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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1401، سال 1، شماره 11جلد 

 
 رقم جدید شبدر ایرانی مناسب مناطق سرد و معتدل پارس،

 
Pars, new cultivar of Persian clover, suitable for cold and tempered regions 

 
محمد رضا   ،5شیرین یغموری ، 4علیرضا طالب نژاد ،3حسین خدادای  ، 2محمود نصرالهی  ،2شاهوردی محمد   ،1انیزمان محمد

 9داوود ابراهیمی ، 9حسین غالمی ،9احمد میرهادی  ،9علی مصطفی تهرانی ،8علیرضا آقاشاهی ،7، مرتضی رضایی 6عباسی

 

 . رانیکرج، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،ینهال و بذر، سازمان تحق هیاصالح و ته قاتیسسه تحقوم ار،یدانش -1
 ستازمان ،بروجرد یعیطب منابع  و  یکشتاورز آموزش  و  قاتیتحق ایستااا    ،یباغ  و یزراع  علوم  قاتیبخش تحق ار،یاستااد -2

 .رانیا ،بروجرد ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق
چهتار ومحتال   یعیطب  منتابع  و  یکشتتتاورز  آموزش  و  قتاتیتحق  مرکز  ،یبتاغ  و  یزراع  علوم  قتاتیبخش تحق  ار،یت استتتاتاد  -3

 .رانیا ،شهرکرد ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،بخایاری
 ،استتتاتان مرکزی یعیطب منتابع  و  یکشتتتاورز آموزش  و  قتاتیتحق  مرکز  ،یبتاغ و یزراع  علوم  قتاتیبخش تحق  ار،یت استتتاتاد -4

 .رانیا ،اراک ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق  سازمان
 ستتازمان ،کردستتاان یعیطب منابع  و یکشتتاورز آموزش  و  قاتیتحق  مرکز  ،یباغ و یزراع  علوم  قاتیبخش تحق  ار،یاستتااد -5

 .رانیا ،سنندج ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق
 ،خراستتان رضتتوی یعیطب  منابع  و یکشتتاورز آموزش  و  قاتیتحق  مرکز ،یباغ  و یزراع  علوم  قاتیبخش تحق ار،یاستتااد -6

 .رانیا ،مشهد ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق  سازمان
 جیآموزش و ترو  قات،ی، ستتتازمان تحقعلوم دامی  قاتیستتتستتته تحقوم دانشتتتیار و استتتاادیار،استتتااد،   به ترتیب، -9و     8، 7

 .رانیکرج، ا ،یکشاورز
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 .39 -50(: 1) 11 زراعی و باغی
 

ی بومی شبدر ایرانی و عدم رقم ثبت شده ازاین  ها افزایش عملكرد کمی و کیفی علوفه، تنوع باال در بین توده 
روش انتخاب الین خالص طی  دهد. رقم پارس به  ها ضرورت معرفی ارقام جدیدی از شبدر در کشور را نشان می توده 

  1379  -   81های توده بومی شبدر ایرانی کشور انتخاب و معرفی شد. در سال   22از بین    1378ساله در سال    13یک دوره  
های برتر هر توده در مقایسه با توده بومی باالده کازرون انتخاب شده  ی اولیه کشت گردیده و تک بوته بذور توده ها 

در قالب طرح آلفا التیس مقایسه مقدماتی    1381- 82الین برتر در سال    150خابی در قالب  های انت و سپس تک بوته 
در سه منطقه کرج، شهرکرد و بروجرد در قالب یک طرح مقایسه  1383-   85های  های برتر منتخب طی سال شدند. الین 

از مرحله    برتر انتخاب شده   ن ی ال  15زراعی تعداد    ارزش   عملكرد نیمه نهایی مقایسه شدند. رقم جدید، سپس در تعیین 
های زراعی  در سال   سنندج   و   شهرکرد، اراک بروجرد،  کرج،  منطقه    پنج در    ی طرح سازگار   ک ی در    همراه با شاهد   قبل 
در    شبدر و لكه سیاه  نسبت به زنگ   ی ران ی شبدر ا   انتخابی   های الین واکنش   ی اب ی ارز   . مورد ارزیابی قرار گرفت   1385- 87

تعیین کیفیت و    . آزمایش در بروجرد در شرایط آلودگی طبیعی در شرایط مزرعه انجام شد   1386  - 87سال زراعی  
های مربوط به کیفیت نشان  در کرج انجام شد. نتایج آزمایش   1387- 89های انتخابی در سال زراعی ارزش غذایی الین 

درصد پروتئیین نسبت به شاهد برتری داشت. در    19/ 9با    KPC-EqlidFars-78-4شبدر ایرانی   دبخش ی الین ام داد که  
زراعی   الین   مقایسه ی  ج تروی – ی ق ی تحق   آزمایش   1394- 95سال  علوفه  -KPCی  ایران   شبدر   دبخش ی ام   ی ها عملكرد 

EqlidFars-78-4   مقا محلی   سه ی در  توده  هرندی   با  اسم  بروجرد   به  گردید.    در  الین  اجرا  داد  نشان  -KPCنتایج 

EqlidFars-78-4    تن در هكتار علوفه خشک    11/ 56تن در هكتار علوفه تر و    72/ 65در شرایط زارعین با داشتن عملكرد
های بهاره به علت  های بومی )شاهد( برتر بود. استفاده بهینه از بارندگی درصد نسبت به توده   12/ 20و    10/ 60ترتیب با  به 

، فرم ایستاده و ارتفاع بیشتر، زودرسی و دوره رشد کوتاه تر و در نتیجه تعداد  سرعت رشد باال و امكان برداشت مكانیزه 

10.22092/rafhc.2023.352130.1264 
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آبیاری کمتر در یک فصل رشد، پتانسیل باالی عملكرد علوفه به خصوص در اوایل فصل و تحمل به بیماری های زنگ  
 و لكه سیاه نسبت به توده بومی، از جمله صفات مهم رقم جدید یرای معرفی آن بود. 

 
 ای کلیدی: انتخاب، آزمایشات سازگاری، شبدر، الین، علوفه و رقم. هواژه

 
 02636702052تلفن:                            m.zamanian@areeo.ac.ir نویسند  مسئول: 

mailto:masoudghodsi@yahoo.com
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 مقدمه

ایترانتی   نتتام  (  Persian clover) شتتتتبتتدر   بتتا 

گتیتتاهتی    L.  Trifolium resupinatumعتلتمتی  

و بومی ایران است که    ز  یی پا   ، ساله ک خودگشن، ی 

در ستایر نقا  جهان نیز به نام شتبدر ایرانی شتهرت  

هتای مانو  بومی آن  دارد. بتا توجته بته وجود تود  

های پر محصتتول و پایدار  در کشتتور، معر ی نین 

هتای بومی در راستتتاتای ر ع کمبود علو ته  از تود  

کشتتور بویژ  از طریق یک محصتتول پاییز  امری  

گیاهان   جزء شتبدر ایرانی  (.  12و  6ضتروری استت ) 

ی لاوم پتاییز  و بومی ایران بود  کته بعتد از  ا علو ته 

یونجه بیشتارین ستطز زیر کشتت را در کشتور به  

های  دهد و به علت داشان تود  می خود اخاصاص  

بومی مانو ، ستتتتازگتار و پرمحصتتتول و ام تان  

هتای  هتا و بتارنتدگی استتتافتاد  و بهر  وری از آ  

ای در تتامین علو ته در  ا  ویژ  توانتد جتایات پتاییز  می 

با  (  2004کیم و هم اران )  (. 3کشتور داشتاه باشتد ) 

و   کتتتمتتتی  عتتتمتتتلتتت تتترد   متتتقتتتایستتتتتته 

لتاتوم   گتزارش دادنتتد کتته    ای عتلتو تته هتتای  کتیتفتی 

(.  7شتتبدر ایرانی بیشتتارین عمل رد کیفی را دارد ) 

( بتا ارزیتابی پتایتداری عمل رد علو ته  1396زمتانیتان ) 

های امید بخش شتبدر ایرانی در کشتور نشتان  نین 

 تن،    14/ 13بتتا    13در منطقتته کرج نین  کتته  داد  

تن، در شتهر کرد نین   9/ 87با    11در ستنندج نین  

تن    13/ 59  بتا   7تن و در بروجرد نین    9/ 93بتا    8

ی شتتبدر  علو ه خشتتک در ه اار برترین نین ها 

ترین عوامت  مثرر بر  ویلیتام مهم   (. 4بودنتد )   ایرانی 

 ای لاوم پاتانستتتیت  تولیتد علو ته گیتاهتان علو ته 

 ، بتارنتدگی، درجته حرارت pHرا بتا تت ختاک،    

متتعتتر تتی    رقتتم  )   و  و    (. 13نتتمتتود   ستتتتتوهتتو 

بتا گزینش یتک ونوتیتح محلی شتتتبتدر    هم تاران  

هند، توانستاند یک ونوتیح جدید شتبدر   ایرانی در 

تولیتد کننتد کته دارای دور     Sh-69ایرانی بنتام  

ا زایش عمل رد حتتدود      40/ 2رشتتتتد طوننی و 

(.  10درصتتتتدی نستتتبتت بته ونوتیتح محلی بود ) 

از مقایستته دو ونوتیح شتتبدر ایرانی بنام  کولوکول 

K35948   وK35951   بتا ونوتیتحAznikhi   نشتتتان

از   Aznikhiداد که دو ونوتیح مربوطه نستتتبت به  

صتد و از نظر  در  40- 247نظر عمل رد علو ه ستبز 

درصتتتد برتری    147- 278عمل رد ماد  خشتتتک  

مقایسته عمل رد ارقام شتبدر ایرانی در    (. 8داشتاند ) 

نشتان داد که پاانستی  عمل رد  نقا  مخالف کشتور  

تولیتد علو ته ارقتام شتتتبتدر ایرانی در نقتا  مخالف  

ر کرج رقم اقلید  کشتتور  رد دارد به طوری که د 

،  در ه اتار   تن   10/ 23و    67/ 78بتا  ترتیتب  ه بت  تارس  

، 91/ 77 ترتیب با ه ب   ارقام ستوریان آباد    لرستاان در  

 ترتیتب بتاه و رقم اقلیتد  تارس بت  تن در ه اتار   10/ 61

، در مشتتهد رقم اقلید  تن در ه اار  8/ 41و   81/ 66

،  تن در ه اتار   10/ 23و    67/ 78بتا    ترتیتب ه بت    تارس 

 57/ 12با  ترتیب  ه ب در کردستاان رقم الشتار لرستاان 

، در اصتتتفهتان ارقتام اقلیتد  تن در ه اتار   9/ 89و  

و    تن در ه اتار   12/ 88،  97/ 63بتا  ترتیتب  ه بت  تارس  

 تن   12/ 31و   82/ 38با ترتیب ه ب   ستتوریان آباد  رقم  

در اراک    علو ته تر و علو ته خشتتتک و  در ه اتار 

  تن علو ه خشتک  15/ 46رقم هفت چین شتازند با 

و  تتر  عتلتو تته  عتمتلت ترد  بتیشتتتتاتریتن  هت تاتتار   در 

  کرد  اند در نقا  مخالف تولید علو ه خشتک را    

در    شتتبدر   کشتتت . در حال حاضتتر ک   ( 5و    2، 1) 
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تتتتود   از  استتتتتاتتتفتتتاد   بتتتا   هتتتای  کشتتتتتور 

شتود که غالبا از نظر رستیدگی غیر  می بومی انجام 

ی نواختت و علی رغم تعتداد چین بیشتتتار و دور   

عمل رد پتایین و مصتتتر     ، طوننی بهر  برداری 

 آ  بانیی دارند. 

 طی تحقیقتات انجتام شتتتد  از بر این استتتاس  

 رقم شتتتبتدر ایرانی پتارس بته عنوان    1378ستتتال   

یک رقم اصتالح شتد  در کشتور با عمل رد کمی 

)علو ته تر و علو ته خشتتتتک ( و عمل رد کیفی 

)درصتتد پروتئین( بان، مقدار مصتتر  آ  کمار 

در  و  بتیشتتتاتر  ایستتتاتتایتی  بتومتی،  هتتای  تتود    از 

بیماری  نایجه ام ان برداشتتت م انیز ، تحم  به  

هتای زنتو و ل ته ستتتیتا  شتتتبتدر و بتان بودن 

ستازگاری در مناطق مخالف شتبدرکاری کشتور  

 گردد.میمعر ی 

 

 هامواد و روش

تود  بومی    22تعتداد    : 1378- 81سااال زراعی  

در قتالتب یتک    ( 1)جتدول    شتتتبتدر ایرانی چنتدچین  

ه ااری    400طرح مشاهد  ای در مزرعه تحقیقاتی  

 مثستتتستتته تحقیقتات اصتتتالح و تهیته نهتال و بتذر  

  6درجته و    51کرج بتا موقعیتت طول جغرا یتا ی  

  59درجته و    35دقیقته شتتترقی و عرر جغرا یتا ی  

. به مدت چهار ستتال ارزیابی شتتدند  دقیقه شتتمالی 

تتود   هتر  بتته طتول    بتتذور   متاتر   10روی ختطتوطتی 

صتورت کهه ای کشتت  ه  ای مار ب ستان   60و  اصتله    

ها در داخ  هر  پس از ستتبز شتتدن بوته   و  ند گردید 

که در    به طوری   شتد، به تنک کردن آنها    اقدام کهه  

 داخت  هر کهته  قي یتک بوتته قوی و شتتتتادا  

، پر برگی،  نین ها معیار اناخا   باقی گذاشتاه شتد.   

بتته   آلتودگتی  نتظتر  از  بتودن  ستتتتالتم  بتوتتته،   ارتتفتتا  

عمل رد علو ته تر،    شتتتتادابی، هتا،  آ تات وبیمتاری 

در تتک  علو ته خشتتتک و صتتتفتات مور ولووی ی 

 ها بود. بوته 

زراعای   و    نیتن  150  :1381-82ساااال  بترتر 

  در یتک پروو  مقتایستتته  اناختابی از مرحلته قبت ،

دو  بتا    عمل رد مقتدمتاتی در قتالتب طرح آلفتا نتیس

 هر   و  بلوک نتاق  5هر ت رار شتتتامت  کته    ت رار

 ای های بومی شبدر چند چین ایرانی محدود بررسی در آزمایش مشاهد  لیست تود   -1جدول 
 

 مح  جمع آوری  تود نام  ردیف مح  جمع آوری  نام تود  ردیف
 اقلید  ارس  شبدر اقلید  ارس  12 نهاوند  همدان شبدر   1
 کازرون شبدر باند  کازرون  13 لردگان لردگان چهار محال شبدر 2
 سنندج  شبدر یک چین کردساان 14 زاب   محلی زاب   شبدر 3
 سنندج  شبدر دو چین کردساان  15 اراک یک چین اراک  شبدر 4
 کرمانشا   شبدر یک چین کرمانشا   16 شازند  سه چین روساای کالو  شازند  شبدر 5
 کرمانشا   شبدر دو چین کرمانشا  17 اناج اراک  هفت چین اناج   شبدر 6
 نورآباد شبدر هفت چین نورآباد  18 شازند  هفت چین شازند   شبدر 7
 ازنا شبدر سه چین شورآباد ازنا  19 ازنا هفت چین مست سفلی ازنا   شبدر 8
 ازنا شبدر د  شاطر ازنا  20 خمین  هفت چین قورچی باشی   شبدر 9
 الشار شبدر الشار لرساان  21 آباد   سوریان آباد  شبدر 10
 بروجرد شبدر هراتی بروجرد  22 کازرون  امور کازرون   شبدر 11
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بود، بته متدت یک  نین    30بلوک نتاق  شتتتامت   

قترار گتر تاتنتتد ستتتتال در   ارزیتتابتی  متورد   .  کترج 

این آزمتتایش، صتتتفتتات   عمل رد علو تته تر،  در 

  ،عتمتلت ترد عتلتو تته خشتتتتک، عتمتلت ترد پتروتتئتیتن 

سترعت رشتد مجدد    ، رد پروتئین قاب  هضتملعم

 و نستتتبت بره به ستتتاقه، ارتفا  بوته، تعداد گر  

مورد بررستی قرار    و تعداد شتاخه در ستاقه اصتلی  

 گر اند.

نین برتر  20تعداد :  1383-85سااال زراعی  

 همرا  بتا شتتتاهتدهتای تود  بومی بتاند  کتازرون 

و اقلیتد  تارس در یتک پروو  ارزیتابی نیمته نهتایی   

قتتالتتب  در  و  ستتتتال  دو  در  عتلتو تته   عتمتلت ترد 

طرح بلوک های کام  تصتتتاد ی در ستتته منطقه 

ارزیتتابی شتتتتدنتتد. بروجرد و شتتتهرکرد    کرج، 

استتتتاس تجزیته مرکتب دو اناختا  نین  هتا بر 

عمل رد  ستتتتالتته صتتتفتتات   تر،  علو تته   عمل رد 

و ارتفتا  بوتته در منتاطق اجرای    علو ته خشتتتک

 طرح بود.

)آزمون ارزش زراعی    1385-87سال زراعی  

نین برتر همرا  بتا شتتتاهتد   15تعتداد    (:VCUیتا  

تود  بومی بتاند  کتازرون در یتک پروو  ارزیتابی  

عمل رد علو ه در دو ستال و در قالب طرح نهایی  

بلوک های کام  تصتتتاد ی در پنج منطقه کرج، 

بروجرد، اراک، ستتتننتدج و شتتتهرکرد ارزیتابی  

ها بر استاس تجزیه مرکب دو اناخا  نین شتدند.

عمل رد ستتتتالتته صتتتفتتات   تر،  علو تته   عمل رد 

و ارتفتا  بوتته در منتاطق اجرای    علو ته خشتتتک 

 طرح بود.

بته منظور ارزیتابی و  :  1386- 87سااال زراعی  

های شتتبدر ایرانی اناخابی نستتبت به  واکنش نین 

و  (  Cymadothea trifolli) ستیا   بیماری های ل ه  

  15شتتبدر،   ( Uromyces trifolii-repens)   زنو 

های  نین برتر شتتتبتدر ایرانی در قالب طرح بلوک 

 کتامت  تصتتتتاد ی بتا ستتتته ت رار بته متدت یتک 

ستتال زراعی در منطقه بروجرد )ستتایت بیماری(   

 مقتایستتته شتتتدنتد. درصتتتد آلودگی در شتتترایي 

طبیعی و در اواخر بهار در هر کرت پس از حذ     

ختطتو    ای )کتنتتارگتتذاشتتتتاتن   ارتر حتتاشتتتتیتته 

اناهتای    0/ 5اری و حتذ   کنت  از دو  بتا  مار  خي( 

ها  بررستتتی میزان آلودگی به روش نمر  دهی بوته 

ه بیماری هر نین  در هر کرت مشتخ  شتد و دامن 

 . ( 11) در چهار ت رار مبنای ارزیابی قرار گر ت 

زراعای عتمتلت ترد    :1387-89ساااال  ارزیتتابتی 

قتابلیتت  ) درصتتتد پروتئین،  کیفی و ارزش غتذایی

هضتتتم ماد  آلی،  قابلیت هضتتتم ماد  خشتتتک، 

و   ADFقابلیت هضتم ماد  آلی در ماد  خشتک  

NDF)  15   ایرانی، بته متدت  نین برتر شتتتبتدر 

دو ستال در موستسته تحقیقات اصتالح و تهیه نهال   

تتغتتذیتته  بتختش  آزمتتایشتتتتاتتا   و  کترج  بتتذر   و 

موستتستته تحقیقات علوم دامی کشتتور صتتورت   

  گر ت.

منظور مقتایستتته  بته   : 1394- 95  ساااال زراعی 

بخش   نین امید  عمل رد علو ه تر و علو ه خشتک 

  (KPC-EqlidFars-78-4)  ایرانی  و اناخابی شتتبدر 

)شتاهد( و معر ی آنها به عنوان   محلی هراتی  تود   با 

 رقم جتدیتد اصتتتالحی شتتتبتدر ایرانی در کشتتتور، 

مار   4000 ستتتطز  در  ترویجی   - تحقیقی  آزمتایش 

 شد.  بروجرد اجرا   شرایي زارعین   در  مربع 
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 بحث و  نتایج 

های بررسای و سالكسایون انفرادی در توده

  شبدر ایرانی

 (، تعتداد1378-79)  آزمتایش  ستتتتال اولدر  

بوتته مطلو  براستتتتاس عمل رد علو ته تر،   225

علو ه خشتک و صتفات مور ولووی ی اناخا  و 

های دوم و ستتوم  ستتالدر  . شتتداز آنها بذرگیری  

هتای اناختابی روی  بتذور تتک بوتته(  1379-  81)

)هر خي یتک نین    خطوطی بته طول یتک مار

و از نظر کشتت در کنار شتاهد شتد(    محستو  می

شتتتتک و صتتتفتات علو ته تر، علو ته خ  عمل رد

بوتتته، ستتتتالمپرمور ولوویتتک ) ارتفتتا    برگی، 

بیمتاری هتا،    از نظر آلودگی بته آ تات و  بودن 

ها( ارزیابی شدند. شادا  بودن و زمان ظهور گ 

براستتتتاس عمل رد علو ته تر، علو ته خشتتتتک،  

نین    150عمل رد بذر و صتتتفات مور ولووی ی  

بررستتی و   در طرحدر ستتال آتی  و برتر اناخا  

های گزینش شتد   مقایسته عمل رد مقدماتی نین

قرار   بیشتتتار  طالعه و ارزیابیشتتتبدر ایرانی مورد م

 . گر اند

 

های  بررسای و مقایساه عملكرد مقدماتی الین

 گزینش شده شبدر ایرانی

در  ی  اناختابو  نین برتر    150  در این مرحلته

ناایج این  قبلی مورد بررستتتی قرار گر اند.   طرح

بتتیتتن (  2)جتتدول  پتتژوهتتش   کتته  داد   نشتتتتان 

ازنیتن عتلتو تته  هتتای شتتتبتتدر  عتمتلت ترد   تتر،  نتظتر 

پتروتتئتیتن  عتمتلت ترد  عتلتو تته خشتتتتک،    ،عتمتلت ترد 

پتتتتتروتتتتتتئتتتتتیتتتتتن لتتتتت عتتتتتمتتتتت    تتتتترد 

سترعت رشتد مجدد و نستبت بره به    ،قاب  هضتم 

 ستتتاقته، ارتفتا  بوتته، تعتداد گر  و تعتداد شتتتاخته 

اصتتتلی  ستتتتاقتته  یتتک  در  احامتتال  ستتتطز     در 

. مقایسته  شتتداری وجود داتفاوت معنی  درصتد

 نشتتتتتتان (  3)جتتتدولهتتتا  متتتیتتتانتتتاتتتیتتتن

نیتتن   نیتتن  )  KPC/Eqlid-e-Fars/78-4داد 

بتتا  انتاتختتابتی هت تاتتار  تتن  82/14(   بتیشتتتاتریتن    در 

خشتتتتک را دارا بود. مقتایستتتته  عمل رد علو ته  

علو تته نین  هتتا  میتتاناین عمل رد کمی و کیفی 

نستتتبتت بته میتاناین کت  نشتتتتان داد کته از نظر 

عتدد نین(،    70درصتتتد )  6/46تر  عمل رد علو ته

عدد   76درصتتد ) 66/50عمل رد علو ه خشتتک 

عتدد    78درصتتتتد )  52نین(، عمل رد پروتئین  

قتتابتت  هضتتتم   پروتئین  عمل رد   33/51نین( و 

که در    عدد نین( برتری نشتان دادند  77رصتد )د

نین برتر و امیتدبخش کته رتبته یتک تتا   20 نهتایتت

را از نظر عمل رد علو ته خشتتتک و عمل رد    20

، (1)شتت   کیفی به خودشتتان اخاصتتاص دادند  

بتعتتدی   متراحتت   در  بتیشتتتتاتر  بتررستتتتی   بترای 

 اناخا  شدند.

 

هاای ارزیاابی نیماه نهاایی عملكرد علوفاه الین 

 نی شبدر ایرا 

 کرج،  منتاطق  در  مرکتب  تجزیته  اررات ناتایج 

 داد  نشتتان(  محیي  استتاس بر)  شتتهرکرد و بروجرد

و  اررات  کتته  ×  نین  ماقتتابتت   ارر  و  نین  محیي 

 و خشک علو ه تر، علو ه عمل رد نظر از محیي
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در آزمایش مقایسه   های شبدر ایرانی نین تجزیه واریانس عمل رد کمی و کیفی علو ه   -2جدول 
 1381-82 در سالعمل رد مقدماتی در کرج 

 
 میاناین مربعات  

 تغییرات  منابع درجه آزادی
 عمل رد علو ه تر  عمل رد علو ه خشک عمل رد پروتئین  عمل رد پروتئین قابلیت هضم 

32760/83ns 0/045ns 0/971ns 178/64ns 1 ت رار 

138206/80ns 0/171ns 3/97ns 389/69** 18 شد  بلوک تصحیز 
 تیمار  149 **152/71 **5/82 **0/251 **203903/00
 تیمار تصحیز شد  149 **134/39 **5/56 **0/239 **194424/50
 خطا 131 89/84 2/55 0/118 96518/93

17/10 17/10 16/60 8/90 - C.V. (%) 

 دار: غیرمعنیns درصد  1و  5دار در سطز احامال به ترتیب معنی **و   *

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شبدر ایرانی   نین برتر و امیدبخش   علو ه بیست   )سمت راست( و کیفی  )سمت چح(    عمل رد کمی   - 1ش   

 
در آزمایش مقایسه عمل رد   نین برتر و امیدبخش شبدر ایرانی  عمل رد کمی و کیفی علو ه -3جدول 

 1381-  82 در سالمقدماتی در کرج 
 

 شمار  آزمایشی و نام نین 
 عمل رد کمی و کیفی علو ه 

 عمل رد علو ه خشک
  )تن در ه اار( 

 عمل رد پروتئین 
 )تن در ه اار(

 عمل رد پروتئین قاب  هضم 
  )کیلوگرم در ه اار( 

KPC/ Eqlid-e- Fars / 78-4 14/82 2/74 2469/63 
 2246/22 2/61 12/58 شاهد )میاناین ک (

 

  دارمتتتعتتتنتتتی  تتتتفتتتاوت  بتتتوتتتته  ارتتتتفتتتا 

  متیتتانتاتیتن   متقتتایستتتته.  (4جتتدول)  داشتتتتاتنتتد

بخش   امید  که نین داد  نشتان(  4  جدول) نین ها

KPC/Eqlide-e-Fars/78-4  32/72  بتتتتتا  

و  هتت تتاتتار  در  تتتن تتتر    تتتن  92/10  عتتلتتو تته 

 حتتا تز   خشتتتتک  عتلتو تته  عتمتلت ترد  هت تاتتار  در

بتتود.    رتتتبتته آزمتتایتتش  ایتتن  ایتتن  اول   نتتاتتایتتج 

نیتتن ایتتن  داد  نشتتتتتان   امتتیتتد    پتتژوهتتش 

تتتر   عتتلتتو تته  عتتمتتلتت تترد  ازنتتظتتر    5-14بتتختتش 

عتلتو تته خشتتتتک   عتمتلت ترد  نتظتر  از  و   درصتتتتد 

درصتتتد نستتتبتت بته میتاناین کت  برتری    7حتدود  

نشان داد. 
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در  های شبدر ایرانی نین  عمل رد علو ه تر و علو ه خشک و ارتفا  بوته مقایسه میاناین  -4جدول 
 کرج، بروجرد و شهرکردآزمایش نیمه نهایی در ایسااا  های 

 
 ارتفا  بوته 

 (مارسانای)
 عمل رد علو ه خشک

 (تن در ه اار)

 عمل رد علو ه تر 

 تیمار  (ه اارتن در )

47/11ab 9/11 abc 65/64 ab KPC .Bal/78-5 

46/11 b 8/74 c 60/05 b KPC/Bal/78-11 
50/44 ab 8/78 bc 64/38 ab KPC/Eq/78-9 
48/42 ab 9/08 abc 62/55 b KPC/ Lordegan/78-7 
51/14 ab 9/13 abc 62/95 ab KPC/ Alesh/78-13 
53/48 a 9/89 ab 65/85 ab KPC/Yek-chikord./78-3 
52/29 ab 10/10 a 72/29 a KPC/Eq/78-37 
52/12 ab 9/46 abc 65/23 ab KPC/Lordegan/78-17 
47/35 ab 9/91 ab 58/63 b KPC/Mahli-e-zabol/78-23 
49/47 ab 9/35 abc 62/43 b KPC/Bal/78-61 
45/36 b 9/60 abc 61/11 b KPC/Eq/78-14 
46/24 ab 8/98 abc 58/33 b KPC/7cut-e-sha/78-13 
51/51 ab 10/92 a 72/32a KPC/Eq/78-4 
45/63 b 9/90 ab 64/29 ab KPC/Bal/78-43 
45/79 b 9/57 abc 65/59 ab KPC/Mahli-e-zabol/78-77 
47/44 ab 9/60 abc 64/41 ab KPC/Alesh/78-27 
48/26 ab 9/38 abc 61/59 b KPC/Bal/78-2 
48/22 ab .9/66 abc 67/63 ab KPC/ Eq/78-7 
47/07 ab 9/86 abc 67/06 ab KPC/ Eq/78-5 
48/30 ab 9/29 abc 63/12 ab KPC/Bal/78-21 
50/09 ab 9/64 abc 61/73 b )تود  بومی باند  کازرون  )شاهداول 
51/26 ab 9/44 abc 60/25 b  )تود  بومی اقلید  ارس )شاهد دوم 

 میاناین  63/54 9/46 48/64

 داری ندارند. درصد تفاوت معنی  5های دارای حرو  مشابه در هر ساون در سطز احامال میاناین

 

هاای برتر  ارزیاابی نهاایی عملكرد علوفاه الین

 شبدر ایرانی چند چین )آزمایش سازگاری(

ناتایج تجزیته مرکتب چنتد ستتتال و چنتد منطقته  

نشتان داد که ارر ستال )بجز ارتفا  بوته(، ارر م ان، 

اررماقاب  ستال × م ان، ارر نین، ارر ماقاب  ستال× 

نین، ارر ماقاب  م ان × نین و ارر ماقاب  ستتال ×  

علو تته   علو تته تر،  از نظر عمل رد  م تتان × نین 

دار است.  عنی خشک و ارتفا  بوته از نظر آماری م 

هتای  بته عبتارت دیار پاتانستتتیت  تولیتد علو ته نین 

ایرانی تحتت تتلریر ستتتتال  هتا و  اناختابی شتتتبتدر 

های قرار گر اته و همین مستتتئلته باعا ایجتاد  م تان 

ها در مناطق اخاال  در میزان عمل رد علو ه نین 

مقتایستتته میتاناین عمل رد منتاطق  مخالف گردیتد. 

منطقه کرج با ستته چین  ( نشتتان داد که  5)جدول 

تن در ه اتار و منطقته   11/ 98و    84/ 08برداشتتتت  

 93/9و   43/ 01شتهرکرد با دو چین برداشت علو ه  

تن در ه اار به ترتیب بیشارین و کمارین عمل رد  

علو ته تر و علو ته خشتتتک را بته خود اخاصتتتاص  

( نشتتتان داد که  6دادند. مقایستتته میاناین )جدول 

بتختش  امتیتتد  و  انتاتختتابتی  -KPC/Eqlide-e نیتن 

Fars/78-4    تن    10/ 79تن علو ته تر و    62/ 24بتا

هتا بود کته  دره اتار علو ته خشتتتک بهارین نین 

درصتد، از نظر   3/ 5نستبت به شتاهد از نظر علو ه تر  

درصتد و از نظر ارتفا    7/ 3عمل رد علو ه خشتک  
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درصتتتد برتری داشتتتت. به طور کلی در   7/ 2بوته  

شتهرکرد ها در مناطق کرج، بروجرد، مجمو  ستال 

و ستتنندج از نظر عمل رد علو ه هشتتت نین برتر 

های اقلید  ارس،  اناخا  شتدند که مربو  به تود  

لردگان چهارمحال، یک چین و دوچین کردساان  

 و محلی زاب  بودند. 

 
علو ه خشک و ارتفا  بوته طی  تر، مقایسه میاناین مناطق مورد بررسی از نظر عمل رد علو ه  -5جدول

 1385- 87 هایسال
 

 ارتفا  بوته 
 (مارسانای)

 عمل رد علو ه خشک
   (تن در ه اار)

 عمل رد علو ه تر 
 م ان   (تن در ه اار)

62/96 a 11/98 a 84/08 a کرج 
43/32 b 8/80 b 50/43 c سنندج 

44/19 b 9/23 b 43/01 d شهرکرد 

61/70 a 11/39 a 62/25 b بروجرد 

 داری ندارند. درصد تفاوت معنی  5های دارای حرو  مشابه در هر ساون در سطز احامال میاناین

 

 نتایج تجزیه پایداری

ناتایج محتاستتتبته شتتتتاخ  پتایتداری برتری  

( نشتتتان داد 1966( بته روش لین وبینز)6)جتدول

اناختتابی   و  امیتتد بخش  -KPC/Eqlide-e نین 

4-Fars/78  از  ( نظر شتاخ  پایداریiP  دارای )

( مقتتدار  پتتایتتداری  0/  55کمتاترین  بتتانترین  و   ) 

به عنوان   8و  7،11های  بود  و پس از آن شتتمار 

  پایدار ترین بودند.
 

 نین شاخ  پایداری تر، علو ه خشک ، ارتفا  بوته و مقایسه میاناین عمل رد علو ه  -6 جدول

 مناطق شبدر ایرانی درآزمایش  سازگاری KPC/Eqlide-e-Fars/78-4 امید بخش شبدر ایرانی 

 1385- 87 هایسال طی  کرج، سنندج، شهرکرد و بروجرد 

 
شاخ  
 پایداری

 ارتفا  بوته 
(مارسانای)  

 عمل رد علو ه خشک 
(تن در ه اار)  

 عمل رد علو ه تر 
(تن در ه اار)  

 ی امیدبخشنین ها

3/36 51/88 ab 9/91 ab 54/17 b KPC- Alshtar-78-27 

3/22 53/58 ab 10/08 ab 59/07 ab KPC- Baladehekaz.-78-11 

2/45 55/02 ab 10/02 ab 57/54 ab KPC- Baladehekaz-78-43 

2/16 55/60 ab 10/26 ab 60/36 ab KPC- EqlidFars -78-7 

3/72 53/70 ab 9/78 b 58/57 ab KPC- HaftechineSha- 78-13 

1/62 53/39 ab 10/62 ab 60/99 ab KPC- EqlidFars-78-14 

1/49 49/52 b 10/74 ab 62/41 a KPC- 2ChineneKord- 78-30 

1/53 50/94 ab 10/62 ab 62/79 a KPC- LordeganChar- 78-17 

2/35 53/58 ab 10/40 ab 60/21 ab KPC- MahaliZabol -78-23 

1/59 51/41 ab 10/65 ab 61/95 a KPC-YekchieneKord-78-3 

1/42 52/14 ab 10/86 a 60/21 ab KPC- EqlidFars-78-5 

2/01 55/93 ab 10/27 ab 59/56 ab KPC-EqlidFars- 78-37 

0/55 56/43 a 10/79 ab 62/24 a KPC-EqlidFars-78-4 

3/62 52/68 ab 10/05 ab 60/12 ab KPC- BaladeheKaz-78- شاهد باند  کازرون    

1/97 52/82 ab 10/24 ab 58/44 ab KPC-MahaliZabol-78-77 

 داری ندارند. درصد تفاوت معنی  5های دارای حرو  مشابه در هر ساون در سطز احامال میاناین
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 ارزیابی تحمل به بیماری

 يیدر شتتترا یرانیشتتتبتدر ا  یهتانیاکنش نو

و  زنتو  ی هتایمتاریبته بنستتتبتت    یعیطب  یآلودگ

به    (7)جدول  مافاوت بود  هادر بره  ل ه ستتتیا 

نین( دارای    9هتا )درصتتتتد نین  60طوری کته  

نین(    6هتا )درصتتتد نین  40آلودگی معمولی و  

بیمتتاری بتته  از   تتاقتتد آلودگی   هتتای  ود بودنتتد. 

بتته  جتمتلتته نیتن متاتحتمتت   هتتای  هتتای   بتیتمتتاری 

ستتتتیتتا  لتت تته  و  بتتختتشزنتتو  امتتیتتد  نیتتن   ، 

KPC/Eqlide-e-Fars/78-4    آلتودگی متیتزان  بتتا 

تواند  کته میود صتتتفر نستتتبتت بته هر دو بیمتاری ب

در این ارزیابی برای   یک مزیت محستتو  شتتود.

نتتتمتتتر  روش  از  بتتتیتتتمتتتاری  دو   دهتتتی  هتتتر 

 (.11اسافاد  شد )

 
نسبت به  و شاهد )هراتی( KPC/Eqlide-e-Fars/78-4  العم  نین اناخابی شبدر ایرانی ع س   –7جدول

 بروجرد در منطقه  1386-87 شبدر در سالهای  ل ه سیا  و زنو  بیماری 

 
 شمار  نین ل ه سیا  زنو

1 1 KPC/ Eqlid-e- Fars / 78-4 )نین اناخابی( 
2 2 KPC/Haratii/ Check   )شاهد( 

 ( 3= آلودگی شدید )نمر   3(              1   = آلودگی معمولی )نمر  2(              0 اقد آلودگی )نمر    = 1

 

ارزیابی عملكرد کیفی و ارزش غذایی علوفه 

 های برتر شبدر ایرانیالین

مقایسه میاناین صفات مربو  به کیفیت علو ه  

هتا و  ( نشتتتان داد کته در مجمو  ستتتال 8) جتدول 

-KPC/Eqlide-e-Fars/78 ها، نین اناخابی چین 

درصد، از نظر   19/ 9از نظر میزان پروتئین خام با    4

درصتد، از نظر   78/ 8قابلیت هضتم ماد  خشتک با   

قابلیت هضم ماد  آلی و قابلیت هضم ماد  آلی در  

درصتتد، از   67/ 3و   79/ 3ترتیب با  ماد  خشتتک به 

درصتتتد و از نظر میزان    25/ 4   بتا   ADFنظر میزان  

NDF    نتاتتایتج د   32بتتا بتود.  بترتتریتن نیتن   رصتتتتد 

نیتتن کتتلتتی   داد کتته  -KPC/Eqlide-e نشتتتتان 

Fars/78-4   از نظر صتفات کیفی بخصوص قابلیت

هضتتم ماد  آلی و قابلیت هضتتم ماد  آلی در ماد   

خشتتتک کته استتتاس کیفیتت علو ته را تشتتت یت   

 برتری داشت. هراتی    دهند، نسبت به شاهد می 

 
   KPC/ Eqlid-e- Fars / 78-4 شبدر ایرانی مقایسه صفات  کیفی علو ه نین  –8جدول

 )هراتی( شاهد نسبت به 
 

 هانین

 صفات کیفی علو ه 

درصد  
 خام  پروتئین

قابلیت هضم  درصد  
 ماد  خشک

قابلیت  درصد  
 هضم ماد  آلی 

 آلی  قابلیت هضم ماد درصد  
  در ماد  خشک

 درصد 
ADF 

 

 درصد 
NDF 
 

KPC/Eq/78-4 19/9 a 78/8 abc 79/3 a 67/3 a 25/4 c-f 32/0 ab 
 19/4ab 78/2abc 76/1bcd 64/5bcd 25/7a-e 32/2ab )هراتی(  شاهد  

 دار ندارند. درصد با آزمون دان ن تفاوت معنی 5های دارای حرو  مشارک در هر ساون از نظر آماری در سطز احامال میاناین
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امایادباخاش  الیان  عامالاكاردعالاوفاه   ماقاایساااه 

 (KPC/Eqlide-e-Fars/78-4)   شااابادرایارانای 

زارعاایاان شااارایااط  در  مااحاالاای  تااوده   بااا 

 ترویجی( – تحقیقی )آزمایش    

مربو  بته     t-testناتایج حتاصتتتت  از آزمون  

عمل رد نین امیتد بخش مورد معر ی و  مقتایستتته  

در منطقه بروجرد نشتتان داد بین    هراتی تود  بومی  

تر و علو ته خشتتتک    هتا از نظر عمل رد علو ته نین 

 درصتتتتد   5تفتاوت معنی دار در ستتتطز احامتال  

)جتتدول    دارد  نیتن 9وجتود   .) KPC/Eqlide-e-

Fars/78-4    تتتولتتیتتد هتت تتاتتار    72/ 65بتتا  در   تتتن 

تن در ه اتار علو ته خشتتتک    11/ 56ه تر و  علو ت 

بتا  بته  درصتتتتد عمل رد    12/ 20و    10/ 60ترتیتتب 

تر و علو ته خشتتتک نستتتبتت بته رقم شتتتاهد  علو ته 

 برتری داشتتتت. از نظر آلودگی به دو بیماری مهم 

در نین  آلودگی    ، منطقه یعنی ل ه ستتتیا  و زنو   

رقم شاهد تود  بومی   امید بخش مشاهد  نشد ولی 

 درصد آلودگی نشان داد.  25- 50هراتی  

 
نسبت به  (KPC/Eqlide-e-Fars/78-4)ناایج مقایسه عمل رد علو ه تر وخشک نین امید بخش -9جدول

 1394- 95در سال شاهد )تود  هراتی( در منطقه بروجرد 
 

 رقم  منطقه
 عمل رد 
 علو ه تر 

 )تن در ه اار( 

 اخاال  عمل رد 
 علو ه تر 

 نسبت به تود  
 محلی 

 )تن در ه اار( 

 درصد اخاال  
 عمل رد علو ه تر 
 نسبت به تود  

 محلی 

 عمل رد 
 علو ه خشک 
 )تن در ه اار( 

 اخاال  
 عمل رد 

 علو ه خشک 
 نسبت به تود  

 محلی 

 درصد اخاال  
 عمل رد علو ه 

 خشک 
 نسبت به تود  

 محلی 
 نین امید بخش  بروجرد

(KPC/Eqlide-e-
Fars/78-4) 

65/72 94/6  60/10  56/11  26/1  20/12  

30/10 -  -  71/65 شاهد )تود  بومی هراتی(    -  - 

 

 توصیه ترویجی

رقم جتدیتد شتتتبتدر ایرانی پتارس در منتاطق 

معادل و سترد کشتور به صورت پاییز  قاب  کشت 

استتتت و با داشتتتان عمل رد کمی و کیفی بان و 

بته بیمتاری، در یتک  صتتتت  زراعی در   تحمت  

محدود   صتت  بهار و نیمه اول تیر ما  ستته چین  

 علو ه تولید می کند. کشت رقم پارس در اساان

کردستتتاتان، کرمتانشتتتا ، ی غربی مثت  همتدان،  هتا

لرستتتاتان، مرکزی، اصتتتفهتان و چهتار محتال و 

 شود. میبخایاری توصیه 
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