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يونجه هاي  ونهشناسايي، بررسي فنولوژيكي و ارزيابي عملكرد علوفه برخي از گ

 در استان فارس ساله يك
 

 1مهرناز رياست و  1نصيرزاده عبدالرضا
 

 كيدهچ

 1378 - 1379ساله، در اوايل فصل رويش سالهاي  يكي ها يونجه منظور تعيين رويشگاه  به

 رويشگاه طبيعي يونجه 60  كه در نتيجه.م گرفتمسافرتهايي به تمام نقاط استان فارس انجا

نمونه  در اواسط فصل رويش با مراجعه به كليه رويشگاهها،  ،ها  جهت شناسايي گونه.شدمشخص 

 گونه 2و ساله  يك  گونه يونجه9در اين پژوهش . آوري و به هرباريوم منتقل گرديد گياهي جمع

در طول فصل رويش با مراجعه به . دشي يااسنآوري و ش از استان فارس جمع ساله يونجه چند

مورد ها   توليد بذر گونه و گلدهي،سبز شدنهاي زندگي شامل زمان  رويشگاهها، مطالعه چرخه

 ، M. radiata،M. orbicularis هاي مطالعات نشان داد كه گونه اين .بررسي قرار گرفت

 M. polymorpha و M. laciniata  و در اوايل ارديبهشت شدهر عت ظاهيدر اواسط اسفند در طب 

در اواسط فروردين در  M. scutellata رسد همچنين گونه  پايان ميبهزندگي آنها   ماه چرخه

به منظور تعيين و . رسد  به پايان ميآنشت چرخه زندگي ه و در اواسط ارديبهعت ظاهر شديطب

كه در مشاهدات   ديد گرساله يونجه يك گونه 5 اقدام به كاشت بذر ،ها مقايسه عملكرد گونه

 كامل تصادفي با هاي اين آزمايش در قالب طرح بلوك.صحرايي از عملكرد بيشتري برخوردار بودند

ساله در انتهاي مرحله رويشي و اواسط  هاي يونجه يك قايسه عملكرد گونهم. اجرا شدچهار تكرار 

هاي مورد مطالعه  ونهداري بين وزن تر و خشك علوفه گ گلدهي نشان داد كه تفاوت بسيار معني

 وM. orbicularis ،  M. polymorphaكه عملكرد علوفه تر در سه گونه  به طوري،وجود دارد

M. scutelata 32 و52، 58 گرم در هر بوته به 4 و 7، 30ي مرحله رويشي به ترتيب از  در انتها 

 درصد افزايش 5/87  و87، 49دهندة  گرم در اواسط مرحله گلدهي رسيده است كه به ترتيب نشان

 .باشد در عملكرد علوفه مي
 

 ارزيابي فنولوژيكي و عملكرد علوفه ،ساله هاي يك  يونجه:هاي كليدي واژه

                                                 
 . فارسطبيعي  كشاورزي و منابع  تحقيقات مركز  علمي  تأهي عضو -1
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 مقدمه

  به تيره بقوالت Alfalfa و نام انگليسي spp. Medicago يونجه با نام علمي

)Papilionaceae( كه استار اين خانواده، از بزرگترين خانواده گياهان گلد. تعلق دارد 

به عقيده بعضي از كارشناسان . باشد مي  گونه گياهي12000 جنس و 450داراي بيش از 

 بسياري از  اهميت اقتصادي اين خانواده بيش از گندميان است براي مثال دانه و ميوه

 انسان مورد استفاده قرار   در تغذيهغيرههاي اين خانواده مانند لوبيا، نخود، عدس و  گونه

) Medicago (، يونجه)Trigonella(، شنبليله)Trifolium(بعضي از آنها مانند شبدر. دگيرن مي

هاي جنساز همچنين  .)Cocks ،1992(عنوان علوفه دامها مصرف فراوان دارند   هب

Crolataria Astragalus ،Arachis  وAlhaji  عنوان منبع فيبر، استخراج صمغ هببه ترتيب ،

 ضمن آنكه گياهان دارويي و مهم ديگر نيز .شود ان استفاده ميمنبع روغن گياهي و توليد م

 ).1370زرگري، ( گردد در اين خانواده يافت مي

كه در بعضي از منابع  وريطه  ب،نظر وجود دارد هاي يونجه اختالف در مورد تعداد گونه

 يونجه از) Townsend،1974( گونه 60و در برخي ديگر ) Zohari ،1972( گونه 100تعداد 

و ) Rechinger ،1984( گونه 11براساس فلور ايرانيكا . سراسر جهان گزارش شده است

 ).1975مظفريان، (  گونه يونجه در ايران رويش دارد15براساس ساير منابع 

ثير دماهاي متفاوت منطقه ريشه روي أ بررسي تدر) 1381(اميني دهقي و همكاران

 با مناطق سرد كه M. polymorpha و M. rigidula، M. radiataهاي  صفات مختلف گونه

 M. rigidula و M. polymorphaهاي  و معتدل سازگاري دارند به اين نتيجه رسيدند گونه

 برگ، ساقه و ريشه، ارتفاع بوته، برتر خشك نظر ميزان ماده از M. radiata به گونه نسبت

 يونجه  بامأزراعت تودر بحث ) 1378( عليزاده و همكاران. دارندبوده و عملكرد بيشتري 
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ساله در زراعتهاي ديم مفيد است و  هاي يك كه كاشت يونجه  غالت نشان دادندوساله  يك

گرم تا   كيلو750طور متوسط حدود  اراضي به جاي آيش سياه، داراي آيش سبز بوده و به

 با غالت مخلوطصورت  گرم علوفه به  كيلو500صورت خالص و حدود  يك تن علوفه به

 ذخيره خود كيلوگرم ازت در ريشه 150ها ساالنه معادل  آنكه يونجه  شود، ضمن ميتوليد 

  Adem. استثر ؤ توليد غالت بسيار مبازدهكنند كه در بهبود كيفيت خاك و در نتيجه  مي

ساله در مناطق استپي الجزاير نشان داد كه  هاي يونجه يك طي بررسي گونه) 1997(

  ميليمتر، گونه350-100  مناطق با بارندگيدر M. minima و M. laciniataهاي  گونه

 M. polymorpha هاي  ميليمتر به باال و گونه350 مناطق با بارندگي در  M. orbicularis 

 و Brahim. شوند  ميليمتر بارندگي يافت مي400 در مناطق با بيش از فقط  M. scutellataو

Smith) 1993 (ساله در مناطقي از  هاي يك ر يونجهبا مطالعه توانايي بالقوه استقرا

 هاي  ميليمتر هستند، گونه200 تا100 آمريكا كه داراي بارندگي زمستانه بين غرب شمال

,M. polymorpha, M. truncatula M. laciniata وM. littoralis هاي  عنوان گونه  بهرا

 اصليويشگاههاي با توجه به اينكه ايران يكي از ر. اجتناب كننده از خشكي معرفي كردند

 ساله يكهاي يونجه  رود و از طرفي تعداد زيادي از گونه يونجه در جهان بشمار مي

ي و ارزيابي آنها از ي شناسابنابراينصورت خودرو در نقاط مختلف كشور رويش دارند،  هب

ساله در  هاي يك قايسه عملكرد يونجهمو  كيفنولوژي مراحلجمله  هاي مختلف از جنبه

 اطالعات ارزشمندي جهت استفاده بهينه از اين حاويتواند   ميف رشد و نمو،مراحل مختل

 .ذخائر ارزشمند ژنتيكي محسوب شود
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 مواد و روشها

به منظور تعيين رويشگاههاي يونجه در استان  :ها ي گونهيها و شناساهتعيين رويشگا

قاط استان انجام ، مسافرتهايي به تمام ن1378 - 1379فارس، در اوايل فصل رويش سالهاي 

گرفت و از هر رويشگاه اطالعاتي از قبيل ارتفاع از سطح دريا، فاصله تا مركز استان، تيپ 

هاي موجود، در اواسط فصل  جهت شناسايي گونه. گياهي موجود و غيره ثبت گرديدند

شامل برگ، ساقه، ( آوري نمونه كامل گياهي رويش با مراجعه به كليه رويشگاهها، به جمع

ها پس از پرس كردن بالفاصله به هرباريوم مركز تحقيقات  نمونه. دشاقدام )  ريشهگل و

 ،چسباندن روي مقوا  خشك شدن ون،فرم دادكه پس از منابع طبيعي استان فارس منتقل 

در پايان فصل . )Zohari ،1972 (ها براساس فلور ايرانيكا گرديد ي گونهياقدام به شناسا

زندگي گياه، با مراجعه به كليه رويشگاهها بذر مورد نياز رويش و پس از اتمام چرخه 

 .آوري شد جمعجهت كاشت در مزرعه 

در طول فصل رويش با مراجعه به كليه رويشگاهها، چرخه زندگي  :مطالعه فنولوژيكي

 . توليد بذر بررسي شد وها شامل زمان سبز شدن و ظهور در عرصه، زمان گلدهي گونه

 5 به كاشت بذر ،ساله  يكهاي  مقايسه عملكرد يونجه جهت:ها در مزرعه كاشت گونه

 M. scutellataو   M. radiata ،M. orbicularis،M. laciniata ،M. polymorpha ،گونه

 قطعه زميني در بدين منظور. داشتندكه در مشاهدات صحرايي عملكرد بيشتري شد اقدام 

در نظر گرفته ) له در استان فارسسا ز رويشگاههاي مهم يونجه يكايكي (شهرستان كازرون 

 شخم و ديسك دوبارهو در بهار قبل از كاشت، شده يز شخم زده يزمين مورد نظر در پا. شد

 كرت به 4 در اين آزمايش .بندي گرديد كرت، بستر خاكمناسب شدن  و پس از  شدزده

ها از  له پشتهكه فاص  به طوري، شدايجاد جوي و پشته 5 داخل كرتها، آماده و متر 4×5ابعاد 
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عمق . ها كاشته شدند  سانتيمتر از يكديگر روي پشته30 با فاصله ها متر بود و بذر1يگر يكد

تا . ده شدان بذر قرار داده و روي آنها با خاك پوش5 تا 4 سانتيمتر و در هر گوده 1كاشت 

طع  آبياري ق، تا پايان فصلبعد آبياري به صورت هفتگي انجام و ،زمان سبز شدن بذرها

جهت . حذف شدندطور مكانيكي ه برويش علفهاي هرز فصل  در طول  همچنينگرديد

ي ياندام هوا ، گلدهياواسط و انتهاي مرحله رويشيها، در دو مرحله  تعيين عملكرد گونه

 در  سپسگيري شد ازهدوزن تر علوفه هر گونه انبالفاصله برداشت و از مزرعه  انگياه

نيز  وزن خشك علوفه هر گونه  ساعت،72ها در آون به مدت  هبا قرار دادن نمونآزمايشگاه 

  واين پژوهش در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. محاسبه گرديد

هاي مورد مطالعه در دو مرحله  در پايان اطالعات بدست آمده از عملكرد تر و خشك گونه

 تجزيه و تحليل شده و نمودارها  Excelافزار آماري نرما انتهاي رويشي و اواسط گلدهي ب

 .رسم گرديد
 

 نتايج

ساله و چندساله در استان فارس   رويشگاه طبيعي يونجه يك60در اين پژوهش بيش از 

ها در تمام نقاط استان اعم  ها نشان داد كه يونجه مشاهده). 1 ة شمارشكل(ي گرديد يشناسا

ها،  الخي، اطراف زمينهاي زراعي و جادهاز ارتفاعات، دشتها، دامنه كوهها، زمينهاي سنگ

 متر از سطح دريا در شهرستان المرد تا 500مناطق گرمسيري و سردسيري و از ارتفاع 

دهنده قدرت سازگاري   متر در شهرستان اقليد پراكنش دارند كه نشان2500ارتفاع بيش از 

 9پژوهش اين در . باشد ها با شرايط متنوع آب و هوايي استان مي بسيار خوب اين گونه

  M. radiata،M. polymorpha ،M. intertexta ، M. coronata :ساله گونه يونجه يك

M. minima،M. orbicularis  ،M.rigidula، M. scutella ،M. laciniata  گونه يونجه 2و 
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از . )1جدول شمارة ( ي شديشناسادر استان فارس M. lupulina  و .sativa  Mچند ساله 

 و در مناطق جنوبي استان به طور عمدهساله  هاي يك ز اهميت اينكه يونجهنكات حائ

) 2جدول شمارة ( پراكنش دارندساله در منـاطق سردسير و شمالي استـان  هاي چند گونه

كه عالوه بر مقاومت در  باشند ساله داراي فرم رويشي خزنده مي هاي يك اكثر گونههمچنين 

وگيري از فرسايش آبي و بادي به ويژه در مناطق برابر چرا، جهت حفاظت خاك و جل

 ساله موجود، گونه هاي يونجه يك از ميـان گونه. جنوبي استان حائز اهميت زيادي هستند

M. scutellata كه در سالهاي گذشته وارد شده استنيستايران  بومي . 

، M. coronata،M. radiate،M. orbicularis هاي مطالعات فنولوژيكي نشان داد كه گونه

M. polymorpha، M. laciniata وM. minima  و دهعت ظاهر شيدر اواسط اسفند در طب 

 باشد و در اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت ماه زمان گلدهي آنها اواسط فروردين مي

،  M. rigidulaساله هاي يك همچنين گونه. رسد  با توليد بذر چرخه زندگي آنها به پايان مي

M. scutellata و M. intertexta  و زمان گلدهي شدهعت ظاهر يدر اواسط فروردين در طب 

شت ماه با توليد بذر چرخه زندگي آنها به هباشد و در اواسط ارديب آنها اواخر فروردين مي

استان  كه در نواحي شماليM. lupulina  و .sativa  Mدو گونه چند ساله . رسد پايان مي

 و زمان گلدهي آنها اواسط خرداد هعت ظاهر شدي ماه در طبردينفرو خردر اوا رويش دارند

الزم به توضيح . رسد باشد و در اوايل تير ماه با توليد بذر چرخه زندگي آنها به پايان مي مي

تر به اتمام  ها سريع است كه در سالهايي كه بارندگي كافي نيست چرخه زندگي اين گونه

 .رسد مي

ساله در انتهاي مرحله رويشي نشان داد كه بيشترين  نجه يكهاي يو قايسه عملكرد گونهم

 و M. orbicularis ، M. radiataهاي عملكرد وزن تر و خشك به ترتيب مربوط به گونه
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 M. scutelata مترين مقدار مربوط به گونه كو M. laciniata تر و  مقايسه وزن. باشد يم

 قسمت عمده افزايش عملكرد وزن تر ها در مرحله انتهاي رويشي نشان داد كه خشك گونه

 حدود  M. orbicularisبراي مثال در گونه. مربوط به افزايش درصد رطوبت است

هاي  ده است و در گونهو درصد افزايش عملكرد وزن تر، مربوط به افزايش رطوبت ب83 

M. radiataو  M. scutelata ،77 درصد افزايش عملكرد مربوط به افزايش درصد رطوبت 

ساله در اواسط گلدهي نشان داد  هاي يك مقايسه عملكرد يونجه). 1 ةشمارنمودار ( باشد مي

،  M. orbicularisهاي  عملكرد وزن تر و خشك علوفه به ترتيب مربوط به گونهنكه بيشتري

M. scutelata  وM. polymorpha و كمترين مقدار مربوط به گونهM. laciniata  دباش مي .

ها در اين مرحله نيز نشان داد كه قسمت عمده افزايش  خشك گونهمقايسه وزن تر و 

  M. orbicularisراي مثال در گونهب .عملكرد وزن تر مربوط به افزايش درصد رطوبت است

 هاي گونه درصد افزايش عملكرد مربوط به افزايش رطوبت بوده است و در 73حدود 

 M. radiata و M. scutelata د افزايش عملكرد مربوط به افزايش  درص75 و 76 به ترتيب

هاي يونجه  مقايسه وزن تر و خشك گونه). 2 ةشمارنمودار (باشد  درصد رطوبت مي

داري در  ساله در انتهاي مرحله رويشي و اواسط گلدهي نشان داد كه تفاوت بسيار معني يك

مثال براي . هاي مورد مطالعه وجود دارد  درصد بين وزن تر و خشك علوفه گونه1سطح 

  M. polymorpha وM. orbicularis ، M. scutelataعملكرد علوفه تر در سه گونه

  و52، 58 گرم در هر بوته در انتهاي مرحله رويشي به ترتيب به 4 و 7، 30 ترتيب از  به 

  درصد افزايش5/87  و87، 49 گرم در اواسط مرحله گلدهي رسيده كه نشان دهنده 32

 ، M. orbicularisشك در سه گونه خر مورد ميزان علوفهد. باشد  در علوفه تر مي

  M. scutelata و M. polymorpha گرم در هر بوته در انتهاي 1 و 2، 5/7 به ترتيب از 
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 گرم در اواسط مرحله زايشي رسيده است كه به ترتيب 8  و12، 18مرحله رويشي به 

مقايسه عملكرد سه . شدبا  درصد افزايش در علوفه خشك مي5/87 و84، 58دهنده  نشان

 در دو مرحله انتهاي رويشي و M. polymorpha و M. orbicularis،  M. scutelata گونه

 بوته در اواسط گلدهي M. orbicularis دهد كه عملكرد گونه  اواسط گلدهي نشان مي

 M. polymorphaو  M. scutelataهاي  همچنين در گونه. رسيده كه دو برابر شده است

 گرم در هر بوته در اواسط دوره رويشي به ترتيب به 4 و 7ملكرد به ترتيب از ميزان ع

توان   برابر شده است بنابراين مي8 و 7 گرم در هر بوته رسيده كه به ترتيب 30 و 50حدود 

هاي مورد مطالعه، اواسط مرحله  گيري كرد كه بهترين زمان برداشت علوفه در يونجه نتيجه

ها به ماهيت ژنتيكي آنها و شرايط محيطي   ميزان عملكرد اين گونههمچنين. باشد گلدهي مي

هاي خودرو و بومي، در صورت  ها همانند ساير گونه  زيرا اين گونه،منطقه بستگي دارد

مواجه شدن با تنشهاي محيطي از جمله تنش خشكي، به منظور اتمام چرخه زندگي خود و 

روري است، در اوايل فصل رويش و قبل از ها در طبيعت ض توليد بذر كه براي بقاء گونه

اتمام مرحله رويشي به سرعت به مرحله گلدهي رفته و در اين مرحله ضمن گلدهي، رشد 

داري در ميزان  كنند كه همين امر باعث ايجاد اختالف معني رويشي خود را نيز تكميل مي

 .باشد عملكرد علوفه بين دو مرحله انتهاي رويشي و اواسط گلدهي مي
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 هاي بومي استان فارس ي يونجهختشنا ها و مشخصات گياه  اسامي گونه-1 ة شمارجدول

گياه  ارتفاع (section) گروه نام فارسي نام علمي گونه

(Cm) 

فرم

رويشي

چرخه 

 زندگي

M. radiata 

يونجه 

 هاللي
Hymenocarpoides 15 - 10 

راست و 

باالرونده
 ساله يك

M. orbicularis 
يونجه 

 اي تكمه
Orbiculares 40  –10 

خزنده يا 

باالرونده
 ساله يك

M. lupulina يونجه سياه Lupularia 30 – 12 
خزنده يا 

باالرونده
 چندساله

M. sativa 
يونجه 

 معمولي
Sativa 90 – 30 چندساله باالرونده 

M. coronata 
يونجه 

 تاجدار
Spirocarpos 15 - 10 

خزنده يا 

باالرونده
 ساله يك

M. laciniata 
يونجه پاره 

 پاره
Spirocarpos 20 - 10 

خزنده يا 

باالرونده
 ساله يك

M. minima 
يونجه 

 صغير
Spirocarpos 40 - 20 

خزنده يا 

باالرونده
 ساله يك

M. polymorpha 
يونجه چند 

 شكلي
Spirocarpos 25 - 15 

خزنده يا 

باالرونده
 ساله يك

M. rigidula 
يونجه 

 سخت
Spirocarpos 25 - 10 

خزنده يا 

باالرونده
 ساله يك

M.  intertexta يونجه انبوه Spirocarpos 15 - 10 
راست و 

باالرونده
 ساله يك

M. scutellata 
يونجه 

 حلزوني
Spirocarpos 50 - 25 ساله يك باالرونده 
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 هاي يونجه بومي استان فارس مشخصات رويشگاهي گونه -2 ةشمارجدول 

 نام علمي گونه
 تاريخ

 آوري جمع
 تيپ گياهي

گاه ارتفاع رويش

متر از سطح (

 )دريا

 ها پراكنش يونجه

  در استان فارس

M. radiata 22/1/78 700- 2000 كنار، بهمن، گون 

آباده،  سعادت آباد، سروستان،

 فيروزآباد، ،داراب فسا، شيراز،

 كازرون، فراشبند، و قير

M. orbicularis 5/2/79 700-1600 كنار، بهمن، گون 
قيروكارزين، خفر، غرب 

 شيراز و كازرون

M. lupulina 15/4/78 1800-2400 ، شبدر گراس 
سپيدان، اقليد، اطراف شيراز 

 )كوه بيل(

M. sativa 20/3/78 
بروموس، 

 آگروپيرون
2500-2000 

سپيدان، اقليد، آباده، 

 )ابولحيات تنگ(ممسني

  و استهبانمرودشت، پاسارگاد

M. coronata 25/1/79 600-1650 كنار، بهمن 
، الر، )قير و كارزين(فيروزآباد 

 المرد

M.  laciniata 20/ 1/79 500-900 كنار، بهمن 
 فراشبند،  . فيروزآباد جهرم،

 كازرون و المرد

M. minima 29/1/79 كازرون، پرسپوليس و دالكي 700-1600 كنار، بهمن 

M. polymorpha 27/1/78 600-1000 كنار، بهمن 

داراب، المرد، قير و 

، )كمارج(ازرونككارزين،

 و جهرم، ممسني، شيراز

 ريز ني

M. rigidula 10/2/79 مرودشت، فسا، اطراف شيراز 1500-1700 بنه، بادام 

M. intertexta 25/1/79 منطقه كمارج(كازرون  700 -1100 كنار، بهمن( 

M. scutellata 10/2/79 ممسني، كازرون 700 -1500 ديمزارهاي گندم 
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 ساله در انتهاي مرحله رويشي هاي يونجه يك  مقايسه عملكرد گونه-1 ةشمارنمودار 

 ساله در اواسط مرحله گلدهي هاي يونجه يك  مقايسه عملكرد گونه-2 ةشمارنمودار 
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 هاي يونجه در سطح استان فارس  رويشگاهها و نقاط پراكنش گونه-1ة شمارشكل 
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