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چکیده:

این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد علوفه و شاخص سطح برگ ژنوتيپهای مختلف یونجه طي دو سال و برآورد شاخص

سطح برگ از طریق وزن برگ (خشك و تر) و ارتفاع بوته طي سالهای  1390و  1391به اجرا درآمد .در این آزمایش  20ژنوتيپ
داخلي (سردسيری و گرمسيری) و خارجي یونجه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در سه تکرار در بهار سال  1390در مزرعه
مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر کرج کاشته شدند .نتایج تجزیه واریانس دو ساله عملکرد علوفه تر و خشك بيانگر تفاوت
معنيدار بين ميانگين ژنوتيپ ها بود .ژنوتيپهای  Mesa sersa ،Bami ×Yazdiو  KFA17به ترتيب با  39/84 ،41/99و  39/15تن
در هکتار علوفه تر و  9/41 ،9/75و  9/16تن در هکتار علوفه خشك بيشترین عملکرد علوفه ساليانه را دارا بودند .عليرغم تفاوت
معنيدار بين ژنوتيپها از نظر نسبت برگ به ساقه ،تفاوت معنيداری بين ميانگين ژنوتيپهای مورد بررسي از نظر شاخص سطح برگ
مشاهده نشد .نتایج نشان داد که امکان برآورد سریع ،دقيق و کمهزینه شاخص سطح برگ از طریق صفات وزن برگ و ارتفاع بوته
ميسر ميباشد .در این بررسي ،صفت وزن برگ (بویژه وزن تر برگ) نسبت به ارتفاع بوته کارآیي بيشتری در برآورد شاخص سطح
برگ از طریق یك مدل خطي (بدون ثابت) با ضریب تبيين باال ( )R2 ≥0/94داشت .چنين نتيجه گرفته شد که در گياه یونجه هر 100
گرم وزن برگ تر  0/35متر مربع ،هر  100گرم وزن برگ خشك  1/51متر مربع و هر  10سانتيمتر ارتفاع معادل  0/25متر مربع
سطح برگ دارا ميباشند.
واژههاي كلیدي :ارتفاع بوته ،نسبت برگ به ساقه ،وزن برگ ،وزن مخصوص برگ ،یونجه

مقدمه
ایران بهعنوان یکي از مناطق پيدایش یونجه در جهان،
دارای تنوع وسيع ژنتيکي در ارتباط با این محصول است.
بهطورکلي ،از نظر ژنتيکي و بهنژادی ارقام یونجه مورد
کشت در کشور و دنيا ،عموماً توده یا جمعيتهای

آزادگردهافشان ،با ميزان تنوع یا پایه ژنتيکي متفاوت ،مي
باشند .به علت کشت و کار طوالني یونجه در هر منطقه،
ارقام نسبت به شرایط آن منطقه سازگار شده و طي دوره
زماني طوالني گزینش طبيعي بر روی آنها تأثير نموده
است .هرساله ،آزمایشهای مقایسه ارقام متعددی در داخل
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و خارج از کشور اجرا ميشود )1994( Yaghmouri .در
پژوهشي با عنوان مقایسه عملکرد  10رقم از یونجههای
ایراني و خارجي و بررسي سازگاری آنها با شرایط
مختلف محيطي چنين نتيجه گرفت که رقم دیابلوورده
نسبت به شاهد (همداني) و سایر ارقام برتری دارد.
 ) 1995( Nazeri-jahromiطي دو آزمایش جداگانه در دو
منطقه حاجي آباد و ميناب استان هرمزگان بر روی پنج رقم
داخلي بدین نتيجه رسيد که رقم نيك شهری و بغدادی
مناسب کشت در این استان ميباشندNotghi-taheri .
( ) 1996در شهرکرد در آزمایش بر روی  10رقم یونجه
ایراني و خارجي بيان کرد که رقم همداني کامالً مناسب
منطقه بوده ولي ارقام رامندی و پایك نيز ميتوانند به
همراه رقم همداني در منطقه توسعه یابندTaleb-nejad .
( )1998در یك بررسي چهارساله روی هشت رقم ایراني و
خارجي در اراک نتيجه گرفت که ارقام مورد بررسي تفاوت
معني داری با شاهد (همداني) ازنظر عملکرد علوفهتر و
خشك و همچنين درصد پروتئين نشان ندادند.
 Moghaddamو  )2004( Dezfolianدر مقایسه پنج رقم
خارجي متعلق به کشور یوگسالوی با ارقام داخلي یونجه
بيان داشتند که ارقام همداني ( 12/98تن در هکتار) و قره
یونجه ( 12/79تن در هکتار) دارای عملکرد بيشتری
نسبت به ارقام خارجي بودند .آزمایشهای مقایسه عملکرد
ارقام خارجي در کشور از اواسط دهه  80تا سال 1397
متوقفشده بود ولي اخيراً تعدادی از شرکتهای بخش
خصوصي ،با توجه به زمينه فعاليت و صرفههای اقتصادی
اقدام به واردکردن تعدادی از ارقام اصالحشده خارجي به
کشور نمودهاند .در خارج از کشور نيز ساليانه صدها
آزمایش مقایسه عملکرد ارقام صورت ميپذیرد2002) .
 ) Staszewski & Bodzonجهت معرفي ارقام مناسب برای
کشور لهستان ،آزمایشي را طي سه سال بر روی  19رقم
عمدتاً آمریکایي انجام دادند که سه رقم مناسب جهت
معرفي انتخاب کردندWiersma .و همکاران ( )1997با
بررسي نتایج آزمون های مقایسه عملکرد ارقام یونجه طي
سالهای  1978تا  1996در ایالتهای آیووا ،مينهسوتا،
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ویسکانسين و ميشيگان نتيجه گرفتند که عملکرد ارقام
پرمحصول یا کاهشیافته و یا در طي این دوره ثابت باقي
مانده است .در حال حاضر نيز آزمایشهای مقایسه
عملکرد ارقام جدید یونجه ،چه حاصل از برنامههای
بهنژادی کشورها و چه ارقام خارجي در سرتاسر دنيا در
حال انجام ميباشد .بهعنوانمثال ،این آزمایشها در 22
ایالت از ایالتهای آمریکا در حال انجام بوده که نتایج آن
قابل مشاهده و دسترسي ميباشد (.(Anonymous, 2019
شاخص سطح برگ ( )LAIیکي از صفات مهم و مؤثر
بر عملکرد کمي و کيفي علوفه یونجه است .تعيين روابط
رشدی گياه در شناسایي صفات مطلوب اهميت دارد و
تحقيقات وسيعي معطوف به یافتن مدلهایي برای برآورد
صفات موردنظر انجامشده است .شاخص سطح برگ
( )LAIمستقيماً بر نفوذ و جذب نور توسط کانوپي تأثير
گذاشته و در تعادل گرمایي و تبخير از سطح مزرعه دخيل
مي باشد .از طرف دیگر ،شاخص سطح برگ ميتواند از
طریق افزایش نسبت برگ به ساقه تأثير بسزایي در بهبود
کيفيت علوفه یونجه دارد .مساحت برگ یکي از مهمترین
پارامترهایي است که در بررسي رشد ،شبيهسازی و بسياری
از فرآیندهای فيزیولوژیك و اکولوژیك از جمله فتوسنتز،
تعرق  ،فرسایش خاک ،رقابت علفهای هرز و بيالن انرژی
مورداستفاده قرار ميگيرد (.)Jonckheere et al., 2004
اندازهگيری سطح برگ نسبت به سایر قسمتهای گياه
بهخصوص در گياهان لگومينوز همانند یونجه که دارای
برگهای متعدد و کوچك هستند ،بسيار مشکل و زمانبر
است و نياز بهصرف هزینه دارد .بنابراین یك راهکار برای
اندازه گيری سطح برگ ،استفاده از روشهای غيرمستقيم از
قبيل یافتن معادالتي برای برآور د سطح برگ با استفاده از
خصوصيات گياهي اندازهگيری شده ،است .این روشها
عمدتاً بر اساس وزن و اندازه قسمتهای مختلف گياه مي-
باشد ( .)Gardner et al., 1985از مهمترین این
خصوصيات ميتوان به وزن برگ و ارتفاع بوته اشاره نمود.
گزارشهای متعددی در خصوص وجود رابطه نزدیك بين
وزن خشك برگ یا کل اندام هوایي با سطح برگ در گندم
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( ،)Aase, 1978جو ( )Romas et al., 1983و یونجه
( )Sharrett & Baker, 1985وجود دارد .در دو بررسي
انجامشده روی یونجه ( )Sharrett & Baker, 1985و ارزن
( ،)Payne et al., 1991نشان داده شد که مدل غيرخطي،
روابط بين شاخص سطح برگ و وزن خشك برگ را بهتر
توصيف ميکند .در بررسي دیگر روی گياه یونجه ( Evett
 )et al., 2000با استفاده از صفت ارتفاع بوته ،شاخص
سطح برگ را برآورد نمودند .در چهار رقم یونجه بومي
ایران در مرحله گياهچه ای ،چين دوم و چين سوم سطح
برگ ارقام همداني و شيرازی بهطور معنيداری از دو رقم
دیگر بيشتر بود .همچنين رابطه مستقيمي بين شاخص سطح
برگ و وزن خشك اندام هوایي وجود داشت ( Darvishi
 .)et al., 2005در تحقيق دیگری )1990( Daughtry
ارتباط بين سطح و وزن برگهای گياهان مختلف را مورد
بررسي قرارداد .وی نشان داد که عواملي همانند رقم ،فصل
رشد ،تغذیه و متغيرهای محيطي مثل دما و ميزان اشعه
خورشيدی بر روی سطح برگ تأثير ميگذارند .هدف از
این بررسي مقایسه عملکرد علوفه و شاخص سطح برگ در
بين ژنوتيپ های داخلي و خارجي یونجه طي دو سال
ابتدایي کاشت و همچنين برآورد شاخص سطح برگ از
طریق وزن برگ و ارتفاع بوته ميباشد.

مواد و روشها:
این پژوهش بهمنظور مقایسه عملکرد علوفه و شاخص
سطح برگ یونجه طي دو سال ( )1390-91و همچنين
برآورد شاخص سطح برگ از طریق وزن برگ (خشك و
تر) و ارتفاع بوته به اجرا درآمد .تعداد  20ژنوتيپ داخلي
(سردسيری و گرمسيری) و خارجي یونجه در سه تکرار در
قالب طرح بلوک های کامل تصادفي در بهار سال  1390در
مزرعه مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر کرج
کشت گردیدند .هر کرت آزمایشي شامل چهار ردیف
کاشت با فاصله  50سانتيمتر و طول سه متر بود .تراکم بذر
در هر کرت بر مبنای  25کيلوگرم در هکتار محاسبه
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گردید .مشخصات ژنوتيپهای موردبررسي شامل 10
اکوتيپ سردسيری ،پنج جمعيت و اکوتيپ گرمسيری و پنج
رقم خارجي در جدول  1آمده است.
آبياری بهصورت نشتي هر هفت الي  10روز بسته به
شرایط آب و هوایي صورت گرفت .در طول اجرای
پژوهش ،یادداشتبرداریها بعد از حذف  0/5متر از ابتدا
و انتهای هر ردیف ،بر رو ی صفات عملکرد علوفه تر و
خشك ،نسبت برگ به ساقه (خشك و تر) ،ارتفاع بوته و
شاخص سطح برگ ) (LAIدر هر چين انجام گردید.
اندازهگير ی صفات شاخــص سطح بــرگ و نسبت برگ
به ساقه از یك نمونه علوفه برداشتشده در سطح 0/25
مترمربع از دو ردیــف مياني هر کــرت صورت گرفت.
پس از جــداسـازی بــرگ از ساقه و توزین آنها،
مساحت برگها توسط دستـگاه اندازهگيری سطح برگ
 LI-Cor 3100اندازهگيری گردید .وزن خشك برگ و
ساقههای جداشده در نمونه ،پس از قرار دادن در آون با
دمای  70درجه سانتيگراد به مدت  72ساعت ،ثبت
گردید .جهت برآورد شاخص سطح برگ از طریق ارتفاع
بوته ،وزن تر و خشك برگ ،بهترین مدل رگرسيوني با
استفاده از ميزان ضریب تبيين هر یك از مدلهای برازش
شده خطي ،درجه دو و لگاریتمي انتخاب گردید .با توجه
به ماهيت متغيرهای مورد استفاده در تجزیه رگرسيوني از
مدل بدون ثابت یا مدل از مبدأ و بر مبنای کرت آزمایشي
( ) N=420استفاده شد .تجزیه واریانس مرکب دوساله
دادهها بر اساس طرح کرت خردشده در زمان انجام شد.
مجموع عملکرد علوفه ساليانه و ميانگين صفات ارتفاع
بوته ،نسبت برگ به ساقه و شاخص سطح برگ در
جينهای مختلف در هر کرت آزمایشي در تجزیه واریانس
مورداستفاده قرار گرفت .مقایسه ميانگين ژنوتيپها با
استفاده از روش استيودنت -نيومن -کویلز ( )SNKدر
سطح احتمال اشتباه پنج درصد صورت گرفت .کليه تجزیه
و تحليل های آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSV21انجام
شد.
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جدول  .1مشخصات ژنوتیپهاي مورد پژوهش

Table 1. Some characteristics of studied genotypes

ژنوتيپ

ردیف

Genotype

No.
1

منشأ

Origin

طبقهبندی

Catagory

آذربایجان شرقي

East Azarbaijan

سردسيری

Cold region

KFA1

آذریایجان غربي

East Azarbaijan

سردسيری

Cold region

KFA3

2

همدان

Hamedan

سردسيری

Cold region

KFA5

3

آذربایجان شرقي

East Azarbaijan

سردسيری

Cold region

KFA6

4

چهارمحال و بختياری

Chaharmahal-e-Bakhtiyari

سردسيری

Cold region

KFA9

5

آذریایجان غربي

West Azarbaijan

سردسيری

Cold region

KFA11

6

آذریایجان غربي

West Azarbaijan

سردسيری

Cold region

KFA14

7

آذریایجان غربي

West Azarbaijan

سردسيری

Cold region

KFA13

8

همدان

Hamedan

سردسيری

Cold region

KFA16

9

همدان

Hamedan

سردسيری

Cold region

KFA17

10

کرمان

Kerman

گرمسيری

Warm region

Bami

11

یزد

Yazd

گرمسيری

Warm region

Yazdi

12

کرمان-بلوچستان

Kerman- Baluchestan

گرمسيری

Warm region

Bami x Nikshahri

13

کرمان-یزد

Kerman-Yazd

گرمسيری

Warm region

Bami x Yazdi

14

قزوین

Qazvin

سردسيری

Cold region

Ravandi

15

استراليا

Australia

رقم خارجي

Foreign cultivar

Siriver

16

آمریکا

USA

رقم خارجي

Foreign cultivar

Mesa sersa

17

مجارستان

Hungary

رقم خارجي

Foreign cultivar

Kisverdai

18

آمریکا

USA

رقم خارجي

Foreign cultivar

Diablo verde

19

استراليا

Australia

رقم خارجي

Foreign cultivar

Sequel

20

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دو ساله برای صفات مورد بررسي
در قالب طرح کرت خردشده در زمان در جدول 2آورده
شده است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،تفاوت بين ميانگين
ژنوتيپها برای صفات عملکرد علوفه خشك ،نسبت برگ به
ساقه تر و خشك در سطح احتمال یك درصد ( )P≤0.01و
برای صفت عملکرد علوفه تر در سطح احتمال پنج درصد
( )P≤0.05معنيدار بود .تفاوت معنيدار در صفات فوق،
بيانگر وجود تنوع ژنتيکي بين ژنوتيپهای مورد بررسي
است .متفاوت بودن منشأ ژنوتيپهای آزمایشي (سردسيری
یا گرمسيری بودن آنها) یکي از دالیل وجود تنوع ژنتيکي
و تفاوت معنيدار بين ژنوتيپها برای اکثر صفات مورد
بررسي ميباشد .تفاوت معنيدار بين ميانگين ژنوتيپها برای
صفات ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ مشاهده نشد .اثر

سال روی کليه صفات بهغيراز نسبت برگ به ساقه خشك و
شاخص سطح برگ معنيدار بود ،این بدان معني است که
ميانگين کل ژنوتيپها طي دو سال بررسي برای دو صفت
مذکور ازلحاظ آماری یکسان بوده است .اثر متقابل سال×
ژنوتيپ برای صفات مورد بررسي معنيدار نبود .این موضوع
بيانگر آن است که رتبهبندی ژنوتيپها در سالهای مورد
بررسي برای صفات مهمي همانند عملکرد علوفه تر و
خشك ،ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ تفاوت معنيداری
نداشته است (جدول Noormand Moayyed .)2و همکاران
( )2016در بررسي عملکرد  49اکوتيپ یونجه در منطقه
تبریز ،اثر معني دار عوامل سال و ژنوتيپ و همچنين اثر غير
معني دار سال در ژنوتيپ بر روی عملکرد علوفه خشك را
همانند نتایج حاصله از بررسي حاضر را گزارش کردند.
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Table 2. Analysis of variance of the studied traits during two years based on split plot in time design
S.O.V.

منابع تغییر

درجه
آزادي
D.F

Replication (R)
Genotype (G)
G×R
Year (Y)
G×Y
Year×R
Error
C.V. (%)

تکرار
ژنوتیپ
ژنوتیپ×تکرار
سال
سال×ژنوتیپ
سال ×تکرار
خطا

2
19
38
1
19
2
38

درصد ضریب تغییرات

میانگین مربعات

MS

ارتفاع بوته
)(سانتیمتر
Plant
Height(cm)
189.5
33.1ns
19.5
5478.3**
14.6 ns
16.3 ns
12.4

عملکرد علوفه
)تر(تن در هکتار
Fresh Forage
Yield (th-1)
533.5
44.7*
20.5
8217.5*
22.7 ns
237.2 ns
18.9

عملکرد علوفه خشک
)(تن در هکتار
Dry Forage
Yield (th-1)
25.1
2.8**
0.8
266.3*
1.1 ns
7.9**
0.8

نسبت برگ
به ساقه تر
Leaf to Stem
Ratio(Fresh)
0.036
0.020**
0.007
0.094*
0.006 ns
0.002 ns
0.007

نسبت برگ
به ساقه خشک
Leaf to Stem
Ratio(Dry)
0.017
0.016**
0.005
0.021 ns
0.005 ns
0.002 ns
0.005

شاخص
سطح برگ
Leaf Area
Index
1.75
0.10 ns
0.08
0.02 ns
0.08 ns
0.32*
0.07

5.08

12.14

10.74

9.84

8.73

15.29

 درصد1  و5 = عدم اختالف معنيدار؛ * و ** به ترتيب معنيدار در سطح احتمال اشتباهns

ns=non-significat difference; * and ** significant difference in 5 and 1% probability level, respectively.
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Table 3. Genotype mean Comparisons for studied traits over two years
ژنوتيپ
Genotype
KFA1
KFA3
KFA5
KFA6
KFA9
KFA11
KFA14
KFA13
KFA16
KFA17
Bami
Yazdi
Bami x Nikshahri
Bami x Yazdi
Ravandi
Siriver
Mesa sersa
Kisverdai
Diablo verde
Sequel
Year سال
2011-1390
2012-1391
Mean ميانگين

ارتفاع بوته
)(سانتيمتر
Plant Heigh
t(cm)
69.4
70.0
67.9
68.9
68.2
68.8
70.9
67.3
70.9
73.2
70.2
71.7
72.3
72.7
67.2
67.6
72
64.9
66.0
67.0

عملکرد علوفه تر
)(تن در هکتار
Fresh Forage
Yield(t h-1)
36.4 ab
38.39 ab
35.91 ab
37.17 ab
33.79 ab
35.46 ab
32.78 ab
32.82 ab
35.38 ab
39.15 ab
36.54 ab
38.42 ab
35.65 ab
41.99 a
34.20 ab
32.52 ab
39.84 ab
31.73 b
33.9 ab
33.93 ab

عملکرد علوفه خشك
)(تن در هکتار
Dry Forage
Yield(t h-1)
8.64 abcd
8.81 abcd
8.44 abcd
8.77 abcd
8.22 abcd
8.26 abcd
7.68 bcd
7.66 bcd
8.37 abcd
9.16 abc
8.72 abcd
8.6 abcd
8.27 abcd
9.75 a
7.74 bcd
7.37 cd
9.41 ab
7.19 d
7.74 bcd
7.73 bcd

نسبت برگ
به ساقه تر
Leaf to Stem
Ratio(Fresh)
0.84 ab
0.78 b
0.78 b
0.84 ab
0.85 ab
0.86 ab
0.82 ab
0.84 ab
0.77 b
0.80 b
0.92 ab
0.86 ab
0.92 ab
0.87 ab
0.79 b
0.86 ab
0.9 ab
0.93 ab
0.99 a
0.89 ab

نسبت برگ
به ساقه خشك
Leaf to Stem
Ratio(Dry)
0.82 abcd
0.79 abcd
0.76 bcd
0.77 bcd
0.81 abcd
0.79 abcd
0.79 abcd
0.81 abcd
0.72 d
0.74 cd
0.87 abc
0.84 abcd
0.88 abc
0.78 abcd
0.77 abcd
0.82 abcd
0.81 abcd
0.92 a
0.90 ab
0.83 abcd

شاخص
سطح برگ
Leaf Area
Index
1.66
1.66
1.67
1.77
1.63
1.75
1.62
1.84
1.89
1.91
1.69
1.97
1.74
1.93
1.59
1.44
1.67
1.73
1.81
1.67

62.3 b
76.1 a
69.3

27.52 b
44.07 a
35.80

6.84 b
9.82 a
8.33

0.88 a
0.83 b
0.85

0.80
0.82
0.81

1.72
1.75
1.73

. درصد ندارند5 ميانگينهای دارای حرف مشترک اختالف معنيدار در سطح احتمال اشتباه

Means with the similar alphabet have no significant difference in 5% probability level
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بر اساس نتایج مقایسه ميانگين صفات (جدول  ،)3کمترین
ارتفاع بوته مربوط به ژنوتيپ  Kisverdaiبا  64/9و بيشترین
مربوط به ژنوتيپ  KFA17با  73/2سانتيمتر بود .ميانگين
ارتفاع بوته کليه ژنوتيپها در سال دوم آزمایش بيشتر از سال
اول بود Moghaddam .و همکاران ( )2020در آزمایشي
متوسط ارتفاع ژنوتيپهای  KFA17و  KFA6را در طي دو
سال و چهار مکان آزمایشي  67/3و  65/8سانتيمتر گزارش
کردند Jafari .و  )2007( Goodarziدر یك بررسي سه ساله
روی  72ژنوتيپ یونجه ،کمترین و بيشترین ميانگين سه ساله
ارتفاع بوته را در بين ژنوتيپ های مورد بررسي  34/8و 61/4
سانتي متر گزارش کردند .تفاوت ميزان ارتفاع در بررسي های
مختلف ناشي از اثر ژنوتيپ ،مدیریت و محيط های آزمایشي
متفاوت مي تواند باشد.
مقایسه ميانگين دوساله عملکرد علوفه تر و خشك ( t ha
 )1ژنوتيپهای مورد بررسي (جدول  )3نشان داد که
ژنوتيپهای  Kisverdaiو  Siriverبه ترتيب با  31/7و
 32/52تن در هکتار علوفه تر و  7/19و  7/37تن در هکتار
علوفه خشك ،کمترین عملکرد علوفه و ژنوتيپهای × Bami
 Mesa sersa ،Yazdiو  KFA17به ترتيب با 39/84 ،41/99
و  39/15تن در هکتار علوفه تر و  9/41 ،9/75و  9/16تن
a

ab

10
abc

bcd bcd

cd

a-d a-d

a-d

a-d

a-d a-d
bcd bcd

bcd

a-d

a-d a-d

9
8
7
6

تن در هکتار )(t ha-1

a-d
d

در هکتار علوفه خشك بيشترین عملکرد علوفه را دارا بودند
(شکل  Moghaddam .)1و همکاران ( )2020در مقایسه
عملکرد علوفه  10ژنوتيپ انتخابي در چهار منطقه گزارش
کردند که ژنوتيپهای  KFA17 ،Synkaraj ،Laklak ،201و
 KFA6به ترتيب با ميانگين عملکرد علوفه خشك ،15/79
 14/91 ،15/11 ،15/13و  14/80تن در هکتار پر
محصولترین و پایدارترین ژنوتيپهای مورد بررسي بودند .در
آزمایش دیگری  Moghaddamو همکاران ( )2021در مقایسه
هشت ژنوتيپ یونجه بدون خواب پایيزی در چهار منطقه،
عملکرد علوفه تر ژنوتيپهای  Yazdiو  Bamiرا در منطقه
کرج به ترتيب  69/36و  61/62تن در هکتار و علوفه خشك
را  15/23و  14/42تن در هکتار گزارش کردند .تفاوت
عملکرد ژنوتيپهای مشابه در آزمایشهای مختلف ميتواند
ناشي از سالها ،مکانها و مدیریتهای متفاوت آزمایشها
باشد Farshadfar .و همکاران ( )2008در مقایسه  18ژنوتيپ
یونجه گزارش کردند که ژنوتيپهای همداني و سيمرچسکا به
ترتيب با ميانگين  76/95و 73/48گرم در بوته بيشترین
عملکرد علوفه خشك را دارا بودند ،که همزمان حداکثر تعداد
ساقه اصلي و ارتفاع بوته نيز در بين ژنوتيپ های تحت بررسي
مربوط به دو ژنوتيپ مذکور بود.

5

ژنوتیپ Genotype

شکل  .1میانگین دوساله عملکرد علوفه خشک (تن در هکتار) ژنوتیپهاي موردبررسی

ميانگينهای دارای حرف مشترک اختالف معنيدار در سطح احتمال اشتباه  5درصد ندارند.
Figure 1.Biennial mean of dry forage yield (t ha -1) for tested genotypes
Means with common letter don't show significant difference at 5% probability level.
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ميزان پروتئين را ميتوان به عنـوان مؤلفـه و شـاخص
اصلي کيفيت علوفه در نظر گرفت ()Rotili et al., 2001
 ،که عمدتاً مرتبط با نسبت برگ به ساقه ،سن و سـالمت
بـرگ در زمـان برداشـت اسـت (.)Scotti et al., 2006
بنابراین ،نسبت برگ به ساقه نشان دهنـده کيفيـت علوفـه
برداشتي مي باشد .عمدتاً رابطه بين کيفيت و کميت در گياه
یونجه معکـوس بـوده ( ،)Hill et al. 1988کـه نيـاز بـه
رسيدن به یك تعادلي بين این دو مي باشد .این تعـادل بـا
توجه به ميزان گلدهي و در نتيجه زمان مناسب برداشـت
تعيين ميشود .به واسطه اینکه بخش عمده علوفه توليـدی
در گياه یونجه را ساقه تشکيل مي دهد ،با افزایش ميـزان
عملکرد علوفه در یك ژنوتيپ معمـوالً نسـبت بـرگ بـه
ساقه کاهش مي یابد .مقایسه ميانگين نسبت برگ به ساقه
تر (جدول  ) 3نشان داد که کمترین نسبت برگ به ساقه تر
مربوط به ژنوتيپ  KFA16با  0/77و بيشترین آن مربوط
به ژنوتيپ  Diablo verdeبا  0/99بود  .افزایش عملکرد
ژنوتيپ ها در سال دوم ( ،)1391کاهش ميـانگين نسـبت
برگ به ساقه تر کليـه ژنوتيـپهـا نسـبت بـه سـال اول
( )1390را به همراه داشت (جدول  .) 3در خصوص نسبت
برگ به ساقه خشك نيز کماکان وضعيت مشابه ای برقرار
بود .کمترین نسبت برگ به ساقه خشك مربوط به ژنوتيپ
 KFA16بــا  0/72و بيشــترین آن مربــوط بــه ژنوتيــپ
 Kisverdaiبا  0/92بود (جدول  .)3بـا توجـه بـه نـوع
مصرف و همچنين خریـدو فـروش یونجـه در کشـور کـه
عمدتاً به شکل علوفه خشك است  ،نسبت برگ به سـاقه
خشك دارای جایگاه مهم تری در تصميم گير ی و گزینش-
ها مـيباشـد .بـا ایـن حـال Moghaddam ،و همکـاران
( ) 2021ميانگين نسبت برگ به ساقه دو ژنوتيپ  Yazdiو
 Bamiرا طي دوسال و چهار منطقـه بـه ترتيـب  0/81و
 0/76گــزارش کردنــد Jafari .و  )2007( Goodarziدر
بررسي خود حداکثر و حداقل ميزان ميـانگين سـه سـاله
نسبت برگ به ساقه در بين  72ژنوتيپ تحـت بررسـي را
 0/3و  1/56گزارش کردند .آنها نيز همبستگي منفي بين
عملکرد علوفه و نسبت برگ به ساقه گزارش کردند.
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اگرچه تفاوت معني داری بين ميانگين شـاخص سـطح
برگ ژنوتيپهای مورد بررسي دیده نشد ،کمترین ميانگين
شاخص سطح برگ مربوط به ژنوتيپ  Siriverبا  1/44و
بيشـترین آن مربــوط بــه ژنوتيـپ  Yazdiبـا  1/97بـود
(جــدول  .)3یکــي از دالیــل غيرمعنــي دار شــدن تفــاوت
ميانگين این صفت در ژنوتيپ های مورد بررسي ،تغييرات
و واریانس زیاد بين تکـرار هـای یـك ژنوتيـپ بـود کـه
درنهایت منجر بـه افـزایش اشـتباه آزمایشـي گردیـد .از
عوامل مهم در افزایش اشتباه آزمایشي در ثبت این صفت
مي توان به تعدد برگ های کوچك و مشکل بودن و کاهش
دقت تعيين سطح آن ها و همچنين دقت روش یا دسـتگاه
مورداستفاده اشاره کـرد .قابـل ذکـر اسـت کـه داده هـای
شاخص سطح برگ بر اساس سطوح برگ تر جدا شده در
نمونه علوفه برداشتي در هر کرت آزمایشي تعيين گردیده
اســت .بنــابراین اســتفاده از یــك روش غيرمســتقيم و
جایگزین که ضمن دقت بـاال ،سـرعت مناسـب و هزینـه
کمتری در تعيين شاخص سطح برگ در گياه یونجه را بـه
همراه دارد ،امری ضروری به نظر ميرسد.
نتایج مربوط به برآورد شاخص سطح بـرگ از طریـق
وزن تر و خشك برگ و ارتفاع بوته ،با توجه به سه مدل
برازش شده خطي ( ،)Linearدرجه دوم ( ،)Quadraticو
لگاریتمي (  ،)Logarithmicدر جدول  4و شکل  2آورده
شده است .داده های مورد استفاده در تجزیه و تحليـلهـا
بر مبنای کرت آزمایشي بوده است .علت اسـتفاده از کليـه
داده ها (تکرارها ،چينها و سال های آزمایش) ایجاد تنوع
بيشتر در محاسبه مدل و دامنه بيشـتر داده هـا در کـاربرد
آتي نتایج بود .با توجه به نتایج بدست آمده (جـدول ،)4
اگرچه کليه ضرایب تبيين محاسبه شده در مدل های برازش
شده قابل قبول بوده (بيش از  ،)0/84ولي مدلهای خطـي
و درجه دوم در مقایسه با مدل لگاریتمي ،ضـرایب تبيـين
( )R2باال تری را در کليه صـفات دارا بودنـد .بـاال بـودن
ضریب تبيين ،بيانگر برازش بسيار خوب داده های صفات
موردنظر بر شاخص سطح برگ در شرایط تحـت بررسـي
است  .با استفاده از مدل خطي به ترتيب برای صفات وزن
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محاسبه نسبت برگ به ساقه و انجام آزمایش هـای کيفـي
انجـام مـي گيــرد .بنـابراین ،بـا توجــه بـه مشـکل بــودن
اندازه گيری مستقيم صفت سطح برگ در یونجه بـه علـت
کوچك بودن برگ ها و تعداد زیاد آن هـا ،بـرآورد سـطح
برگ از طریق وزن آن منطقي ،مقرون به صرفه و دقيق بـه
نظر ميرسد .ازلحاظ سهولت و سـرعت در ثبـت صـفت،
ارتفاع بوته نيز با داشتن ضریب تبيين قابل قبـول ( جـدول
 ،)4نيز ميتواند در الویت ب عدی استفاده باشد.

تر برگ ،وزن خشك برگ و ارتفاع بوتـه ضـرایب تبيـين
 0/94 ،0/97و  0/85بدست آمد  ،ولي با استفاده از مدل
درجه دو ایـن ضـرایب بـه ترتيـب  0/95 ،0/97و 0/85
محاسبه گردید .بنابراین چنين مي توان نتيجه گرفـت کـه،
اگرچه تفاوت ملموسي بين وزن تر و خشك برگ نيست،
صفت وزن تر برگ معيار مناسب تری از بقيه صفات جهت
برآورد غيرمستقيم شاخص برگ ميباشد .ثبت صفت وزن
تر و خشك برگ عمدتاً در آزمایش هـای یونجـه جهـت

جدول  .4نتایج تجزیه رگرسیون (از مبدأ) ارتفاع بوته ( ،)cmوزن تر و خشک برگ ) (g m-2بعنوان متغیر مستقل بر شاخص سطح برگ
) (m2 m-2متغیر وابسته
Table 4. Regression analysis of the plant height(cm), fresh and dry weight of leaves(g m-2) as the independent
variable on the leaf area index as the dependent variable
ضرایب رگرسيون

خالصه نتایج تجزیه رگرسيوني

معادله

نام صفت

Regression coeffecients

Summary of the regression analysis

Equation

Traits

b2

-3.26E-07

-2.28E-05

2.80E-05

b1

R2

F

df2

df1

0.0035

0.96

** 12828.1

419

1

خطيLinear

وزن تر برگ

0.2905

0.87

** 2934.4

419

1

لگاریتميLogarithmic

Leaf Fresh Weight

0.0037

0.96

** 6483.5

418

2

درجه دوم Quadratic

0.0151

0.94

** 6724.2

419

1

خطيLinear

وزن خشک برگ

0.3858

0.88

** 3188.1

419

1

لگاریتميLogarithmic

Leaf Dry Weight

0.0187

0.94

** 3900.4

418

2

درجه دوم Quadratic

0.025

0.84

** 2359.3

419

1

خطيLinear

ارتفاع بوته

0.41

0.83

** 2145.2

419

1

لگاریتميLogarithmic

Plant Height

0.023

0.84

** 1178

418

2

درجه دوم Quadratic

** معني دار در سطح احتمال اشتباه یك درصد
**, significant in 1% probability level

با توجه به نتایج حاصل در هر سه صفت مورد بررسي و
با توجه به مزایای مدل خطي از قبيل سهولت در کاربرد و
تفسير نتایج ،این مدل بهعنوان مدل مناسب در این بررسي
انتخاب گردید .در پژوهشي با هدف ارائه مدل رگرسيوني در

شرایط مختلف ،بهمنظور برآورد شاخص سطح برگ با
استفاده از وزن خشك برگ ،وزن خشك اندام هوایي و
ارتفاع گياه در سه رقم پنبه ،مدلهای گوناگوني برای
توصيف رابطه سطح برگ با صفات یادشده مورد آزمون
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قرارگرفته که با توجه ضرایب تبيين ،مدلها دارای کارایي
متفاوت بودند .دو صفت وزن خشك برگ و وزن خشك
اندام هوایي نسبت به ارتفاع گياه برآورد بهتری از سطح برگ
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ارائه و مدل تواني که بهصورت خطي تبدیلشده ،بهعنوان
مناسبترین مدل تعيين گردید ( Akram Ghaderi et al.,
.)2004; Akram Ghaderi & Soltani, 2007

-2

شاخص سطح ) Leaf Area Index (m m

2

وزن تر برگ

وزن خشك برگ

-2

-2
) Dry leaf weight (g.m

( Fresh leaf weight (g.m

برگ

ارتفاع بوته
)Plant height (cm

شکل  .2نمودار پراكنش و خط رگرسیون (از مبدأ) وزن خشک و تر برگ ) (g m-2و ارتفاع بوته ( )cmبر شاخص سطح برگ )(m2 m-2

Table 2. Scatter plot and regression line(no constant) of fresh and dry leaf weigh (g m-2) and plant height (cm) on
)LAI (m2 m-2

در خصوص نتـایج بـرآورد شـاخص سـطح بـرگ از
طریق صفات موردنظر در بررسي و با در نظر گرفتن مدل
خطي به عنوان مدل انتخابي ،چنين ميتوان نتيجـه گرفـت
که هر  100گرم وزن برگ تر سطح برگـي معـادل 0/35

مترمربع ،هر  100گرم وزن برگ خشك  1/51مترمربع و
هر  10سانتي متر ارتفاع معادل  0/25مترمربع سطح برگ
دارا ميباشند .به عالوه ،به واسطه اینکه در برازش مدلهـا
از م دل بدون ثابت یا خط از مبدأ استفاده گردید ،بنابراین
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ضریب رگرسيون محاسـبه شـده در خصـوص وزن بـرگ
همان وزن مخصوص برگ (  )Specific Leaf Weightتر
یا خشك ميباشد .در یك بررسي که توسـط Sharreatt
 ) 1985(& Bakerبر روی یونجه انجام شد ،نتيجه گرفته
شد که مدل غيرخطي روابط ب ين شـاخص سـطح بـرگ و
وزن خشك برگ را بهتر توصيف مي کند .نتيجـه بررسـي
حاضر نيز نشان دهنده کارآیي مدل غيرخطي (درجه دوم)
و حتي لگاریتمي به ترتيب با ضریب تبيين ( 0/95 )R2و
 0/87در برآورد شاخص سطح برگ نيز ميباشد ولي بـا
توجه به دالیل ذکرشده همانند سهولت و سرعت در کنـار
دقت بسيار باال ،مدل خطي بدون ثابـت پيشـنهاد گردیـد.
 Evettو همکاران ( )2000با استفاده از صفت ارتفاع بوته
در یونجه اقدام به برآورد شـاخص سـطح بـرگ نمودنـد.
آن ها با استفاده از یك مدل خطـي ( بـا مقـادیر ثابـت) و
لگاریتم طبيعي داده های ارتفاع ،مدل خود را ارائه دادنـد.
نتایج آزمایش دیگری نشان داد رابطه بين شاخص سـطح
برگ با ارتفاع گياه بسته به نوع محصول دارد ولي اساساً
این رابطه خطي ميباشد که ضریب تبيين آن در محصـول
سيب زميني برابر بـا  ،0/90در گنـدم  0/79و در توتـون
 0/50است ( .)Mourad et al., 2020

نتیجه گیری:
به طورکلي از ا جرای این بررسي ،چنين نتيجه گيری شد
که ژنوتيپ های  Mesa sersa ،Bami ×Yazdiو KFA17
به ترتيـب بـا  39/84 ،41/99و  39/15تـن در هکتـار
علوفه تر و  9/41 ،9/75و  9/16تن در هکتـار علوفـه
خشك بيشترین عملکـرد علوفـه را دارا بودنـد .عليـرغم
تفاوت معني دار بين ژنوتيپها ازنظر ن سبت برگ به ساقه،
تفاوت معني داری بين ميانگين ژنوتيپ های مورد بررسـي
ازنظر شاخص سطح برگ مشاهده نشـد .امکـان بـرآورد
سریع ،دقيق و کم هزینـه شـاخص سـطح بـرگ از طریـق
صفات وزن برگ و ارتفاع بوته ميسر ميباشد .وزن بـرگ
(به ویژه وزن تر بـرگ) نسـبت بـه ارتفـاع بوتـه کـارآیي
بيشتر ی در برآورد شاخص سطح برگ از طریق یك مدل
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خطي (از مبدأ) در یونجه داشت .چنـين مـيتـوان نتيجـه
گرفت که هر  100گرم وزن برگ تر یونجه معـادل 0/35
مترمربع ،هر  100گرم وزن برگ خشـك یونجـه معـادل
 1/51مترمربع و هر  10سانتي متـر ارتفـاع بوتـه یونجـه
معادل  0/25مترمربع سطح برگ در ایـن گيـاه دارا مـي-
باشند .با توجه به نتایج مطلوب در منطقه کـرج ،پيشـنهاد
ميشود تا این بررسي در چندین منطقه نيز اجرا گردد تـا
عالوه بر راستي آزمایي نتایج کرج ،یك مـدل معتبرتـری
برای کل کشور به دست آید.
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Abstract
This study was executed to compare forage yield and leaf area index of different alfalfa
genotypes for two years and also, to estimate of leaf area index (LAI) via leaf weight and plant
height during 2011 and 2012. Twenty local and foreign alfalfa genotypes were planted in a RCB
design with three replications in spring, 2011 at Seed and Plant Research Institute (SPII), Karaj,
Iran. Two-years analysis of variance indicated significant difference among genotype's means
for fresh and dry forage yield in which Bami x Yazdi, Mesa sersa and KFA17 genotypes with
average values of 41.99, 39.84 and 39.15 (t ha-1) fresh forage yield and 9.75, 9.41 and 9.16 (t ha1
) dry forage yield had the higher forage production, respectively. Despite the significant
difference among genotypes for leaf to stem ratio, there was no significant difference for LAI.
The results showed that the fast, accurate and low-cost estimation of LAI is possible through
leaf weight and plant height. In this study, leaf weight trait (especially the fresh leaf weight) had
more efficiency than plant height in estimating LAI through a linear model (without constant)
with high coefficient of determination (R2 ≥ 94). It was concluded that every 100 g of fresh and
dry leaf and 10 cm of plant height of alfalfa had 0.33, 1.51 and 0.25 m2 leaf area, respectively.
Key words: Leaf weight, Plant height, Leaf to stem ratio, Specific leaf weight, Alfalfa

