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 28/9/1385 : تاريخ پذيرش 13/14/1385 :تاريخ دريافت   

 چكيده 

جاي آيش در ديمزارها ضمن افزايش توليد علوفه، موجب حفظ آب و خاك، بهبود وضعيت   بههاي يكساله استفاده از يونجه
 مناطق مستعد بويژه كشور، كيلوژيتر در مناطق مختلف اكو انجام تحقيقات گستردهگردد، لذا  وري پايدار از زمين مي ك و بهرهخا

 اثر مقادير مختلف بذر بررسيدر همين راستا آزمايش . اي برخوردار است هاي مقاوم به سرما از اهميت ويژه پراكنش گونهو رشد
 مقادير شامل در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي، Medicago rigidula  يكساله كشت شده بر عملكرد گونه يونجه

 در 72 و 71 كيلوگرم بذر در هكتار درچهار تكرار در طي سالهاي زراعي 14 و 12، 10، 8، 6 سطح شامل مقادير 5 با بذرمختلف 
نتايج حاصل از .  اجرا شدميليمتر 462بارندگي ساالنهمتر از سطح دريا و متوسط 1340 با ارتفاع ايستگاه تحقيقات زاله سنندج

تجزيه واريانس صفت عملكرد علوفه خشك قابل برداشت سطوح متفاوت مقدار بذر كاشت شده نشان داد كه در هر دو سال 
يدي ترتيب تول.  عملكرد علوفه سطوح مختلف بذري وجود نداشت مياناختالف معني داري از لحاظ آماري، زراعي مورد بررسي

 6( به گونه اي كه سطح اول ،عملكرد علوفه خشك سطوح مختلف بذري در هر دو سال زراعي مورد بررسي يكسان بود
)  كيلوگرم بذر در هكتار14(و سطح پنجم )  كيلوگرم در هكتار560متوسط (در هر دو سال كمترين ) كيلوگرم بذر در هكتار

 كشت شده رميزان عملكرد علوفه به ازاي افزايش مقدار بذ .داشتند را )كتاره كيلوگرم در 963متوسط ( بيشترين عملكرد علوفه 
 كيلوگرم بذر در هكتار در 14 اعمال ،  شدن اختالف عملكرد علوفه بين سطوح مختلف بذردار معنينشان داد كه با وجود غير 
 ميزان افزايش بذر و مقدار علوفه توليد مياني  عملكرد علوفه اي كه ايجاد نموده و موازنه اقتصادتغييرآزمايش با توجه به ميزان 

  . برخوردار استاولويت بيشتري از گيري از حداكثر توان توليدي زمين نسبت به سطوح ديگر شده اضافي و بهره

 

   ، سنندج يونجه يكساله، مقاديربذر، عملكرد علوفه:هاي كليدي واژه

 

 مقدمه 
 بخش دربا توجه به اهميت روزافزون توليد علوفه 

هاي اراضي فارياب براي توليد  كشاورزي و محدوديت
استفاده از زمين درسالهاي آيش يكي از نيازهاي ، علوفه

توجه به سطح آيش ساالنه با  .باشد  مياساسي نسل حاضر
سال علوفه  هرتوان در  مي،ديمزارهاي مناطق مرتفع در

  ميليون واحد دامي را تأمين نمود20 تا 14مورد نياز 
  ميالدي1950از سال  .)1364 ،عراقي و حسينيتي فضيل(

ديمزارهاي استراليا  سطح وسيعي از  يكساله درهاي لگوم
 .)1364اشلي برون، دنظري (اند  مورد استفاده قرارگرفته

سيستم  بقوالت يكساله كه پس از جنگ جهاني دوم در
 محصول غالت آن كشور ،اند كشت ديم استراليا وارد شده

افزايش  برابر 4 توليدات دامي را را دو برابر و
كشت توام يونجه  (Pukrige and French, 1983).دادند

 سيستمي است كه در آن )(Ley farmingيكساله و غالت 
گياهان زراعي و چراگاهي در يك مزرعه جايگزين 
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ها با ايجاد   اين لگوم).Doolette,1997( شوند همديگر مي
ترل فرسايش تاثير پوشش گياهي بر روي سطح زمين در كن

جدي دارند و همچنين با تثبيت نيتروژن در خاك، 
 .)(Oram,1990 بخشند حاصلخيزي خاك را بهبود مي

هاي يكساله در  سازگاري و تعيين عملكرد يونجه تحقيقات
  در سالهايب و هواي مختلفآنقاط مختلف كشور با 

اعالم ) 1373(پور   و ملكسندگل.  شده است انجامگذشته
هاي يكساله   كه نواحي مستعد توسعه كشت يونجهكردند

گي  در ايران بيشتر در نقاطي پراكنده است كه ميزان بارند
متر  1000تفاع انها كمتر از  ميليمتر و ار250ساالنه بيش از 

پنج گونه ) 1380( اديشو  اكبرزاده و.از سظح دريا است
رد لو اروميه مو يونجه يكساله را در ايستگاه تحقيقات حيدر

  هاي آزمايش قرار داده و نتيجه گرفتند كه گونه

M.rigidula, M.radiataبه  ه و بهاره ييز در كشت پا
 از نظر بذر از ساير نيزترتيب از نظر توليد علوفه و 

سندگل و همكاران . هاي مورد بررسي برتر هستند گونه
هاي يكساله  نجهيو در زمينه سازگاري هايي بررسي) 1385(

 اين نتيجه رسيدند كه  بهلستان انجام دادند و در استان گ
 كيلوگرم بذر به مراتب توليد 20تا 15مصرف به ميزان 

.  كيلوگرم در هكتار داشته است10بيشتري از مصرف 
پنج گونه يونجه يكساله وارداتي ) 1371(شبابي
 .M.truncatula cv. jemalog ،M.scutelattta cvشامل

Robinsn M.littoralis cv. Harbingr،M.orbicularis 

 رادر استان مازندران مورد آزمايش قرار داد و M.rogosaو
 حيدري .نتيجه گرفت كه كشت بهاره موفق است

 M.truncatula  ارقامدر بارهبررسي با ) 1367 (آباد شريف 

cv. jemalog ، M.scutelattta cv. Robinsn M.littoralis 

cv. Harbingr ،نتيجه رسيد كه ناي  بهر منطقه طالقاند 
شادابي و توليد بذر از  M.truncatula   آنها رقممياندر

 سندگل و يشهايزماآ  .ردار بودوبيشتري برخ
گرگان با ارتفاع  محله   عراقي  هدر ايستگا ) 1385(همكاران

 مناسبترين پاييزداد كه  دريا نشان  متر از سطح  10
) 1367(الهي  فرج يكساله است هاي  كاشت يونجه فصل

 رويشي نيمه استپي قزوين منطقههاي يكساله را در يونجه
 اين  پاييزهمورد آزمايش قرار داد و نتيجه گرفت كه كشت

 قصرياني . ناموفق استپاييزه  سرمايعلتبه ها  گونه
يكساله  هاي   توليد بذر يونجهدر موردبا بررسي ) 1379(

 .scutellata cv.كه رقم اصالح شده نتيجه رسيدبه اين

Robinson  M  كيلوگرم غالف بذر از  26/471با ميانگين
 و هاي بومي   هنگوكشت بهاره . تر است ساير ارقام بر 

غيربومي در ايستگاه تحقيقات خركه كردستان با ارتفاع 
دريا با موفقيت همراه بود و اغلب  متر از سطح  2200

 آنها ميان مستقر شدند و در خوبي بهگياهان كاشته شده 
باالترين   M.scutellata cv. Robinson اصالح شده رقم 

    .توليد بذر را داشت

 

 مواد و روشها 

 در استان  سنندجدر ايستگاه تحقيقات زالهبررسي  اين
 شرقي و  دقيقه17 درجه و 47 با طول جغرافيايي كردستان

 با ارتفاع  دقيقه شمالي17 درجه و 35عرض جغرافياي 
براساس آمار ايستگاه  . شد متر از سطح دريا اجرا1420

  بارندگيميزان متوسط ساالنه ،هواشناسي سنندج
 نزديك به نيمي از .)1جدول ( ميليمتر است4/462

 چهارم آن يكبارندگي ساالنه در فصل زمستان و حدود 
از بارندگي بهاره نيز  .)1شكل(  نمايد در بهار ريزش مي

(  ماه  درصد آن در دو ماه فروردين و ارديبهشت98حدود 
براساس آمار درازمدت  .بارد مي) درصد33 و 65به ترتيب 

و  دماي هوا مربوط به بهمن ماه  مطلقحداقلاين ايستگاه، 
 24و حداكثر مطلق برابر است  درجه سانتيگراد -31برابر 

تعداد روزهاي . باشد  ميدرجه سانتيگراد مربوط به تيرماه
 استدر سال  ز رو107 متوسط برابر با طور بهيخبندان نيز 

براساس . ماه ميباشد كه بيشترين آن مربوط به دي
مرطوب سرد   نيمهكليموگراف آمبرژه اين منطقه در اقليم

 .قرار دارد
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 براون كهايگروه خا خاك ايستگاه لومي رسي و از
خاك  pH . استBمقداري تجمع آهك در طبقه  آهكي با

 خاك . متغير است7/7 - 8/7در طبقات مختلف بين 
 – 51/0ستگاه فاقد شوري بوده و هدايت الكتريكي آن اي

 و پتاسيم قابل جذب 5/2 - 9/8 و فسفر قابل جذب 45/0
  باشد مي p.p.m 120-180نيز بين 

 طور بهتخريب يافته و پوشش گياهي طبيعي منطقه 
يكساله و نيز  ، فوربهاي  عمده شامل گراسهاي يكساله

 : عبارتند ازاست كه مهمترين آنها  اي گياهان بوته
Bromus danthoniaeو Anchusa italica و 

Astragalus glauacanthus و Echinophora platyloba 

 و Bromus strilis و Bromus tectorum و 

Heteranthelium piliferum و Euphorbia macroclada 

  .  Onobrychis sppو 

تابستان

0%

پاييز 

29%

بهار

25%

زمستان

46%

 

 

  ساله45دج براساس ميانگين  پراكنش  فصلي بارندگي ايستگاه تحقيقات سنن-1 شكل

 

 )ميليمتر(  سينوپتيك سنندج ايستگاه مورد بررسي و دراز مدت لهاي بارندگي سا–1جدول 

 جمع شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر       ماهسال

72-71 0/36 6/137 1/81 7/36 0/30 1/67 2/59 2/71 9/5 0/0 0/0 0/0 8/524 

73-72 6/61 8/204 8/43 83 9/51 8/88 1/78 1/21 8/0 0/0 0/0 2/5 1/645 

 4/462 9/0 5/0 8/0 2/2 3/37 0/74 8/79 1/61 5/65 5/56 4/58 4/25  ساله45ميانگين 

 
 طرح در قالب 1372و 1371در سالهاي  آزمايش

 سطح پنج مقادير بذر در با بلوكهاي كامل تصادفي آماري
 به عنوان در هكتار بذر كيلوگرم14، و12، 10، 8، 6شامل 

 نيمه دوم ،تاريخ كشت  .شد چهار تكرار انجام باتيمار و 
شامل تيمارهاي مختلف مهرماه هرسال انتخاب و 

 پس از آماده نمودن بستر كشت و  مختلف بذرمقدارهاي
 فسفات آمونيوم در هكتار كود كيلوگرم 50اضافه نمودن 

 سانتيمتر 20ي با فاصله رديف متر مربع2*5در كرتهاي 
 سانتيمتر و  يك معادلعمق كاشت بذر. كشت شدند

ثبت  .عمليات كشت با دست و با دقت صورت گرفت
هاي مورد نظر شامل صفت ميزان عملكرد علوفه در  داده

 كرت و خشك  پس از چيدن علوفه،هر كرت آزمايش
صورت يكنواخت براي تمام   به،نمودن آن در هواي آزاد

ا و پس از توزين علوفه خشك شده و ثبت آن به كرته
هاي حاصل بر اساس   داده.عنوان ارزش كرت منظور شد

مدل طرح مورد تجزيه واريانس قرار گرفت و براي 
 از آزمون چند دامنه ،ها  تيمار بههاي مربوط نيمقايسه ميانگ

  .اي دانكن استفاده شد
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  نتايج

  و)2جدول( در تجزيه و تحليل آزمايش نتايج
 عملكرد علوفه در سطوح مختلف مقادير  براي)2شكل(

تجزيه و تحليل   شده نشان داده شده است،تهبذر كاش
  مختلف سطوح مياننشان داد كه در هر دو سالها  داده

 آماري دار توليد علوفه خشك اختالف معنيبذري از نظر 
 عملكرد سالها و همچنين ميانحال در     با اين،وجود ندارد

اختالف تفاوت تيمارهاي بذري تا حد زيادي سطوح م
در سال اول به تناسب افزايش سطح مقدار . وجود دارد

  تيماربذر كشت شده عملكرد علوفه افزايش يافت و
، ) كيلوگرم در هكتار6(كمترين سطح بذر كشت شده 

 بيشترين مقدار بذر  تيماركمترين مقدار علوفه خشك و

 بيشترين مقدار علوفه ،) در هكتار كيلوگرم14(كشت شده 
در سال دوم تفاوت . خشك يونجه يكساله را توليد نمودند

 از تيمار دوم به بعد چندان ويژه به سطوح مختلف ميان
حال ميانگين دو سال نشان داد كه به  با اين. متمايز نبود

نسبت افزايش سطوح مختلف بذر كشت شده، عملكرد 
ن افزايش عملكرد ميزا ،).2جدول (علوفه نيز افزايش دارد 

علوفه يونجه به نسبت افزايش هر دو كيلوگرم بذر كشت 
قزايش ابتدا در اين ا.  تيمارها متفاوت بودميانشده، در

در تيمار پنجم بيشتر از بقيه بوده و علوفه بعدتيمار دوم و
   .بيشتري توليد نمود

 

   )كيلوگرم درهكتار(  عملكرد علوفه سطوح مختلف بذر كشت شده در دو سال آزمايش-2جدول  
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 . كه حروف مشابه دارند از نظر آماري تفاوت معني داري ندارندهاي هر ستون داده      *
 

 عملكرد علوفه خشك يونجه در دو سال كشت ميان
 ولي ميانگين ،نيز تفاوت معني دار آماري مشاهده نشد

عملكرد علوفه خشك در سال دوم بيشتر از سال اول 
 كل بارندگي در سال ست پيدا) 2جدول(گونه در همان.بود

 ولي جمع بارندگي ، بيشتر از سال اولدوم آزمايش
. ماههاي فصل رويش سال اول بيشتر از سال دوم بود

شايد افزايش عملكرد علوفه در سال دوم به پراكنش 
 .مناسب بارندگي در ماههاي فصل رويش مربوط باشد
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 مصرف ميزان بذربراساس توليد علوفه ميانگين دو ساله  -2 شكل

 شده
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 بحث

 ويژه به ،ت محيطي منطقه آزمايشبا وجود شرايط سخ
 و )  درجه سانتيگراد-31(حداقل دماي مطلق پايين 

  گونه،)روز107( دوره يخبندان نسبتاً طوالني
 Medicago rigidulaيها در بررسي . به خوبي مستقر شد 

  كه مشخص شد)1379(بعمل آمده توسط قصرياني
 وrigidula  Medicago يكساله ي ها يونجه

 Medicago radiata و minima Medicago و 
Medicago polymorpha و Medicago laciniata  

در نقاط  orbicularis Medicago وnoeana Medicagoو
 حال اين  با .مختلف استان كردستان پراكنش دارند

 در مناطق مختلف ها در نحوه پراكنش اين گونه ييهاتفاوت
 ل گونهبه عنوان مثا، شود  مياستان كردستان مشاهده

orbicularis Medicago در نقاط مرطوبتر واقع در غرب 
كه گونه   درحالي،شود  مياستان و خاكهاي حاصلخيز يافت

Medicago radiata  1400در مناطق كوهستاني از ارتفاع 
همچنين  .گسترش دارد  متري از سطح دريا1700متري تا 

 در مناطق خشكتر گسترش Medicago rigidula گونه
 وسيعتري داشته و خاكهاي متفاوت را نيز تحمل

 مشترك است اين ها  آنچه كه در همه اين گونهاما.نمايد مي
ترين نقطه استان يعني   آنها از پايين رويشگاه است كه

 متري از 700از ارتفاع  رودخانه سيروان ضهخروجي حو
 متري از 1700 و حداكثر تا ارتفاع  شدهسطح دريا شروع

دامنه كوههاي گردنه ماموخ واقع در جاده (سطح دريا 
 1800 بنابراين از ارتفاع . پراكنده است) سقز–سنندج 

متري به باال كه بخش زيادي از ديمزارهاي گندم و جو 
 اين ،دليل وجود سرما و يخبندان ه ب،استان وجود دارند

ر  هانسون د.دني شو نمصورت طبيعي مشاهده ه بها گونه
 نيز به اين موضوع كه سرما عامل عمده پراكنش 1988

براين اگر در  بنا. اشاره نموده است،يونجه يكساله است
 زمان ،هاي غير بومي استفاده شود اين مناطق از گونه

 در استان كردستان و شرايط مشابه كشتترجيحي مناسب 

اي با نتايج گزارش  چنين نتيجه. توان بهار اعالم نمود را مي
 الهي فرج ،)1367( شبابي، )1360( فرد  توسط پيمانيهشد

  قصرياني،)1374(  شوشتري،)1367 (، حيدري)1367(
 و برخي ديگر )1385(، سندگل)1380(  اكبرزاده،)1379(
نتايج .  مطابقت دارد، در ساير مناطق كشورمحققاناز

مقايسه عملكرد غالف بذر يونجه  حاصل از آزمايش
 نشان داد كه كشت )1379(ياني قصريكساله در كردستان

 در ارتفاع غير بومي مورد آزمايشي بومي و ها بهاره گونه
ترتيب  بهدر اين آزمايش . موفق بودند متري به باال 1800

  و Medicago . scutellata cv Robinsonدو گونه 
Medicago rigidula قرار  از نظر توليد بذر در رديف باال

  . گرفتند
اد مطلوب دمناسب بذر براي توليد تعتراكم متعادل و 

بوته در هكتار و توليد حداكثر علوفه با در نظر گرفتن 
اي و توجه به توان توليدي و  رقابت بين و درون گونه

هاي يكساله موضوع مهمي  حاصلخيزي خاك در يونجه
 از حد متعادل موجب افزايش  يشطوركلي تراكم ب به. است

، امالح و تخصيص فضا ها در جذب آب  بوتهميانرقابت 
و ساير عوامل خاك، نور، اكسيژن گيري از امكانات  و بهره

 بر مصرف بيشتر بذر موجب كاهش عملكرد  شده و عالوه
ف در  مختلمحققان زيادي توسط تحقيقات. دگرد  مينيز

 گل و همكاران سند از آن جمله .است اين زمينه انجام شده
 در الههاي يكس  يونجه در موردآزمايشي كهدر ) 1385(

 دريافتند كه مصرف ،ايستگاه عرافي محله گرگان داشتند
كيلوگرم در هكتار به مراتب توليد  20 تا 15بذر به ميزان 

 كيلوگرم در 10بيشتري نسبت به مصرف بذر به مقدار 
باتوجه به وزن ، )Chatterton )1989 .هكتار داشته است

 در كشت  براي رسيدن به نتيجه مطلوب،هزار دانه بذر
 در واحد گياهچه 2000تا 1000 تراكم ،هاي يكساله يونجه

ميزان ) 1371(فرانسيس .نمايد سطح را توصيه مي
هاي   در هكتار براي كشت يونجهراكيلوگرم بذر20تا10

 آزمايشي كه در ايستگاه .يكساله توصيه كرده است
 M.rigidula يونجه يكساله  در موردتحقيقات سنندج
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 2داد كه عمق مناسب كاشت بذر  نشان ،انجام شد
سانتيمتر و مناسبترين خاك براي كشت آن در محل 

 ).1378 حسني،( آزمايش خاك با بافت رسي است
نشان داد كه دو  )1380(هاي اكبرزاده و اديشو بررسي

به ترتيب  M.rigidula  وM.radiataگونه يونجه يكساله 
 ساير هم از نظر توليد علوفه وهم از نظر توليد بذر از

براي رسيدن به گياهچه . هاي مورد بررسي برتر بودند گونه
هاي  در كشت يونجه )گياهچه 2000تا  1000( قابل قبول

 كيلوگرم در هكتار 12 تا 8 مقدار بذر مناسب ،يكساله
 ).1370خليلي،( است

نتايج حاصل از اين آزمايشها با نتايج حاصل نزديك 
فه خشك سطح ميانگين عملكرد علو كه طوري به ،است

معادل ) كيلوگرم در هكتار 6(ه اول مقدار بذر كشت شد
كيلوگرم در  2 با افزايش .كيلوگرم در هكتار شد 560

در  عملكرد علوفه توليدي ،مقدار بذر كشت شدهدر هكتار 
گيلوگرم در  782به )  گيلوگرم در هكتار8( سطح دوم 

 عملكردهر چند .  كه رقم قابل توجهي استرسيدهكتار 
 كاهش ، به سطح دومنسبتلوفه سطح سوم تيمار بذر ع

 سطح چهارم تيمار مقدار ولي ،عملكرد علوفه نشان داد
داراي  ) كيلوگرم بذر در هكتار12معادل ( بذر كشت شده

 كيلوگرم در هكتار بوده 828عملكرد علوفه خشك معادل 
از    كيلوگرم در هكتار بيش46است، يعني به ميزان 

كيلوگرم بذر 8 (قدار بذر كشت شدهعملكرد سطح دوم م
 كيلوگرم  بيشتر از عملكرد 71و همچنين مقدار ) در هكتار

) وگرم در هكتار كيل10( سطح سوم مقدار بذر كشت شده 
بيشترين عملكرد علوفه خشك توليد . علوفه توليد نمود

 تيمار مقدار بذر كشت شده پنجمشده مربوط به سطح 
عملكرد علوفه .  هكتار بود كيلوگرم بذر در14يعني مقدار 

 كيلوگرم در هكتار 963خشك در اين سطح بذري معادل 
به سطوح مختلف بذري كشت شده به بود كه نسبت 

 كيلوگرم در هكتار 135 و 206، 181، 403ترتيب معادل 
 سطح پنجم تيمار مقدار بذر  دربنابراين. افزايش نشان داد

 ميان  كبلوگرم بذر در هكتار در14كشت شده يعني 

 يعني به . داردييسطوح ديگر مورد بررسي افزايش باال
كيلوگرم افزايش علوفه نشان  5/67ازاي هر كيلوگرم بذر 

ديگر هنوز امكان افزايش توليد علوفه با  بيان به دهد، مي
افزايش مقدار بذر در هكتار و رسيدن به تراكم مطلوب 

قدار بذر  سطوح مورد استفاده مميانبراين در بنا .وجود دارد
كشت شده در هكتار در آزمايش حاضر سطح پنجم با 

 963كيلوگرم بذر در هكتار و ميانگين عملكرد  14مصرف 
 مطلب ارائه .كيلوگرم علوفه خشك در هكتار اولويت دارد

 تائيد  در گزارشراهمكاران نتيجه گزارش  شده مذكور
 .نمايد مي

در چنين . آزمايش در شرايط ديم صورت گرفت
هاي نازل  ي عملكرد علوفه، تحت تأثير بارندگيشرايط
هر چند . گيرد  بارندگي فصل رويش قرار ميويژه بهشده 

 ،دار وجود نداشت بين دو سال عملكرد علوفه تفاوت معني
 (با توجه به. حال عملكرد در سال دوم بيشتر بود با اين

 هرچند بارندگي ساالنه در سال دوم بيشتر از )1جدول 
 ولي بارندگي فصل رويش در سال دوم به ،سال اول بود

شايد به توان عملكرد بيشتر در سال دوم . نسبت كمتر بود
.  بارندگي در فصل رويش نسبت داد مناسبتررا به توزيع

هرچند بارندگي در هر دو سال مورد آزمايش نيز نسبت به 
 ولي جمع بارندگي ،ميانگين درازمدت بارندگي، بيشتر بود

تفاوت چنداني را با جمع بارندگي دراز فصل رويش آنها 
اين مفهوم را دارد كه عملكرد  اين پديده مدت نشان نداد

 شرايط  ويونجه يكساله مورد آزمايش در دراز مدت
تفاوت زيادي   آزمايش اين با نتايج حاصل ازاقليمي منطقه

  .ندارد
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Abstract:  
 

     Annual medics which have rapid growth rate, high forage yielding, various growing habits, form a tick 
growing cover which reduces run-off, soil erosion and increase soil moisture and soil fertility, therefore it 
may replace the wheat-fallow system. This study was conducted to achieve this purpose in Sanandaj 
Research Station of Kurdestan province at the altitude of 1340 m with average precipitation of 462 mm. 
A randomized complete block design with four replications and five different seed rates of 6, 8, 10, 12 
and 14 kg/ha for Medicago rigidula were applied in two years. The data were collected and analyzed for 
forage yield of different rates. The results of combined analyses showed that increasing one kilogram 
seeds resulted in 67.5 kg/ha increase of forage production, we suggested that using 14 kg/ha seeds of 
Medicago rigidula is preferable. 
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