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 ویژه مناطق سرد و معتدل سرد منطقه آذربایجان "آذر"معرفی جمعیت جدید اصالح شده یونجه 
 

Introduction of new improved population of alfalfa "Azar" for cold and temperate 

regions of Azarbaijan 
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 چكیده
 

ویژه منابق سرد و   "آذر"معرفی جمعیت جدید اصالح شده یونج   . 1400. ، نمیرفخرایی، ن. و زاهیع. ر.، ایمانی،  م. ا.، صادق زاده،   ح.، فر،منیری

 .91 -99(: 2) 10باغی های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و نشریه علمی یافته. مع دل سرد منطق  آذربایجا 

 

باشد و سازگاری  شده در دنیا و ایران می ای کاشته  ترین گیاهان علوفه ترین و رایج ترین، قدیمی یونجه مهم 

ای استفاده  مناسبی به شرایط مختلف اقلیمی دارد. برای اصالح و معرفی رقم یونجه آذر از روش گزینش دوره 

های برتر به صورت تك بوته انتخاب شدند و  یونجه، ژنوتیپپالسم قره گردید بدین منظور ابتدا با گزینش از ژرم 

  ی منتخب، مخلوط و جمعیت اولیه تشكیل و در مزرعه ایزوله کاشته شد. در سال بعد مجددا  هاسپس بذور تك بوته 

انتخاب و این روش سه دوره تكرار شد تا هسته اولیه بذری منتخب بدست آمد.  بوته  های برتر برای بذرگیری 

کیلوگرم در هر هكتار بود    12308و    24810ترتیب  تر و خشك این جمعیت منتخب طی سه چین به عملكرد علوفه 

برتری نشان داد. میانگین درصد پروتئین علوفه در    درصد  22حدود  عین الدین  شاهد  که نسبت به عملكرد رقم  

منتخب   رقم شاهدجمعیت  و  الدین  یونجه  این    1/20و    8/23ترتیب  به   عین  علوفه  میانگین عملكرد  بود.  درصد 

الدین( بود.  تر از میانگین عملكرد یونجه شاهد )رقم محلی عین کیلوگرم بیش   2289د  جمعیت در هر هكتار حدو 

این   نامگذاری  و  آزادسازی  به  منجر  محلی  ارقام شاهد  به  نسبت  یونجه  این جمعیت اصالح شده  برتری  احراز 

 شد.    1398جمعیت به عنوان رقم جدید آذر در سال 
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 مقدمه

  یکی ایعلوفه   گیهاهها   ملکه   عنوا   به   یونجه 

  جها  در  چندسههها    ایعلوف  گیاها   ررینمهم  از

  برخوردار  بهاییی  ایرغهییه   ارزش  از  که   اسهههت

 سههههال  هر  در  و  دارد  بههاییی  عمر  بول  و  بوده

 گیاه  این. کرد برداشههت  آ   از  چین چند  روا می

 و  اسههت  برخوردار  عمیقی  ایریشهه   سههیسهه م  از

 گرم و  سهههرد  هوای و آب  به   زیهادی  سهههازگهاری

  روانهایی  نی روژ ،  رث یهت  د یه   به   همچنین  و  دارد

 (.13) دارد را خاک حاصلخیزی افزایش

 بهها  ایعهلهوفهه   گهیههاههها   از جهمهلهه   یهونهجهه 

  سههرعت  ب  ک   اسههت  خام پرورئین میزا   بیشهه رین

  مههعههده  هههایمههیههکههروارگههانههیسههههم  رههوسهههه 

  مقایسه   در(.  14) شهودمی  رجزی   نشهخوارکنندگا 

 پرورئین  یونجه   علوفه   ای،علوفه   گیهاهها  سهههایر  بها

  در  آ   جهیب  به   که   دارد  کم ری  فی ر  و  بیشههه ر

 (.10) کندمی کمک کنندگا  نشخوار معده

ارقهام منهاسهههه ، یکی از مهم  ررین  ان خهاب 

های مدیری ی جهت افزایش عملکرد علوف   روش

اصههالح عملکرد   .(7و 5رود )یونج  ب  شههمار می

در یونج  ب  اندازه به ود مشههاهده شههده در سههایر 

صهفا  ن وده و بسهیار کم ر از بازده بدسهت آمده  

(. گزارش شههده  11و   8،  6در  ال  بوده اسههت )

ب  بعد   1980ای ک  از ده   ام یونج اسههت ک  ارق

اند اما بر اند عملکرد بیشهه ری داشهه  معرفی شههده

اسها  ارزیابی ن ا  خودبارور آنها نسه ت ب  ارقام  

، پسهههرفهت ژن یکی  1940معرفی شههههده در دهه   

 (.9بیش ری نیز دیده شده است )

ههای بوینی مهد  گزینش برای  نیهاز به  دوره

برداشت ک  گیاه از روی زمین  ارزیابی پایداری،  

و عدم امکا  محاسهه   شههاخد برداشههت، نیاز ب   

بهرای   عهلهوفهه ، گهزیهنهش  ارزش  ههیایهی  حهفها 

سههههازگهاری گسههه رده جغرافیهایی و رعهداد کم 

نژادگرا  این گیهاه به  عنوا  دییه  پهایین بود  به 

های  اند. برنام اصههالح عملکرد یونج  ذکر شههده

ههای  ینشاصهههالحی یونجه  عمهدرهاس بر اسههها  گز

بها و یها بهدو  آزمو  ن ها ، برای   فنوریپی مکرر 

آ هه  یههک  افزایش فراوانی  در  هههای مطلوب در 

ب  بور معمول، یک    .پییردجمعیت  صهور  می

جمعیت اصههالحی او ی  ب  صههور  م وا ی برای  

شههوند و ها و یا صههفا  مخ لغ  ربال میبیماری

شههوند با گیاهانی ک  از این آزمایشهها   ربال می

رالقی داده شهههده و جمعیهت جهدیهدی ایجهاد هم  

ها ممکن اسههت گیاها  شههود. بی این چرخ می

برای داشه ن ارزش  یایی بای ارزیابی شهوند و یا 

ههای جهدیهد  ههای انجهام یهاف ه ، خهانوادهبها رالقی

ای  های دوره رشهکی  و ارزیابی شهوند. در گزینش

منههاب    از دی ر  اسههه فههاده  بهها  معموی  کهه   مکرر 

ههای  گیرد، موفقیهتصهههور  میپالسهههمی  ژرم

 (.12چشم یری گزارش شده است )

 ( همکههارا   انجههام گزینش  1راهنمهها و  بهها   )

ای مکرر، او ین رقم اصهالح شهده یونج  در  دوره

نام رقم امید برای کشهههت در  داخ  کشهههور را ب 

برای   برخی منهابق گرمسهههیری معرفی نمودنهد. 

منابق سههرد و مع دل سههرد کشههور راکنو  رقم  

ای معرفی ن ردیده اسهت و معموی  شهدهاصهالح  

ارقام رایج و مورد اسه فاده زارعین اخ ال  داشه    

و همچنین از عملکرد مطلوبی برخوردار نیسهه ند.  
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این پژوهش ب  منظور معرفی رقم یونج  مناسهه  

برای زراعت در منابق سهرد و مع دل سهرد کشهور  

 اجرا شد.

 

 هامواد و روش

آموزش   و رحقیقهها  مرکز در پژوهش این

آذربایجا  شهرقی اجرا   ب یعی مناب  و کشهاورزی 

شهد. در سهال اول با مراجع  ب  مزارش شهخیهی یا  

رهوده مهحهلهی   مهزرعهه  خهوب  دو ه هی، حههداقهه  ده 

سههطحی در    در هر کدامیونج  ان خاب شههد و  قره

م ر مرب  ب  رهی  بیر اخ یههای یافت.    700حدود  

بها بهیور رهیه  شهههده، مزرعه  ایزو ه  در ایسههه  هاه  

ها با فواصه   رحقیقاری خسهروشهاه ایجاد شهد. بور 

های  م ر از برفین کشهت شهدند. در سهال سهان ی  50

ههای خهار  از ریهر در آ  مزرعه  حهی   بعهد، بوره 

ب، پربرگ  های سا م، قوی، شاداو فق  رک بور 

و مقاوم ن هداری و نسه ت ب  بیرگیری اقدام شهد  

و مجدداً با بیور اسه حیهال شهده مزرع  جدیدی  

ایجاد شهد و این فرایند سه  مرر   رکرار شهد را این  

که  هسههه ه  او یه  بهیری اصهههالح شهههده از بریق  

ای بهدسهههت آمهد و این هسههه ه  در  گزینش دوره

 کرا  رکثیر یافت.مزرع  ایزو   ب  صور  پلی

های م عددی از  جمعیت رو ید شهههده در پروژه 

عهمهومهی   پههییهری  رهرکهیهه   قههابهلهیههت  رهعهیهیهن  جهمهلهه  

بهایجها  از بریق  ههای یونجه  منطقه  آذر اکوریهر 

ههای بررر ( ارزیهابی اکوریهر 2کرا ، ) آزمو  پلی 

( و مقایسهه  ارقام  4)   های سههن  یک یونج  و واری   

 شد. ( ارزیابی  3بررر یونج  با شاهد محلی ) 

ن قهابلیهت ررکیه  پهییری عمومی  پروژه رعیی

ههای یونجه  منطقه  آذربهایجها  از بریق  اکوریهر

کرا  در دو مرحل  شهههام  رشهههکی  آزمو  پلی

پهلهی خهزانهه   اجهرا  ایهجههاد  نه هها   آزمهو   و  کهرا  

 29گردید. مواد گیهاهی در این بررسهههی شهههام  

یونجه  جم   پالسهههم قرهرقم بومی م علق به  ژرم

اسهههه هها   مهخه هلهغ  مهنههابهق  از  شههههده  آوری 

شهرقی و جمعیت اصهالح شهده بودند. آذربایجا 

ارقهام بومی بها مراجعه  حیهههوری به  منهابق مورد  

کشهههت یونجه  و زارعین یونجه  کهار و کسههه  

 ابمینا  از بومی بود  بیور جم  آوری شدند. 

کرا  در مزرع  ایسه  اه رحقیقاری  خزان  پلی

خسهروشهاه ایجاد شهد. برای رشهکی  خزان  از برح 

رکرار اسهه فاده  12یههادفی با  های کام  ربلوک

ردیغ   یههک  رقهم  ههر  از  بهلهوک  ههر  در  گهردیههد. 

ها پنج م ر و فاصههل  بین کاشهه   شههد. بول ردیغ

آنها نیم م ر در نظر گرف   شهد. در مجموش در هر  

خ  کاشه   شهد. اسه فاده از رکرار زیاد   30بلوک  

ب  منظور فراهم سههازی به ر رالقی ریههادفی ارقام  

در سهال دوم کشهت با  با یکدی ر صهور  گرفت.

ای رنه  شهههد  رسهههیهد  بهیور که  بعهد از قهوه

هها رشهههخید داده شهههد، بهیور هر رقم به    ال 

آوری گردید. از بیور هر  صهور  جداگان  جم 

رهوزیهن  مسههههاوی  مهقههدار  بهه   رهکهرار  ههر  از   رقهم 

روده بهیری    30و مخلو  گردیهد و در نههایهت   

 خانواده نارنی بدست آمد. 30م علق ب  

دقیق رراکم در مزرعه ، اب هدا  جههت رعهایهت  

های نارنی در گلخان  کشهههت گردید  بیر خانواده

 15هها در سهههن یهک مهاه ی که  حهدود و گیهاهچه 

برگ کام  داشه ند،  5م ر اررفاش و حداق   سهان ی
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به  مزرعه  من قه  شهههدنهد. برح آزمهایشهههی مورد  

بلوک هههای کههامه   اسههه فههاده در مزرعهه ، برح 

عملکرد  ریهههادفی با سههه  رکرار بود و صهههفا   

علوف  رر عملکرد، علوف  خشهک، نسه ت برگ ب   

گیری شهد و همچنین فرم سهاق ، اررفاش بور  اندازه

ها  ها و جهت چرخش  ال  بور ، شههک  برگچ 

 برداری شد.یادداشت

ههای بررر و واری ه   در پروژه ارزیهابی اکوریهر

سهن  یک یونج  جمعیت اصهالح شهده  ب  همراه ده  

بررر و یهک رقم بومی رایج محلی به   اکوریهر 

گیری  مد  سههه  سهههال در منطق  ملکا  با اندازه

صهفا  مخ لغ مورد ارزیابی قرار گرف   و ن ایج 

 رجزی  واریانس شدند. 

وژه  همچنین جمعیهت اصهههالح شههههده در پر

رط یقی مقهایسهههه  ارقهام بررر یونجه  بها   -رحقییقی

به  همراه سههههایر ژنوریهر ههای  شههههاههد محلی 

یونجه  و همچنین یک رقم بومی رایج   امیهدبخش

ا هدین( به  عنوا   محلی )رقم یونجه  محلی عین

آباد( در مزرع   ا دین )بسه ا شهاهد در منطق  عین

زارش محلی و مطهابق عر  رایج زارعین محلی  

یابی قرار گرفت. ارقام مورد بررسهی در  مورد ارز

های کام  ریادفی با س  رکرار  قا   برح بلوک

های حاصه  ب  صهور  مرک  کشهت شهدند. داده

و سهههاینه  مورد رجزیه  واریهانس قرار گرف نهد. در  

سهههال دوم آزمایش، میزا  خسهههار  و مقاومت 

ارقهام نسههه هت به  آفهت سهههرخربومی روسههه  

میزا  مقامت م خیهیهین گیاهپزشهکی ارزیابی و 

ارقام از یک را پنج نمره دهی شهههد، بدین ررری  

ررین رقم و بها بیشههه رین میزا  که  به  حسهههها 

ررین رقم و بها خسههههار  نمره یهک و به  مقهاوم

کم رین میزا  خسهههار ، نمره پنج رعلق گرفهت. 

ههای حهاصههه  از ارزیابی  به  د یه  کیفی بود  داده

مقهاومهت ارقهام به  سهههرخربومی به  صهههور   یر 

 ام ریک رجزی  شدند.پار

 

 نتایج و بحث

گیری  ن هایج رجزیه  واریهانس صهههفها  انهدازه

شهههده در پروژه رحقیقهاری رعیین قهابلیهت ررکیه   

اکهورهیههر عهمهومهی  مهنهطهقهه   پههییهری  یهونهجهه   هههای 

کرا  حهاکی از  آذربهایجها  از بریق آزمو  پلی

ههای نهارنی از نظر دار خهانوادهوجود رفهاو  معنی

خشهک، اررفاش و نسه ت وز   عملکرد علوف  رر و 

برگ ب  وز  سهههاق  در حا ت رر و خشهههک بود 

 (.1)جدول 

 خانواده نارنی   30گیری شده در خالص  رجزی  واریانس صفا  کمی اندازه  -1جدول 
 

 مناب  رغییر 

درج  
 آزادی 

 میان ین مربعا  
عملکرد علوف  

 رر 
عملکرد علوف  

وز  رر برگ/ وز  رر   اررفاش  خشک
 ساق 

وز  خشک برگ/ وز   
 خشک ساق 

 ns00004/0 ns00004/0 3/328** 0/97** 1/398** 2 رکرار
 0007/0** 0004/0**  9/67** 5/16** 16/66** 29 خانواده نارنی

 ns8/3 ns1/1 **5/280  **01/0 **007/0 2 سال
 ns001/0 ns0002/0 9/86** 7/37** 153/ ** 4 سال × رکرار

 00002/0** 001/0**  3/7** 5/1** 7/5** 58 خانواده نارنی ×سال

n.s،**  دار در سطح اح مال یک درصد.دار و معنی.  یر معنی 
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خیهوصهیا  زراعی و مورفو وژیکی جمعیت 

کرا  در  یونجه  در آزمو  پلیاصهههالح شهههده  

اسهههت. در این آزمهایش،  ارائه  شهههده    2جهدول  

جمعیت اصهالح شهده آذر از نظر صهفا  عملکرد  

علوف  رر، عملکرد علوف  خشهک و اررفاش بور  ب   

ههکه ههار،    22647رهررهیهه    در    11241کهیهلهوگهرم 

سهههان ی م ر بود که    2/77کیلوگرم در هک هار و  

و  7/24، 8/24ررری  پالسههم پای  ب نسهه ت ب  ژرم

نسه ت برگ   بررری نشها  داد. مقادیر  درصهد 7/5

ب  ساق  در حا ت رر و خشک در جمعیت اصالح  

پالسههم پای   شههده بیشهه ر از مقادیر مربو  در ژرم

داری نهداشهههت. فرم بوره ، معنیبود و ی اخ ال  

هها در  هها و جههت چرخش  ال شهههکه  برگچه 

پالسهههم پای  بود رقم اصهههالح شهههده مشهههاب  ژرم

 (.2)جدول 

در منطقه  ملکها  هم جمعیهت اصهههالح شهههده  

یونج  نسه ت ب  رقم شهاهد و سهایر ارقام بررر بود. 

جمعیت اصهالح شهده نسه ت ب  رقم شهاهد محلی  

رر )رقم   عملکرد  نظر  از  ملهکهها (  محهلهی  یونجهه  

 (.3)جدول  درصد بررری نشا  داد 40حدود 

 

یونج  در پروژه رحقیقاری رعیین خیوصیا  زراعی و مورفو وژیکی جمعیت اصالح شده   -2جدول 

کرا  جهت  های یونج  منطق  آذربایجا  از بریق آزمو  پلی قابلیت ررکی  پییری عمومی اکوریر

 رعیین ارزش زراعی 
 

 اکوریر  29میان ین   رقم آذر ویژگی یا صفت

 18146 22647 عملکرد علوف  رر )کیلوگرم در هک ار(

 9011 11241 هک ار(عملکرد علوف  خشک )کیلوگرم در 

 0/73 2/77 م ر(اررفاش بور  )سان ی

 0/ 486 0/ 495 نس ت برگ ب  ساق  )رر(

 0/ 422 0/ 432 نس ت برگ ب  ساق  )خشک(

 6 6 نمره فرم بور 

 قل  وارون   قل  وارون   هاشک  برگچ 

 چر گرد چر گرد هاجهت چرخش  ال 

 

 رر و اررفاش ارقام مورد بررسی در ایس  اه ملکا علوف  مقایس  میان ین صفا  عملکرد   -3جدول
 

 رقم

 میان ین 

 م ر(اررفاش ) سان ی عملکرد علوف  رر )کیلوگرم/هک ار( 

 a33660 a8/55 رقم آذر

 b21267 b6/35 یونج  محلی ملکا رقم  

 دار در سطج اح مال یک درصد است. دهنده وجود اخ ال  معنیحرو   یر مش رک نشا 

 
ن ایج حاصه  از ارزیابی جمعیت اصهالح شهده  

یونجه  و  ههای امیهدبخشبه  همراه سهههایر ژنوریهر

همچنین یهک رقم بومی رایج محلی )رقم یونجه   

ا هدین( به  عنوا  شههههاههد در منطقه  محلی عین
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آباد در مزرع  زارش محلی نشا  بس ا   -ا دینعین

داد ک  عملکرد علوف  رر و خشههک این جمعیت 

کیلوگرم  12308و  24810ررری  اصهالح شهده ب 

ررریه  در هر هک هار و عملکرد رقم شههههاههد به 

و   91001و    20430 بهود  ههکه ههار  در  کهیهلهوگهرم 

از نظر عملکرد علوفه  رر و  این ژنوریهر  بررری 

 22خشههک نسهه ت ب  عملکرد رقم شههاهد حدود 

شهد. میان ین عملکرد علوف  خشهک این    درصهد

هک ههار حههدود   هر  در  کیلوگرم   2289ژنوریههر 

بیشه ر از میان ین عملکرد یونج  رقم شهاهد )رقم  

. با در  (4ا دین( اسهههت )جدول  یونج  محلی عین

ریهال برای هر    50000نظر گرف ن حهداقه  قیمهت  

کیلو یونجه  خشههههک، زارعینی که  از این بهیر  

 90اسههه فهاده نمهاینهد، افزایش درآمهدی بیش از  

میلیو  ریال نسهه ت ب  کشههت رقم شههاهد در هر  

هک ار خواهند داشههت. احراز بررری این جمعیت 

ههای م عهدد منجر به  اصهههالح شهههده در بررسهههی

م هیاری آ  بها نهام آذر به  عنوا   آزادسهههازی و نها

یهک رقم زراعی جهدیهد یونجه  در کمی ه  معرفی  

 گردید. این جمعیت اصههالح   1398رقم در سههال 

شهههده جزو ارقهام دارای خواب پهاییزه )بها رکود  

شهههود. ارقهام دارای خواب  بنهدی میرشهههد( ب قه 

پاییزه در پاییز سهرعت رشهد بسهیار کمی دارند و 

(. سطح 1هسه ند )شک   در زمسه ا  مقاوم ب  سهرما

زیر کشهت یونج  ب  صهور  کشهت آبی در اسه ا  

هزار هک ار اسههت.   70شههرقی بیش از  آذربایجا 

در صهههورری ک  این جمعیت اصهههالح شهههده در  

مزارش آبی اسهه ا  کشههت شههود، منجر ب  افزایش  

هزار رن خواهد شهههد. با روج     160رو ید بیش از  

از   بهیهش  در  ایهنهکهه   از    500بهه   ههکه ههار  ههزار 

های سهردسهیری  های کشهور اکوریرکاریونج ی

شههود، بنابراین، این جمعیت اصههالح  کشههت می

رواند در شههرای  اقلیمی مشههاب  نیز مورد  شههده می

 اس فاده قرار گیرد.

 

 های ترویجیتوصیه

سههها   اسهههت و از زما   یونجه  یک گیهاه چنهد

در زمین  کاشههت ب  بور معمول حدود پنج سههال 

زراعی مسهه قر اسههت. در صههورری ک  رقم یونج   

براسههها  اصهههول علمی و به  بور دقیق ان خهاب 

شهههود، از یکسهههو میزا  رو یهد و کیفیهت علوفه   

  رو یهدی در واحهد سهههطح افزایش خواههد یهافهت و

 ا دین خالص  خیوصیا  جمعیت اصالح شده آذر در مقایس  با رقم یونج  محلی عین -4جدول
 

 ا دین رقم یونج  محلی عین رقم آذر صفتویژگی یا 

 20430 24810 عملکرد علوف  رر )کیلوگرم در هک ار(

 10019 12317 عملکرد علوف  خشک )کیلوگرم در هک ار(

 1/79 9/79 اررفاش بور  )سان ی م ر(

 3/3 0/4 مقاومت ب  سرخربومی+

 8/23 1/20 (CP)درصد پرورئین خام  

 0/36 9/26 (DMD)درصد قابلیت هیم ماده خشک 

 4/18 6/13 (ADF)درصد دیواره سلو ی بدو  همی سلو ز  

 6/56 7/46 (NDF)درصد دیواره سلو ی  

 .ررین رقم و با کم رین میزا  خسار ، نمره پنج رعلق گرف   استررین رقم و با بیش رین میزا  خسار ، نمره یک و ب  مقاوم+: ب  حسا 
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 شرقیریویری از مزرع  یونج  جمعیت اصالح شده آذر در منطق  ملکا  اس ا  آذربایجا  -1شک  

 

های مدیریت زراعی همانند از سههوی دی ر هزین 

هها و آفها  عمومهاً کهاهش خواههد  کن رل بیمهاری

ناسههازگار  یافت. یونج  گیاهی دگرگشههن و خود

  ههایین رو رعهداد زیهادی از اکوریهراسهههت و از ا

اند. در صههورری ک  آ  ب  همین د ی  رو ید شههده

برای کاشت، رقم یا اکوریر مناس  برای شرای   

منطق  مورد کشهت ان خاب نشهود عملکرد از حد  

 مطلوب کم ر خواهد بود.

زراعت و کشهت و کار جمعیت اصهالح شهده   

آذر هیچ رفاوری با سههایر ارقام یونج  ندارد. یکی  

از اقداما  او ی  و بسههیار مهم در زراعت یونج ،  

رعیین محلی منهاسههه  برای کشهههت آ  اسهههت.  

رواند عملکرد و سهههایر مزایای  شهههرای  مح  می

یهک رقم یونجه  را رحهت رهاقیر قرار داده و ح ی 

ر ان خهاب محه  منهاسههه  برای  محهدود نمهایهد. د

کاشهههت یونج  باید از وجود من   آب کافی و با 

کیفیت ابمینا  حاصهه  نمود، چو  در صههور   

ههای  کم ود آب اعمهال منهاسههه  سهههایر مهدیریهت 

 زراعی نیز موقر واق  نخواهد شد.

یونج  گیاهی خود مسهههموم )اروروکسهههیک( 

اسهت. ب  این معنا ک  یونج  ررکی ا  آ لوپاریکی 

کند ک  در صههور  کاشههت ررشههح می  از خود

زنی، رشهههد و مجهدد یونجه  در آ  مزرعه ، جوانه 

عملکرد آ  را بها آسهههیه  جهدی مواجه  خواههد  

مهی را  یهونهجهه   از  کهرد.  بهیهغ وسهههعهی  در  رهوا  

 ههای خهاک بها موفقیهت رو یهد کرد، و ی بهافهت

 یهک مزرعه  منهاسهههه  برای کهاشههههت یونجه  

بههافههت  ومی بهها  یهها -بههایههد دارای خههاکی   شهههنی 

رسههی با زهکشههی مناسهه ، عمقی بیش از  - ومی

مهه ههر،   حههدود    pHیههک    ECو    7رهها    3/6در 

از   سههههان ی  2کم ر  بر  بههاشههههد. میلی مو    م ر 

حههد بهه   بههایههد  رهها خههاک  بههاشههههد  عمیق   کههافی 

نهیههاز  مهورد  حههد  در  را  نه ههههداری آب   ظهرفهیههت 

عهمهلهیهها  آمههاده مهزرعهه   فهراههم آورد.   سههههازی 
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 ورزی  برای کهاشهههت، شهههامه  دو مرحله  خهاک

ورزی قهانویه  اسههههت. یونجه  را  خهاک  او یه  و

روا  در بهار و یا اواخر رابسهه ا  کشههت نمود. می

در ا ل  منابق کشهور ما، کشهت بهاره ب  کشهت 

شهههود. جمعیهت اواخر رهابسههه ها  ررجیح داده می

 اصهههالح شهههده آذر برای منهابق سهههرد و مع دل 

 سههرد اصههالح شههده اسههت و کشههت بهاره آ  

 شود.روصی  می

 

 سپاسگزاری

از زحمها  ارزنده آقای مهنهد  محمدرضههها 

و  رهحهقهیهقهها   مهرکهز  مهحه هرم  مهحهقهق  مهعهمههارزاده 

اسههه هها   به هیهعهی  مهنههابه   و  آمهوزش کشههههاورزی 

همکههاری و  شهههرقی  ارزنههده  آذربههایجهها    هههای 

آقای دک ر هرمز اسههدی محقق مح رم موسههسهه  

 رحقیقها  اصهههالح و رهیه  نههال و بهیر، رشهههکر 

 شود.و قدردانی می
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