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""نشریه علوم و فناوری بذر ایران
69  بهار و تابستان،1  شماره،جلد ششم
)742-752 (ص

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر ارقام شبدر
3

 و زهرا امینی7 محمد زمانیان،*1حمیدرضا داناجو

 ایران- دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر تهران.1
 ایران، تهران-آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات- استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر.2
 ایران-  اردبیل، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی.3
)1331/11/11 : تاریخ پذیرش- 1331/12/21 :(تاریخ دریافت
چکیده
 با استفاده از امکانات1331 - 31 به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر ارقام شبدر این پژوهش به صورت مزرعهای در طی سال زراعی
پژوهشی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرکرجبه صورت کرتهای خرد شده شامل تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح (تاریخ کاشت متداول در
 شبدر برسیم و شبدر قرمز یک رقم، رقم7  سطح (شبدر ایرانی11  مهرماه) و ژنوتیپهای شبدر به عنوان عامل فرعی در21  و1  شهریور و تاریخ کاشتهای تاخیری در21
 نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و.( با چهار تکرار اجرا شدRBCD) ) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی1به نام نسیم و شبدر الکی یک رقم به نام البرز
 نتایج پژوهش نشان داد که از نظر. شاخص برداشت و صفات کیفی بذر در سطح احتمال یک درصد معنیدار است، وزن هزاردانه،رقم برای صفاتی مثل عملکرد بذر
 با1  مقایسه میانگین ارقام نشان داد که شبدر الکی رقم البرز.عملکرد بذر و شاخص برداشت تاریخ کشت اول و از نظر وزن هزاردانه تاریخ کشت دوم برترین تیمار بودند
 نتایج صفات کیفی بذر نشان داد که. بهترین رقم از بین ارقام مورد مطالعه است4/1  گرم و شاخص برداشت3/1  وزن هزاردانه، کیلوگرم در هکتار722/7عملکرد بذر
 درصد32/2  با1  مقایسه ارقام نشان داد که شبدر ایرانی دیررس رقم شماره. سرعت جوانهزنی برترین تیما ر است36/3  درصد جوانه زنی و61/4 تاریخ کشت اول با
. سرعت جوانهزنی برترین رقم است43/6 جوانهزنی و
.  عملکرد بذر، صفات کیفی بذر، شبدر، رقم، تاریخ کاشت:واژههای کلیدی
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Abstract
In order to study the effects of planting date on quantitative and qualitative characteristics of different clover seed
varieties, this research was conducted in a field during cropping year of 2012. The research facilities of Seed and Plant
Improvement Institute of Karaj use at this study. This research in split plots including the major factor of planting date on
3 cultivation levels (conventional planting date 11 September and delayed planting date including 5 September and 20
October) and the sub-factor clover genotypes at 10 cultivation levels (Persian clover 7 cultivar, Berseem clover
(production in Karaj). red clover, a variety called Nasim and Locki clover, a variety called Alborz 1). This research was
conducted in a randomized complete block design (RBCD) with four replications. The results showed that the effect of
planting date for traits such as grain yield, harvest index and seed quality traits is significant at one percent level. The
results seed quality traits showed that the first planting date (11 September) with 86.4 germination percentage and 38.3
germination rate is the best treatment. Comparing the varieties showed that the Persian clover cultivars number 1 with
92.2% germination and 43.8-rate germination is the highest rate. Comparing the mean of varieties showed that the
Crimson clover Alborz number 1 seed with 35 grams weight and the harvest index of 4.5 best among the studied
varieties.
Keywords: Planting date, Cultivar, Seed quality traits, Seed yield, Clover
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داناجو و همکاران

فاصههله خطههو  41سههانتیمتههر بیشههترین عملکههرد را تولیههد

مقدمه
از گیاهان متعددی کهه بها کهاربری علوفههای کشهت
میشوند شبدر به عنوان گیاه علوفهای ،مرتعهی و پوششهی،
مهم و دارای ارزش غذایی مناسب جهت تغذیه دام مطهرح
مههیباشههد ( .)Zamanian, 2002درکشههور ایههران انههوا
مختلف شبدر مورد کشت قرار میگیرد کهه شهبدر ایرانهی
(Resupinatum

 )Trifoliumو شهههههههبدر برسهههههههیم

( )Trifolium Alexandrinumدارای بیشهههترین سهههطح
زیرکشههت مههیباشههند ( .)Bohrani, 2001تولیههد بههذر بهها
خصوصیات کمی و کیفهی خهود دارای اهمیهت ویهژهای
است به دلیل اینکه بذر مهمتهرین وسهیله اصهالح ژنتیکهی،
نقطهههه آغهههاز زنهههدگی و رویهههش گیاههههان در تولیهههدات
کشاورزی ،موثر در استفاده بهینهه از عوامهل آد و ههوایی
در راستای تولید محصوالت زراعهی ،باعهت تیدیهد نسهل
گیاهههان ،تههامین بخههش عمههدهای از غههذای انسههان و دام
(مصههرفی  -صههنعتی) و ارزش اقتصههادی بههاال در تیههارت
جهههانی (در بههازار جهههانی تیههارت بههذر  31میلیههارد دالر)
میباشد ( .)ISTA, 2013طیف وسهیعی از عوامهل زراعهی

مههینمایههد .عبههادوز ( )Abaduz, 1995در بررسههی الگههوی
کاشت و توالی برداشت بر روی عملکرد علوفه و بذر شهبدر
برسیم نشان داد که با افزایش خطو کاشت ،عملکهرد بهذر
افزایش و عملکرد علوفه کهاهش مهییابهد و بها برداشهت دو
چین علوفه به فاصله  41و  71روز به ترتیب بعد از کاشهت و
برداشههت چههین اول ،بیشههترین عملکههرد بههذر بدسههت آمههد.
مارتینلو و سیوال ( )Martinello and Ciola, 1995تثثیر دو
میههزان  21و  21کیلههوگرم بههذر در هکتههار را بههر عملکههرد
علوفه و بذر شبدر برسیم مورد مطالعه و اعالم نمودنهد کهه
میزان  21کیلوگرم بذر در هکتار موجب افزایش عملکهرد
علوفه و بذر میشود .خدابنده ( )Khodabandeh, 1995از
تث ثیر متفاوت بذر و تاریخ کاشت در چگونگی تولید بهذر
شبدر برسیم ،گهزارش داد کهه بیشهترین عملکهرد علوفهه و
بههذر ،درصههد مههاده خشههک و ارتفهها بوتههه از میههزان 11
کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشتهای زود بدسهت آمهد.
صههو زاده و همکههاران ( )Sofzadeh et al., 2010بهها
بررسی و مقایسهه پتانسهیل تولیهد علوفهه و مقایسهه صهفات
مورفولوژیکی هفت گونه شبدر:

مثل زمانبندی آبیاری ،تاریخ کاشهت ،تهراکم بوتهه ،تغذیهه

T. campestre, Trifolium. purpureum,
T. diffusum, T.echinatum, T. resupinatum,
T. hirtum, T. lappaceum

بههذرموثر اسههت .قههدرت (یهها جوانهههزنههی بالقوه)،کیفیههت

که از مزرعه ساعت لهو ،مرکهز تحقیقهات کشهاورزی

ژنتیکی ،خلوص فیزیکی (عاری از هرگونه بذور علفهای

ارومیه واقع در نوشین شهر جمهعآوری و درشهرای اد و

هرز،گونه های مضر یا سهایرگونهههای زراعهی) و سهالمت

هوایی یکسان رشهد کهرده بودنهد نتییهه گرفتنهد کهه بهین

بذر (عاری ازپاتوژنهای بذرزاد وآفهات) بهر کیفیهت بهذر

گونههای شبدر از نظر عملکرد علوفه خشک ،وزن خشک

تاثیر دارند  .البته باید بین تولید بذر با کیفیت با تولید بذر با

گیاه ،میزان پروتئین کل گیاه و ویژگیهای مورفولوژیکی

عملکههرد بههاال تمههایز قا(ههل شههد (.)Mew et al., 1994

نظیههر انههدازه طههول و عههر

برگبههه ،طههول بههر  ،طههول

حداکثرعملکردعلوفهههه خشهههک شهههبدر مصهههری رقهههم

گلآذین اندازه بال و اندازه درفش طول کاسه گل ،تعهداد

ساکرومنت در تاریخ کشت اول مهر ماه در بوشهر 3/1تهن

گل درهر بوته و تعداد ساقه در هر بوته اخهتال

معنهیدار

در هکتارگزارش شهده اسهت (.)Pourtaghi et al., 2005

در سههطح  1/11وجههود دارد بهها توجههه بههه نتههایج و بعههد از

ارزانی ( )Arzani, 2001از بررسی تهثثیر فاصهله کاشهت و

انههدازهگیههری وزن خشههک ،پههروتئین کههل و ویژگههیهههای

میزان بذر بر عملکرد علوفه خشک و بذر شبدر برسهیم بهه

مورفولوژیکی مشخص شد که از نظر محتوای پروتئین کل

این نتییهه رسهیدکه میهزان بهذر  21کیلهوگرم در هکتهار و

گونههه  Trifolium. resupinatumو از نظههر وزن خشههک

گیاه مادر و مرحله برداشت در تولید بذر و کنترل کیفیهت

بررسی اثر تاریخ کاشت بر ...
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گونهه  Trifolium. purpureumنسههبت بهه سههایر گونههههها

گیاهبه میباشهد کهه بهه شهرح ذیهل انهدازهگیهری شهدند.

برتری نشان دادند .لیتو و همکاران ( )Leto et al., 1998از

سرعت جوانهزنی (.)1( )Maguire, 1962( )SP1

بررسههی خصوصههیات مورفولههوژیکی شههش رقههم شههبدر
قرمزگهههزارش دادنهههد کهههه رقهههم نهههدا و  K-17از نظهههر

تعداد گیاهبههای طبیعی
تعداد روز تا شمارش آخر

+…+

تعداد گیاهبههای طبیعی
تعداد روز تا اولین شمارش

=SP

جوانهزنی،گلدهی ،ارتفا بوتهه ،درصهد بهر  ،بیمهاری،
ورس وتحمل به سرمای زمستانه برتری دارند.
هد

از اجرای این پژوهش تعیین تاثیر تاریخ کاشهت

و رقم بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر ارقام شهبدر در

وزن هزاردانههه :انههدازهگیههری وزن  6تکههرار  111بههذری از
یک توده بذر خالص و قرار دادن در فرمهول زیهر و انیهام
سایر محاسبات (.)2( )ISTA rules, 2013

منطقه کرج است.

مواد و روشها
این پژوهش به صورت مزرعهای در طی سال زراعی 1331
با استفاده از امکانات پژوهشی موسسه تحقیقات اصهالح و

 = Xوزن هر تکرار به گرم
 =Nتعداد تکرارها
= میانگین وزن  111بذر

تهیه نهال و بذر در کهرج اجهرا شهد.آزمهایش بهه صهورت
اسپلیت پالت شامل تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در
سه سطح (تاریخ کاشت متهداول در  21شههریور و تهاریخ

وزن هزاردانه =×100

کاشههتهههای تههاخیری در  1و  21مهرمههاه) و ژنوتیههپهههای
شبدر به عنوان عامل فرعهی در  11سهطح (شهبدر ایرانهی 7
رقم ،شبدر برسیم رقم تولیدی کرج ،شبدر قرمز یک رقهم

شاخص بنیه طولی گیاهبه ()ISTA rules, 2013

به نام نسیم و شبدر الکی یک رقم به نام البهرز )1در قالهب

(میانگین طول ساقه اولیه  +میهانگین طهول ریشهه اولیهه) ×

طرح پایه بلهوکههای کامهل تصهادفی ) (RBCDبها چههار

قابلیت جوانه زنی= شاخص بنیه طولی گیاهبه

تکراراجرا شد ( جدول .)1تعهداد واحهدهای آزمایشهی در

شهاخص بنیهه وزنهی گیاهبهه ( :)ISTA rules, 2013وزن

هر بلوک  31عدد ،فاصله بین تکرارها یک متر و هر تیمار

خشک گیاهبه × قابلیت جوانهزنهی= شهاخص بنیهه وزنهی

شامل چهار خ 11متری بها فاصهله خطهو  11سهانتیمتهر

گیاهبه ()3

بود .اندازهگیری عملکرد بذردر مرحلهای کهه بهیش از 71

قابلیت جوانهزنی = تعهداد گیاهبههههای عهادی یها درصهد

درصد گلها قهوهای شدهاند انیام میگیرد .نمونهها از دو

جوانهزنی :قابلیت جوانهزنی = تعداد گیاهبههای عادی یها

خ وس بعد از حذ

اثر حاشیه ای از سطح دو مترمربهع

درصدجوانهزنی ()4

برداشت میگردد و بعد از خشک شدن کامهل ،بوتههههای

نتایج به دست آمده در قالب طهرح اسهپلیتپهالت بهر پایهه

برداشت شهده توسه نیهروی کهارگری جههت استحصهال

طرح بلوکهای کامهل تصهادفی توسه نهرمافهزار آمهاری

بذرکوبیده میشوند و سپس توزین و تعیهین عملکهرد بهذر

 SASتیزیه و تحلیل شد .مقایسه میانگینها توس آزمون

در پهالت و سهپس در هکتههارتعیین گردیهد .صهفات مههورد

 LSDدر سطح  %1انیام شد.

بررسهههی شهههامل شهههاخص برداشهههت ،درصهههد و سهههرعت
جوانهزنهی ،وزن هزاردانهه و شهاخص بنیهه طهولی و وزنهی
Speed of percent

1
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جدول  -1اسامی و مشخصات گونههای شبدر
Table 1- Names and characteristics of clover species
منشث

نام رقم

نام علمی

ژنوتیپ

Source
ایران

Cultivar Name

Scientific Name

Genotype
شبدر ایرانی (دیررس)

Iran
ایران
Iran
ایران
Iran
ایران
Iran
ایران
Iran
ایران
Iran
ایران
Iran
ایتالیا
Italy
فا(و
FAO
فا(و
FAO

KPC-PL

Trifoliumresupinatum L.

KPC-PM

Trifoliumresupinatum L.

KPC-PE

Trifoliumresupinatum L.

KPC-OC

Trifoliumresupinatum L.

KPC-L 13

Trifoliumresupinatum L.

KPC-PL7

Trifoliumresupinatum L.

KPC-PUP

Trifoliumresupinatum L.

KBC-Toli.K

Trifoliumalexsandrinum L.

نسیم ()Nasim

Trifoliumpratense L.

البرز )Alborz1( 1

Trifoliumincarnatum L.

Persian clover
شبدر ایرانی (متوس رس)
Persian clover
شبدر ایرانی (زودرس)
Persian clover
شبدر ایرانی (یک چین)
Persian clover
شبدر ایرانی (الین )13
Persian clover
شبدر ایرانی (الین )7
Persian clover
شبدر ایرانی (توده)
Persian clover
شبدر برسیم (تولیدی کرج)
Berseem clover
شبدر قرمز (نسیم)
Red clover
شبدر الکی (البرز )1
Crimson clover

کیلوگرم در هکتار مربو به شهبدر ایرانهی رقهم شهماره 4

نتایج و بحث
عملکرد بذر

نتایج تیزیهه واریهانس (جهدول  )2نشهان داد کهه بهین
تاریخ کشت ،ارقام و اثر متقابل بین تاریخ کشت و ارقام از
نظر صفات کمی و کیفی بذر تفاوت معنیداری در سهطح
احتمال یک درصد ( )P≤0.01وجهود دارد .نتهایج مقایسهه
میههانگین تههاریخ کاشههت (جههدول  )3نشههان داد کههه تههاریخ
کشههت اول ( 21شهههریور) بهها مقههدار  111/1کیلههوگرم در
هکتار دارای بیشهترین و تهاریخ کشهت سهوم ( 21مههر) بها
مقدار  141/2کیلوگرم در هکتار دارای کمتهرین عملکهرد
بذر بود .مقایسهه میهانگین ارقهام (جهدول  )4نشهان داد کهه
بیشترین عملکرد بذر با  722/7کیلوگرم در هکتهار مربهو
به شبدر الکی (البرز )1بود و کمترین عملکرد بذر بها 113

بود .مقایسه میانگین اثر متقابل بهین تهاریخ کشهت و ارقهام
شبدر (جدول  )1نشان داد که تفهاوت معنهیداری بهین اثهر
متقابل ارقام و تاریخ کشت در سهطح یهک درصهد وجهود
دارد .بیشههترین عملکههرد بههذر ( 761کیلههوگرم در هکتههار)
مربو به اثر متقابهل بهین شهبدر الکهی (البهرز  )1و تهاریخ
کشهههت اول ( 21شههههریور) و کمتهههرین مقهههدار آن (112
کیلههوگرم در هکتههار) مربههو بههه شههبدر ایرانههی دیههررس و
تاریخ کشت سوم ( 21مهر) بود .در همین رابطهه خدابنهده
( )Khodabandeh, 1995از بررسی اثر تهاریخ کاشهت بهر
تولید بذر شبدر برسیم گزارش داد بیشهترین عملکهرد بهذر
در هکتار از تاریخ کشتههای زود حاصهل شهد .حیهدری
شهریفآبهاد ) (Hedari Shaeif Abad, 2011اعهالم نمهود
رعایت تاریخ کشت در هر منطقهه بهه علهت اسهتقرار بهتهر
بوتههه ،بههرای تولیههد بههذر حههداکثر ههروری اسههت .بههاتلر و
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همکاران ) .(Butler et al, 2002از بررسهی اثهرات تهاریخ

کاشت  21اردیبهشت وزن هزار دانه با میهانگین  2/6گهرم

کاشت بر رشد شبدر الکی گزارش دادند که میزان ظههور

بیشترین مقدار را داشت .در این تحقیق بیشترین وزن ههزار

در ارقام و تاریخ کاشتهای مختلف ،متفاوت است.

دانه مربو به رقم شبدر الکی و تاریخ کاشت  21شهریور

و رشهد در تهاریخ

بود که مثل نتایج سایر محققهین نشهان دهنهده تهاثیر رقهم و

بر

به طوری که بیشترین میزان ظهور بر

کاشههت زود هنگههام صههورت گرفههت .مههارتینلو و النوسههی

تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه است.

( )Martiniello and Lannucci, 1994در فوجیهای ایتالیها

شاخص برداشت

اجزای عملکرد بذر در چهار رقم شبدریک ساله را بررسی

نتایج تیزیهه واریهانس (جهدول  )2نشهان داد کهه بهین

و اعالم کردند که بین ارقام از نظهر عملکهرد بهذر تفهاوت

تاریخ کشت ،ارقام و اثر متقابل بین تهاریخ کشهت و ارقهام

وجود دارد و رقم شبدر ایرانی باالترین وشبدر برسیم پایین

تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد ()P≤0.01

ترین عملکرد بذر را داشتند .نتایج بهاال همگهی نتهایج ایهن

وجود دارد .مقایسه میهانگین (جهدول  )3نشهان داد کهه در

آزمایش را تایید میکنند.

شاخص برداشت تاریخ کشت اول ( 21شهریور) با  3/17و

وزن هزاردانه

تاریخ کشت دوم با میزان  2/6به ترتیهب دارای بیشهترین و

نتایج تیزیه واریهانس (جهدول  )2نشهان داد کهه بهین

کمترین شاخص برداشت بود ند .همبنین بیشترین شاخص

ارقههام و اثههر متقابههل بههین تههاریخ کشههت و ارقههام تفههاوت

برداشت با نسبت  4/1مربو به رقم شبدر الکی (البرز )1و

معنی داری در سطح یک درصد ()P≤0.01وجود دارد ،اما

کمترین میزان با نسهبت  1/3مربهو بهه شهبدر برسهیم بهود

بهین تهاریخ کشهتهها بهرای صهفت وزن هزاردانهه تفهاوت

(جدول  .)4مقایسه میانگین اثر متقابل بین تهاریخ کشهت و

معنی داری مشاهده نشد .مقایسه میانگین (جهدول  )3نشهان

رقم شبدر (جدول  )1نشان داد که تفاوت معنهیداری بهین

داد بیشترین وزن ههزار دانهه ( 1/6گهرم) و کمتهرین میهزان

اثر متقابل ارقام و تاریخ کشت در سطح یک درصد وجود

( 1/77گههرم) بههه ترتیههب بههه تههاریخ کشههت دوم ( 1مهههر) و

دارد .شبدر الکی (البرز )1و تاریخ کشت سهوم ( 21مههر)

تاریخ کشت سوم ( 21مهر) است .مقایسه میانگین صهفات

بیشترین ( )1/1و شبدر برسیم و تاریخ کشت دوم ( 1مههر)

کیفی (جدول  )4نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه با 3/1

کمتههرین ( )1/6شههاخص برداشههت را بههه خههود اختصههاص

گرم مربو به رقم شبدر الکی (البهرز )1اسهت و کمتهرین

دادنهههد .بخیهههت ( )Bacheit, 1989و گهههامبرو و سهههوهو

میزان با  1/3گرم مربو به شبدر ایرانی رقم شماره  7بهود.

( )Gumber and Sohoo, 1998اعالم کردند که عملکهرد

مقایسه میانگین اثر متقابل بین تاریخ کشت و رقم (جهدول

بذر و صفات مهرتب مثهل شهاخص برداشهت تحهت تهاثیر

 )1نشان داد که تفاوت معنی داری بین اثهر متقابهل ارقهام و

محی و ژنتیهک اسهت و بها بررسهی ایهن صهفات مشهاهده

تاریخ کشت در سطح یک درصد وجود دارد .برای صفت

کردند عملکرد بذر ،وزن هزاردانه و شهاخص برداشهت از

وزن هزاردانه اثر متقابل بین رقهم شهماره  11شهبدر الکهی

توارث پذیری و ریب تنو باالیی برخوردارند که همین

(البرز  )1و تاریخ کشت اول ( 21شهریور) بیشهترین (3/73

مو و با عت تفاوت بین شاخص برداشت در ارقام مورد

گرم) و رقم شماره  7شبدر ایرانی و تاریخ کشهت اول (21

بررسی در تاریخ کاشتهای مختلف شد.

شهههریور) کمتههرین ( 1/21گههرم) میههانگین را داشههت .وزن

درصد جوانهزنی و سرعت جوانه زنی

هزار دانه تحت تاثیر عواملی نظیر رقم ،بلوغ ،میزان رطوبت

نتههایج تیزیههه واریههانس (جههدول  ) 2نشههان داد کههه بههین

و سالمت بذر قرار دارد (سرمدنیا .)1371 ،طهماسبیزاده و

تاریخ کشت ،ارقام و اثر متقابهل بهین تهاریخ کشهت و ارقهام

همکهاران ) (Tahmasebizadeh et al, 2008اعهالم نمهود

تفاوت معنیداری در سطح احتمال یهک درصهد ()P≤0.01

تاریخ کاشهت روی وزن ههزار دانهه مهوثر اسهت و تهاریخ

وجود دارد .نتایج مقایسه میانگین (جهدول  )3نشهان داد کهه
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در صفات درصهد جوانههزنهی و سهرعت جوانههزنهی تهاریخ

سههوم ( 21مهههر) بههه ترتیههب بهها میههزان  6/11و  162/6دارای

کشههت سههوم ( 21مهههر) بههه ترتیههب بهها مقههادیر  61/4و 36/3

بیشترین میانگین و تاریخ کشت اول ( 21شههریور) بهه ترتیهب

درصههد دارای بیشههترین میههانگین و تههاریخ کشههت اول (21

بهها میههزان  3/3و  111دارای کمتههرین میههانگین بههود (جههدول

شهههریور) بههه ترتیههب بهها مقههادیر  62/1و  34/1درصههد دارای

.)3مقایسه ارقهام (جهدول  )4نشهان داد بیشهترین شهاخص بنیهه

کمترین میانگین بود .بیشترین درصهد جوانههزنهی و سهرعت

وزنی ( )6/3مربو به شبدر ایرانی دیررس و بیشترین شاخص

جوانهزنی ( 32/2و 43/6درصد) مربو به رقم شبدر ایرانهی

بنیهه طهولی گیاهبهه ( )741/67مربهو بهه شهبدر الکهی رقههم

دیررس و کمتهرین درصهد مربهو بهه شهبدر قرمهز ( 13/2و

شماره  11و کمترین شاخص بنیه وزنی و شاخص بنیهه طهولی

11/4درصد) بود (جدول  .)4مقایسه میانگین اثر متقابهل بهین

گیاهبه ( 4/6و  )276/6مربهو بهه شهبدر قرمهز بهود .مقایسهه

تاریخ کشت و رقم شبدر (جدول  )1نشان داد کمتهرین (46

میانگین اثر متقابل (جدول  )1نشان داد کهه بیشهترین شهاخص

درصد) و بیشترین ( 31درصد) درصد جوانهزنی مربهو بهه

بنیه وزنی گیاهبه ( )11/1مربو به شبدر ایرانی رقم دیهر رس

شبدر قرمز با تاریخ کشت اول ( 21شهریور) و شبدر برسهیم

و تاریخ کشت سوم ( 21مهر) و بیشترین شهاخص بنیهه طهولی

ب ها تههاریخ کشههت دوم ( 1مهههر) بههود ولههی از نظههر سههرعت

گیاهبه ( )317مربو به شبدر الکی (البرز )1و تاریخ کشهت

جوانهزنی شبدر ایرانی رقم  1و تهاریخ کشهت دوم ( 1مههر)

دوم ( 1مهر) و کمتهرین شهاخص بنیهه وزنهی گیاهبهه ()1/37

بیشترین ( )41/4و تاریخ کشت اول ( 21شههریور) کمتهرین

مربههو بههه شههبدر ایرانههی رقههم  7و تههاریخ کشههت اول (21

( )1/7میههانگین را داشههت .درصههد و سههرعت جوانهههزنههی

شهههریور) و کمتههرین شههاخص بنیههه طههولی گیاهبههه ()161/2

بذرتحت تاثیر زمان برداشت ،نهو رقهم ،تهنشههای زنهده و

مربو به شبدر قرمز و تاریخ کشت دوم ( 1مهر) بود .تفهاوت

غیرزنده مثل دماهای پهایین و بهاال اسهت.عوامل بیمهاریزا و

شاخص بنیه وزنی و بنیه طهولی گیاهبهه در تهودهههای بهذری

حشرات میتوانند سرعت جوانهزنی و رشهد را کهاهش داده

شبدر ،ناشی از عوامل داخلی که شامل ساختار فیزیولهوژیکی،

یا بطور کامل از جوانهزنی بذر و ظههور گیاهبهه جلهوگیری

ژنتیکی ،شرای فیزیکهی بهذر و عوامهل خهارجی مثهل درجهه

نمایند ( .)Ashraf, et al, 2005در ایهن آزمهایش بهین ارقهام

حرارت ،نور و رطوبت است .بنیه بذر با افهزایش طهول مهدت

شبدر از نظر زمان رسیدن بهذر ،میهزان تحمهل بهه تهنشههای

انبههارداری بههذر سههریعاً کههاهش مههییابههد .مههدت زمههان پروسههه

محیطی و نو سازگاریهای اکولوژیک تفاوتهایی وجود

برداشت از مزرعه تا دوره انبارداری و یا ههر شهرای نامناسهب

بهین آنهها شهد و شهبدر

دیگر ممکن است سبب حذ خاصیت انتخابی غشای بهذر و

برسههیم بیشههترین درصههد جوانهههزنههی و شههبدر ایرانههی رقههم 1

متابولیههتهههای آن شههود (.)Abdul-baki, et al., 1975

بیشترین سرعت جوانهزنی را به خود اختصاص دادند.

تفاوت بین شاخصهای بنیه بذر ارقام شبدر شهبدر در ایهن

دارد و همین مسایل باعهت اخهتال

شاخص بنیه وزنی گیاهچه و شاخص بنیهه وهو ی
گیاهچه

نتایج تیزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که بهین تهاریخ
کشت ،ارقام و اثر متقابهل بهین تهاریخ کشهت و ارقهام تفهاوت
معنیداری در سهطح احتمهال یهک درصهد ( )P≤0.01وجهود
دارد اما بین تاریخ کشتها و هم چنین اثر متقابهل بهین تهاریخ
کشت و ارقام برای صفت شاخص بنیه طولی گیاهبه تفهاوت
معنههیداری وجههود نههدارد .مقایس هه میههانگین نشههان داد کههه در
شاخص بنیه وزنی و شاخص بنیه طولی گیاهبه تاریخ کشهت

آزمایش میتواند به علل باال باشد.
ههد

از بررسهی اثههر تههاریخهههای مختلههف کشههت بههر

گیاهههان زراعههی ،تعیههین بهتههرین تههاریخ کشههت و یههافتن
مناسبترین زمان کشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک
گیاه است به طوری که میموعه عوامل محیطی موجود در
آن زمان برای سبز شدن ،استقرار و بقای گیاهبهه مناسهب
باشد من اینکه گیاه حتی االامکان در هر مرحله از رشهد
با شرای مطلود روبرو شود و با شرای نامسهاعد محیطهی
نیز برخورد نکنهد .رعایهت تهاریخ کشهت مناسهب گیاههان
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زمستانه اهمیت خاصهی دارد زیهرا در کشهت بسهیار زود و

تفاوت ژنتیکی ارقهام از نظهر تعهداد گلبهه و بهذر در گهل

کشت بسیار دیر گیاه به ترتیب با سرمای زمستانه و گرمای

آذین ،میزان تلقیح گلها توس حشرات ،سهرعت رشهد و

بهاره روبرو شده که در نهایهت باعهت رسهیدگی نهاقص و

رسیدگی بوتهها و کمتر مواجه شدن بها تهنش و رسهیدگی

کاهش عملکرد میشهود ( .)Asgari et al., 2007بنهابراین

بذر در شرای محیطی مناسب تر اشاره نمود که پهورتقی و

میتوان گفت که تعیین تاریخ دقیق کشت گیاههان در ههر

همکهاران ( ،)Purtaghi et al., 2005نوشهکام و همکهاران

منطقههه بههرای اسههتفاده بهینههه از شههرای محیطهی و برخههورد

( ،)Nushcam et al., 2009خدابنده (،)Khodabandeh, 1995

نکههردن دوران رشههد گی هاه بهها شههرای محیط هی نامسههاعد و

مهارتینلو و النوسهی ( )Martiniello and Ciola, 1995و

رس هیدن بههه عملکههرد مطلههود در گیاهههان زراع هی امههری

باتلر و همکاران ( )Butler et al., 2002در تحقیقاتشان بهه

روری است .در این تحقیق بیشترین عملکهرد بهذر (761

این مو و اشاره کردند .بیشهترین شهاخص بنیهه گیاهبهه

تهن در هکتههار) و صههفت وزن هزاردانههه بههذر ( 3/73گههرم)

وزنی مربهو بهه شهبدر ایرانهی دیهررس رقهم شهماره  1در

مربو به شبدر الکی و تاریخ کاشت  21شههریور (تهاریخ

تههاریخ کشههت سههوم بههود (جههدول  )1دلی هل ای هن مسههئله را

کاشت مناسب منطقه) بود .از دالیل آن میتوان به اسنقرار

میتوان به دیررس بودن این رقم و دیرتر کشهت شهدن آن

بهتر بوته هها در تهاریخ کاشهت مناسهب و اسهتفاده بهینهه از

ارتبا داد که گیاهبه به اندازه کافی رشد نکرده و ذخایر

عوامل محیطهی و عناصهر غهذایی اشهاره نمهود .ههم چنهین

بذری به طور کامل استفاده نشده است.

جدول  -2نتایج تیزیه واریانس صفات کمی و کیفی بذر ارقام شبدر در تاریخهای مختلف کاشت
Table 2- Mean square of quantitative and qualitative of clover seed in different planting date
میانگین مربعات )(MS

درصد جوانه زنی

Germination percentage
)(%

(تعداد جوانه در روز)

Speed of germination
)(The number of buds per day

سرعت جوانهزنی

Grain yield
)(kgha-1

عملکرد بذر

(کیلوگرم در هکتار)

شاخص بنیه وزنی گیاهبه

Seedling weight vigor index

شاخص بنیه طولی گیاهبه

Seedling length vigor index

(گرم)

1000 grain weight
)(g

وزن هزار دانه

شاخص برداشت

Harvest index

df.

درجه آزادی

14.35ns

0.61ns

*186276

**98.6

94063.8ns

0.013ns

**1.54

3

**188.2

**154.9

**58560.1

**299.04

54648.5ns

0.024ns

**0.86

2

19.39

14.02

976.5

27.54

26111.5

0.005

0.19

6

**1542.7

**986.8

**56248.89

19.72ns

**160800.9

**7.08

**5.17

9

**77.7

**129.4

**2061.47

*27.98

33931.7ns

**0.087

**0.64

18

26.2

12.3

570.87

14.05

28668.6

0.018

0.16

81

6.07

9.7

4.15

58.59

31.2

7.39

13.93

منابع تغییرات
S.O.V.

تکرار
Replication
تاریخ کاشت
Planting date
)(PD
خطای الف
Error a
ارقام
)Cultivars (C
تاریخ کشت × ارقام
PD × C
خطای د
Error b
درصد ریب تغییرات
)C.V. (%

 : **،*،nsبه ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1و  1درصد
ns, *, **- non significant, significant at 5% and 1% respectively
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 مقایسه میانگین صفات کمی و کیفی بذر شبدر در سه تاریخ کشت متفاوت-3 جدول

Germination Percent (%)

درصد جوانهزنی

Speed of Germination
(The number of buds per day)

)سرعت جوانه زنی (تعداد جوانه در روز

Grain yield (kgh-1)

)عملکرد بذر (کیلوگرم در هکتار

Seedling weight vigor index

شاخص بنیه وزنی گیاهبه

شاخص بنیه طولی گیاهبه

Seedling length vigor index

)وزن هزار دانه (گرم

Planting
date

شاخص برداشت

Harvestindex

1000 grain Weight (g)

Table 3- Mean comparison of quantitative and qualitative characteristics of clover seed
in three different planting date

 شهریور21

3.07a

1.78ab

511a

3.3b

616.1a

34.6b

82.1b

2.8b

1.8a

531.7a

7.3a

569.7b

35.3b

84.7a

2.9ab

1.77b

582.8a

8.6a

540.2c

38.3a

86.4a

تاریخ کشت

11 Sep
 مهر1
27 Sep
 مهر21
17 Oct

 می باشدLSD  به روش آزمون%1 معنی دار در سطح احتمال

غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختال

حرو

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using LSD s multiple range test

 رقم شبدر11  مقایسه میانگین صفات کیفی بذر در-4 جدول

)شبدر ایرانی (دیررس
Persian clover
)شبدر ایرانی (متوس رس
Persian clover
)شبدر ایرانی (زودرس
Persian clover
)شبدر ایرانی (یک چین
Persian clover
)13شبدر ایرانی (الین
Persian clover
)7شبدر ایرانی (الین
Persian clover
)شبدر ایرانی (توده
Persian clover
)شبدر برسیم (تولیدی کرج
Berseem clover
)شبدر قرمز (نسیم
Red clover
)1 شبدر الکی (البرز
Crimson clover

Germination Percentage (%)

درصد جوانهزنی

Speed of Germination
(The number of buds per day)

)سرعت جوانه زنی (تعداد جوانه در روز

Grain yield (kgh )

-1

)عملکرد بذر (کیلوگرم در هکتار

Seedling weight vigor index

شاخص بنیه وزنی گیاهبه

شاخص بنیه طولی گیاهبه

Seedling length vigor index

)وزن هزار دانه (گرم

1000 grain weight (g)

شاخص برداشت

ارقام
Cultivars

Harvestindex

Table 4- Mean comparison of qualitative characteristics of seed in ten varieties of clover

2.9cd

1.4de

577.7b

8.3a

533de

43.8a

92.2a

2.7c-e

1.38e

580.4b

6.4a-c

537 de

40.8bc

85.5b-d

3.3b

1.37e

559.9b

5.3a-c

541 d

39.5cd

84.7cd

3.02bc

1.5c

476.01b

7.7a-c

519 e

37.3d

83.3d

2.6de

1.4de

539.9b

6.9a-c

545.3 d

42.5ab

88.5a-c

2.8cd

1.5cd

584.4b

5.3a-c

551.7 d

41.5a-c

87.5bc

2.4e

1.3e

553.6b

5.2bc

549.7 d

42.8ab

89.5ab

1.9f

2.9b

521.8b

6.1a-c

679 b

29.9a

92a

2.8cd

1.57c

278.8c

4.8c

575 c

16.4g

53.2e

4.5a

3.5a

745.87a

8.1ab

722.7 a

25.9f

87.3b-d

 می باشدLSD  به روش آزمون%1 معنی دار در سطح احتمال

غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختال

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using LSD s multiple range test

حرو
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... بررسی اثر تاریخ کاشت بر

 رقم شبدر11  مهر) در21  و1 ، شهریور21(  مقایسه میانگین اثر متقابل بین سه تاریخ کشت-1 جدول

)شبدر ایرانی (دیررس
Persian clover
)شبدر ایرانی (متوس رس
Persian clover
)شبدر ایرانی (زودرس
Persian clover
)شبدر ایرانی (یک چین

11 Sep

 شهریور21

Persian clover
)13شبدر ایرانی (الین
Persian clover
)7شبدر ایرانی (الین
Persian clover
)شبدر ایرانی (توده
Persian clover
)شبدر برسیم (تولیدی کرج
Berseem clover
)شبدر قرمز(نسیم
Red clover
)1شبدر الکی(البرز
Crimson clover
)شبدر ایرانی (دیررس
Persian clover
)شبدر ایرانی (متوس رس
Persian clover
)شبدر ایرانی (زودرس
Persian clover
)شبدر ایرانی (یک چین

 مهر1

27 Sep

Persian clover
)13شبدر ایرانی (الین
Persian clover
)7شبدر ایرانی (الین
Persian clover
)شبدر ایرانی (توده
Persian clover
)شبدر برسیم (تولیدی کرج
Berseem clover
)شبدر قرمز (نسیم
Red clover
)1شبدر الکی (البرز
Crimson clover

درصد جوانهزنی

Germination Percentage (%)

Speed of germination
(The number of buds per day)

)سرعت جوانه زنی (تعداد جوانه در روز

Grain yield (kgh-1)

)عملکرد بذر (کیلوگرم در هکتار

شاخص بنیه وزنی گیاهبه

Seedling weight vigor index

Seedling length vigor index

شاخص بنیه طولی گیاهبه

)وزن هزار دانه (گرم

1000 grain weight (g)

شاخص برداشت

ارقام
Cultivars

Harvesi ndex

تاریخ کشت

Planting date

Table 5- Mean comparison of interaction between three planting date (September 11 and 27, October 17)
in ten varieties of clover

3.28d-g

1.36i-m

80.3b-e

2.5e-g

572f-i

42.7a-d

89a-f

3.5c-e

1.4j-m

542.2b-e

1.25g

584fg

37.6f-i

80g-i

3.8b-d

1.3lm

582.1b-e

1.2g

574f-h

38.9c-h

87.5b-f

3.04e-i

1.5e-i

376.6e-g

5.5c-g

523j-l

38.4d-h

83e-i

2.6i-m

1.4g-m

561.2b-e

8.7b-d

584fg

43.8ab

90a-e

2.5i-n

1.46e-l

516.1b-f

1.1g

593f

36.5g-j

82f-i

2.5i-n

1.3m

537.8b-e

0.97g

569f-i

40.7a-g

86.5c-g

2.1mo

2.6d

470.5b-f

2.1fg

747b

28.9lm

89.5a-e

3.01e-i

1.6e

284.7fg

3.9d-g

630de

6.7o

48k

4.1b

3.79a

658.9b-d

5.9c-g

785a

31.6j-l

85d-h

2.9f-j

1.5f-l

489.3b-f

7.15b-f

525j-l

43.5a-c

93.5a-c

2.3l-o

1.4h-m

517.7b-f

7.8b-e

519kl

41.8a-f

86d-h

3.2d-h

1.5e-j

429.3c-f

5.75c-g

521j-l

37.5f-i

77.5i

2.7f-l

1.6ef

423.1d-f

7.8b-e

512kl

33.8i-l

79hi

2.4k-o

1.46e-l

506.4b-f

4.3d-g

539i-k

42.5a-f

88.5b-f

2.7f-l

1.48e-k

652.6b-d

7.8b-e

542h-k

45.4a

91.5a-d

2.6i-m

1.3j-m

625.8b-d

7.6b-e

544h-j

44.5ab

93.5a-c

1.8o

3.06c

586b-e

8.1b-d

689c

31.4kl

96a

2.7h-m

1.5e-h

180.2g

4.3d-g

570f-i

7.6o

49.5k

4.1bc

3.4b

907a

11.87ab

726b

24.3mn

85d-h

)شبدر ایرانی (دیررس
Persian clover
)شبدر ایرانی (متوس رس
Persian clover
)شبدر ایرانی (زودرس
Persian clover
)شبدر ایرانی (یک چین
)13شبدر ایرانی (الین

17 Oct

 مهر21

Persian clover
Persian clover
)7شبدر ایرانی (الین
Persian clover
)شبدر ایرانی (توده
Persian clover
)شبدر برسیم (تولیدی کرج
Berseem clover
)شبدر قرمز (نسیم
Red clover
)1شبدر الکی (البرز
Crimson clover

درصد جوانهزنی

Germination Percentage (%)

Speed of germination
(The number of buds per day)

)سرعت جوانه زنی (تعداد جوانه در روز

Grain yield (kgh-1)

211

)عملکرد بذر (کیلوگرم در هکتار

شاخص بنیه وزنی گیاهبه

Seedling weight vigor index

Seedling length vigor index

شاخص بنیه طولی گیاهبه

)وزن هزار دانه (گرم

شاخص برداشت

Harvesi ndex

تاریخ کشت

Planting date

ارقام
Cultivars

1000 grain weight (g)
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2.4j-n

1.4g-m

663.6bc

15.1a

502l

45.1a

94ab

2.3l-o

1.36i-m

681.4ab

10.02a-c

508kl

43.02a-d

90.5a-d

2.9f-k

1.3k-m

668.4b

9.05b-d

528j-l

42.1a-f

89a-f

3.2d-h

1.4g-m

628.4b-d

9.8a-c

522j-l

39.6b-h

88b-f

2.8f-l

1.32j-m

552.4b-e

7.5b-f

513kl

41.07a-g

88b-g

3.3d-f

1.56e-g

584.6b-e

6.8b-f

520j-l

42.5a-e

89a-f

2.01no

1.3k-m

497.2b-f

6.9b-f

526j-l

43.4a-d

88.5b-f

2.02no

3.2bc

371.6e-g

8.07b-d

601ef

29.45l

90.5a-d

2.7g-l

1.54e-h

371.6e-g

6.17c-g

525j-l

34.7h-k

62j

5.1a

3.3b

671.7ab

6.4c-g

657cd

22n

85d-h

 میباشدLSD  در آزمون%1 معنی دار در سطح احتمال

غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختال

حرو

s multiple range test
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