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چکیده

زمانیان، م. 1400. معرفی انواع شبدر، ارقام وجایگاه آنان در تولید علوفه و سیستم  های زراعی.مجله ترویجی علوفه و خوراک دام. 2 )2(: 85-90.

با توجه به اهمیت شبدر و جایگاه آن در امر تولید علوفه، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه  ای از دهه 1370، تحقیقاتی به  منظور ایجاد تنوع در 
بین گونه  های شبدر و بررسی پتانسیل تولید علوفه، شروع نمود که حاصل این فعالیت  ها معرفی ارقام جدید شبدر ایرانی ارقام پارس، شبدر قرمز 
نسیم و شبدر الکی البرز1 و سایر ارقام شبدر مثل شبدر برسیم می  باشند. نتایج مقایسه عملکرد علوفه ارقام جدید شبدر در شرایط زارعین نشان داد، 
رقم پارس با عملکرد 72/65 تن  در  هکتار علوفه تر و 11/56 تن  در  هکتار علوفه خشک، رقم البرز1 با عملکرد 35 - 30  تن علوفه تر و 5/5- 5  
تن علوفه خشک و رقم نسیم با تولید 90 - 60 تن علوفه تر و 15 - 12 تن علوفه خشک بین %12 - %10 نسبت به شاهد، برتری داشتند. این نتایج 

نشان داد که با معرفی ارقام جدید شبدر عالوه بر ایجاد تنوع، می  توان به توسعه کشت گیاهان علوفه  ای و افزایش تولید آنها در کشور، کمک کرد.

واژه های کلیدي: سیستم زراعی، شبدر، علوفه، تنوع رقم و توده بومی.
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مقدمه
امنیت غذایی، مهم ترین چالش در جوامع بشــری و کشورهاي در 
حال توســعه است. از عوامل موثر در تامین امنیت غذایی، می  توان 
به تولید گوشــت و شیر اشاره نمود. مصرف جهانی گوشت و شیر 
)به  عنوان دو فرآورده پروتئینی اصلی( تا سال 2030 در کشورهای 
در حال توســعه بیش از دو برابر خواهد شــد و به تبع آن نیاز به 
تولید علوفه نیز افزایش خواهد یافت. در ایران ســالیانه بیش از 20 
میلیون  تن علوفه )یونجه، شــبدر، ذرت علوفه ای و ســایر نباتات 
علوفه ای( تولید می  شود که بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان  های بین  المللی مثل فائو، نیاز به علوفه در سال های آتی به 
 علت پیامدهای تغییر اقلیم و بحران آب، بیشتر خواهد شد. شبدرها 
از خانــواده لگومها و از گیاهان علوفه اي پاییزه هســتند که بعد از 
یونجه با حدود 70 هزار هکتار، بیشــترین ســطح زیر کشت گیاه 
علوفه  ای لگوم را در کشــور به  خود اختصاص می دهند و به  علت 
داشتن ارقام جدید و توده  های بومی متنوع، سازگار و پُرمحصول و 
امکان استفاده و بهره  وری از بارندگی های پاییزه )آب سبز(، مي تواند 
جایگاه ویژه اي در تامین علوفه در کشور داشته باشد )1(. با توجه به 
اهمیت شبدر و جایگاه آن در امر تولید علوفه، از دهه 1370 بخش 
تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه  ای، تحقیقاتی به  منظورایجاد تنوع در 
بین گونه های شبدر و بررسی پتانسیل تولید علوفه، مطالعاتی شروع 
نمود که حاصل آن، معرفی ارقام جدید شــبدر ایرانی پارس، شبدر 

قرمز نسیم و شبدر الکی البرز1 می باشد.
 Trifolium     resupinatum    L . با نام علمی   )Persian clover(شبدر ایرانی
گیاهی خودگشــن، یک ساله، پاییزه و بومی ایران است که در سایر 
نقاط جهان نیز به نام شــبدر ایرانی شــهرت دارد )1 و 10(. شبدر 
الکي یا کریمسون گیاهي یک  ساله، دگرگشن و داراي فرم ایستاده 
اســت که بیشــترین رشــدش در اوایل بهار مي باشــد. نام علمي 
آن Trifolium incarnatum  و از خانواده لگومینوز و بومي جنوب 
غربي آســیاي صغیر تا نواحي اروپا است و هم  اکنون به  عنوان کود 
ســبز و یک گیاه علوفه  اي در فرانسه،  اســپانیا، مجارستان،  ایتالیا، 
جنوب انگلســتان، امریکا  و اروپا  مطرح است ) 6 و 11 (. شبدر 
قرمز ).Trifolium  pratense L( یکي از مهم  ترین گیاهان علوفه  اي 
خانواده لگومینوز است. منشاء آن جنوب شرقي اروپا و آسیاي صغیر 
است )11(. شبدر قرمز به دلیل  عملکرد علوفه باال  ، سازگاري وسیع 
با شــرایط اقلیمي و خاکي و قابلیت هضم مناسب علوفه، نسبت به 
سایر گونه هاي شبدر برتري دارد. از مقایسه عملکرد کمی و کیفی 
لگوم های علوفه ای گزارش گردید که شبدر ایرانی بیشترین عملکرد 

کیفی را دارد )3(. 

   با گزینش ژنوتیپ اي برروي یک ژنوتیپ محلي شــبدر در هند، 
یک ژنوتیپ جدید شــبدر ایراني بنام Sh- 69  تولید شد که  داراي 
دوره رشد طوالني و افزایش عملکرد حدود 40/2  درصدي نسبت 
به ژنوتیپ محلي باشــد )8(. از مقایســه دو  ژنوتیپ شبدر ایراني 
بنام k35948 و k35951 با ژنوتیپ Aznikhi،  مشــاهده شد که دو 
ژنوتیپ مربوطه نســبت به ژنوتیپ فوق از نظر عملکرد علوفه سبز 
247-40 درصد و از نظر عملکرد ماده خشــک 278-147 درصد 
افزایش داشــته  اند )4(. از مقایسه خصوصیات مورفولوژیک شش 
رقم شــبدر قرمز در زمین هاي پست و نقاط مرتفع کشور کرواسی 
گزارش شــد که رقم ندا )Nada( از نظر عملکرد علوفه تر %36 و 
از نظر عملکرد علوفه خشک %26 برتری دارد )5(. از مقایسه ارقام 
شبدر قرمز در امریکا مشخص شد که از نظر عملکرد علوفه خشک 
بیــن ارقام تفاوت وجود دارد به  طوری  که رقم کن لند با 9/31 تن 
بیشــترین و رقم آلتاسوید با 5/89 تن  در  هکتار کمترین عملکرد را 
دارا بودند. مقایسه ارقام شبدر قرمز در امریکا نشان داد که عملکرد 
سالیانه علوفه خشک  ارقام شبدر قرمز 12 -10 تن  در  هکتار است 
)7(. دیکســي )Dixie( اولین رقم معرفی  شده شبدر الکی در سال 
1946 در امریکا اســت که به  علت ســازگاری و تولید بذر باال، به 
 عنوان رقم برتر در امریکا و اروپا معرفی شــد )9(. از ارقام اصالح 
  ،)Columbus( کولومبوس  ،)Tibee( شده دیگر آن مي توان به تي بي 
 آیوبــورن )Auburrn(، چیــف )Chief(، تــاالدگا )Talladega(  و 
کنتاکي )Kentuke( اشاره نمود. هدف از تهیه این مقاله، معرفی ارقام 
جدید شبدر با پتانسیل باالی تولید علوفه به کشاورزان، جهت کشت 

در مناطق مختلف کشور است.

 مواد و روش  ها
رقم شــبدر ایرانــی پارس، طی یــک دوره اصالحی13 ســاله از 
بین 22 توده بومی شــبدر ایرانی کشــور، انتخاب و معرفی شــد. 
اصالح شــبدر الکی رقم البرز1 و شــبدر قرمز رقم نسیم، از طریق 
انتخاب توده  ای)Mass selection( در بین ژرم  پالســم های ارسالی 
از فائو، از ســال 1374 شروع شده و طی یک دوره 11 ساله معرفی 
شدند. از مهم  ترین اهداف اصالحی ارقام شبدر می  توان به باالبودن 
عملکــرد کمی و کیفــی علوفه، متحمل بودن به ســرما و بیماری 

و بهره  وری بیشتر از بارندگی  های پاییزه اشاره نمود.   

نتایج و بحث
رقــم جدید شــبدر ایرانی پــارس، طی یک برنامــه اصالحی 13 
 T-test ســاله تولید و معرفی شده اســت. نتایج حاصل از آزمون
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نشــان داد )جــدول1( که در منطقــه بروجرد بین رقــم پارس و 
توده بومــی بروجرد، از نظر عملکرد علوفه تر و خشــک تفاوت 
معنی  دار در ســطح احتمال %5 وجــود دارد. از نظر آلودگی به دو 
بیماری مهم منطقه یعنی لکه  سیاه )Cymadothea trifolli( و زنگ 
)Uromyces trifolii-repens(، رقــم پارس بدون آلودگی بود؛ این 
در  حالی  است که رقم شاهد توده بومی بروجرد، دارای50%-25% 
آلودگی بود. امکان برداشــت مکانیزه به  دلیل فرم ایستاده و ارتفاع 
برتر نســبت به توده بومی هراتی )شاهد( و تحمل به بیماری  های 
زنگ و لکه  سیاه، از مزایای رقم پارس است. رقم پارس در شرایط 
زارعین با داشــتن عملکرد 72/65 تن  در  هکتار علوفه تر و 11/56 
تن  در  هکتار علوفه خشک به  ترتیب با %10/60 و %12/20 نسبت 

به توده های بومی) شاهد( برتری نشان داد. به عبارتی با کاشت رقم 
پارس، افزایش عملکردی حدود 7000 کیلوگرم  در  هکتار علوفه تر 
و 1030 کیلوگرم  در  هکتار علوفه خشک، بدست خواهد آمد. رقم 
پارس به  دلیل تحمل ســرما، برای مناطق سرد و معتدل کشور مثل 
استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، مرکزی، 
چهار محال و بختیاری، مرکزی و لرستان، توصیه می  شود. پارس یک 
رقم پاییزه است که کشــت آن در پاییز صورت می گیرد و قادر به 
استفاده بهینه از بارندگی  های پاییزه دارد. همچنین به  علت سرعت 
رشد باال، قادر به استفاده بهینه از بارندگی های بهاره می  باشد. پارس، 
یک رقم متوسط  رس می  باشد و در یک فصل زراعی، تعداد آبیاری 

کمتری الزم دارد.

جدول1:  نتایج مقایسه عملکرد علوفه تر وخشک رقم پارس نسبت به شاهد در منطقه بروجرد )1394-95(

عملکرد علوفه تر رقم
)تن  در  هکتار(

اختالف عملکرد 
علوفه تر نسبت به 

توده محلی
)تن  در  هکتار(

درصد اختالف 
عملکرد علوفه تر 
نسبت به توده محلی

عملکرد علوفه خشک 
)تن  در  هکتار(

اختالف عملکرد 
علوفه خشک 
نسبت به توده 

محلی

درصد اختالف 
عملکرد علوفه 
خشک نسبت به 

توده محلی

72/656/9410/6011/561/2612/20رقم پارس

توده بومی 
--10/30--65/71)شاهد(

نتایج طــرح - ترویجی )جدول2( نشــان داد که رقــم البرز1 از 
پتانسیل تولید علوفه خوبی برخوردار است ، بطوری  که در مازندران 
35/34 تــن علوفه تــر و 5/65 تن  در  هکتار علوفه خشــک، در 
شــهرکرد 17 تن علوفــه تر و 8 /4 تن  در  هکتار علوفه خشــک، 
در گلپایــگان عملکرد 16 تن علوفه تر و 4 تــن  در  هکتار علوفه 
خشک تولید نمود، این در  حالی  است که ارقام رایج و شاهد شبدر 
)ایرانی و برسیم( در این مناطق، عملکرد  هایی کمتر از عملکرد رقم 
الکی داشــتند. رقم البرز 1 مناسب برای کشت دوم و سوم تابستانه 
در نظام هــای زراعی، متحمل به بیماری وآفات و جایگزین مطمئن 

برای شبدر برسیم در تناوب با برنج است. 
   رقم البرز1 برای کشت در استان های شمالی مثل مازندران، گیالن 
و گلستان، دشت مغان و شمال خوزستان و برای مناطق معتدل مثل 

اســتان البرز، اصفهان مرکزی و لرستان، توصیه می  شود. رقم البرز1 
جزو ارقام زودرس و تک  چین اســت که در سیستم  های زراعی که 
در آنها کشت های تابستانه با تاخیر برداشت می شوند  ، می توان در 
اواخر تابســتان و اوایل مهر بعد از  برداشت کشت تابستانه،کاشت 
و در ماههای اســفند و فروردین با حداقل آبیاری ســبز، زمانی که 
هیچ علوفه تازه  ای در دســترس نیســت، آن را برداشت نمود و در 
اختیار دامدران قرار داد و بعد از آن در اولین فرصت، زمین زراعی 
را آزاد نمود و در اختیار کشــت بهاره قرار داد. با کشــت این رقم، 
می توان از بارندگی های پاییزه و بهاره نهایت اســتفاده را نمود و با 
کشت آن، عالوه بر بهره برداری بیشتر از زمین و حاصلخیزی خاک، 
از فرســایش آن جلوگیری نمود. این رقم مناسب کشت در سیستم 

زراعی کشت دوگانه، سه گانه و مخلوط می  باشد.  
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جدول 2:  میانگین عملکرد علوفه شبدر الکی رقم البرز1 با ارقام شاهد

عملکرد علوفه خشک )تن در هکتار(عملکرد علوفه تر)تن در هکتار(     ارقام

35/345/65شبدر الکی البرز1 )در منطقه مازندران(

24/303/33 شبدر  برسیم )شاهد در منطقه مازندران(

27/363/65شبدر ایرانی )شاهد در منطقه مازندران(

164شبدر الکی البرز1 )در منطقه گلپایگان(

174/80شبدر الکی البرز1 )در منطقه شهرکرد(

16/733/54شبدر ایرانی )شاهد در منطقه شهرکرد(

نتایج طرح های تحقیقاتی نشــان داد که رقم نســیم، قادر به تولید 
90 – 60 تن علوفه تر و 15 - 12 تن علوفه خشک و 500 - 300 
کیلوگرم بذر در هکتار، در شــرایط تحقیقاتی اســت. نتایج مزرعه 
نمایشی- ترویجی، حاکی از امید  بخش بودن عملکرد تولیدی علوفه 
گونه جدید شــبدر قرمز است؛ به  طوری  که درکرج 60/1 و 12 تن 
 در  هکتار به  ترتیب علوفه تر و خشــک تولید نموده است.  این در 
حالی است که ارقام رایج و شاهد شبدر ) ایرانی و برسیم (، در این 
مناطــق به  ترتیب دارای عملکرد  علوفــه تر 55 و 50 تن و علوفه 
خشک  7 – 6/5 و 8/5 – 8 تن  در  هکتار دارا بودند ) جدول 3 (. 
رقم نسیم  از نظر دوره رسیدگی جزو شبدر های چند  ساله دیررس 

و چند چین ) 5 – 4 چین ( اســت که عالوه بر توانایی تولید علوفه 
در تمام فصل زراعی، مناسب تناوب های کوتاه  مدت است. از نظر 
تنش های زنده و غیر زنده، متحمل بیماری سفیدک سطحی و سایر 
بیماری های قارچی، آفت سرخرطومی برگ و سرما است. مناسب 
کشــت در اســتان های ســرد و معتدل مثل همدان، چهار محال و 
بختیاری، لرســتان، مرکزی، آذر بایجان های شرقی و غربی و زنجان 
است. به  علت چند ساله بودن، مناسب کشت در سیستم های زراعی 
کشت مخلوط با یونجه می باشد. در هر فصل زراعی قادر به 5 - 3 
چین علوفه است. برای مبارزه با سرخرطومی یونجه، کشت همراه 

با یونجه، توصیه می شود. 

جدول3: میانگین عملکرد علوفه نسیم با ارقام شاهد

عملکرد علوفه تر     ارقام
)تن در هکتار(

عملکرد علوفه خشک
 )تن در هکتار(

60/112شبدر قرمز رقم نسیم)در منطقه کرج  (

508/5 شبدر  برسیم )شاهد در منطقه کرج (

557شبدر ایرانی )شاهد در منطقه کرج (

51/0810/13شاهد )مبانگین در کل کشور(

59/6012/01شبدر قرمز رقم نسیم )مبانگین در کل کشور(
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توصیه ترویجی
ارقام جدید شــبدر پارس)البرز1 و نسیم( که در طی سال های اخیر 
معرفی شــدند، نسبت به ارقام بومی، عملکرد کمی و کیفی باالتری 
دارند و برای کلیه مناطق معتدل و ســرد کشــور به  صورت کشت 
پاییزه توصیه می  شــوند. شــبدر ایرانی رقم پارس، جزو شبدرهای 
متوسط  َرس است که در سال سه  بار چین  برداری دارد و متحمل به 
سرما و بیماری است. مناسب کاشت در مناطق سرد و معتدل کشور 
مثل اســتان های: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، 
مرکزی، کردستان، اصفهان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و البرز 
است )شکل1(. شبدر الکی رقم البرز 1، جزو شبدر  های زودَرس و 
تک چین است. این رقم جایگزین مناسب شبدر برسیم در تناوب با 
برنج در استان  های شمالی می باشد. مناسب کشت مخلوط با جو و 

تریتیکاله است؛ به  علت زودَرس  بودن، مناسب تولید علوفه در بهار، 
زمانی که دامداران با کمبود علوفه مواجه هســتند، می  باشد. به  طور 
 کلی سازگار با شــرایط آب و هوایي مختلف  ، تک چین، زود رس،  
مناســب تولید علوفه در اول فصل وکشــت در تناوب  با  برنج ، 
متحمل به بیماری، آفات، ســرما و کم  آبي، مناطق مناسب کشت در 
استان های شــمالی و غرب کشور است )شکل1(. شبدر قرمز رقم 
نســیم، سازگار با شرایط آب و هوایي ســرد و معتدل، چند  ساله ، 
چند  چین، دیر َرس، مناســب تولید علوفه در تمام فصل، متحمل به 
بیماری سفیدک سطحی، آفات سرخرطومی و سرما، مناسب کشت 
در اقلیم سرد و معتدل مثل: کردستان، چهارمحال بختیاری، همدان 

و استان مرکزی است)شکل1(.

شکل1- شبدر ایرانی رقم پارس) سمت چپ(، شبدر الکی رقم البرز1 )وسط( و شبدر قرمز رقم نسیم )سمت راست(
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