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مقدمه

کمبــود غــذا و افزایــش روزافــزون جمعیــت، به ویژه در کشــورهاي درحال توســعه، 
ــان  ــن می ــت. در ای ــود آورده اس ــه وج ــذا ب ــده غ ــاره آین ــدي درب ــای ج نگرانی ه
ــه  ــف دام و در نتیج ــبدر در تعلی ــام ش ــژه ارق ــه ای به وی ــای علوف ــش لگوم ه نق
ــت؛  ــادي برخوردارس ــت زی ــي از اهمی ــای دام ــه فرآورده ه ــان ب ــاز انس ــن نی تأمی
ــذا  افزایش ســطح زیــر کشــت و عملکــرد علوفــه شــبدر در واحــد ســطح امــری  ل
ضــروری اســت. کشــت مخلــوط به عنــوان نمونــه ای از نظام هــای پایــدار در 
کشــاورزی اهدافــی مثــل ایجــاد تعــادل اکولوژیــک، بهره بــرداری بیش تــر از منابــع، 
ــا و  ــات، بیماری ه ــارت آف ــش خس ــول و کاه ــت محص ــت و کیفی ــش کمی افزای
ــوط،  ــت مخل ــول در کش ــش محص ــت افزای ــد. عل ــال می کن ــرز را دنب علف های ه

ــت. ــور اس ــواد غذایی و ن ــد آب، م ــی مانن ــل محیط ــر از عوام ــتفاده بیش ت اس
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معرفی شبدر ایرانی

شــبدر ایرانــی گیاهــی اســت یک ســاله و پاییــزه، بومــی آســیای صغیــر و ایران، کــه 
ــکل 1(.  ــت )ش ــن( اس ــررس )چندچی ــن( و دی ــای زودرس )یک چی دارای اکوتیپ ه
کشــت تــوأم دو تیــپ رشــدی شــبدر ایرانــی یک چیــن )زودرس( کــه دوره رشــدی 
آن تــا اوایــل اردیبهشــت اســت و تیــپ چند چیــن )دیــررس( کــه دوره رشــدی آن تــا 
تابســتان ادامــه دارد، می توانــد بــه تولیــد علوفــه بیش تــر از واحــد ســطح در زمــان و 
مــکان و افزایــش بهــره وری از منابــع کمــک کنــد. همچنیــن شــبدر ایرانــی به ســبب 
امــکان کشــت مخلــوط بــا گراس هــا مي توانــد در تأمیــن علوفــه موردنیــاز احشــام و 

خودکفایــي علوفــه در کشــور نقــش بســزایي ایفــا کنــد.

  

 

 شکل 1- شبدر ایرانی زودرس و دیررس
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مزایای کشت مخلوط 

مزایای کشت مخلوط این شبدر به شرح زیر است:
1- حداکثــر اســتفاده از منابــع، به خصــوص زمانــی کــه زمیــن محــدودی در اختیــار 

کشــاورز اســت و کشــاورزی معیشــتی است.
۲- کسب حداکثر سود به دلیل استفاده مؤثر از منابع موجود امکان پذیرمی شود.

3- کاهــش خطــرات احتمالــی ناشــی از شــیوع بیماری هــا و آفــات، بدیــن صــورت 
ــان  ــی از گیاه ــر یک ــا اگ ــود ی ــری می ش ــت جلوگی ــاری و آف ــال بیم ــا از انتق ــه ی ک
صدمــه ببینــد، بــا تولیــد محصــول در گیــاه همــراه )دوم( عملکــرد بیش تــری نســبت 

ــه حالــت تک کشــتی تولیــد خواهــد شــد. ب
ــه  ــح از جمل ــی صحی ــای مدیریت ــتفاده از نظام ه ــا اس ــه ب ــاک ک ــت خ ۴- حفاظ
افزایــش پوشــش گیاهــی می تــوان از فرســایش خــاک جلوگیــری کــرد. ایــن حفاظــت 

ــت. ــر اس ــی بیش ت ــوط افزایش ــت مخل در کش
5- حاصلخیــزی خــاک بــه نســبت تک کشــتی افزایــش می یابــد؛ به خصــوص 
زمانــی کــه گیاهــان انتخاب شــده از تیــره لگــوم باشــند. بــرای مثــال، در شــمال آفریقــا 
ــر  ــول کم ت ــزان محص ــود، می ــت می ش ــی کش ــورت متوال ــورگوم به ص ــه س ــی ک زمان
ــل  ــود. دلی ــت می ش ــی کش ــا بادام زمین ــوط ب ــورت مخل ــه به ص ــت ک ــی اس از زمان

ــت.  ــات اس ــط حبوب ــت ازت توس ــر تثبی این ام
ــاوت در ســاختمان ریشــه  ــل تف ــر از آب موجــود در خــاک به دلی 6- اســتفاده مؤث
ــی کــه در کشــت خالــص  ــوط و اســتفاده از میــزان آب گیاهــان استفاده شــده در مخل
ــتم  ــه سیس ــی ک ــوط گیاهان ــت مخل ــاً در کش ــود، خصوص ــارج می ش ــترس خ از دس

ــد. ــی دارن توســعه ریشــه ای متفاوت
7- باقی مانــدن بقایــای گیاهــی بیش تــر در خــاک، بنابرایــن هومــوس و مواد غذایــی 

بیش تــری در خــاک فراهــم می شــود.
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ــا بلنــد و  ــوط گیاهــان پ ــرای مثــال در کشــت مخل ــاد و ســرما، ب 8- حفاظــت از ب
ــد. ــا می کن ــش بادشــکن را ایف ــد نق ــا بلن ــاه پ ــاه، گی پاکوت

9- کنترل علف های هرز به خصوص در گیاهانی که رشد اولیه کندی دارند، علف  های 
گیاهان  انتخاب  درصورتی که  می کند.  تهدید  را  عملکرد  جدی  معضل  به صورت  هرز 
به صورت مناسب انجام شده باشد و چنین گیاهانی با گیاهان دیگری که رشد سریعی 

دارند کشت شوند، از رشد علف های هرز جلوگیری می  شود.
ــاه دوم  ــم گی ــوان قی ــاه به عن ــک گی ــه ی ــی، به صورتی ک ــت فیزیک 10- حفاظ

ــه کار مــی رود.  ب

معایب کشت مخلوط 

معایب کشت مخلوط این شبدر به شرح جدول 1 است.

جدول 1- معایب کشت مخلوط شبدر ایرانی

توضیحاتمعایبردیف

رقابت بین گونه ای1

درصورتی که گیاهان مورداستفاده در مخلوط بر اساس اصول 
صحیح انتخاب نشوند، رقابت باعث کاهش عملکرد می شود. 
برای  مثال اگر دو گیاه از نظر مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با 
یکدیگر اختالف داشته باشند، بهتر از عوامل محیطی استفاده 

می کنند.
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توضیحاتمعایبردیف

۲
محدودیت استفاده 

از ماشین های 
کشاورزی

به جهت اینکه امروزه برای هر گیاهی دستگاه های عملیات 
کاشت، داشت و برداشت ویژه ای طراحی می شوند، کاربرد 
کم تری در کشت مخلوط دارند. البته درصورتی که کشت 

مخلوط برای تولید علوفه باشد یا گیاهان کشت شده از ارقام 
مختلف یک گونه باشند، مشکل خاصی از نظر مکانیزاسیون 

پیش نخواهد آمد.

3
تاریخ رسیدگی 

متفاوت

در برخی موارد تاریخ کاشت یا رسیدگی دو گیاه کشت شده 
در مخلوط یکسان نیست و مشکالتی در برداشت محصول 

به وجود می  آید.

۴
اثرات منفی 

ترشحات ریشه ای

ترشحات ریشه ای یک گونه ممکن است اثر منفی روی گونه 
مجاور داشته باشد؛ لذا باید در انتخاب گیاهان برای کشت 

دقت الزم انجام شود.

5
متفاوت بودن 

نیازهای غذایی و 
سموم شیمیایی

در برخی موارد این تفاوت ها مشکالتی از نظر محاسبه و 
تأمین متناسب کودهای شیمیایی و سموم به وجود می آورند.

مدیریت مزرعه6

در کشت مخلوط مهارت های مدیریتی بیش تری الزم است، 
زیرا در این روش عالوه بر آگاهی از نیازهای رویشی و حتی 
بازاریابی و فروش محصوالت متنوع، باید از روابط متقابل بین 

گیاهان نیز آگاه بود.

ادامه جدول 1- معایب کشت مخلوط شبدر ایرانی



افزایش تولید علوفه از طریق کشت مخلوط ارقام شبدر ایرانی
12

انواع کشت مخلوط

در جدول ۲ با انواع کشت مخلوط آشنا می شوید.

جدول 2- انواع کشت مخلوط شبدر ایرانی

توضیحاتاصطالح انگلیسینوع کشتردیف 

کشت درهم1
Mixed 

Intercropping

در این حالت اجزای مخلوط 
به صورت درهم و بدون قرارگرفتن 
روی خطوط مجزا کاشت می شوند.

۲
کشت مخلوط ردیفی 

)شکل۲(
Row 

Intercropping
کاشتن اجزای مخلوط در 

ردیف های مجزا

کشت مخلوط نواری3
Strip 

Intercropping

کاشت اجزای مخلوط در نوارهای 
مختلف به نحوی که حداقل اثر 
متقابل را بر هم داشته باشند.

۴
کشت مخلوط 

تأخیری
Rely 

Intercropping

کاشت دو گیاه با چرخۀ رشدهایی 
که در برخی از قسمت ها منطبق اند. 

به بیان دیگر، گیاه دوم زمانی 
کشت می شود که گیاه اول 

سرپاست و در مرحله زایشی قبل از 
برداشت است.
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شکل 2- کشت مخلوط ردیفی شبدر برسیم با سورگوم

روش های ترکیب بذور در کشت مخلوط

دو طــرح اصلــی ترکیــب بــذور در کشــت مخلــوط وجــود دارد کــه بیش تریــن 
کاربــرد را دارنــد:

1- افزایشــی: درصورتی کــه در کشــت مخلــوط بــا افزایــش تعــدادی گیــاه 
بــه زراعت اصلــی، تراکــم گیاهــی از حــد مطلــوب افزایــش یابــد، ایــن روش 

را افزایشــی گویند.
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۲- جانشــینی: بــرای اینکــه تراکــم، رقابت بین گیاهــان را تحت الشــعاع قرار ندهد 
ــاه  ــد تعــداد گی ــا هــم مقایســه کــرد، بای ــوع زراعــت را ب ــوان محصــول دو ن و بت
ــن منظــور  ــرای ای ــوع زراعــت یکســان باشــد؛ ب ــرای هــر دو ن در واحــد ســطح ب
روش جانشــینی بــه کار مــی رود. نحــوه انجــام ایــن روش بدیــن صــورت اســت کــه 
ــادل گیاهــی آن از  ــه حــذف می شــود و مع ــک گون نســبت معینــی از گیاهــان ی
گونــه دوم جایگزیــن می شــود. بررســی حاضــر بــر اســاس روش جانشــینی انجــام 
شــده اســت. هــدف تحقیــق حاضــر یافتــن مناســب ترین ترکیــب و تراکــم کشــت 
ــه در واحــد  ــود شــاخص های کمــی و کیفــی علوف به منظــور بررســی امــکان بهب

ســطح در زمــان مشــخص در کشــت مخلــوط ارقام شــبدر ایرانــی اســت. 

معیار ارزیابی کشت مخلوط 

)LER( نسبت برابری زمین
ــورد  ــوط م ــت مخل ــودن کش ــاره مؤثرب ــرای داوری درب ــب ب ــه اغل ــاری ک معی
اســتفاده قــرار می گیــرد، نســبت برابــری زمیــن اســت. ایــن شــاخص اولیــن بــار 
توســط محققــان مرکــز تحقیقــات بین المللــی برنــج در فیلیپیــن ارائــه شــد. بــرای 
ــت آمده از  ــرد به دس ــا عملک ــت ت ــن الزم اس ــدار از زمی ــه مق ــه چ ــبه اینک محاس
ــن نســبت اســتفاده می شــود.  ــوط از تک کشــتی حاصــل شــود، از ای کشــت مخل
بــه  عبــارت دیگــر، معــادل میــزان زمیــن موردنیــاز در تک کشــتی اســت، 
برای اینکــه بتــوان عملکــردی مشــابه کشــت مخلــوط تولیــد کنــد. ایــن نســبت 
بــا اســتفاده از جمــع نســبت عملکــرد نظام هــای مخلــوط نســبت بــه تک کشــتی 

می آیــد: به دســت 
LER=)YI/YM(1+) YI/YM(2+….+ ) YI/YM(n
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ارائــه شــده اســت.  بــرای گیــاه مختلفــی  ایــن معادلــه هــر جــزء  در 
ــت  ــرای کش ــه ب ــت ک ــطح( اس ــد س ــدار در واح ــرد )مق ــانگر عملک حرف Y نش
ــن  ــت. ای ــده اس ــان داده ش ــا YM نش ــص ب ــت خال ــرای کش ــا YI و ب ــوط ب مخل
ــد،  ــاه شــماره n کــه در نظــام وجــود دارن ــا گی ــاه ۲ ت ــاه 1، گی ــرای گی نســبت ب

. د می شــو سبه  محا
برای ارزشیابی محصول در کشت مخلوط سه حالت به شرح زیر وجود دارد: 

الــف( در حالتــی کــه محصــول گیاهــان کاشته شــده از نظــر اقتصــادی 
یکسان باشــند یــا از درجــه اهمیــت یکســان برخــوردار باشــند.

ب( موقعــی کــه زارع بــه کســب حداکثــر محصــول از یــک گیــاه )زراعــت اصلی( 
و مقــداری محصــول از گیــاه دوم )زراعــت فرعی( نیــاز دارد.

ج( زارع به کشت چندین نوع گیاه نیاز دارد.
در بررســی حاضــر نــوع اول صــادق اســت. در چنیــن مواقعــی کشــت مخلــوط 
زمانــی ســودمند اســت کــه مجمــوع محصــول گیاهانــی کــه به صــورت مخلــوط 
کاشــته می شــوند بیــش از حداکثــر محصولــی اســت کــه از تک کشــتی به دســت 
ــه ای  ــان علوف ــوط گیاه ــرای مخل ــر ب ــیابی بیش ت ــوع ارزش ــن ن ــت. ای ــده اس آم

ــی رود. ــه کار م ــه ب ــک گون ــف ی ــای مختل یا ژنوتیپ ه
در ایــن راســتا کشــت تــوأم دو تیــپ رشــدی شــبدر ایرانــی یک چیــن 
ــن  ــپ چندچی ــت و تی ــن اس ــر فروردی ــا اواخ ــدی آن ت ــه دوره رش )زودرس( ک
ــه  ــد ب ــه دارد، می توان ــتان ادام ــل تابس ــا اوای ــدی آن ت ــه دوره رش ــررس( ک )دی
ــره وری از  ــش به ــان و نیــز افزای ــطح در زم ــر از واحــد س تولیــد علوفه بیش ت

ــد. ــک کن ــع کم مناب
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کشت مخلوط نباتات علوفه ای 

ــردش موجــب  ــات علوفــه ای بســیار متــداول اســت و کارب کشــت مخلــوط نبات
ــات و  ــی ناشــی از آف ــه می شــود، خســارت احتمال ــی علوف ــش کمــی و کیف افزای
بیماری هــا را کاهــش می دهــد، موجــب اســتفاده حداکثــری از منابــع آب و خــاک 
ــت  ــتفاده از کش ــد. اس ــت می کن ــاک محافظ ــر، از خ ــش بهت ــا پوش ــود و ب می ش
مخلــوط به منظــور تأمیــن علوفــه برخــی از مشــکالت برداشــت مکانیــزه در ایــن 
روش را منتفــی می کنــد؛ علــت ایــن موضــوع ایــن اســت کــه در کشــت مخلوط 

ــکل 3(. ــود )ش ــام می ش ــان انج ــور هم زم ــزاء به ط ــت اج ــه برداش علوف
 

 

شکل 3- کشت مخلوط شبدر با گراس
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مشخصات گیاه شناسی 

مشخصات گیاه شناسی شبدر ایرانی به شرح جدول 3 است.

جدول 3- مشخصات گیاه شناسی شبدر ایرانی

شبدر ایرانینام فارسی

.Trifolium resupinatum Lنام علمی

Persian cloverنام انگلیسی

مشخصات ساقه
ساقه های این گیاه راست، مستقیم و بلند است و دارای ارتفاعی بین ۲0 تا 

90 سانتی متر است.

مشخصات برگچه
برگچه های آن به طول 1 تا ۲/5 سانتی متر به شکل تخم مرغی با نوک 

کشیده یا گرد با حاشیه دندانه ای است.

مشخصات گل ها
گل های کوچک به رنگ ارغوانی و صورتی وجه تمایز این گونه با دیگر 

شبدرهاست )شکل ۴(.

مشخصات بذر
بذر به رنگ سبز زیتونی یا ارغوانی متمایل به سیاه، یا زرد یا قهوه ای 

متمایل به قرمز است.

توضیحات
گیاهی است یک ساله، پاییزه و روزبلند، از خانواده بقوالت، که در زمستان 

رشد اصلی آن به صورت رویشی و خوابیده روی زمین است و در اواخر 
زمستان و اوایل بهار علوفه تولید می کند. این گیاه بدون کرک است.
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شکل 4- گل شبدر ایرانی

نیازهای زراعی شبدر ایرانی

خاک

شــبدر ایرانــی دامنــه گســترده ای از خاک هــا را تحمــل می کنــد، ولــی در 
خاک هــای حاصلخیــز بهتریــن عملکــرد را دارد. ایــن گیــاه در خاک هــای لومي رســي 
تــا رسي ســنگین رشــد می کنــد. بهتریــن رشــد آن در خاک هایــی اســت کــه کمــي 

ــدارد.  ــي ن قلیایــی باشــند. ایــن گیــاه در خاک هــای اســیدي رشــد خوب

بستر کاشت

ــت  ــذب رطوب ــاک و ج ــا خ ــذر ب ــر ب ــاس بهت ــبدر و تم ــذر ش ــودن ب ــبب ریزب به س
بیشــتر، بســتر کاشــت شــبدر بایــد کامــاًل نــرم و مســطح باشــد. هرچــه آماده ســازی 
خــاک بهتــر باشــد، بــذر بهتــر جوانــه می زنــد و مزرعــه از ســطح ســبز یکنواخت تــری 

برخــوردار خواهــد بــود.
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میزان کود مصرفی 

به طورکلــی میــزان کــود مصرفــی بایســتی بــر اســاس آزمــون خــاک 
ــوم  ــفات آمونی ــود فس ــت ک ــگام کاش ــه هن ــم ب ــن رق ــرای ای ــرد. ب صورت گی

می شــود. مصــرف  کیلوگــرم   50 اوره  کــود  و  ۲00 کیلوگــرم 

تاریخ کاشت

ــتگی دارد.  ــت بس ــدف کاش ــه و ه ــه منطق ــی ب ــبدر ایران ــت ش ــان کاش زم
معمــوالً در کشــت پاییــزه از نیمــه دوم شــهریور تــا اواخــر مهــر می تــوان شــبدر 

ایرانی را کشــت کــرد. 

میزان بذر مصرفی

ــخ کاشــت،  ــوع خــاک، تاری ــه هــدف کاشــت، ن ــی بســته ب ــذر مصرف ــزان ب می
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــت. به طورکل ــر اس ــه متغی ــوه نامی ــذر و ق ــتر ب ــه بس ــوه تهی نح
یــک مزرعــه خــوب تولیــد علوفــه، کاشــت 15 تــا ۲0 کیلوگــرم بــذر در 

 . د می شــو صیه  تو ر  هکتا

عمق کاشت

عمــق مناســب بــراي کشــت شــبدر 1 تــا ۲ ســانتی متر اســت. به ســبب ریزبــودن 
ــبز  ــطح س ــی س ــث غیریکنواخت ــد باع ــاد باش ــت زی ــق کاش ــر عم ــبدر، اگ ــذر ش ب
ــای  ــتگی دارد و در خاک ه ــاک بس ــت خ ــه باف ــت ب ــق کاش ــود. عم ــه می ش مزرع
ــر  ــا 3 براب ــق کاشــت ۲ ت ــي عم ــای رســی اســت. به طورکل ــني بیشــتر از خاک ه ش
ــر  ــی کم ت ــد جوانه زن ــد، درص ــتر باش ــت بیش ــق کاش ــه عم ــت. هرچ ــذر اس ــول ب ط
از  بیــش  کاشت نبایســتي  عمــق  ســنگین  بافــت  بــا  در خاک هــای  می شــود. 

1 سانتی متر باشــد. /5
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آبیاری

ــت  ــود رطوب ــه کمب ــرداري ب ــد از هــر چین ب ــی و بع ــه جوانه زن شــبدر در مرحل
ــرد  ــال، عملک ــرداري در س ــداد چین ب ــاري تع ــش آبی ــت. تن ــاس اس ــاک حس خ
ــس از  ــاري پ ــن آبی ــد. اولی ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــدیداً تح ــذر را ش ــه و ب علوف
کشــت شــبدر بایســتي خیلــي آهســته صــورت گیــرد تــا بذرهــا شســته نشــوند. 
ــه هــم  ــه نزدیــک ب ــا فاصل ــد ب ــا 3 آبیــاري اول بعــد از کشــت بای همچنیــن ۲ ت
انجــام شــوند تــا بــذر هرچه بهتــر جوانــه بزنــد. بعــد از آن می تــوان 7 تــا 10 روز 

ــکل 5(. ــرد )ش ــاری ک ــار آبی یک ب
 

شکل 5- آبیاری بارانی در مزارع شبدر



افزایش تولید علوفه از طریق کشت مخلوط ارقام شبدر ایرانی
21

نوع کشت

مکانیــزه  و  )کرتــی(  ســنتی  صــورت  دو  بــه  می تــوان  را  شــبدرها  کاًل 
)جوی وپشــته( کشــت کــرد. در کشــت مکانیــزه می تــوان بــا تنظیــم دســتگاهی 
ــه  ــرد. فاصل ــی ک ــه کشــت ردیف ــدام ب ــازکار اق ــا دســتگاه پی ــالت ی خطــی کار غ

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــن ردیف ه ــت بی کش
برای تولید علوفه، ۲0 تا 30 سانتی متر؛ ♦
برای تولید بذر، 50 تا 60 سانتی متر. ♦

عملیات داشت 

مهم تریــن عملیــات داشــت شــبدر مبــارزه بــا علف هــای هــرز اســت. علف کش هــای 
قابل اســتفاده در جــدول ۴ معرفــی شــده اند. عــالوه بــر علف کــش می تــوان از 
ــه بســیار  ــرد. نکت ــرز اســتفاده ک ــای ه ــرای حــذف علف ه ــم ب ــری ه ــروی کارگ نی
ــد صورت گیرد  ــتی در ابتدای رش ــرز بایس ــای ه ــع علف ه ــه دف ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــد از  ــون بع ــد(. چ ــانتی متر برس ــا 15 س ــه 10 ت ــبدر ب ــاع ش ــه ارتف ــل از اینک )قب
ایــن مرحلــه شــبدر به علــت خصوصیــات رشــدی و برداشــت های مکــرر علوفــه بــر 

ــود. ــب می ش ــرز غال علف ه

جدول 4- علف کش های مورد استفاده

نام علف کش ها
میزان استفاده بر حسب

 لیتر در هکتار
زمان استفاده

قبل از کشت5ارادیکان و ترفالن

بعد از کشت3-۲بازاران و گاالنت
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زمان برداشت

علوفه
درصــد   ۲5 هنــگام  ایرانــی،  شــبدر  علوفــه  برداشــت  زمــان  بهتریــن 
ــد،  ــر بیفت ــه تأخی ــل ب ــی کام ــه گل ده ــا مرحل ــت ت ــر برداش ــت. اگ گل دهی اس
می یابــد.  کاهــش  محصــول  غذایــی  ارزش  ولــی  محصول افزایش می یابــد 

بذر
شــبدر ایرانــی گیاهــی خودگشــن اســت. وجــود حشــره های گرده افشــان 
ماننــد زنبــور در افزایــش عملکــرد بــذر مؤثــر اســت. زمــان مناســب برداشــت بذر 
و  باشــند  رســیده  کامــل  به طــور  ســاقه ها  و  برگ هــا  کــه   هنگامی اســت 
ــوب  ــه خ ــک مزرع ــند. از ی ــده باش ــوه ای درآم ــا قه ــگ زرد ت ــه رن ــا ب گل آذین ه
هــر  در  بــذر  کیلوگــرم   300 تــا   ۲50 حــدود  می تــوان  گرده افشانی شــده 

کــرد.  هکتار برداشــت 

نتیجه تحقیق

ــوط  ــی در کشــور، کشــت مخل ــه شــبدر ایران ــد علوف ــش تولی به منظــور افزای
ارقــام شــبدر ایرانــی چندچیــن و یک چیــن ســاده ترین و کم هزینه تریــن 
ــبت های  ــطح با نس ــج س ــذر در پن ــالط ب ــش اخت ــن آزمای ــت. در ای روش اس
مخلــوط )100-0، 0-100، 50-50، 60-۴0 و ۴0- 60 درصــد( و تراکــم بــذر در 
ســه ســطح 10، 15 و ۲0 کیلوگــرم در هکتــار به صــورت فاکتوریــل در قالب طــرح 
پایــه بلوک هــای کامــل تصادفــی با ســه تکــرار بــه مــدت دو ســال )93-139۲(، در 
مؤسســه تحقیقات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر کــرج اجــرا شــد. بــر اســاس نتایــج 
ــن  ــا رقم یک چی ــن ب ــم چندچی ــی رق ــبدر ایران ــوط ش ــت مخل ــق کش ــن تحقی ای
باعــث افزایش30درصــدی عملکــرد علوفــه تــر )۴0/۴9 تــن( و 3۲ درصــدی 
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ــه کشــت  ــی چندچیــن نســبت ب عملکــرد علوفــه خشــک )5/۲۴ تــن( شــبدر ایران
ــوان  ــی می ت ــن( آن شــد. در مناطــق کشــت شــبدر ایران ــص )3۲/69 و 3/9۴ ت خال
بــذر شــبدر ایرانــی چندچیــن را بــا بــذر شــبدرایرانی یک چیــن بــه نســبت 50_50  
ــر  ــن( ب ــبدر ایرانی یک چی ــد ش ــن+50 درص ــی چندچی ــبدر ایران ــد ش )50 درص
ــرد.  ــت ک ــوط و کش ــه روش جایگزینی مخل ــار ب ــرم در هکت ــای 15 کیلوگ مبن
ــی  ــذر شــبدر ایران ــزان نســبت ب ــوط هرچــه می ــن کشــت مخل ــی در ای به طورکل
ــذر شــبدر  ــزان نســبت ب ــه، و هرچــه می ــت علوف ــر شــود، کمی ــن بیش ت یک چی
ــبت  ــبه نس ــد. محاس ــش می یاب ــه افزای ــت علوف ــود، کیفی ــر ش ــن بیش ت چندچی
برابــری زمیــن نشــان داد ترکیــب50 درصــد کشــت شــبدر رقــم چندچیــن بــه 
اضافــه 50 درصــد شــبدر رقــم یک چیــن و میــزان بــذر 15 کیلوگــرم در هکتــار بــا 
 LER=۲/17 بــرای علوفــه خشــک و LER=1/99 ،بــرای علوفه تــر LER=۲/18
ــبدر  ــت ش ــت مخلوط در زراع ــب ترین مدل کش ــد مناس ــن می توان ــرای پروتئی ب

در کشــور باشــد. 
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