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Abstract 

 

Background and Objectives 
In agriculture section, more than half of the consumption energy is used for tillage. No-till 

systems can provide optimal conditions for some crops production because of less energy usage, 

optimal watering, and physical regime for plant and optimal microbial activities for humus 

synthesis. Although the climate change and the drought in recent years have restricted alfalfa 

cultivated area, it still provides about 40% of animal feed within 35 million hectares. Alfalfa with 

20% protein is the first forage in the world. 

 

Materials and Methods 

In order to compare alfalfa cultivation in no-till and tillage methods with different rate of seeding, 

an experiment was carried out as RCBD in the form of a strip split plot plan, during 2013-2015 in 

Semiroum region, Esfahan province, Iran. The main strip plot (horizontal) was cultivation 

methods including no-till and conventional tillage methods, and strip subplot (vertical) was the 

four rate of alfalfa seeding including 10, 20, 30, and 40 kg/ha. The cutting time of alfalfa was the 

time factor in treatments. The planting operation was carried out after harvesting of barley cereals 

with 30% residual straw in the mid-summer. The measurable parameters in different treatment 

included the number of established plants in the first spring, fresh and dry forage yield divided 

different cuts, stem density divided different cuts, and the numbers and weight of weed. 

 

Results 

Variance analysis showed that there is no significant difference between no-till and conventional 

tillage methods in terms of fresh and dry forage production. The seeding rate as a sub-factor has 

significant effect (level 1%) on fresh and dry forage and number of stem per unit area, whereas 

the interaction effect between cultivation methods with seeding rate has not significant effect on 

forage production and number of stem per unit area. The plant density, and the number of weeds 

were affected from cultivation methods (conventional tillage and no-till), whereas the plant 

density and number of weeds in no-till method was superior to tillage system. The plant density 
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was varied between different of seeding rate, whereas the number of weed has not affected from 

the seeding rate. 

 

Discussion 

The obtained results indicated that regarding the alfalfa cultivation in no-till method (with 30% 

residual straw), not only the forage production was equal to conventional tillage method, but also 

the number of plant in no-till method was higher than tillage method. It seems that the superiority 

of no-till method in plant referred to proper seed placement because of minimum plough of soil 

in no-till method. However, the number of weed in no-till method was higher than conventional 

tillage method, but this item had no effect on the yield and stability of alfalfa, because the 

presence of weeds was only related to the first cutting. Using the no-till cultivation method with 

30 kg of seeding rate per hectare produced 60.76 ton/ha fresh forage and 10.77 ton/ha dry forage. 

 

Key word: Alfalfa yield, Conservational tillage, No till, Plant density 
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اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی توده مهاجران یونجه در 

 های کشت بدون شخم و شخم متداول در منطقه سمیرم سیستم
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 چکیده
بوا کواربرد    معموول کشت ا روش آن ب سهیبدون شخم و مقاکشت  طیدر شرا ونجهی عملکرد و مقایسه یمنظور بررس به

طور   در شهرسوتان سومیرم اسوتان اصو،هان، بوا اسوت،اده از        3131توا   3131 های سال مقادیر مختلف بذر، آزمایشی طی
 عامول روش  در ایو  آزموای   . شود با سه تکورار انجوام   های کامل تصادفی  در قالب بلوک شده نواری های خرد کرت
در چهوار  یونجه توده مهاجران بذر  میزان ،(افقی)ی اصل فاکتورعنوان  به لمتداوشت در دو سطح بدون شخم و شخم اک

لحوا    عامول زموان  عنووان   بهی بردار  یچو ( عمودی)ی فرع فاکتورعنوان  کیلوگرم در هکتار به 01و  11، 01، 31سطح 
های  سال اول، تراکم علفاستقرار در  از یونجه پس بوته تراکم شامل های مختلف گیری در تیمار اندازه پارامترهای .شد

هوای   علوفه و توراکم سواقه در چوی     خشک و تر میانگی  دو ساله عملکرد محصول های هرز، هرز، وزن تر و خشک علف
در بوی  دو روش کشوت   و تعوداد سواقه    آمده، در میزان علوفه تر و خشک تولیدی دست اساس نتایج به بر. مختلف بودند
تعداد بوته استقرار یافتوه در وادود سوطح در دو روش    . داری وجود نداشت نیکشت متداول، اختالف معبدون شخم و 

مقایسه تعداد و وزن تور  . ای که تراکم بوته یونجه در سیستم بدون شخم بیشتر بود گونه به دار داشتند کشت، اختالف معنی
از چی  اول بیشوتر  های هرز در روش کشت بدون شخم قبل  های هرز نشان داد که وزن تر و خشک علف و خشک علف

کیلوگرم بذر در هکتوار   11آمده، است،اده از سیستم کشت بدون شخم با مصرف  دست بر پایه نتایج به .از شخم متداول بود
کیلوگرم در هکتار علوفه تر و خشک بیشتری  عملکرد محصول را بوه خوود اختصوا      31771و  01701ترتیب با تولید  به
  . داد

 

 رزی، تراکم بوته، شخم د،اظتی، عملکرد یونجهو خاک بی: ها کلیدواژه

 

 مقدمه

ورزی بی  همیراه حهی      خیا   ورزی و کی   خیا   بی

بخشییی از بقایییای گیییاهی در سییطو خییا ،  ییوعی از     

شیو د کی  در آن بیا     ورزی حهیاتتی محسیوم میی    خا 

بیرای   و آبیی  فیزیكیی  مطلوم کمتر، رژی  ا رژی صرف

، شیرای   موسهو سنتز برای فعالیت میكروبی باتر و گیاه

 مایید   مناسبی را برای تولید محصوالت زراعی ایجاد میی 

(Chaji et al., 2006.) سیسییت   از اسییتهاده در موفقیییت

 مقاله پژوهشی
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 یوع   خیا ،   وع اقلیمی، شرای  ب  حهاتتی ورزی خا 

 دارد شیده، بسیت ی   اعمیال  مدیریت های روش و محصول

(Mohamdi Gol and Javadi, 2013; Pittelkow et al., 2015.) 

 جیویی  ف حهاتتی ب  دلیل امكان صیر  ورزی خا  سیست 

 سیاختمان  خا ، بابود آلی مواد افزایش آم، صرف در

 کیردن  رس و پییش  خیا   حیرارت  درجی   تعدیل خا ،

 بی   مرسیوم  ورزی مطلوبی برای خا  محصول، جای زین

 ,.Taki et al) باشید  تابسیتا   میی   های کشت در خصوص

ورزی  هییای خییا   همچنییین اسییتهاده از سیسییت   (.2009

فرسایش خا ، مصرف  کاهشثری در ؤحهاتتی  قش م

 و هییا آم آلییودگی هییا، کییش کودهیای شیییمیایی و علییف 

 Asodar and) ورزی دارد خییا  عملیییات هییای هزینیی 

Sabzehzar, 2008; Assadi and Afyoni, 2006) 

هیای   سطو خا  در سیسیت   در بقایای گیاهی داشتن    

 محیطیی ون ایجیاد  محاسینی همچی   کلشیی،  -بدون شیخ  

 سیطو  از تبخییر  کیاهش  درخا ، آم  هوذ برای مناسب

 در مناسب برای خا  مخصوصاً ساختمان خا  و ایجاد

 Younesi Alamouti) شیود  را باعث میی  پر باران مناطق

and Mohammadi, 2015; Younesi Alamouti et al., 

2015). 

 سیال  2222در  ایباستان و آسی  رانیا در و ج ی وجود گیاه

 (.Arzani, 2009) ب  اثبیات رسییده اسیت    ویمس الدیقبل از م

و  اتیای دارای خصوصی  عنوان ملك   باتیات علوفی    ب  و ج ی

 بیاال،  نیپیروت   ای بیا  محصول علوفی   دیچون تول ییها گیژیو

 چنید سیال  بیودن و حهاتیت     ،یقابیل همی  غنی    ییغذا مواد

 تیی تثب در واحید سیطو و   دیی کمتیر تول  ن یخا ، هز مناسب

یو جی  بییا   .(Karimi, 1996) باشید  یمی  تیروژن ی  یكیولیوژ یب

تیرین گیاهیان    یكی از مای   ،ین درصد پروت 22حدود داشتن 

لحیا    هنیوز بی   خا واده بقیوالت بیوده و   جاان در  ای علوف 

هكتیار در بیین    ونیی لیم 53کشت بیا   ریمیزان تولید، و سطو ز

رچ  اگ. (FAO, 2014) ها در رده اول جاا ی قرار دارد علوف 

های اخیر توسع  کشت یو ج   سالی تغییرات اقلیمی و خشک

را در کشور با مشكل مواج  کرده است، بیا ایین وجیود ایین     

هزار تن علوف  در سال همچنیان  قیش    052محصول با تولید 

 کنیید ایهییا مییی هییای سییبک و سیین ین  داممامییی در تغذییی  

(Anonymous, 2018). وری تولیییید ایییین  افیییزایش بایییره

یكیی از  . ارزش، همواره مورد توجی  بیوده اسیت    محصول با

وری محصول یو ج ، توج  ب  شرای   های افزایش باره روش

سازی زمین و میزان مصیرف بیذر    کاشت از قبیل روش آماده

 ,Undersander et al., 2011; Undersander) باشید  میی 

هیای مختلیف    ثیر روشأتحقیقات زیادی در مورد تی  .(1999

ورزی یییا بییدون شییخ  بییر  خییا  یورزی منجملیی  بیی خییا 

هیای   مقایسی  روش . عملكرد گیاه یو ج  صورت گرفت  است

ورزی بر عملكرد یو ج   شان داد ک  کاشیت   مختلف خا 

ورزی حهیاتتی بی  دالیلیی از     بدون شخ  در شیرای  خیا   

هیای   جمل  کاهش میزان سل  خا  در زمیان خیروج جوا ی    

رطوبیت زمیین    تر مزرع ، حه  ز ی یكنواخت یو ج  و جوا  

ها، جلیوگیری از تیابش مسیتقی      در مراحل اولی  استقرار بوت 

شده و کاهش مییزان تبخییر و    های تازه خارج آفتام ب  جوا  

تعرق، جلوگیری از خسارت شوری در مراحل اولیی  رشید و   

تنظیی  باتیر بیذرکارهای عمییق     )کاهش میزان بیذر مصیرفی   

 ,Duiker) ستتر از روش معمول کاشت بوده ا مناسب( کار

مییدیریت بقایییای محصییوالت قبلییی در کشییت کیی   .(2015

ورزی یو جیی  از اهمیییت زیییادی  خییا  ورزی یییا بییی خییا 

ک  اگر میزان بقایای گیاهی حاصل  طوری برخوردار است، ب 

بایسیتی از   درصید باشید حتمیا میی     52از کشت قبل بیشیتر از  

 دسییت اه عمیییق کییار مخصییوص بییدون شییخ  اسییتهاده کییرد

(Undersander et al., 2011) .های وییژه در   از جمل    را ی

زمان کشیت یو جی  بیا اسیتهاده از شیخ  حهیاتتی ییا بیدون         

ک  وقتیی از   طوری باشد، ب  های هرز می شخ ، مدیریت علف

هیای هیرز    شیود تیراک  علیف    سیست  بدون شخ  استهاده می

توا د موجیب   دائمی  سبت ب  شرای  معمول بیشتر بوده و می

ها و میزان علوفی  تولییدی در ابتیدای رشید      بوت  کاهش رشد

های ساال    رشد سریع یو ج  همراه با برداشتهر چند . شود

هیای هیرز    دوره رشد گیاه، باعث بابود کنترل علف در طول

 .(Martens, 2001) خواهد شد

منظور کنترل و مدیریت علف های هرز در سیسیت    ب 

باتر اسیت   شخ  حهاتتی یا بدون شخ  در کشت یو ج ،
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هیای هیرز دائمیی مبیارزه      ک  در پاییز سال قبل بر علی  علیف 

ا تخییابی مثییل   هییای غیییر  کییش جییدی بییا اسییتهاده از علییف  

 .(Undersander et al., 2011) گالیهوسیت صیورت گییرد  

های هرز  در یک پژوهش دو سال  بر روی  حوه کنترل علف

ثیر أیو ج  در دو سیسیت  کشیت معمیولی و بیدون شیخ ، تی      

هیای هیرز شیامل بیدون      های مختلیف میدیریت علیف    روش

کییش بییر  کییش و ترکیییب سیی   ییوع علییف اسییتهاده از علییف

شیده میورد مطالعی  قیرار      عملكرد و کیهیت یو جی  برداشیت  

کی  تیراک     تایج  شان داد  .(Brothers et al., 2013) گرفت

هیای کشیت    روش. بوت  در کشت پاییزه و بااره متهاوت بود

در روش شیخ   . کیهیت یو ج   داشیت ثیری بر عملكرد و أت

کیش، بیشیتر از    معمول عملكرد یو ج  بدون استهاده از علف

 . کش بود هرچند تعداد بوت  کمتر شد کاربرد علف

تراک  کاشیت   ،ا تخام روش کاشت مناسبعالوه بر 

 یو جی  اسیت کی  در    های ب  زراعی روش جمل  از  یزباین  

ده خشیک یو جی    افزایش ماو  بابود عملكرد ساق  و برگ

 مناسیب  متعیادل و  تیراک   (.Hall et al., 2004)است ثر ؤم

 هكتییار و تولییید در بوتیی  تعییداد مطلییوم تولییید بییرای بییذر

 ای گو   و درون بین گرفتن رقابت  ظر در با علوف  حداکثر

 ازتعیدادی   (.Kephart et al., 1992)دارد  بیاالیی  اهمییت 

اینی  کاشیت،   در شیرای  ب اسیت کی      ها  شیان داده  پژوهش

کیلوگرم بذر  0های باالتر از  سودمندی در تراک  گو   هیچ

گو    همان (.Undersander, 1999) دارد  در هكتار وجود

افیزایش   ا د کی  همیشی    محققان بسیاری گزارش  مودهک  

عملكیرد علوفی  تولیید     میزان مصیرف بیذر باعیث افیزایش    

افیزایش   ک  با هر چند .(Lioveras et al., 2008) شود  می

یابید ولیی در عیو      میی  میزان بذر تراک  گیاهی افیزایش 

 گییردد هییا در گیییاه مییی وزن سییاق  باعییث کییاهش تعییداد و

(Mueller et al., 2008).   از بررسیی اثیرات   در پژوهشیی

کیلیوگرم در هكتیار    32و  52، 22،  92 مقادیر مختلف بذر

خشیک ارقیام یو جی  ییزدی،      روی عملكرد علوف  تیر و بر 

بیشییترین  ،بغییدادی در منطقیی  جیرفییت كشییاری وبمییی،  ی

 کیلیوگرم بیذر در هكتیار    52یو ج  بغیدادی بیا    عملكرد از

در ییک پیژوهش   . (Afsharmanesh, 2000) آمید  دست  ب

و  93،  92، 3)و چاار مییزان بیذر    یو ج  کاشت  های روش

. بر عملكرد یو ج  بررسیی گردیید  ( کیلوگرم در هكتار 22

لكییرد در تیمییار کاشییت جییوی و طبییق  تییایج، بیشییترین عم

کیلیوگرم در هكتیار بیذر مشیاهده شید       22ای و میزان  پشت 

(Yazdani et al., 2015 .)و کشییت اثییر ال ییوی بررسییی 

یو جی    زراعیی  برخی صهات و عملكرد علوف  بر بذر میزان

متیر و مصیرف    سا تی 92روش کشت با فاصل   شان داد ک  

عملكیرد   اکثرکیلوگرم در هكتار جایت حید   52میزان بذر 

قابیل  یو ج   یكشاری در شرای  استان سیستان و بلوچستان 

ای اثییر مقییادیر  طییی مطالعیی  .(Miri, 2013) اسییتتوصییی  

مختلف مصرف بذر یو ج  و فواصیل ردییف بیر عملكیرد     

طبق  تیایج  . یو ج  رق  مساسرسا در خوزستان تعیین گردید

کیلییوگرم در  23بیشییترین عملكییرد یو جیی  در میییزان بییذر  

 ( Abadouz et al., 2013 )آمد  دست هكتار ب 

پژوهش حاضر با هدف مقایسی  عملكیرد و برخیی از    

خصوصیات یو ج  اکوتیپ مااجران در دو روش کشیت  

و کشیت متیداول در   ( سیست  کشت کلشیی )شخ   بدون 

 .های مختلف بذر، اجرا گردید تراک 

 ها مواد و روش
بدون   یدر شرا و ج یامكان کشت  یب  منظور بررس

و  یز ا تخام  کشت متداولآن با روش  س یشخ  و مقا

 9515 های سال طی میزان مناسب بذر مصرفی، آزمایشی

شده  واری در  های خرد کرتطرح با استهاده از  9513تا 

. اجرا گردید با س  تكرارهای کامل تصادفی  قالب بلو 

محل این آزمایش در مزرع  شرکت تعاو ی تولید 

 در بخش وردشت ،رمیسم قع در شارستانآباد، وا هرمز

استان  یشارستان در جنوم غرباین . استان اصهاان بود

درج   59شرقی و  دقیق  53درج  و  39طول  دراصهاان 

دقیق  عر  شمالی قراردارد و ارتهاع متوس  آن از  23و 

 نیب یا درج  37اختالف  .متر است 2322 سطو دریا

در  متر یلیم 532ارش ب و ماه سال نیو گرمتر نیسردتر

( 9) در جدول .منطق  است یمیاقل خصوصیاتسال از 

های شیمیایی و فیزیكی خا  محل آزمایش   تایج آزمون

 .ارائ  شده است
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Table 1. Results of chemical and physical analysis of soil place of experiment 
Soil depth Soil texture Sand (%) Silt (%) Clay (%) K (mg/kg) N (mg/kg) P (mg/kg) pH EC dS/m 

0-30 SI-C-L 24.2 46.2 29.6 380 0.1 14.4 7.8 1.57 
 

شیامل  کشت در دو سیطو   عامل روش ها در آزمایش

 ورزی خیا   صیورت  کشت متداول ب  بدون شخ  وکشت 

مصرفی بذر  مقدارو ( افقی) یاصل فاکتورعنوان  ب مرسوم 

کیلییوگرم در هكتییار   32و  52، 22، 92در چاییار سییطو  

ی بیرای  بیردار  نیو چی ( عمیودی ) یفرعی  فیاکتور عنوان  ب 

عملكیرد تیر، خشیک و    )تجزی  آماری برخیی از صیهات   

در تجزی  آمیاری میورد    عامل زمانعنوان  ب  (تراک  ساق 

عملییات  . (Afsharmanesh, 2009)استهاده قیرار گرفیت   

د میاه  کاشت با توج  ب  اقلی  سرد منطق ، در اواس  میردا 

در تیمیار کشیت بیدون    . پس از برداشت جیو ا جیام شید   

 ما یده  بیاقی  کلیش  یآور پس از جمع شتاکشخ ، عملیات 

بیر اسیاس   ) درصید از بقاییای جیو    52 جو و حه  حدود 

دسیت اه مخصیوص    اسیتهاده از  با( تعریف شخ  حهاتتی

در تیمار کشیت متیداول،   . اجرا گردیدکشت بدون شخ  

  بیا گیاوآهن و دو بیار    شیامل شیخ   ورزی عملیات خا 

دا    دیسک زدن و متعاقب آن کشت بذر با استهاده از ریز

 . کار ا جام شد

 در کشت بذر یو ج  از توده مایاجران  در این تحقیق

عنوان رق  غالب و سازگار با شرای  سردسییری منطقی     ب 

سس  تحقیقات اصالح و ؤشده از م بذر یاد. استهاده گردید

در اجیرای تیمارهیای عمیودی    . شید  تای   اال و بذر تای 

بی  ا یدازه   )خی    93برای هر یک از مقادیر بذر مصرفی، 

 92طیول     متر و بی  یسا ت 93با فاصل  خ  ( عر  دست اه

برای کاشت بذر یو ج ، ابتدا کالیبراسیون  .کاشت  شدمتر 

های بذرکار در هیر دو روش اعمیال و    الزم برای دست اه

عملیات . ی بذری گردیدسپس مبادرت ب  کاشت تیمارها

آبیاری در این آزمایش با استهاده از سیست  آبیاری بارا ی 

کیوددهی  . طیور یكنواخیت ا جیام شید     کالسیک ثابت ب 

عناصر فسهر و پتاس بر اساس آزمیون خیاکی کی  قبیل از     

بی  ایین   . شروع آزمایش ا جیام شیده بیود، تعییین گردیید     

سیی  بی    کیلوگرم در هكتیار سیولهات پتا   82منظور مقدار 

کیلییوگرم در هكتییار  222مین عنصییر پتاسییی  و أمنظییور تیی

منظور تامین عنصر فسهر مورد استهاده قرار  فسهات ب  سوپر

ورزی معمیول پیس از    کوددهی در روش خیا  . گرفت

شده و سپس توس  دیسک در عمق مناسیب   شخ  اعمال

قرار گرفت و در روش کشت بدون شیخ  بیا اسیتهاده از    

خ  در عمیق مناسیب جای یذاری    دست اه کاشت بدون ش

کیلیوگرم در هكتیار    22کودپاشی اوره ب  مقیدار  . گردید

عنوان استارتر در زمان کاشت در هر دو روش کاشیت،   ب 

 . صورت پخش سطحی ا جام شد ب 

میورد آزمییایش،   گییری پارامترهیای   منظیور ا یدازه   بی  

استقرار، تراک  و  از یو ج  پس بوت  مواردی شامل تراک 

های هرز در واحد سیطو در سیال    خشک علف وزن تر و

. محاسییب  گردییید ( روز پییس از کاشییت بییذر   233)اول 

همچنین طی دو سال آزمیایش، مییا  ین دو سیال  تیراک      

یو ج  در هیر چیین    خشک و تر ساق  و عملكرد محصول

هییای دهیی  اول  هییا در تییاریخ بییرداری چییین .آمیید دسییت بیی 

 . جام گردیدتیرماه و ده  اول شاریور اخرداد، اواس  

( تیراک  )گیری عملكرد علوف  تر و تعداد  برای ا دازه

بوت  در واحد سطو، س  کوادرات یک متر مربعی و برای 

سیاق  در واحید سیطو، چایار     ( تراک )گیری تعداد  ا دازه

متر مربعی ب  طور تصادفی و بیا فاصیل  از    23/2کوادرات 

د های آزمایشی قرار داده شی  خطوط حاشی  بر روی پالت

. و سییپس عملیییات برداشییت و شییمارش ا جییام گردییید   

منظور تعیین عملكرد علوف  خشیک، ییک  مو ی  ییک      ب 

 73کیلوگرمی یو ج  تر توزین و سپس در آون بیا دمیای   

سیاعت قیرار داده شید و     38درج  سا تی گراد بی  میدت   

 درصد ماده خشک و عملكرد علوف  تیر محاسیب  گردیید   

(Anonymous, 1999). ی تنییوع و تییراک   گیییر ا ییدازه

های هرز قبل از چین اول و دوم سیال اول آزمیایش    علف

مربعیی صیورت     با اسیتهاده از روش کیوادرات ییک متیر    

هیای هیرز در    ک  وجیود علیف    كت  قابل ذکر این. گرفت
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مزرع  آزمایشی فق  مربوط ب  چین اول در سال اول بود 

هییای  و پییس از آن علییف هییرزی در هیییچ یییک از روش 

ها با اسیتهاده از   تجزی  واریا س داده. ه  شدکاشت مشاهد

ها با استهاده از آزمون چنید   و مقایس  میا  ین SASبر ام  

 . ا جام شد MSTAT-Cافزار  دا كن در  رم یا دامن 

 نتایج و بحث
 تایج حاصل از تجزیی  وارییا س صیهات عملكیردی     

بیدون شیخ  و   )ثیر روش کشیت  أیو ج   شیان داد کی  تی   

ک  سیاق  و عملكیرد علوفی  تیر و خشیک      بر تیرا ( متداول

 (. 2جدول )دار  بود  معنییو ج  

داری بر روی تیراک    شده تأثیر معنی مقدار بذر کاشت 

ساق  و عملكیرد علوفی  تیر و خشیک تولییدی در واحید       

برداری  چین. سطو در سطو آماری یک درصد  شان داد

تییراک  سییاق  و عملكییرد علوفیی  تییر و دار بییر  تییأثیر معنییی

. در سطو آماری یک درصد ایجاد  میود  ولیدیخشک ت

برداری و مقدار بذر بر تعداد ساق   همچنین اثر متقابل چین

. دار گردیید  معنیی  عملكرد علوف  تر و خشک تولییدی و 

اثیییر متقابیییل مقیییدار بیییذر و ( )5)طبیییق  تیییایج جیییدول 

شده یو ج  در چین اول  تعداد ساق  شمارش( یبردار نیچ

کیلیوگرم در هكتیار و    22و  92با دو مقدار بذر مصیرفی  

کیلیوگرم در   22و  92چین سوم با دو مقدار بذر مصرفی 

های مشیاب ،   در چین. دار بود د هكتار بدون اختالف معنی

کیلیوگرم در هكتیار  ییز     32و  52دو مقدار بذر مصیرفی  

بیر اسیاس   . اختالفی در تعداد سیاق  یو جی  مشیاهده  شید    

 جی ، در مقیادیر بیذر    همین  تایج میا  ین تعیداد سیاق  یو  

مشییاب ، در چییین اول کمتییرین و در چییین دوم بیشییترین   

تعیداد سیاق  یو جی  در    . مقادیر را ب  خیود اختصیاص داد  

واحد سطو تابع عواملی ما ند رق ، میزان بیذر مصیرفی و   

 Volenec and) تییراک  بوتیی  در واحیید سییطو اسییت  

Cherney, 1990.)  مییا  ین   دی ر تحقیقات  شان داد ک

باترین ویژگی مورفولوژیک ، اد ساق  در واحد سطوتعد

کیل تغیییرات    درصید  05 مؤثر بر عملكرد یو ج  اسیت و 

 ,.Hart et al) باشید  عملكرد مربوط ب  همیین مؤلهی  میی   

1988).  

 
Table 2. Analysis of variance of the effect of different treatments on number of alfalfa stems and 

fresh and dry forage production  
Means of squares 

df S.O.V. 
Fresh forage yield  Dry forage yield Number of stems 

18.0647 0.695 36.84 2 Replication 

5.558
ns

 1.502
ns

 31.8668
ns

 1 Cultivation method 

1.853 0.367 107.59 2 Error  (a) 

499.737
**

 12.849
**

 67435.93
**

 3 Seeding rate 

5.873 0.158 155.32 6 Error   (b) 

7.183
ns

 0.273
ns

 543.42
ns

 3 Cultivation method  ×  Seeding rate 

8.041 0.240 161.67 6 Error   (ab) 

106.792
**

 5.999
**

 5993.38
**

 2 Cutting 

1.541
ns

 0.0446
ns

 2.05
ns

 2 Cultivation method  × Cutting 

0.218 0.031 0.127 8 Error (c1) 
3.426

**
 0.153

**
 33.70

**
 6 Cutting × Seeding rate 

0.500
ns

 0.0182
ns

 0.407
ns

 6 Cutting × Cultivation method × Seeding rate 

0.298 0.008 0.179 18  Error (c2) 

13.95 9.92 5.75 - C.V. (%) 
*, ** and ns means significant at level of 1% , 5% and no significant. 

 
Table 3. Means comparison of number of alfalfa stems affected by seed rate and cutting  

Seed rate (kg/ha) 
Cutting 

40 30 20 10 

434
c
 436

c
 338

g
 335

g
 First 

470
a
 473

a
 367

d
 362

e
 Second 

447
b
 450

b
 349

f
 345

f
 Third 

Means followed by the same letters are not significantly different (in level 5%) by Duncan’s test. 
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هیای اثیر    ترتییب مییا  ین   بی   (3)و ( 3)های   تایج جدول

ی بیر عملكیرد علوفی  تیر و     بیردار  نیمقیدار بیذر و چی   متقابل 

بیر ایین اسیاس مجمیوع عملكیرد      . دهید  خشک را  شان میی 

فیزایش بیذر   علوف  تر و خشیک در سی  چیین برداشیت، بیا ا     

دار افیزایش   کیلوگرم بی  صیورت معنیی    52تا  92مصرفی از 

کیلوگرم بدون تغیییر   32یافت  و سپس با افزایش بذر ب  میزان 

دار  شیدن اثیر روش    بیا توجی  بی  معنیی    . دار ثابت ما ید  معنی

کشت، این  تایج در مورد هیر دو روش کشیت یو جی  قابیل     

ر ییک فصیل   شیده د  در بین سی  چیین برداشیت   . استناد است

زراعی، عملكیرد علوفی  تیر و خشیک چیین دوم  سیبت بی         

. خیود اختصیاص داد   های اول و سوم میزان باالتری را ب  چین

ک  چین دوم مصادف با باترین شرای  محیطی  با توج  ب  این

آمیده دور از   دسیت  باشد،  تایج ب  منطق  برای رشد یو ج  می

 یهیا  نیارقام و چ ریثأت یبر رو ی ریدر مطالع  د. ا تظار  بود

اول از  ظر عملكیرد   نیک  چ دیمشخص گرد و ج یمختلف 

در هیر   دییی تول بیر یو ف نیعلوف ، مجموع ماده خشک، پروت 

برتیری   هیا  نیچی  ریعلوف   سبت ب  سا نیهكتار و درصد پروت 

طبیییق مطالعییی  (. Moeinizadeh et al., 2017)داشیییت 

بیرداری بیر       شده بر روی اثر شوری خا  و زمان چیین  ا جام

عملكییرد ارقییام یو جیی  در خوزسییتان مشییخص گردییید کیی   

سیوم   نیعملكرد علوف  خشک ب  رق  بغدادی در چ نیشتریب

 ریثأتی  جای تی  نیی ا (.Nekoyanfar et al., 2017) تعلق داشیت 

 .دهد یرا  شان م و ج یبر عملكرد  یطیمح  یشرا

، بیشترین عملكرد علوف  (3)و ( 3)های  طبق  تایج جدول

بیا  )کیلیوگرم در هكتیار    52ر و خشیک تولییدی در تیمیار    ت

 99532کیلیییوگرم در هكتیییار علوفییی  تیییر و  09712تولیییید 

آمید کی  البتی  بیا      دسیت  ب ( کیلوگرم در هكتار علوف  خشک

 09302تولیید  )کیلوگرم در هكتار  32مقادیر مشاب  تیمار بذر 

کیلیوگرم در هكتیار    99282کیلوگرم در هكتار علوفی  تیر و   

بیا ایین  تیایج    . دار بیود  بیدون اخیتالف معنیی    (  خشکعلوف

کیلوگرم در هكتار بذر یو جی    52روشن گردید ک  مصرف 

جیویی در   از  ظر داشتن عملكرد مناسیب تولیید و  ییز صیرف     

های کاشت  سبت ب  مقیادیر دی یر در ارجحییت قیرار      هزین 

در این مقدار بذر مصرفی، میا  ین علوف  تر و خشیک  . دارد

و  02702یییب در روش کشییت بییدون شییخ  ترت تولیییدی بیی 

کیلیییوگرم در هكتیییار و در روش کشیییت متیییداول   92772

. کیلوگرم در هكتیار حاصیل شید    99132و  02892ترتیب  ب 

سایر محققان مقادیر دی ری از مصیرف بیذر را بیا توجی  بی       

طیی  . ا ید  شرای  اقلیمی و خا  محل کشت گزارش  میوده 

رد یو جیی  رقیی  تحقیقییی اثییر مقییادیر بییذر مصییرفی بییر عملكیی

 تیایج  شیان داد کی  از مییان چایار      . همدا ی بررسی گردیید 

کیلییوگرم در هكتییار، بیشییترین  22و  93،  92،  3میییزان بییذر 

تن در هكتار متعلیق بی     37/3خشک ب  میزان  عملكرد علوف 

 ,.Yazdani et al)کیلوگرم بذر برای کاشت بود  22مصرف 

هات تیراک  بوتی     تایج حاصل از تجزی  واریا س صی (. 2015

شیخ   )های کشت  یو ج  پس از استقرار  شان داد ک  سیست 

شده پیس از   بر روی تراک  بوت  ایجاد( متداول و بدون شخ 

جدول )درصد ایجاد  مود  3دار در سطو  استقرار، تأثیر معنی

 تییایج حاصییل از تجزییی  واریییا س صییهات مربییوط بیی      (.0

ای کاشییت، هیی هییای هییرز  شییان داد کیی  در بییین روش علییف

هیای   داری در تراک  و وزن تر و خشیک علیف   تهاوت معنی

میزان بذر مصیرفی تیأثیر   . هرز در سطو پنج درصد ایجاد شد

داری در سییطو یییک درصیید بییر تییراک  بوتیی  یو جیی    معنییی

اثر متقابیل روش کشیت و مییزان بیذر مصیرفی تیأثیر       .داشت

شیده  داشیت    داری بر هیچ یک از صهات ا دازه گیری معنی

 (.0ل جدو)
 

Table 4. Means comparison of fresh forage yield affected by seed rate and cutting (kg/ha) 

Seed rate (kg/ha) 
Cutting 

40 30 20 10 
17660

c
 17580

c
 12870

e
 8380

g
 First 

22900
a
 23100

a
 18000

c
 10480

f
 Second 

21000
b
 21110

b
 15540

d
 10110

f
 Third 

61560
a
 61790

a
 46410

b
 28870

c
 Total 

Means followed by the same letters are not significantly different (in level 5%) by Duncan’s test. 
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Table 5. Means comparison of dry forage yield affected by seed rate and cutting (kg/ha) 
Seed rate (kg/ha) 

Cutting 
40 30 20 10 

2900
d
 2930

d
 2220

e
 1700

g
 First 

4220
ab

 4310
a
 3230

c
 2200

e
 Second 

4160
b
 4110

b
 2890

d
 1980

f
 Third 

11280
a
 11350

a
 8340

b
 5880

c
 Total 

Means followed by the same letters are not significantly different (in level 5%) by Duncan’s test. 

 
Table 6. Analysis of variance of the effect of different treatments on plant density, weed density, 

fresh and dry weight of weeds 
Means of squares 

df S.O.V. 
Weed dry weight Weed fresh weight Weed density Plant  density 

3073.48 32544.4 24.501 429.416 2 Replication 

6613.44
* 
 98868

* 
 266.6

*
 2542.041

*
 1 Cultivation method 

2543.04 6130.82 96.16 119.541 2 Error (a) 
493.64

ns
 12747

ns
 67.701

ns
 10488.37

**
 3 Seeding rate 

2018.97 16584 43.61 21.875 6 Error (b) 

525.28
ns

 7898.09
ns

 28.12
ns

 17.152
ns

 3 Cultivation method × Seeding rate 

4395.19 39034 60.16 155.486 6 Error (ab) 
12.20 13.15 11.12 9.36 - C.V. (%) 

*, ** and ns means significant at level of 1%, 5% and no significant. 

 

تراک  بوت  در کشت بدون شیخ    (7)طبق  تایج جدول 

بی   . آمید  دسیت  دار بیشتر از شیخ  متیداول بی     صورت معنی ب 

و جی  در هن یام کاشیت، جای یذاری     علت ریز بودن بذور ی

بذر در عمق مناسب در زمین شخ  خورده ب  مراتیب  سیبت   

تیر اسیت، بنیابراین در     ب  شرای  کشت بیدون شیخ  سیخت   

سیست  کشت بدون شخ ، تعداد بوتی  بیشیتری اسیتقرار پییدا     

کرد ک  این موضوع در ایجیاد ییک مزرعی  یكنواخیت و بیا      

سییایر . ار اسییتتییراک  مطلییوم از اهمیییت زیییادی برخییورد 

تیراک  بوتی  بیر تعیداد بیرگ و       ا د ک  داشت  بیانمحققان  یز 

 .(Sheaffer et al., 2000)گیذار اسیت   ساق  در هیر بوتی  اثر  

ها  شیان داد کی  بیا افیزایش مییزان بیذر         تایج مقایس  میا  ین

صیورت   شده در واحد سطو، تراک  بوت  یو ج   ییز بی    کاشت 

اگرچی  رو یید مییذکور  (. 7جییدول )دار افییزایش یافیت   معنیی 

رسد ولی این  كت  قابل ذکر است ک   کامالً طبیعی ب   ظر می

شده بیشتر از حد معمول  در طی فصل رشد، اگر تراک  ایجاد

ها از بین رفت  و بوت  با فاصیل  مناسیبی از    باشد تعدادی از بوت 

شده و یادآوری  با توج  ب  موارد یاد. ه  قرار خواهند گرفت

ک  بیشترین عملكرد تر و خشیک یو جی  در مقیدار    این  كت  

، (3 و 3 هیا  لوجید )کیلوگرم در هكتار حاصیل شید    52بذر 

تیرین   کیلیوگرم بیذر در هكتیار مناسیب     52کاشت حیداکثر  

 ییاز بیرای کاشیت بیوده و موجیب افیزایش        مقدار بذر میورد 

اسییاس  تییایج محققییان در   بییر. شییود وری تولییید مییی  باییره

هیا در پاییان سیال اول     د بقای بوتی  های چند سال  درص یو ج 

هیای   داشیت  و در تیراک   رشد ب  میزان بیذر مصیرفی بسیت ی    

هیای اسیتقرار یافتی      زیاد ب  دلیل افیزایش رقابیت تعیداد بوتی     

(. Gray et al., 1998; Lamb et al., 1991)یابید   کاهش می

های هرز  شان داد ک  ب  لحا  تعیداد   صهات مربوط ب  علف

بین دو سیست  کشت بدون شخ  و شیخ    های هرز در علف

کی  در   طیوری  داری وجود داشیت، بی    متداول اختالف معنی

سیست  بیدون شیخ  تعیداد علیف هیرز بیشیتری رشید کیرد         

هییای هییرز در  مقایسیی  وزن تیر و خشییک علیف  (. 7جیدول  )

های کشت بدون شخ  و شخ  متیداول  شیان داد کی      روش

بیشیتر   های هرز در روش بدون شیخ   وزن تر وخشک علف

ک  وجود   كت  قابل ذکر این(. 7جدول )از شخ  متداول بود 

های هرز در مزرع  آزمایشی فق  مربوط بی  چیین اول    علف

در سال اول بود و پس از آن علیف هیرزی در هییچ ییک از     

ثیر أتوا ید تی   شخ  متداول میی  .های کشت مشاهده  شد روش

ییات  در طی عمل. های هرز داشت  باشد خوبی در کنترل علف

های هرز ب  اعماق خا  رفتی  و   شخ  تعدادی از بذور علف

 . دهند ز ی را از دست می امكان جوا  
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Table 7. Means comparison of weed density, weed fresh weight, weed dry weight and plant density of 

alfalfa affected by cultivation method and seeding rate 

Factor 
Plant density 

(stem/m2) 

Weed density 

(weed/m2) 

Weed fresh 

weight (kg/ha) 

Weed dry 

weight (kg/ha) 

Cultivation method No till 143.5
a
 30

a
 555

a
 175

a
 

Conventional tillage 122.9
b
 23

b
 390

b
 132

b
 

      

Seeding rate (kg/ha) 

10 77
d
 28

a
 541.4

a
 163.1

a
 

20 129
c
 25

a
 393.8

a
 143.1

a
 

30 151
b
 31.6

a
 534.1

a
 170.8

a
 

40 175
a
 21.3

a
 425

a
 124.5

a
 

In each column of cultivation method factor, means followed by the same letters are not significantly different (in level 

5%) by Duncan’s test. In addition, in each column of seed rate factor, means followed by the same letters are not 

significantly different (in level 5%) by Duncan’s test. 

 

اگرچ  استهاده از سیست  شخ  متداول موجب کاهش 

هییای هییرز در مییزارع یو جیی  و افییزایش کیهیییت     علییف

شود، ولی از طرف دی ر  محصول یو ج  در چین اول می

طق سرد، تراک  بیشتر علف هرز و سبز شدن گاهی در منا

بذور غل  سال قبل در سیست  بدون شخ  ما ند گیاه همراه 

عمل کیرده و موجیب حهی  بوتی  یو جی  در طیی فصیل        

هیای هیرز    از جمل  علیف . گردد زمستان در برابر سرما می

، بروموس، پیچک صیحرایی، سیلم    کاهو وحشیموجود 

تو  ییو و گییل  تییره، چییاودار، بییی تییی راد، گییل زردی، 

آمیده در خصیوص مقایسی      دسیت   تایج بی  . آتشین بود د

هییای هییرز در سیسییت  بییدون شییخ  و شییخ   رشیید علییف

 تییایج تحقیقییات دی ییران مطابقییت داشییت،   متییداول بییا 

های  ها گزارش کرد د ک  از جمل    را ی ک  آن طوری ب 

ویژه در زمان کشت یو ج  با استهاده از شخ  حهاتتی ییا  

کی  وقتیی از    طیوری  هیای هیرز بیود، بی      بدون شخ  علف

هیای هیرز    سیست  بدون شخ  استهاده گردید تراک  علف

ایین وضیعیت   . دائمی  سبت ب  شرای  معمیول بیشیتر شید   

هیا و مییزان علوفی      توا ید موجیب کیاهش رشید بوتی       می

 ,.Undersander et al)تولییدی در ابتیدای رشید شیود     

ادیر بییذر گو یی  کیی  قییبالً بیییان گردییید مقیی  همییان .(2011

داری بییر خصوصیییات کمییی و کیهییی  مصییرفی اثییر معنییی

 .های هرز  داشت علف

 گیری نتیجه
در  و ج ی عملكرد و مقایس  یبررسدر این تحقیق ب  

بییا  معمییولکشییت بییدون شییخ  و روش کشییت   یشییرا

 تایج  شیان داد   .کاربرد مقادیر مختلف بذر پرداخت  شد

روش شیده در   ک  عملكیرد علوفی  تیر و خشیک تولیید     

بدون شخ  با روش شخ  متداول از  ظر آماری تهیاوت  

ها موید آن بود ک  تنوع  گیری ا دازه. داری  داشت معنی

هیای هیرز تیا قبیل از چیین اول در روش       و تعداد علیف 

طبیق  . کشت بیدون شیخ  بیشیتر از شیخ  متیداول بیود      

کیلوگرم بذر در هكتار برای کاشیت   52 تایج، مصرف 

ر مصییرف از  ظییر عملكییرد تییرین مقییدا یو جیی  مناسییب

کیلوگرم  32آمد و افزایش آن ب   دست تولیدی علوف  ب 

در هكتار ب  علت افزایش هزین  اضافی و عدم تغیییر در  

 تایج کلیی  شیان داد   . عملكرد محصول، لزومی  داشت

 52ک  استهاده از روش کشیت بیدون شیخ  و مصیرف     

د ترتیب منجیر بی  تولیی    کیلوگرم بذر یو ج  در هكتار ب 

تیین در هكتییار علوفیی  تییر و خشییک      77/92و  70/02

 .گردید

 گزاری سپاس
وسیییل  از کلییی  همكییاران مرکییز تحقیقییات و    بییدین

آموزش کشاورزی و منابع طبیعیی اصیهاان کی  میا را در     

 .شود ا جام این تحقیق یاری  مود د، قدردا ی می
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