شد .فواصل آبیاریها بر مبنای  08میلی تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر و مقدار آب آبیاری بتر مبنتای
محاسبه نیاز آبی در اختیار گیاه قرار گرفتت .نتتایج حاصتل از تجزیته واریتانس بیتانرر اختففتات معنتیدار بتین
تاریخهای کاشت ،برای تمام صفات مورد بررسی بود .بتین زمتانهتای قطتع آخترین آبیتاری نیتز تفتاوتهتای
معنیداری برای کلیه صفات بجز تعداد روز تا شروع گلدهی و شاخص برداشتت بتهدستت آمتد .بررستی روابت
همبستری بین صفات مورد مطالعه نشانرر تأثیر مثبت و باالی صفت تعداد گلآذین در مترمربع با عملکرد بذر بتود.
با توجه به نتایج بهدست آمده از مقایسات میانرین تاریخ زود کاشت  12بهمنماه و قطع آبیتاری  11خردادمتاه بتا
عملکرد بذر  132کیلوگرم در هکتار و بهرهوری آب آبیاری  8/21کیلوگرم در مترمکعب بهعنتوان تیمتار برتتر در
مزارع شبدر برسیم بذری در شمال خوزستان توصیه میشود.
کلیدواژهها :تنش آبی ،زمان کشت ،شاخص برداشت ،همبستری

مقدمه

و لقوم وجود یک گیاه علوفهای در تباوب مبطقهه اهمیهت

مبطقه خوزستان با سطح زیرکشت حدود  4000هکتار

باالیی دارد( .)Nekoyanfar et al., 2017قرارگیری یهک

ش در ب ری ،مهمترین مبطقهه تولیهد به ر شه در برسهیم در

گیاه در تباوب زراعی یکهی از مههمتهرین عوامهل مهرثر در

ایران میباشد .توس ه سطح زیرکشت این محصهوو عهالوه

توس ه سطح زیرکشت آن محسوب مهیشهود .شه در برسهیم

بر مباف اقتصادی برای کشهاورزان مبطقهه ،بهه دلیهل اثهرات

( )Trifolium alexandrinumبهعبوان یک محصوو زمستاهه

مطلوب ش در بر حاصهلخیقی خهاک ()Zamanian, 2003

در تباوبهای زراعی مطرح است و با مبا ق با ارتیها کمتهر
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از  65متر و با زمسهتانههای گهرم و بهدون یخ بهدان سهازگار

کیلوگرم ب ر در هکتار تولیدشده و با تخخیر در کاشت به

اسهت ()1993( Zarbakhsh and Khalafi .)Taylor, 1985

تههدریج محصههوو ب ه ر هیههق کههاهش یافههت .ایههن کههاهش

پهها از بررس هی چهههار تههاریخ کاشههت ( 20شهههریورمههاه30 ،

محصوو به موازات تخخیر در تهاریخ کاشهت ادامهه یافهت

شهریورماه 7 ،مهرماه و  47مهرماه) دریافتبد که بهین تهاریخ

به وریکه آخرین تاریخ کاشتها کمترین عملکرد ب ر

کاشههتهههای مههورد بررس هی تیههاوت م ب هیداری وجههود

را داشتبد )2013( Danagou et al. .با بررسی اثهر تهاریخ

هداشهت)2003(Eslamizadeh and Shoushi Dezfuli .

کاشت بر عملکرد کمی و کییی ب ر ارقام ش در دریافتبد

پهها از بررسههی سههه تههاریخ آخههرین چههینبههرداری (40

که اثر تاریخ کاشت برای صیاتی مثل وو دمگهل ،وزن

اسیبدماه 25 ،اسیبدماه و  40فهروردینمهاه) شه در به ری

هههقار داهههه و شههاخش برداشههت در سههطح احتمههاو یههک

برسههیم گهههقارش کردههههد کههه بهتهههرین زمهههان آخهههرین

درصد م بیدار اسهت و از هرهر عملکهرد به ر و شهاخش

چین بهرداری مربهو بهه تهاریخ ههای  25اسهیبدماه تها 40

برداشههت تههاریخ کاشههت  24شهههریورمههاه برتههرین تیمههار

فروردین ماه است .مطال ات  )1984( Shabandهشهان داد

آزمایشههی بههود )2011( Chabok and Espahbodi .اثههر

که عملکرد علوفه ش در تاب تاریخ کاشت است و تهخخیر

تاریخ کاشت بر عملکرد ب ر و علوفه شه در برسهیم را در

در تاریخ کاشت باعث رشد هاکافی بوتهها و ذخیره هشدن

شههرای اقلیمههی مازهههدران مههورد ارزیههابی قههرار دادهههد و

مواد غ ایی در وقه و ریشه برای رشهد مجهدد در اوایهل

گقارش کردهد کهه تهاریخ کاشهتههای  40و  25مهرمهاه

بهار (ب د از سپری شدن سهرمای زمسهتاهه) شهده و همهین

بیشترین عملکهرد به ر و علوفهه را تولیهد کهرده و تهخخیر

عوامل عملکرد علوفه را کاهش خواهد داد ،حهاو آنکهه

تهاریخ کاشهت ب هد از  25مهرمهاه تولیهد به ر و علوفههه را

کا شت بهه موقه و ق هل از سهرمای پهاییقه باعهث افهقایش

به ور م بیداری کهاهش داد)2015( Noorbakhshian .

عملکههرد علوفههه شهه در خواهههد شههدKhodabandeh .

با مطال ه تخثیرتاریخهای کاشت و مقادیر مختلف به ر بهر

( )1997هشههان داد کههه بیشههترین عملکههرد علوفههه و ب ه ر،

عملکرد علوفه ش در برسیم در هرام کشت دوم در مبطقه

درصههد مههادهخشههک و ارتیهها بوتههه از میههقان بهه ر 45

شهرکرد دریافت که بیشترین عملکرد علوفه خشک و تر

کیلوگرم در هکتهار و تهاریخ کاشهتههای زود بههدسهت

و ارتیا بوته در هرام کشهت دوم در تهاریخ کاشهت اوو

میآید .مطال ات  )2005( Zamanianدر کرج هشهان داد

( 45تیرماه) بهدسهت آمهد )1986( Sinha and Singh .بها

که تاریخ کاشت اردی هشتماه ،برای تولید علوفهه شه در

اعماو تبش در مراحل مختلف فبولوژیکی ش در هشان داد

برسهههیم ،و تهههاریخ کاشهههتههههای زود (اسهههیبدماه تههها

که آبیاری در سه مرحله رشد مجدد ،حهداکثر گلهدهی و

فروردین ماه) برای تولید ب ر مباسب است .زیرا گلدههی

تشکیل ب ر برای گرفتن حداکثر پتاهسیل ب ر ش در برسیم

بوتههها در تهاریخ کاشهتههای زود ،مصهاد

بها شهرای

ضههروری اسههت )1999( Martiniello .در آزمایشههی در

محیطی مباسب و ف الیت زیاد حشهرات گهردهافشهان بهوده و

ایتالیا هشان داد که عملکرد ماده خشک و عملکرد ب ر شه در

هس ت به تاریخ کاشهتههای دیهر کهه گهلدههی بوتهههها

برسیم در کرتهای آبیاریهشده بههترتیهب  10و  17درصهد

بها گرمهای تابسهتان و کهاهش ف الیهت حشهرات

کمتر از کرتهای آبیاریشهده بهود)2003( Martin et al. .

گههردهافشههان مههیشههود ،برتههری دارد .ال تههه بایسههتی توجههه

با مطال ه زمان و شدت تبش خشکی بر عملکرد ب ر شه در

داشت کهه ایهن مطالهب در مهورد تولیهد علوفهه بهرعکا

سیید هشان داد که بین عملکرد ماده خشک و میقان آبیاری

است )1991( Attaran .با بررسی تاریخ کاشتهای ش در

یههک رابطههه خطههی وجههود دارد و بههه ازا افههقایش مقههدار

برسیم ب ری در مبطقه کرج هشهان داد کهه بهتهرین زمهان

آبیاری ،مقهدار مهاده خشهک تولیهدی هیهق افهقایش یافهت.

کاشت ش در برسیم ،زودتهرین تهاریخ کاشهت مهیباشهد،

کمترین عملکرد به ر مربهو بهه تیمهار بها حهداکثر میهقان

بههه ههوریکههه در تههاریخهههای زود کاشههت حههدود 700

آبیاری و بیشترین عملکرد ب ر از آبیهاری بها فاصهله  3تها 1

مصاد
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هیته بهدست آمد .وجود کشتهای تابستاهه همچهون ذرت

ارادیکان به میقان  5لیتر در هکتار بههصهورت خهاککهاربرد

و کبجد در اراضی آبی مبطقه شماو خوزسهتان و برداشهت

استیاده شد سپا با استیاده از فاروئر پشتههایی بها عهر

60

این محصوالت در آبانماه باعثشده تا کاشت محصوالت

ساهتیمتر ایجاد شد .عامل اصلی شامل چههار تهاریخ کاشهت

زمسههتاهه ماهبههد ش ه در برسههیم در تههاریخ توصههیهشههده (45

( 24بهمنماه 44 ،4 ،و  24اسیبدماه) و عامل فرعی شامل سهه

مهرماه) با مشکل مواجه شود .عالوه بهر ایهن بها توجهه بهه

تاریخ آخرین آبیاری ( 25 ،45خردادماه و  1تیرماه) بهود .ههر

تباوب هادرست زراعی در خوزستان و در هتیجه فقر مهواد

کرت اصلی شامل  12جویچه و هرکرت فرعی هیق شامل 42

آلی در خاک ،لقوم قهرار گهرفتن یهک گیهاه از خهاهواده

جویچه  40متری با فاصله  60ساهتیمتر از همدیگر بود که بها

لگومیبههوز ماهبههد شه در برسههیم در تبههاوب زراعههی مبطقههه

دوخ هکاشت از کرت فرعی ب دی جهدا شهد .آب توسه

ت یههین

یههک ههههر بههه ابتههدای جویچهههههها اهتقههاو و سههپا از ریههق

اهمیههت بههاالیی دارد .ل ه ا ایههن تحقیههق بهها هههد

مباسب تهرین تهاریخ کاشهت و زمهان آخهرین آبیهاری در

سههییونهههای هههم قطههر وارد جویچهههههها گردیههد .مقههدار آب

مقار ش در برسیم ب ری بهاره جهت قرار گهرفتن شه در

ورودی به جویچهها ،با فلوم  WSCتیپ سه اهدازهگیری شد.

در تباوب زراعی مبطقه خوزستان و بهیبههسهازی مصهر

دور آبیاری بر م بای  00میلهیمتهر ت خیهر تجم هی از تشهتک

آب در تولید ب ر ش در برسیم اهجام شد.

ت خیر در هرر گرفته شد .دادههای ت خیر بهصهورت روزاههه از
تشتک ت خیر موجهود در ایسهتگاه هواشباسهی کهه در فاصهله

مواد و روشها
این مطال ه بهصورت آزمایش کهرتههای خردشهده در

 400متری از محل اجرای رح قرار داشت ،گرفته شد .پها

قالب رح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چههار تکهرار

از آن هیاز آبی گیاه به روش تشتک ت خیر محاس ه و سپا بها

به مدت دو سهاو از بهمهنمهاه سهاو  4373در اراضهی مرکهق

لحاظ همودن بازده آبیاری در مراحل مختلف رشهد (بهین 95

تحقیقات کشاورزی صییآباد دزفوو با بافت خهاک سهیلتی

تا  00درصد) مقدار آب آبیاری محاس ه شد .ضریب تشهتک

کلی لهوم اجهرا شهد (جهدوو  .)4بهدین مبرهور قط هه زمیبهی

برای تمام تیمارهها بهه هور متوسه  0/0درهرهر گرفتهه شهد.

مباسب و یکبواخت اهتخاب همهوده و در بهمهنمهاه عملیهات

کبترو علفهای هرز در مرحله داشت بهه صهورت دسهتی و

تهیه زمین شامل گاوآهن ،دیسهک و مالهه صهورت گرفهت.

شیمیایی (با استیاده از سموم علفکش بهازگران و گاالههت)

ق ههل از کاشههت بههرای دف ه علههفهههای هههرز از علههفکههش

صورت گرفت.

جدول  -2متوس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو ساله خاک مزرعه قبل از اعمال تیمارها
Table 1. Average of 2-yr Physical and chemical properties of soil of experimental field before
treatments application
عمق خاک

کربن آلی خاک

(سانتیمتر)
Soil depth
()cm

(درصد)
Soil organic
)carbon (%

(دسیزیمنس بر متر)
)EC (dS m-1

0-30

0.75

1.2

30-60

0.5

1.1

60-90

0.47

0.8

هدایت الکتریکی

بافت خاک
Soil texture

سیلتی کلی لوم
Silty Clay
Loam

سیلتی کلی لوم
Silty Clay
Loam

سیلتی کلی لوم
Silty Clay
Loam

رطوبت وزنی (درصد)
جرم مخصوص ظاهری
)Soil moisture (%
(گرم بر سانتیمتر مکعب) اسیدیته
رطوبت حد
ظرفیت زراعی
pH
Bulk density
پژمردگی دائمی
Field
))gcm-3
Permanent
capacity
wilting point

1.61

7.4

22

12

1.68

7.3

22

12

1.7

7.4

22

12
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صیات مورد اهدازهگیری شامل عملکرد ب ر ،بهرهوری

نتایج و بحث

آب آبیاری ،ت داد داهه در گلآذین ،ت هداد گهلآذیهن در

تجقیه واریاها مرکب دو ساله صیات مورد پهژوهش،

یک مترمرب  ،ت هداد روز تها شهرو گهلدههی ،میهقان کهاه

در جههدوو ( )2هشههان داده شههده اسههت .ههق جههدوو ()2

تولیدی ،کل ماده خشک تولیدی (به استثبای ماده خشهک

اختال

غیرم بیداری بین دو ساو مورد بررسی برای کلیه

ریشهه) ،شهاخش برداشهت و وزن هههقار داههه بودههد .بههرای

صیات به جق ت داد روز تا شرو گلدهی و بههرهوری آب

اهدازهگیری میقان عملهکرد ب ر ،میقان کاه تولیهدی و کهل

آبیاری بهدست آمد .ایهن وضه یت بیهاهگر تیهاوت شهرای

ماده خشک تولیدی (به اسهتثبای مهاده خشهک ریشهه)45 ،

محیطههی مههرثر بههر دو صههیت مهه کور در دو سههاو اهجههام

روز ب د از زمان قطه آبیهاری (زمهاهی کهه  2/3کپسهووهها

آزمایش بود .م بیدار بهودن بههرهوری آب آبیهاری در دو

خشکشده بودهد) پا از ح

خطو حاشهیه (دو خه

ساو مورد مطال ه به دلیل تیاوت در ت داد هوبهت آبیهاری و

کبهاری ههر کهرت و ههیم متههر ابتهدا و اهتههای هرکهرت) بهها

میقان مصر

کم ههاین آزمایشههی از هههر کههرت ،مسههاحت  40/0متههرمربه

 .)4همان وری که در شکل ( )4مالحره میشهود متوسه

برداشت و عملکرد ب ر اهدازهگیری شد .الزم به ذکر است

مقدار آب مصرفی در ساو اوو حدود  0315مترمک هب در

کههه در ایههن تحقیههق ب هه دلیههل کاشههت ش ه در در زمسههتان،

هکتار است کهه هسه ت بهه سهاو دوم ( 6900مترمک هب در

چههینبههرداری بههرای علوفههه وجههود هداشههت و فقهه کههاه

هکتار) ،مقدار آب مصرفی حدود  20درصد افقایش یافتهه

تخلیهشده از کم این در آون با دمای  60درجه ساهتیگهراد

است بدون آنکه اثر م بیداری در افقایش عملکرد داشهته

به مدت  92ساعت خشکشده و سپا به عبوان میقان کاه

باشد .افقایش آب مصرفی در ساو اوو به دلیهل تیهاوت در

تولیدی در هرر گرفته شد .میقان کل ماده خشهک تولیهدی

میقان هیاز آبی گیاه در دو ساو مهورد مطال هه بهود .مقایسهه

(به استثبای ماده خشهک ریشهه) هیهق بها اسهتیاده از مجمهو

ت خیههر روزاهههه از تشههتک ت خیههر در دو سههاو مههورد مطال ههه

میقان کاه تولیدی و به ر تولیهدی محاسه ه شهد .بههرهوری

گویای این واق یت است (شکل  .)2به هوریکهه میهاهگین

آب آبیاری از هسه ت مقهدار عملکهرد به ر بهه مقهدار آب

ت خیر از تشتک ت خیر در ساو اوو  0/5میلیمتر در روز بود

مصرفی بهدست آمد .برای محاسه ه صهیت ت هداد داههه در

کههه هسه ت بههه میههاهگین سههاو اوو ( 6/0میلههی متههر در روز)

گلآذین ،ت داد  400گلآذین از هر کرت به ور تصادفی

حدود  20/1درصد افقایش را هشهان داد (شهکل  .)3همهین

اهتخاب هموده و پا از خرمنکوبی و جهدا همهودن کهاه از

امر باعث شد تا میهاهگین ت خیهر و ت هرر در سهاو اوو 671

ب ر ،ت داد داهه حاصهل از  400گهلآذیهن بها دسهتگاه به ر

میلیمتر و بیشتر از مقدار ت خیر و ت رر در مهدت مشهابه در

شهمار الکتریکهی شههمارش و بها اسههتیاده از میهاهگینگیههری

ساو دوم ( 591میلیمتر) باشد .م بهیدار هشهدن اثهر متقابهل

داد داهه در گهلآذیهن محاسه ه شهد ( Abadouz et al.,

ساو در تاریخهای قط آبیاری هشاندهبده یکبواختی روههد

ت

آب آبیاری در دو سهاو مطال هه بهود (شهکل

 .)2013بهرای اههدازهگیهری وزن ههقار داهههه ،بها اسههتیاده از

تغییرات صیات موردهرهر بهرای تهاریخههای متیهاوت قطه

مقسم بورهر یک هموهه  5گرمی از ب ر جمه آوریشهده از

آبیاری در دو ساو آزمایش بود (جدوو .)2

هر کرت تهیهه همهوده و بها دسهتگاه به ر شهمار الکتریکهی

هتههایج حاصههل از تجقیههه واریههاها بیههاهگر اختالفههات

شمارش شد و میاهگین هموههها بهعبوان وزن ههقار داههه در

م بیدار بین تاریخههای کاشهت بهرای تمهام صهیات مهورد

هرر گرفته شد .دادهها با استیاده از تجقیه واریهاها هرح بهه

بررسهی اسههت (جههدوو  .)2اختالفهات م بههیداری هیههق بههین

شکل تجقیه مرکب و مقایسه میاهگین به روش آزمهون چبهد

تاریخهای مختلف قط آبیهاری بهرای کلیهه صهیات مهورد

دامبهای داهکن در سطح احتماو خطای پبج درصد به کمک

بررسی به جهق ت هداد روز تها شهرو گهلدههی و شهاخش

هرمافقار  ،SASمورد تجقیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

برداشت بهدست آمد (جدوو  .)2بدلیل م بیدار شدن اثر
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جدول  -1تجزیه واریانس مرکب صفات عملکرد و اجزای عملکرد شبدر برسیم
Table 2. Combined analysis of variance for different traits in berseem clover
تعداد دانه در
درجه تعداد روز تا شروع تعداد گلآذین در
بهرهوری آب میزان کاه
وزن هزار دانه
عملکرد بذر
گلآذین
مترمربع
گلدهی
آزادی
تولیدی
Water
Weight of
Seed yield
Number of
Days to
df
1000 seeds Number of seeds
Straw yield productivity
)per inflorescence inflorescence (m2
flowering

منابع تغییرات
S.O.V
ساو
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بیوماس
Biomass

برداشت
Harvest
index

1

**270.281

491.8ns

0.035ns

0.0001ns

2319ns

**0.33

345372ns

442556ns

0.002ns

6

20.689

149.3

4.98

0.04

1069

0.002

237107

301369

0.003

3

**1181.846

**457655.7

*161.2

**0.09

**511985

**0.72

3

0.142ns

12.3ns

0.0001ns

0.001ns

0.399ns

*0.02

)Year (Y
تکرار (ساو)
R/Year
تاریخ کاشت
)Sowing date (A
ساو × تاریخ کاشت

شاخص

**

3711190

**

47607ns

7851137

**0.031

52711ns

0.003ns

A×Y
خطا
Error
قط آبیاری

18
2

)Irrigation cut (B
ساو × قط آبیاری

2

Y×B
تاریخ کاشت × قط آبیاری

6

A×B
ساو × تاریخ کاشت × قط آبیاری

6

11.312
ns

0.566

0.073ns
0.297ns
0.184ns

1231.7
**

4424.6
11.8ns

**44824.9
11.6ns

38.6
*

30.1

0.0001ns
**31
0.0001ns

0.010
**

0.03

0.0001ns
**0.03
0.0001ns

2334.81
**

19663.2
0.366ns

**41649.3
0.369ns

0.004
**

0.068

*0.003
**0.007
0.001ns

116939
**

1379566
57371ns

**481746
129879ns

149651
**

1808089
54802ns

**715028
142125ns

0.002
ns

0.001

0.002ns
0.002ns
0.001ns

Y×A×B
خطا
Error
ضریب تغییرات (درصد)
)C. V. (%

48

0.427

671.7

6.7

1479.4

1479.4

0.001

72045

81284

0.001

2.22

8.1

7.2

11.2

11.2

6.28

19.42

16.58

19.17

 :nsغیرم بیدار * ،و ** :م بیدار در سطوح احتماو پبج و یک درصد.
Non- Significant, * and **: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

96

)آب مصرفی (میلیمتر
Consumed water (mm)

...  اثر تاریخ کاشت و زمان قط آبیاری بر عملکرد و:شوشی دزفولی و همکاران

تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری
Planting date & cutoff irrigation

)شدت تبخیر (میلیمتر در روز
Evaporation (mm)

 مقادیر آب مصرفی در تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاریهای مختلف-2 شکل
Figure 1. Total applied water in different sowing and irrigation cutoff dates

روز پس از کاشت
Day after planting

)عملکرد بذر (کیلوگرم در هکتار
Seed Yield (Kg/ha)

 مقدار تبخیر روزانه از تشتک تبخیر پس از کاشت شبدر-1 شکل
Figure 2. Daily evaporation from pan-evaporation after berseem clover planting

تعداد گلآذین در متر مربع
Number of inflorescences per m2
 رابطه رگرسیونی عملکرد بذر با صفت تعداد گلآذین در متر مربع در شبدر برسیم-3 شکل
Figure 3. The regression relation of seed yield with the number of inflorescences per m2 in berseem clover
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متقابل تهاریخ کاشهت و تهاریخ قطه آبیهاری بهرای کلیهه

مث ت و م بی دار عملکرد ب ر با ت داد گلآذیهن در یهک

صیات مورد بررسی به جق ت داد روز تا شرو گلدهی و

مترمرب  ،صیات ت داد روز تا شرو گلدهی ،میهقان کهاه

شههاخش برداشههت ،هتههایج و بحههث بههه مبرههور ت یههین

تولیدی ،کل بیوما  ،شاخش برداشهت و بههرهوری آب

مطلوبترین تاریخ کاشت و تاریخ قط آبیاری با استیاده

آبیاری هشاندهبده تغییهرات همسهوی صهیات مه کور بها

از هتایج حاصل از اثهرات متقابهل بهرای صهیات یهادشهده

عملکرد ب ر بود .ههم چبهین هم سهتگی مبیهی و م بهیدار

اهجام شد (جدوو  .)3م بیدار شدن اثر متقابهل هشهان داد

وزن هقار داهه با عملکرد ب ر بیاهگر رابطهه م کهو

بهین

که روهد تغییرات صیات م کور برای تاریخهای کاشهت

این صهیت و عملکهرد به ر مهیباشهد (جهدوو  .)1بهرای

متیاوت در تاریخهای مختلف قط آبیاری یکسان هیست.

بههرآورد رابطههه رگرسههیوهی بههین عملکههرد ب ه ر بهها دیگههر

هتههایج حاصههل از مقایسههه میههاهگین اثههر متقابههل تههاریخ

صیات ،از رگرسهیون گهام بهه گهام اسهتیاده شهد .از بهین

کاشههت و قط ه آبیههاری هشههان داد کههه تیمههار تههاریخ زود

تمههامی صههیات ،فقه صههیت ت ههداد گههلآذیههن در یههک

کاشت  24بهمنماه و تاریخ قط آبیاری  25خردادمهاه بها

مترمرب وارد م ادله شد
م ادله 4

عملکرد ب ر  634کیلوگرم در هکتار ،ت داد گلآذین در

Y= 0.93+0.24x

مترمرب  623عدد ،میقان کاه تولیدی  2063کیلهوگرم در

در ایههن م ادلههه مبرههور از  xو  Yبهههترتیههب ت ههداد

 2671کیلههوگرم در هکتههار ،شههاخش

گلآذین در متر مرب و عملکرد ب ر است .میقان ضهریب

برداشهههت ( )0/239و بههها بههههرهوری آب آبیهههاری 0/90

ت یین باال ( 76درصد) هیق بیاهگر تخثیر مث هت و بهاالی ایهن

کیلههوگرم بههر مترمک ههب مطلههوبتههر از بقیههه تیمارهاسههت

صیت بر عملکهرد به ر در شه در برسهیم بهود (شهکل .)3

جههدوو ( )3بهها تههخخیر در تههاریخ

هتایج حاصل ازترسیم تغییرات عملکرد ب ر هس ت به وو

کاشههت ،عملکههرد بهه ر و بهههرهوری آب آبیههاری دارای

دوره رشد با استیاده از دادههای دو ساله ایهن موضهو را

روهدی کاهشی بود .دوره رشهد رویشهی گیهاه در تهاریخ

به خهوبی تخییهد مهیهمایهد کهه افهقایش هوو دوره رشهد

زودکاشت  24بهمنماه (با میاهگین  00/6روز) هسه ت بهه

(استیاده از تاریخ های زود کاشهت) بها افهقایش عملکهرد

بقیه تیمارها بیشتر بود .عالوه براین در این تهاریخ کاشهت

به ر همههراه اسههت .زیههرا تههخخیر در تههاریخ کاشههت ،از 24

ت داد گلآذیهن در متهرمربه (بها میهاهگین  525عهدد) ،و

بهمنماه به اوو اسیبدماه باعث شد تا ت داد گلآذیهن در

ت داد داهه در گلآذین (با میهاهگین  39/3عهدد) بهاالتر از

متر مرب بهصورت م بهیداری کهاهش یابهد (جهدوو .)3

بقیه تاریخ های کاشت حاصل شده اسهت .برتهری تهاریخ

برخی از محققان هیق به تخثیر زیاد صیت ت داد گهلآذیهن

کاشت  24بهمنماه را مهی تهوان بهه دلیهل وجهود شهرای

در متر مرب بر عملکهرد به ر اشهاره همهودهاههد (

مباسههب دمههایی در دوره گههلدهههی و در هتیجههه ت ههداد

.)1990

هکتههار ،بیومهها

(جههدوو  .)3بههر اس ها

Cocks,

گههلآذیههن در متههر مرب ه بههاالتر و ف الیههت بهتههر حشههرات

 )1994( Kouchaki and Banaian Avalگههقارش

گردهافشهان و در هتیجهه ت هداد داههه در گهلآذیهن بیشهتر

کردهد که ت داد غال ها در گیهاه ههه تبهها بهه هور قابهل

داهست .جهت بررسی آماری موضو  ،ضرایب هم سهتگی

مالحره ای متخثر از تراکم کاشت است بلکه تحهت تهخثیر

بین کلیه صیات و همچبین م ادله رگرسیوهی بین عملکهرد

تاریخ کاشت هیق قرار میگیرد .به هور خالصهه مهیتهوان

ب ه ر بهها دیگههر صههیات محاس ه ه شههد .ب هه ههورکلی بررسههی

گیت که تاریخهای زودکاشت در شرای اقلیمهی شهماو

هم ستگی بین صیات مختلف ،جهت ت یین اهمیت صیات

استان خوزسهتان عملکهرد به ر بیشهتری هسه ت بهه دیگهر

و ارزش آنها بهعبوان م یارهای اهتخهاب ،بهه بهههژادگهران

تاریخ کاشتها تولید هموده و تاریخ کاشتهای تخخیری

ه ات کمک شایاهی میکبد ( .)Agrama, 1996هم ستگی

به لحاظ اقتصادی قابل توصیه هیست (شکل .)1
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 مقایسه میانرین اثر متقابل تاریخ کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد شبدر بذری-3 جدول
Table 3. Comparison of means of different traits of berseem clover for interaction effect of sowing and irrigation cutoff date
میزان کاه تولیدی
)(کیلوگرم در هکتار
Straw yield
(kg/ha)

بهرهوری آب آبیاری
تعداد دانه در گلآذین
)(کیلوگرم در مترمکعب
Number of seeds per
Water productivity
inflorescence
(kg/m3)

وزن هزار دانه
)(گرم
Weight of 1000
seeds (gr)

تعداد گلآذین در متر
مربع
Number of
inflorescence (m2)

عملکرد بذر
)(کیلوگرم در هکتار
Seed yield
(kg/ha)

2024b

1479b

0.78a

38.1b

2.817ef

498b

545b

2694a

2063a

0.72b

37.1bc

2.770f

623a

631a

2561a

2042bc

0.44c

36.4bcd

2.926bcd

477b

519b

1539cde

1201bc

0.436d

38.9ab

2.883cde

343c

338c

1292de

1083c

0.385e

41.5a

2.976abc

180i

209fg

1816bc

1486b

0.35fg

35.1cd

3.019ab

320cd

330c

1247e

1069c

0.417d

34.0de

3.035a

190i

178g

1228e

986c

0.344fg

31.9e

2.923cd

274ef

242ef

1850bc

1486b

0.319g

31.6e

2.950abcd

297de

364c

1536cde

1292bc

0.377ef

33.9de

2.874de

221h

244def

1383de

1106c

0.424d

36.8bcd

2.928bcd

239gh

277de

1573cd

1288bc

0.316g

36.6bcd

2.918cd

255fg

285d
م بیداری بر اسا

 خرداد45

 بهمن24

5 Jun
 خرداد25

10 Feb
 بهمن24

15 Jun
 تیر1

10 Feb
 بهمن24

25 Jun
 خرداد45

10 Feb
 اسیبد4

5 Jun
 خرداد25

20 Feb
 اسیبد4

15 Jun
 تیر1

20 Feb
 اسیبد4

25 Jun
 خرداد45

20 Feb
 اسیبد44

5 Jun
 خرداد25

2 Mar
 اسیبد44

15 Jun
 تیر1

2 Mar
 اسیبد44

25 Jun
 خرداد45

2 Mar
 اسیبد24

5 Jun
 خرداد25

12 Mar
 اسیبد24

15 Jun
 تیر1

12 Mar
 اسیبد24

25 Jun
مشترک در هر ستون اختال

12 Mar
اعداد با یک حر
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.آزمون داهکن در سطح احتماو پبج درصد هدارهد
Means followed by the same letters in each column are not significantly different at 5% level by Duncan’s test.

تاریخ قطع
تاریخ کاشت
آبیاری
Irrigation Sowing date
cutoff date
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بیوماس
)(کیلوگرم در هکتار
Biomass
(kg/ha)
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میزان بهرهوری آب
Water
productivity

شاخص برداشت

بیوماس

میزان کاه تولیدی

Harvest index

Biomass

Straw yield

97

 ضرایب همبستری بین صفات مورد مطالعه در شبدر برسیم-4 جدول
Table 4. Correlation coefficients between traits in berseem clover
تعداد روز تا شروع

تعداد گلآذین در مترمربع

وزن هزار دانه

تعداد دانه در گلآذین

گلدهی

Number of
inflorescence

Weight of 1000
seeds

Number of seeds per
inflorescence

Days to flowering

صفات
Traits
وزن هقار داهه

-0.221ns

Weight of 1000 seeds

0.617*

0.851**

0.160ns

-0.277ns

0.221ns

Number of inflorescence (m2)
ت داد روز تا شرو گلدهی

0.055ns

Days to flowering
میقان کاه تولیدی

-0.470ns

Straw yield
0.99**

0.663*

0.911**

-0.554ns

بیوما

0.094ns
Biomass

0.582*
0.764**
0.769**

0.819**

0.58*
0.938**

0.466ns
0.484ns
0.881**

0.57*

0.808**

0.626*

0.785**

0.719**

0.981**

-0.750**
-0.734**
-0.714**

0.235ns

شاخش برداشت

0.376ns

Harvest index
میقان بهرهوری آب

0.181ns

Water productivity
عملکرد ب ر
Seed yield

.م بیدار در سطح احتماو یک درصد

م بیدار در سطح احتماو پبج درصد و اختال

ns, * and **: Respectively not significant difference, significant difference at 5% probability level, significant difference at 1% probability level.

 اختال،م بیدار

 بهترتیب عدم وجود اختال:**  * و،ns
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0.725**

ت داد گلآذین در مترمرب

-0.726**

00

شوشی دزفولی و همکاران :اثر تاریخ کاشت و زمان قط آبیاری بر عملکرد و ...

)Seed Yield (Kg/ha

عملکرد بذر (کیلوگرم در هکتار)

طول دوره رشد (روز پس از کاشت)
)Growth period (day after planting
شکل  -4روند تغییرات میزان عملکرد بذر شبدر در تاریخهای مختلف کاشت و زمان قطع آبیاری
Figure 4. Seed clover yield variation trend in different sowing and irrigation cutoff date

هتایج سایر محققان در اقلیمهای مختلهف مبط هق بهر ایهن

هتیجه اخیر هماهبگی داشت (جدوو  .)1توجه به جهدوو ()3

هتههایج بههوده و بیههاهگر ایههن موضههو اسههت کههه تههاریخهههای

هشان میدهد که بهترین تاریخ قط آبیهاری در مهقار شه در

زودکاشت به دلیل اثر مث ت بر اجقای عملکرد ،شهرای الزم

ب ری برسیم تاریخ  25خردادماه با زمان کاشت  24بهمنمهاه

برای تولید ب ر بیشتر در واحهد سهطح را ایجهاد همهوده اسهت

میباشهد ولهی در ایهن تهاریخ زود کاشهت در صهورت قطه

(Chabok and Espahbodi, 2011؛ Danagou et al., 2013؛

آبیاری در  45خردادمهاه بههره وری آب افهقایش یافتهه و بهه

Noorbakhshian, 2015؛  .)Zamanian, 2005مطال ههات

باالترین میقان یا  0/90کیلوگرم در مترمک ب خواهد رسهید.

 )1985( Taylorهشان داد که کشت ش در برسیم در تاریخ

 )2001( Lannaucciبا مطال ه اثر مدیریت آبیاری و برداشت

کاشت زودهبگام در زمسهتان بهه دلیهل بهاال رفهتن احتمهاو

بر عملکرد ب ر شه در برسهیم هشهان داد کهه بها اعمهاو تهبش

سرمازدگی مقرعه ،غیان علفهای هرز (به دلیهل سهرعت

خشکی در زمان پر شدن داهه عملکرد داهه به شهدت کهاهش

رشد کم ش در در اوایل رشهد در فصهل سهرما) و همچبهین

مییابد .تخخیر در زمان قط آبیاری در میهقان مصهر آب و

خسارت آفات برگخوار قابل توجیه هیسهت .مشهاهدات در

بهرهوری آب آبیاری مرثر اسهت .بهه هوریکهه آبیهاری تها

مبطقه مورد مطال ه هیق برای تاریخههای کاشهت ق هل از 24

تاریخ  25خردادماه هس ت به  45خردادمهاه  2هوبهت مصهر

بهمنماه با هتیجه اخیر تطابق داشت.

آب را افقایش و در مجمو بهرهوری آب آبیاری بهرخال

بین صیات مرثر بر عملکرد ب ر فقه صهیت وزن ههقار

عملکرد ب ر کاهش م بیداری یافته است .از اینرو بیشهترین

داهه روهدی مخالف با دیگهر صهیات داشهت ،بهه هوریکهه

بهرهوری آب آبیاری در تاریخ قط آبیهاری  45خردادمهاه و

کمترین وزن هقار داهه مربو به تاریخ کاشت  24بهمهنمهاه

کاشت  24بهمنمهاه و و کمتهرین بههرهوری آب آبیهاری در

و تاریخ قط آبیهاری  25خهردادمهاه بها وزن ههقار داههه 2/99

آخرین تاریخ قط آبیاری ( 1تیرماه) و در تاریخهای کاشهت

گرم بود بیشترین وزن هقار داهه ( 3/035گهرم) هیهق بهه تیمهار

 44و  24اسیبدماه بهدست آمد (جدوو .)3

کاشت ش در برسیم در تاریخ  44اسیبد و قط آبیاری در 45

نتیجهگیری

خردادماه ت لق داشت (ال ته تیاوت بهین تهاریخههای مختلهف

به ورکلی هتایج حاصل از این پژوهش هشان داد کهه

کاشت برای وزن هقار داهه کم و در حهدود  0/4گهرم بهود).

در مقار ش در برسیم به ری بههاره در خوزسهتان تهاریخ

هتایج حاصل از هم ستگی عملکرد ب ر با وزن هقار داهه هیق با

کاشت  24بهمنماه و تاریخ قط آبیاری  25خردادمهاه بها
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همچبین افقایش ماده آلی خاک و در هتیجهه تث یهت ازت

 کیلهوگرم در هکتههار و بهههرهوری آب634 عملکهرد به ر

در خاک میتهوان از شه در برسهیم جههت به هود تبهاوب

 کیلههوگرم در مترمک ههب بهتههرین تههاریخ0/92 آبیههاری

زراعی مبطقه خوزستان ب د از کشتهای تابستاهه بهعبوان

کاشت و تاریخ قط آبیهاری اسهت ببهابراین بها توجهه بهه

.یک کشت زمستاهه بهره جست

مطلههوب ش ه در برسههیم بهههاره و

عملکههرد ب ه ر و بیومهها
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