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 كشت و تكثير گياهان مرتعي

 2:  تعداد واحد

   واحد عملي1 – واحد نظري 1:  نوع واحد

  خاكشناسي عمومي) + 1(شناسايي گياهان مرتعي :   ازني پيش

  تخصصي: نوع درس 

  37-16-431:  شماره درس

  كارشناسي: مقطع درس 

  محمد رضا وهابي: مدرس 

  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان

  

  :سرفصل درس

  :نظري

  گياهان شت روش هاي كاشت، داشت و بردا– تقسيم بندي گياهان علوفه اي و مرتعي–مقدمه 

  : مهم علوفه اي و مرتعي از خانواده هاي 

 – Astragalus  گون – Medicago   مهمترين گياهان جنس هاي يونجه (   پروانه آسا-1

 False شبدر هاي  مجازي  -True clovers  حقيقي شبدر هاي  –  Onobrychis اسپرس

clovers   )يونجه باغي Lotus و شبدر شيرين Melilotus( (   

  Dactylis   علف باغ–  Agropyron مهمترين گياهان جنس هاي علف گندمي(  گندميان-2

  – Elymus  اليموس  – Poa  پوآ  – Bromus بروموس  – Phalaris   فاالريس –

   )Sorghoum ذرت خوشه اي

تجزيه (  كيفيت علوفه –) پروانه آسا و گندميان ( فيزيولوژي رشد گياهان علوفه اي و مرتعي 

 سيلوي علوفه ، توليد –)  انرژي هاي متابوليسمي و خالص –ميايي و واحد هاي ارزيابي علوفه شي

بذر گياهان مرتعي و علوفه اي ، آماده سازي بذر گياهان مرتعي و علوفه اي ، مبارزه با آفات و 

اي ، بيماري هاي گياهان مرتعي و علوفه اي ، شناسايي واريته هاي مرغوب گياهان مرتعي و علوفه 

گواهي بذور گياهان مرتعي و علوفه اي ، آشنايي با تكثير غير جنسي گياهان مرتعي ، آشنايي با 

 .ماشين آالت و ادوات كشت و برداشت علوفه 

  :عملي

  .برخي از گونه هاي مرتعي  بازديد از مراكز توليد ، تكثير و نگهداري علوفه و بذر ، كشت
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  مقدمه : 1فصل

  
  

دو .      به طور كلي دستيابي به خودكفايي در زمينه دامپروري با توليد علوفـه ارتبـاط مـستقيم دارد        

در حـال حاضـر     . بخش مرتع و زراعت گياهان علوفه اي مهمترين منابع تأمين كننده علوفه مي باشد             

 درصد غـذاي    70ند و حدود    دههاي كره زمين را مراتع تشكيل مي       درصد از سطح خشكي    50حدود  

  .شوددام ها نيز از علوفه توليدي مراتع تأمين مي

 درصد علوفه مورد نياز دام هاي كـشور از مراتـع تـأمين    85 حدود 1374آمار نشان مي دهد كه تا سال      

با افزايش سريع جمعيت جهان و نياز روز افزون انسان ها به محصوالت و فراورده هاي دامي                 . شده است 

يت دام نيز افزايش يافته و در نتيجه فشار زيادي بر مراتع جهان وارد گرديـده اسـت بـه طـوري كـه                        جمع

در مورد روند تخريب مراتع ايران نيز اظهار        . امروزه شاهد تخريب سطح وسيعي از مراتع جهان مي باشيم         

يـب يافتـه    ميليون هكتار از مراتع بـه شـدت تخر  10 حدود 1364 تا  1356شده است كه ظرف سال هاي       

از طرفي با توجه به كمبود مواد غذايي و عدم ذخيره سازي كافي آن پيش بيني مي شود كه در آينده . است

جهان با بحران بسيار عظيمي در زمينه غذا روبه رو شـود ،  بـه           )  سال آينده    40 تا   30( اي نه چندان دور     

  .  اكنون تصور نمودطوري كه ابعاد اثرات منفي اين بحران عظيم را نمي توان از هم

 ، احيا مراتع تخريب شـده -1: مهمترين راهكارهايي كه براي بخش مرتع مي توان پيشنهاد نمود عبارتند از          

 -4 ، توسـعه مراتـع از طريـق مرتـع كـاري           -3 ، جايگزيني گياهان موجود مراتع با گونه هاي پر توليد         -2

  ...مديريت صحيح مراتع و 
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باشدو در حال حاضر     اراضي قابل كشاورزي و مستعد جهان نيز محدود مي         دهد كه سطح  آمار نشان مي     

هاي مختلـف اختـصاص     ها و زراعت   درصد از سطح خشكي هاي كره زمين به كشتزار         11نيز تنها حدود    

  .     دارد و براي توسعه  كمي سطح زير كشت در بخش كشاورزي محدوديت هاي بسياري وجود دارد

  

  

  

   )1982آمار سال ( مختلف از سطح خشكي هاي جهان آمار سهم كاربري هاي
  

درصد مساحت از  Landuse Type  نوع كاربري  رديف

  سطح خشكي ها

  Farmland 11  اراضي زراعي  1

 Permanent pastureland  )مراتع ( چراگاه هاي دائمي   2

(Rangeland)  
24  

  Forest & woodland 31  جنگل و بيشه زار  3

 Total estimated potentially  ليت چراكل اراضي داراي قاب  4

grazable land 
70  

  

  

وسـعت   ) F.A.O 1974) ( فـائو   ( براساس آمار سازمان خواروبـار و كـشاورزي ملـل متحـد                

     درصـد آن   60 تـا    59 ميليارد هكتار است كه در شرايط كنوني         4/2اراضي مستعد كاشت كره زمين      

 درصـد افـزايش در ايـن بخـش     40ت مي باشد و تنها امكان     زير كش )  ميليارد هكتار    6/1 تا   4/1( 

چنين افزايشي بطور حتم با محدوديت هـاي جـدي از قبيـل نامـساعد بـودن شـرايط                  : وجود دارد   

اقليمي ، خاك ، آّب وتوپوگرافي مواجه است و آمـاده سـازي آن  نيزهزينـه زيـادي دارد و از نظـر             

  .اقتصادي صرفه  چنداني ندارد

 ميليون هكتار برآورد شده است  50ستعد كشاورزي ايران توسط وزارت كشاورزي       وسعت اراضي م  

  . ميليون هكتار از آن زير كشت انواع محصوالت زراعي آبي و ديم مي باشد18و در حال حاضر 
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  ساله10000  آمار روند تغييرات افزايش جمعيت انساني كره زمين در طول يك دوره             

  )ميليارد نفر ( جمعيت   )ميالدي ( سال   يفرد

1  B.C 8000  001/0  

  25/0  در زمان تولد حضرت مسيح  2

3  1650  545/0  

4  1850  1  

5  1930  2  

6  1976  4  

7  1985  8/4  

8  1995  4/5  

9  2000  6  

10  2050  10  

  

هاي پي از زمان قرون وسطي عصر حاضر مناطق وسيعي از كه زمين در اثر وقوع خشكسالي      

در جدول زير آمار تلفات انساني ناشي از وقوع . در پي خالي از جمعيت شده و رها گرديده اند

  .خشكسالي ها براي برخي از كشور ها گزارش شده است

  

  

  آمار كاهش جمعيت انساني در اثر پديده خشكسالي در برخي از كشور هاي جهان         
  

  ي تلف شدهجمعيت انسان  كشور  )ميالدي ( سال   رديف

  )ميليون نفر ( 

  نيمي از جمعيت موجود  آلمان  1125  1

  5/9  چين  1878 تا1877  2

  2-3  ايرلند  1847 تا 1846  3

  20  اوكراين و دره ولگاي روسيه  1923 تا 1921  4

  5/1  بنگال هندوستان  1943  5
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   ميالدي2050 تا 1960آمار سهم سرانه ساكنين كره زمين از زمين هاي كشاورزي ظرف سال هاي 
  

  جمعيت جهان  )ميالدي ( سال   رديف

  )ميليارد نفر ( 

سهم سرانه از زمينهاي كشاورزي 

  )هكتار ( 

1  1960  3  47/0  

2  1970  8/3  37/0  

3  1980  5/4  32/0  

4  1990  5  28/0  

5  1995  4/5  26/0  

6  2000  6  23/0  

7  2050  10  14/0  

  

  

  :سابقه زراعت گياهان علوفه اي

ن بار مولف كتاب زبور حضرت داوود در يك هزار سال قبل در اين كتاب مطالبي براي نخستي    

را در زمينه ارزش بسيار زياد گياهان علوفه اي گراس نگاشته است و به اهميت زراعت و كاشت 

همچنين گزارش شده است . اين گياهان كه علوفه مناسب و با ارزشي براي گاو هستند، مي پردازد

نيز به فرزندان قوم يهود نويد مي دادند اگر آنها فرمان خداوند را اطاعت ) ع ( كه حضرت موسي 

كنند، پاداشي كه به آنها داده خواهد شد علوفه اي است كه در مزارع آنها مي رويد و براي 

  .گاوهايشان بدست مي آورند

از ميالد سال بعد  50(مورخ رومي بجاي مانده است ) Columella(در نوشته هايي كه از كولومال 

بطور . در مورد زراعت گياهان علوفه اي و توليد علوفه در اروپا مطالبي گزارش شده است) مسيح

 هزار قبل گونه هاي علوفه اي يونجه ، اسپرس و شبدر ايراني به فالت ايران وارد شده 8 تا 7كلي 

اقتباس گرديده ) به معني ، علف ماد  ( Herba mediaنام علمي يونجه نيز از واژه التين . اند

بررسي ها نشان مي دهد كه فرانسوي ها .  نيز به معني سرزمين قوم مادهاستmediaاست ؛ واژه 

در قرن هفدهم نيز تعدادي از گونه هاي . در قرن شانزدهم به اهميت گياهان علوفه اي پي برده اند 

انگلستان گياهان درقرن هيجدهم كشورهاي اروپايي و . علوفه اي به اروپاي غربي برده مي شود

  .كننديونجه، اسپرس و شبدر ها را در تناوب زراعي گياهان وارد مي
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   ) 1368آمار سال ( آمار سطح زير كشت و توليد گياهان علوفه اي در ايران                     
  

  مساحت كشت  نوع محصول  رديف

  )ميليون هكتار ( 

  توليد علوفه

  )ميليون تن ( 

  4/2  2  جو  1

  6/2  8/0  جه ، اسپرس و شبدر هايون  2

  4/0  1/0  ساير گياهان علوفه اي  3

  4/5  9/2  جمع  4

  -   %55  مساحت زراعت آبي   5

  -   %45  مساحت زراعت ديم   6

   %81  -  توليد علوفه آبي   7

   %19  -  توليد علوفه ديم  8

  

  

  :تعاريف

  :ايتعريف گياهان علوفه

شـوند و قبـل از رسـيدن كامـل          م هاي اهلي كشت مي    گياهاني هستند كه منحصراً جهت تغذيه دا        

برداشـت  ) ساقه ، برگ و در بعضي از موارد همراه با گل و يا دانه خميري                ( اندام هاي هوايي گياه     

  .شودمي

  :به طوريكه بخش هاي برداشت شده مي تواند به سه صورت

  )حالت سبز و تازه ( علوفه سبز  -

 )بندي پس از كاهش رطوبت و بسته( علوفه خشك  -

 )پس از ذخيره سازي در سيلو ( علوفه سيلو شده  -

  .در زمان مورد نياز به مصرف دام برسد
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   )Pasture(چراگاه   

و ) گياهـان علوفـه اي   ( به اراضي اتالق مي شود كه تحت عوامل زراعتـي كـشت و كـار شـوند                

  .يردگمحصول آن مستقيماً مورد چرا دام قرار 

   )Crop land(زار كشت

به اراضي اتالق مي شود كه تحت عوامل زراعتي كشت و كار شوند و محصول آن پس از برداشت 

  .مورد استفاده دام قرار گيرد) اعم از گياهان علوفه اي و زراعي ( 

   )Forage: (علوفه 

  . كليه قسمت هاي قابل تعليف گياهان را گويند

    )Range( مرتع 

پـستي و بلنـدي خـاك       ( حاظ وجود محدوديت هـاي فيزيكـي         اراضي از جهان هستند كه بل          

براي زراعـت مناسـب نبـوده و بـا          ) نامناسب ، شرايط نامناسب زهكش ، شرايط اقليمي نامناسب          

توجه به وجود گياهان طبيعي و خودرو در اين اراضي ، بنحوي تـأمين كننـده علوفـه دام هـا مـي                       

  .رداري از آنها ضرورت داردباشند و خواهي نخواهي نوعي مديريت براي بهره ب

  

  :ايموارد اهميت گياهان علوفه

 .تأمين كننده بخش عمده غذاي دام هستند -1

  سهم گياهان علوفه اي در جيره غذايي انواع دام در آمريكا و كشورهاي پيشرفته به شرح زير است

  
  

درصد   جمع كل  علوفه  كنسانتره  نوع دام

  علوفه

  63  4/65  6/41  8/23  گاو شيري

  84  205  8/171  2/33  گوشتيگاو 

  90  8/6  1/6  7/0  گوسفند و بز

  80  3/277  6/219  7/57  تمامي نشخواركنندگان

درصد مربوط به 

  نشخواركنندگان

36  91  70  -  
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  باعث اصالح در شرايط زهكشي خاك مي شوند -2

بلحاظ گسترده بودن سيستم ريشه اي ، باعث اصالح خـصوصيات فيزيكـي خـاك و در نتيجـه                  

 متـري و يـا بيـشترو ريـشه     2ريشه بعضي از گراس ها تا عمـق        . ذ پذيري بهتر خاك مي شوند     نفو

  .تواند نفوذ كند متري خاك مي10و 9 تا 6يونجه و اسپرس به ترتيب در شرايط مناسب تا عمق 

  شوندباعث افزايش حاصلخيزي خاك مي -3

بقوالت ، غدد و گره هاي حاوي روي ريشه بعضي از گياهان مانند گياهان علوفه اي خانواده            بر    

شود كه باعـث افـزايش   هاي تثبيت كننده ازت تشكيل مي  در اثر فعاليت باكتري    ) Nodule(  ازت

  گرددازت در خاك مي

) Medicago sativa(و يونجه معمولي) Ladino clover(هاي شبدر سفيد گونه :به عنوان مثال

 208 و  224بـه ترتيـب معـادل    (  در ايكـر پونـد  186 و 200در طول يك فصل زراعي به ترتيـب      

  .دنتوانند ازت در خاك توليد كنمي) كيلوگرم در هكتار

  حفاظت خاك  -4

 و گراس در اراضي شيبدار پوشـش مناسـب و عـالي بـراي حفـظ خـاك و                لگومتركيب گياهان      

  .جلوگيري از فرسايش است

 تـا  200ضي آيش در اين رابطـه       نقش گياهان علوفه در مقايسه با محصوالت زراعي رديفي و يا ارا           

اين دامنـه بـستگي بـه تيـپ خـاك ،            . (  بار در جلوگيري از هدررفت خاك مؤثرتر بوده اند         2000

  ).مديريت زراعت علوفه ، ميزان بارندگي و شدت بارندگي دارد 

اي داراي رشد متراكم و گسترش طولي و عرضي هستند و مـانع از برخـورد مـستقيم        گياهان علوفه 

  .شونداران و وارد آمدن ضربات آن با سطح خاك ميقطرات ب

اراضي كه مناسب كاشت براي گياهان رديفي نيستند، براي گياهان علوفه اي محل هاي مناسبي                -5

  .هستند

مناطق حاره و نيمه استوايي كه مناسب براي زراعت هاي يكساله غـالت و سـاير محـصوالت            -6

 .اهان علوفه اي چندساله هسنتدهاي مناسبي براي كاشت گي محل،كشاورزي نيستند

 شوندها ميباعث كنترل علف هاي هرز، آفات و بيماري -7

  موجود شوند و از شرايط   بلحاظ عادت رشد و نحوه گسترش مانع از فعاليت علف هاي هرز مي               

  .روندهاي هرز در اثر رقابت از بين مياستفاده مناسب براي خود برده و علف

 آفات و امراض هم در عملكانون آفات و امراض هستند، با كاهش آنها  هاي هرز   از آنجاييكه علف  

  .شوندكنترل مي
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 اي باال استهاي علوفهتنوع گونه -8

شـود كـه بتـوان از اراضـي         مـي  با توجه به تنوع در شرايط اكولوژيك مناطق، اين امكان فـراهم             

اي دود يكصد گونـه علوفـه  به عنوان مثال در ح   .تري استفاده شود  تر و فشرده  موجود بنحو مطلوب  

  .استهاي لگوم  گونهسهم  همشود و در حدود يك سوم اين مقدارگراس در آمريكا كشت مي

  

  

  ):از نظر طول دوره رشد و نوع استفاده ( اي بندي گياهان علوفهتقسيم

  

   يكساله –الف 

( سـال زراعـي     گياهاني هستند كه رشد و نمو آنها پس از برداشت يك يا چند چين علوفه در يك                  

  .پايان مي يابد) كاشت تا برداشت 

   يكساله پاييزه -1

   مصرف كننده ازت-1-1

  . گياهان علوفه اي كه از دانه آنها استفاده تغذيه اي مي شود-1-1-1

  Hordeum vulgare ( barley )جو 

  . گياهان علوفه اي كه از شاخ و برگ آن استفاده تغذيه اي مي شود-1-1-2

   Brassica oleracea كلم علوفه اي

  . گياهان علوفه اي كه از غده آنها استفاده تغذيه اي مي شود-1-1-3

   Brassica napusشلغم معمولي 

   ذخيره كننده ازت -2-1

  . گياهان علوفه اي كه از دانه آنها استفاده تغذيه اي مي شود-2-1-1

    Pisum arvenseنخود علوفه اي 

  .از شاخ و برگ آنها استفاده تغذيه اي مي شود گياهان علوفه اي كه -2-1-2

  Vicia variabilisماشك گل خوشه اي 

V.vilosa  
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   يكساله بهاره -2

   مصرف كننده ازت-2-1

  .شوداي مياي كه از دانه آنها استفاده تغذيه گياهان علوفه-2-1-1

 Sorghum vulgar) سورگوم دانه اي ( ذرت خوشه اي دانه اي 

  Zea maysي ذرت دانه ا

 

  .شوداي مياي كه از شاخ و برگ آنها استفاده تغذيه گياهان علوفه-2-1-2

 Zea maysذرت علوفه اي 

  Sorghum vulgarذرت خوشه اي علوفه اي 

  Sorghum halopense ( Johnson grass )قياق 

  .شوداي مياي كه از غده آنها استفاده تغذيه گياهان علوفه-2-1-3

  Beta vulgaris ( Stock beet )اي چغندر علوفه

   ذخيره كننده ازت-2-2

  شود اي مياي كه از دانه آنها استفاده تغذيه گياهان علوفه-2-2-1

 Glycine max ( Soja max )سويا  

  .شوداي مياي كه از شاخ و برگ آنها استفاده تغذيه گياهان علوفه-2-2-2

   Trifolium alexandrum ( Berseem clover )) شبدر برسيم ( شبدر مصري 

  

   چندساله -ب

توان اين گياهان داراي رشد و نمو چندين ساله هستند و در هر سال زراعي چندين چين علوفه مي

  .از آنها برداشت كرد

  چندساله پاييزه  -1

  مصرف كننده ازت  -1-1

 .شوداي كه از دانه آنها استفاده تغذيه اي ميگياهان علوفه -1-1-1

  Agropyron sp. ( Wheat grass )علف گندمي 

  Hordeum bulbosumجو پيازدار  

 

  .شوداي مياي كه از شاخ و برگ آنها استفاده تغذيهگياهان علوفه -1-1-2

   Dactylis glomerata ( Orchard grass )علف باغ 
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  ذخيره كننده ازت  -1-2

  شود اي مياي كه از شاخ و برگ آنها استفاده تغذيهگياهان علوفه -1-2-1

 Medicago sativa ( Alfalfa )يونجه معمولي 

   Onobrychis viciifolia ( Sainfoin )اسپرس زراعي 

 

 

  چندساله بهاره -2

   مصرف كننده ازت  -2-1

  .شوداي مياي كه از دانه آنها استفاده تغذيهگياهان علوفه -2-1-1

  Phalaris arundinacea ( Reed canary grass )علف قناري 

  .شوداي ميفاده تغذيهاي كه از شاخ و برگ آنها استگياهان علوفه -2-1-2

  Elymus junceus ( Russian wildrye )چاودار وحشي 

  

  ذخيره كننده ازت -2-2

 .شوداي مياي كه از شاخ و برگ آنها استفاده تغذيهگياهان علوفه -2-2-1

 Medicago sativa ( Alfalfa )يونجه معمولي   

   Onobrychis viciifolia ( Sainfoin )اسپرس زراعي 
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  ايزيولوژي رشد محصوالت علوفهيف: 2فصل

  
  

  

  )منيچهاي علف(ها گراس

 
  :هاذخاير كربوهيدرات

در بين تركيبات شيميايي موجود در گياه، مواد كربوهيدرات از اهميت بيشتري براي تامين انرژي    

اكاريدهاي  و همچنين در فرايند ساخت پلي سهيگياهاي  تشكيل بافت،مورد نياز براي متابوليسم

  .پيچيده تر برخوردار هستند

  ) TAC ) Total Available Carbohydrates مجموع كربوهيدرات هاي قابل دسترس گياه را     

هاي غير  مجموع كربو هيدراترسند به آنهاكربوهيدرات به مصرف گياه ميتركيبات  از آنجايي كه. نامندمي

  .گويندهم مي) TNC) Total Nonstructural Carbohydrates ساختاري

 ، رشد اوليه در)زمستان( به مصرف تنفس گياه در طول دوره خواب گياه به طور عمدهمواد كربوهيدرات 

  .)1شكل ( گياه پس از قطع و يا چراي دام مي رسددوباره بهار و رشد اوايل
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 اگر .نشان داده شده است) ژوئيه(يا چراي صحيح دام در تير ماه  و  علوفه تاثير يك بار برداشت،2در شكل 

بلحاظ اينكه ذخيره كربوهيدرات در اين گياه براي ) اواخر خرداد(برداشت در زمان زودتري انجام گرفته بود 

  . از بين برودبه طور كل آن كافي نبود، امكان زيادي داشت كه اين گياه دوبارهرشد 

  

  

  
  

  

  :1شكل 

  :2شكل
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  :هايبه طور عمده در محلدرات در گياهان گراس يكربوه

 استولونها -1

 ساقه هاي توپر -2

 ها ريزوم -3

 .شوند ذخيره سازي مي)ده ساقهعقا(قسمت هاي پايين ساقه ها  -4

شود مي ها كميابد و رشد ريشه كاهش ميان گياه اين، ذخاير كربوهيدرات درها گراس ازدر اثر برداشت    

و برگ و قسمت  ه تحت تاثير حذف شاخاغلبها از بين رفتن ريشه.روداز بين مي نيز ها از ريشهو قسمتي

هاي انجام گرفته  بررسي طوريكهه ب ندارد؛ گياهدوباره رشد و ارتباطي بهذخيره كننده اين گياهان است  هاي

 تنهااز گياه،  پس از برداشت شديد داده است نشان  )Dactylis glomerata(روي گياه علف باغ 

  . مصرف شده استدوبارهمواد كربوهيدرات ريشه هاي آن در اثر تنفس و رشد درصد 10

  

  : و ذخاير كربوهيدرات علوفهمديريت

در  بنابراين.  دما، رطوبت خاك و مواد غذايي خاك در ميزان ذخيره كربوهيدرات ها موثر هستندعامل هاي

  .استاز اهميت زيادي برخوردار توجه به اين عوامل  ،عه مربوط به مديريت مزرتصميم گيري هاي زراعي

  

  :دما

 و منشاء آن گونه  نوع رشد گياهان علوفه اي با توجه بهبراي دماي مطلوب و اپتيمم      به طور كلي

 درجه 25 تا 20 ) معتدلمناطق سرد وگراس هاي ( C 3 در مورد گياهان دماي اپتيمم .متفاوت مي باشد

  .گراد است  درجه سانتي 35 تا 30 ) گرمسيريمناطقهاي  گراس(   4Cورد گياهان  و در مسانتي گراد

در  با توجه به منشا گياه و دماي اپتيمم مورد نياز جهت رشد، تغييرات دما مي تواند باعث تغييرات بنابراين

 باشد، ياه گ اگر دماي محيط كمتر از حد مطلوب براي رشد :به عنوان مثال. كربوهيدرات شودميزان ذخاير

اما اگر  .افزايش دما باعث افزايش سرعت فتوسنتز شده و در نتيجه ذخاير كربوهيدرات هم افزايش مي يابد

 مي تواند باعث كاهش ، كاهش ياتغيير دما چه افزايش و هرگونه دماي محيط براي فتوسنتز مطلوب باشد، 

  .آنرا متوقف كندسازي  و ذخيره  شودذخيره كربوهيدرات

طوريكه افزايش دما در شب ه  ب؛ در روز دارد آنزايش دما در شب عموما نتيجه متفاوتي با افزايشالبته اف

  . و بر اثر آن ذخاير كربوهيدرات كاهش مي يابدمي شودباعث افزايش تنفس 
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  :آب

 باعث كاهش  ديگر گياهان باعث افزايش و در بعضي گياهان ازتواند در بعضيتغييرات رطوبت مي     

 در آن تنش رشد گياه كه اي از رطوبتي و مرحلهنشحتي درجه ت در اين مورد .ر كربوهيدرات شودذخاي

 خشكي و كمبود آب تنش در اثر  )Dactylis glomerata ( علف باغگياه در. اهميت داردشود واقع مي

 دچار ت ذخاير كربوهيدرا و در نتيجه كاهش مي يابدهر دو  سرعت نتفس و سرعت فتوسنتز،)خشكسالي(

 علف  گياه سرعت تنفس مانند،تنش آب  در اثر) Bromus inermis( گياه برومگراس  در.نقصان مي شود

ذخاير  فرآيند ايننتيجه  ؛ در ندارد آنروي سرعت فتوسنتز بر  ولي تاثير چندانيپيدا مي كندباغ كاهش 

 برومگراس  گياه كهگرفتنتيجه بنابراين مي توان چنين . يابد مي در گياه برومگراس افزايشكربوهيدرات

  .استتر  نسبت به خشكي مقاوم،لطيف در برابرعلف باغ

  

  :ازت

  ازت تنها در حد مطلوب وعامل هاي مختلف  مقاديراگر .اثر ازت مانند رطوبت متفاوت و پيچيده است    

ت باعث افزايش  كم يا متوسط از در حد مقادير افزودن در اين صورت، اپتيمم باشد ميزاناز  كمتردر حد

  .شود منجر به افزايش رشد ميدر نهايت و شدهها  ذخاير كربوهيدرات

 مازاد ؛شودسرعت فتوسنتز مي و ها تعداد كلروپالستي،  سطح برگهاي ازته باعث افزايشاستفاده از كود

مقادير  در حالت مطلوب بودن ه ازت هاي چنانچه كود.خواهد شد ذخيره سازي  نيزهاي توليدي كربوهيدرات

طوريكه مصرف زياد كود ازت باعث تشكيل ه بمي يابد؛  كاهش افزوده شود، ذخاير كربوهيدرات ازت

 از كربن موجود در  هم شده و براي تشكيل تركيبات پروتئيني در گياهتركيبات آميدها و اسيدهاي آمينه

 و گياه به سرما هش يافته كا ذخاير كربوهيدرات چنين فرآيندي نتيجه در.شودهيدروكربورها استفاده مي

  .گرددحساس مي

 خطرناك است كه برداشت هاي مكرر از گياه در زماني انجام شرايطيكاربرد كود ازت به مقدار زياد در 

تنش ( رطوبت كم و را افزايش  گياهدماي باال تنفس .رطوبت خاك پايين باشد و  باالي محيطشود كه دما

 تقريبا  وكند ذخاير كربوهيدرات را كم مي علوفه نيز، مكررهايشت بردا.فتوسنتز را كاهش مي دهد) خشكي

  .داشته باشد دوام تواند در چنين شرايطي نميهيچ گياهي
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  :ايگياهان علوفه دوبارهرشد و رشد 

  .دوباره استقابليت رشد ، داشتن گياهان اين هاي مهماز ويژگي

  

  

  

  
 OB:ابتدايي و بسيار كند دوره رشد .  

BC: دوره رشد سريع .  

C : در زمانCرشد بر اثر محدوديت نور محدود مي شود .  

  

  

    كند نيز بيشتر طول خواهد كشيد و رشد ابتداييOB زمان ،اگر ذخاير كربوهيدرات در گياه كم باشد     

 ضرورت دارد كه مدير مزرعه بنابراين. يابد در نتيجه توليد كلي گياه نيز به احتمال زياد كاهش مي؛باشدمي

  4 همانگونه كه در شكل .كوتاه باشد نسبتا OB  فاصلهارتفاع برداشت گياهان را طوري تنظيم كند كه

شود تعداد برداشت هاي علوفه به دليل چراي شديد و كمبود ذخاير كربوهيدرات در طول دوره مشاهده مي

  .افته است از چهار برداشت به سه برداشت كاهش ي،رشد

  

  

  :3شكل 
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  : شدت برداشت علوفه روي يك پنجهاثرات

 

  
  

  :4ل شك

  :5شكل
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  : 5هاي مختلف شكلتوضيح قسمت

 a:هاي كامال توسعه يافته و فعال از نظر فتوسنتز  برگ. 

 b:ولي توان ضعيفي از نظر فتوسنتز هاي قديمي خارج شده اند  هاي برگ هايي كه تا حدودي از غالف  برگ

  .)نوان آنها كامل نيستبه عبارتي؛ (دارند 

 c:هاي قديمي تامين  هايي كه هنوز خارج نشده اند و مواد غذايي مورد نياز خود را جهت رشد از برگ  برگ

  .مي كنند

d  :  نقطه رشد ( منطقه مخروط انتهايي.(  

e: جوانه هاي جانبي   

  

  :برداشت شود 3h و 1h ،2h  تفاعاگر اين پنجه در سه ار

  1h :تقريبا كليه قسمت هاي فعال فتوسنتز كننده از بين مي رود .  

  2h : قسمت هاي ذخيره كننده پايين (رود ها از بين ميهاي كليه برگ تقريبا قسمت هاي اصلي غالف

  .)ساقه

 3h : ننده است و همچنين منطقه كليه قسمت هاي فتوسنتز كننده، قسمت هاي پاييني ساقه كه ذخيره ك

  .برداشت مي شود) رشد كننده(مخروطي انتهايي 

  

   :1hتاثير برداشت در ارتفاع 

 شرايط محيطي مطلوب و ذخاير كربوهيدرات گياه كافي باشد پس از ،اگر در قبل از برداشت گياه    

  ). استيع سرBC كوتاه و رشد OB زمان ؛يعني( گياه رشد سريع خواهد داشت دوباره ،برداشت

شود و  رشد ريشه متوقف مي؛)  طوالنيOB ؛يعني(گيرد  با تاخير انجام ميدوبارهاگر ذخاير كم باشد رشد

  .ها از بين برودممكن است ريشه

  

   :2h تاثير برداشت در ارتفاع

افي شود و بدليل ناك بسيار طوالني ميOBيعني . شوددر اين حالت فشار بيشتري بر روي گياه اعمال مي    

 يهاي پايين تركيبات پروتئيني سنتز نشده و تركيبات ازته بصورت نيترات در قسمت،بودن مواد كربوهيدرات

 و ريشه گياه در ساختههمچنين كمبود كربوهيدرات، تنفس ريشه را با اشكال مواجه  .كندگياه تجمع مي

  .شودمقياس وسيعي دچار پوسيدگي مي
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   : 3hتاثير برداشت در ارتفاع 

در اين حالت عالوه بر حذف قسمت هاي فتوسنتز كننده و ذخيره كننده، منطقه رشد رويشي نيز برداشت     

  .صورت پنجه از بين خواهد رفت  و در اينمي شود

در محور برگ شروع به رشد ) e(البته پس از حذف منطقه رشد رويشي حداقل يكي از جوانه هاي زايشي 

  . بر روي اين قسمت گل تشكيل مي شود؛رشد كند 1h ش ازكرده و ممكن است تا ارتفاع بي

طور كامل جهت تهيه علوفه خشك كف بر مي شود در چراگاه يا ه اين وضعيت در زماني كه يك محصول ب

  .شود ميمشاهدهمزرعه 

  

  

  
  

  :هالگوم

 و  نقطه رشد محل قرارگيري، موقعيتگوم گراس و لهان گيا اختالف اساسي بينريخت شناسياز نظر       

 و در )بلند است  ساقه ايستاده واغلب ( در انتهاي ساقه ها در لگوممريستم رويشي. مريستم رويشي است

به استثناي شبدر  ( لگوم از گياهان در اثر برداشتبنابراين . قرار دارد ها در قسمت هاي پاييني گياهگراس

  .يابد ميهرود و رشد خاتممي نقطه رشد از بين ،)هاي مشابه آنو گونهسفيد 

  :6  شكل 
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ها در جذب اي عميقي هستند و توان بيشتري نسبت به گراس داراي سيستم ريشههالگومكلي  طوره ب      

ها همانند ريشه  لگوم گياهانبرداشت علوفه ازه اين دليل در اثر  ب.آب خاك و از عمق بيشتر خاك دارند

 خود را  ناحيه فعال و جذب كننده ريشهدر  به طور عمده، ريشهبه آسيب وارده و دروها از بين نميگراس

 ؛رود از بين ميتارهاي كشنده و شده ريشه متوقف انتهاي  و توسعه گسترشدر اين صورت. دهدنشان مي

        زماني توليد  همريشه تارهاي جديد .نخواهد شدجايگزين توليد و تارهاي جديد  در چنين شرايطي

  . و در اختيار ريشه قرار گيردشدههاي جديد توليد  شوند كه مواد كربوهيدرات از برگمي

  

  

  
  نمايش قسمت انتهايي ريشه  :7 شكل                                          

  

 نشده  ريزوبيوم تامينهاي باكتريها و كاهش مواد كربوهيدرات، قند مورد نيازدر اثر برداشت علوفه لگوم    

 اگردر اين صورت  .كنند مي ريزش به درون خاكها؛ پس از آن باكتريشود ها متوقف ميباكتريو فعاليت 

تواند مورد   مي در خاكهاي آزاد شدهنيترات ، باشد گراسو لگوم  گياهان چراگاه مخلوطي ازتركيب گياهي

از  گراسگياهان ، چرا نگردند هاگراس و البته جنانچه گياهان لگوم چرا شوند .ها قرارگيرداستفاده گراس

 در تركيب هالگوم  باعث محدوديت رشد در نتيجهوكنند تركيبات ازته استفاده كرده و رشد زيادي پيدا مي

  .شوندگياهي چراگاه مي
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برداشت  .است  گراس گياهان همانند منحني رشد خميده در موردها هم لگومرددوباره الگوي رشد      

      .دهد را كاهش ميآن دوباره و رشد شود ميها باعث كاهش مواد كربوهيدرات در گياه لگوم ازدوباره

ها در مقايسه با  به هر حال گراس. دارد در رفتار مشابه گراس واكنش گياهاناين وضعيت شباهت زيادي با

اي، مقاومت هاي ذخيرهسازي سريع مواد كربوهيدرات در ريشه، يقه و ديگر اندامخيره ذها به دليللگوم

  .بيشتري در برابر چرا و يا چيدن علوفه دارند

  

  

 

  :7شكل 
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  ) Medicago(  يونجه : 3فصل

  
  

     گونه و تعداد زيادي واريته از اين جـنس در آسـيا، اروپـا و آفريقـا يافـت        100    در حدود   

هاي اي پراكنده بوده و بسياري از آنها جزء علفشود كه اكثراً در بسياري از نواحي مديترانهمي

. اكثر آنها علفي يكساله يا چندساله هستند      . دباشناي مي هرز و برخي زراعي، مرتعي و يا علوفه       

از ايـن جـنس دو گونـه مهـم     . شـود هاي خشبي و درختي ديده ميبه ندرت در بين آنها گونه 

Medicago sativa) يونجه معمولي ( وM.falcata )اي بـسيار  از نظـر علوفـه  ) يونجه زرد

  .حايز اهميت هستند
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  Medicago sativa L.    (Alfalfa ) :  يونجه معمولي
  
 يـك واژه عربـي   )Alfalfa(آلفالفا واژه . نامندمي( Lucerne )   لوسرناروپائيان يونجه را    

ها بر روي يونجه    باشد ؛ اين واژه نخستين بار توسط مراكشي       است و به معني بهترين علوفه مي      

  نام لوسرن  اروپائيان نيز پس از گذشت يك قرن از ميالد حضرت مسيح،          . نامگذاري شده است  

  و در اطراف آن يونجه براي توليـد بـذر زراعـت           باشد  مياي در كشور سوئيس     كه نام درياچه  

     . براي يونجه برگزيدنده است راشدمي

همچنـين ملكـه   . اي است و به طالي سبز هم موسوم اسـت         يونجه معمولي از بهترين گياهان علوفه     

  .شوداي ناميده مينباتات علوفه

 :موارد اهميت 
 )Palatability (خوشخوراكي آن باالست  ) 1

 درصـد پـروتيين، مـواد معـدني و انـواع            15تـا 14حـاوي   ( داراي ارزش غذايي بسيار باالسـت      ) 2

 ).  .هاويتامين

زيـادي دارد و    ) مورد نيازگاوهاي شيري و مرغهـاي تخـم گـذار         ( در بين مواد معدني، كلسيم       ) 3

بيـشتر از    D2 و A, C, K ويتـامين هـاي    نوع ويتامين است كه از بين آنها10همچنين داراي 

 .باشدسايرويتامين ها موجود مي

رقم . سازگاري با شرايط مختلف آب و هوايي دارد و در نتيجه قدرت رويشي آن متفاوت است  ) 4

كه عالوه برمحصول فراوان ، ) Rhizoma ( جديدي در كانادا بدست آمده است به نام ريزوما 

 .انتيگراد را تحمل كند درجه س-50قادر است سرماي تا 

 .تاثير مهمي در اصالح زمين و افزودن مواد آلي و تركيبات ازته در خاك دارد ) 5

 چـين علوفـه     5 تـا    4گونه بسيار پر محصولي است؛ بطوريكه در هر فصل رشد بطور متوسـط               ) 6

 سال بدون تجديد كشت دوام دارد؛ البته حداكثر عمر را  براي 15يونجه تا حدود . كندتوليد مي

 چـين، در منطقـه      15 تا   10تعداد چين يونجه در منطقه خوزستان       . اند سال گزارش كرده   20آن  

 .باشد چين مي3 تا2 )تبريز(  چين و در منطقه سرد 5تا 4 )كرج و اصفهان (  معتدله

انـد؛ يونجـه در      تن در هكتار علوفه سبز براي هر چين گزارش كـرده           30 تا 6عملكرد يونجه را     ) 7

 . تن در هكتار علوفه خشك توليد كند10 تا 2تواندميشرايط ايده آل  
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 :مبدا اوليه يونجه

    ) تاجيكـستان (تركيـه ، ايـران و جنـوب قفقـاز           :  مبدا اوليه يونجه جنوب غربي آسيا شامل مناطق         

  .باشدمي

  

  :خصوصيات گياهشناسي

طيلي و در اطراف    ها واژتخم مرغي يا مست    گياهي است چند ساله، ساقه آن بدون كرك ، برگچه          -1

  . سال در شرايط مناسب دوام دارد20 تا 15دار است؛ يونجه به مدت نوك دندانه

    اي و نيمه متراكم؛ گلها بر حسب واريته از اواخر ارديبهشت تا مهر مـاه ظهـور                گل آذين خوشه   -2

و آبـي  يابند و گلها به رنگ بنفش يا بنفش متمايل به آبي و به ندرت به رنگهاي زرد، الـوان         مي

 .شوندنيز ديده مي

 ).  عدد10-20(و داراي دانه هاي متعدد )  دور4 تا 2(ميوه پيچيده و حلزوني شكل، فاقد خار   -3

 . عدد25 تا 15هاي گياه  به تعداد ساقه  -4

  . سانتيمتر و وضع گياه افراشته است90 تا 60گياه به طول  -5

 معمـولي    ول ريشه در شرايط   ط. رودريشه يونجه عميق است و بطور عمودي در خاك فرو مي           -6

 متر هم طول 12رسد؛ البته در مواردي تا  متر مي9 تا   6 متر و در شرايط مناسب خاك به         3 تا   2

 50 روز تا عمـق  60 قادر است پس از      لوميريشه يونجه در خاكهاي     . ريشه گزارش شده است   

ي ازت وجـود    حـاو )  Nodule( هـاي   بر روي ريشه غدد يا گره     . متري خاك نفوذ كند   سانتي

 .دارد

دمبـرگ باريـك و شـياردار و پوشـيده از كـرك            . برگها مركب و متناوب و به رنگ سبز هستند         -7

 .است

وزن هزار دانه آن . اي شكل و به رنگ سبز زيتوني يا زرد مايل به سبز استهاي يونجه قلوهدانه -8

 . گرم است5/3 تا 5/2در حدود 

  نيـز تكثيـر   ) قلمه ساقه و ريـشه    ( غير جنسي    طريقه  باين گياه از طريق بذر است وليكن         تكثير -9

 .گرددمي
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  :  انواع يونجه
  . كننديونجه را از دو جنبه تقسيم بندي مي 

  علمي:  الف

  Medicago sativa       .   يونجه معمولي كه به يونجه گل ارغواني هم معروف است-1    

  Medicago falcata                           يونجه گل زرد                                -2    

  زراعي: ب 

  .شوندهاي بومي و غير بومي تقسيم مياز جنبه زراعي يونجه به دو گروه يونجه   

  ) محلي( هاي بومي يونجه -1

  .شوند معروف هستندباشد و به نام محلي كه در آنجا كشت ميها بومي ايران مياين واريته

  

  .هاي بومي ايران آمده استهاي مهمترين يونجهويژگيدر جدول زير برخي از 

  

  ارتفاع گياه اقليم مناسب نام رقم رديف

 )سانتيمتر ( 

اندازه  تعداد چين

 وضعيت برگ

وضعيت تراكم 

 شاخ و برگ

يونجه  1

 بغدادي

مناطق گرمسير 

 )خوزستان(

بلند و در شرايط 

 100مناسب بيش از 
 متراكم و زياد پهن و درشت  چين8 -10

2 

 60-65 گرم بمي

در شرايط مناسب 

 چين 10بيش از 

)12-10( 

نسبتاَ درشت و 

 پهن
 متراكم و زياد

3 

 يزدي

گرم و خشك 

مناطق (

 )مركرزي ايران

60-50  

بدون زمستان (

 )سخت

 نسبتاَ زياد بزرگ  چين5-4

4 
 همداني

معتدله 

 وسردسير
  چين3-4 85تا 

برگها كوچكتر 

 از ساير ارقام

  نسبتاَ كم

 ) ها خشبيساقه( 

  

و مشهدي نيز از ارقام بومي مهم       ) به گرما و سرما مقاومت خوبي دارد      (هاي رهناني، شيرازي    يونجه

  .ديگر يونجه معمولي هستند
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  هاي غير بومي يونجه-2

 )Common Alfalfa( گروه يونجه معمولي      - 2-1

  . گياه مستقيم استهاي اصليها و ريشهدر اين گروه گلها به رنگ ارغواني و ساقه) 1

  .سازگاري به شرايط اقليمي مختلف دارند) 2

  

  :  تيپهاي مختلف اين گروه عبارتند از

Kansas Common                                                                                     
Arizona Common                                                                                   

Montana Common                                                                                  

  :مهمترين ارقام اين گروه عبارتند از

  )Cody ( كدي يونجه و)Talent (، تالنت)Caliverde (، كاليورد)Buffalo (بوفالو

  

  :)Buffalo(بوفالو 

و از طريـق انتخـاب تـك     ) Kansas Common( اين يونجه از سلكسيون تيپ يونجه كانزانس 

  .بوته حاصل شده است

 .گلهاي آن آبي رنگ است) 1
 .است)  Bactarial Wilt( مقاوم به بيماري پژمردگي باكتريايي ) 2
 .به سرما نسبتا مقاوم است) 3
  .رشد سريع بعد از هر چين دارد) 4
  
   

 :)Caliverde(كاليورد 

 با گروه يونجه )California(باشد و از تالقي يك رقم كاليفرنيايي   يونجه كاليورد رقم هيبريد مي   

اين يونجه بـه امـراض لكـه برگـي          . تركستاني از طريق گرده افشاني غير مستقيم حاصل شده است         

  .مقاوم است
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  : )Talent (تالنت

 بـه  )French Common( از سلكـسيون يونجـه فرانـسوي    مبدا اوليه اين رقم كشور فرانـسه اسـت و    

 .دست آمده است

 .باشدبه نماته ساقه مقاوم مي) 1
 .عملكرد علوفه و محصول بذر آن باالست) 2
  .به بيماري پژمردگي باكتريايي حساس است) 3
  

 :)Cody(كدي 

  .حاصل شده است ) Kansas Common( از سلكسيون يونجه كانزاس 

 .ردگي باكتريايي مقاوم استبه بيماري پژم) 1

  .رشد سريع بعد از هر چين دارد) 2

  

  )Turkistan Alfalfa( گروه يونجه تركستاني -2-2

  .است) منطقه آسياي مركزي(اصل و مبدا اين گروه از يونجه ها تركستان آسيا 

  :ويژگيهاي گروه تركستاني

  . آنها ارغواني رنگ استيگلها ) 1

 .ند و بطئي استرشد مجدد آن ها بعد از هر چين ك ) 2

رونـد، بنـابر ايـن از ايـن نظـر نـا مرغـوب               با فرا رسيدن سرما خيلي زود به خواب پاييزي مي          ) 3

 .محسوب مي شوند

 .هستند)  Leaf Disease(به امراض برگي حساس  ) 4

 .مي باشند به سرماي شديد مقاوم ) 5

 .اندبه بيماري پژمردگي باكتريايي و نماته ساقه مقاوم ) 6

 .تتوليد بذر آن ها كم اس ) 7

هاي آن كوتاه، برگها كوچك و پوشـيده از         گياه از نظر شكل رويشي حالت گسترده دارد و بوته          ) 8

  .كرك است

 

 :تيپ هاي گروه تركستاني 

Turkistan – Nemostan – Hardistan  - Orestan                                           

  

 زارش شده استگ) Lahontane(از واريته هاي مهم اين گروه الهونتان 
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جز اين )  (Simerchenskaya يونجه سيمر چنسكاياو  ) Turkish( احتماالً يونجه هاي تركيه 

  .گروه باشند

  

  )Winter hardy  مقاوم به سرما(  Varigated Alfalfa   گروه يونجه رنگارنگ  -2-3

(  زرد بـا يونجـه گـل   ) Medicago sativaگـل ارغـواني   (اين گروه از تالقـي يونجـه معمـولي    

M.falcata  ( حاصل شده است.  

  

  :هاي گروه يونجه رنگارنگويژگي

  .مقاومت به سرما در اين گروه بيش از گروه يونجه معمولي است ) 1

 .گلها به رنگ ارغواني، آبي، زرد مايل به سبز و يا خاكستري مايل به سفيد است ) 2

 .باشدكل ميشكل نيام متفاوت است به طوريكه در بعضي حلزوني و در بعضي داسي ش ) 3

 

 : مهمترين ارقام اين گروه عبارتند از. مبدا بيشتر ارقام اين گروه كشورهاي آلمان و فرانسه است

 فلمـــيش –) Vernal( ورنـــال –) Ranger( رنجـــر –) Ladak( الداك –) Grimm(گـــريم 

)Flemish (– پـــرووينس )Provience (– كـــوزاك )Cossack (– رامبلـــر )Rambler (– 

  )Atlantic(آتالنتيك 

  

  ): Grimm(گريم 

  .به دست آمده است) اكوتيپ(مبدا آن كشور آلمان مي باشد و از سلكسيون 

 .مقاومت به سرماي آن نسبتاَ خوب است ) 1

 .حساس به بيماري پژمردگي باكتريايي و امراض لكه برگي است ) 2

 .كندساقه هاي آن نرم و برگهاي زيادي توليد مي ) 3

 .باشد آن مرغوب ميعملكرد اين رقم باال است و علوفه ) 4

  

  ):Ladak(الداك 

  .باشد و از سلكسيون حاصل شده است مبدا آن كشمير مي

  ).بيشتر از گريم(به سرما مقاومت زياد دارد  ) 1

 .به بيماري پژمردگي باكتريايي مقاوم است ) 2

 .عملكرد خوبي دارد ) 3
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      بـه خـواب  باشد و در اواخر تابستان و رسـيدن سـرما در اوايـل پـاييز       رشد آن كند و بطئي مي      ) 4

 ).شودصفت نامناسبي است زيرا تعداد چين كم مي(رود مي

  

  ): Flemish(فلميش 

  .ارقام مختلفي از شمال فرانسه، اسكانديناوي و بريتانياي كبير دارد

  .بعد از هر برداشت رشد سريع دارد ) 1

 .باشدمقاومت آن به سرما در حد متوسط مي ) 2

 

  ):Provience(پرووينس 

  .است) ضعيف(ما كم مقاومت آن به سر ) 1

 .به جنوب فرانسه تعلق دارد ) 2

 

  ):Ranger(رنجر 

    Cosasack , Turkistan , Ladakگيري چند رقم با نسبت هاي متفـاوت  اين رقم از دو رگ

  .حاصل شده است

  .باشدبه سرما مقاوم مي ) 1

 .به بيماري پژمردگي باكتريايي مقاوم است ) 2

 .اي برگ حساس استبه بيماري لكه قهوه ) 3

 .باشداد گل هاي زرد آن محدود ميتعد ) 4

 

  

 

  )Non hardy Alfalfa ( گروه يونجه غير مقاوم   -2-4

 :هاي مهم گروه يونجه غير مقاومويژگي

  .باشندمخصوص نواحي گرم هستند و به آب و هواي سرد نا سازگار مي ) 1

 .ساقه و برگها در اين گروه نسبتا كركدار است ) 2

 .پوشاندست و خيلي زود سطح مزرعه را ميرشد مجدد آن پس از برداشت بسيار سريع ا ) 3

 .تحت شرايط زمستان هاي سرد و روزهاي كوتاه رشد سريع دارند ) 4

 .به سرما مقاومت كمي دارند ) 5
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   : عبارتند ازارقام مهم اين گروه

ــريكن  ــا  –) African( آف ــونورا –) Maopa(مائوپ ــرووين –) Sonora( س  –) Peruvian( پ

  )Indian(ايندين 

  

  ) :African(آفريكن 

  . مبدا رقم آفريكن كشور مصر است و از سلكسيون حاصل شده است

دوره رويشي آن طوالني است به طوري كه در زمستان هم رشد كنـد دارد و رشـدش متوقـف                     ) 1

 تـري در فاصـله زمـاني كوتـاه       و الزم است     باشدمي وناهبه اين لحاظ طول عمر آن ك      . شودنمي

  .تجديد كشت شود

 .پوشاندرداشت در اقليم گرم دارد و خيلي زود سطح مزرعه را ميرشد سريع پس از هر ب ) 2

 . به نماته ساقه و بيماري لكه برگي مقاوم است ) 3

 

   :)Maopa(مائوپا 

  . از سلكسيون حاصل شده استاين رقم يونجه نيز

 .يونجه مائوپا به شته، نماته ساقه و بيماري پژمردگي باكتريايي مقاوم است ) 1

 .ستاين رقم به شوري حساس ا ) 2
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   )Spreading or Creeping Alfalfa (  هاي خزنده يا مخفيگروه يونجه -2-5

  

  ).Travois(و تراويس )Rhizoma(ريزوما : ارقام مهم

  ):Rhizoma(رقم ريزوما 

  .كندگراد را تحمل مي درجه سانتي-50پرمحصول است و تا .  اين رقم در كانادا كشت مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________

_____  
         Bacterial Leaf 

       Winter  Wilt 

 Disease 

Varity   Released by  Year Hardiness Resistance

 Resistance 

Ranger   Nebraska & U.S.D.A. 1940 Very good Very good Poor 

Buffalo
*
   Kansas & U.S.D.A. 1943 Moderate Very good Fair 

Narragansett  Rhode Island  1945 Very good Susceptible

 Good 

Vernal   Wisconsin & U.S.D.A. 1953 Very good Very good

 Good 

Lahontan  Nevada & U.S.D.A. 1954 Moderate Very good

 Very Poor 

Cody
*
   Kansas & U.S.D.A. 1959 Moderate Very good Fair 

Saranac   Cornell (New York) 1963 Good  Very good

 Good 
 

* 
Kanza (Kansas and U.S.D.A. – 1969 ) has very good insect and disease resistance and is rapidly 

replacing Buffalo and Cody 
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  زراعت يونجه: 4فصل

  
  

    :اقليم و خاك مناسب يونجه

  :اقليم

هاي گرم سازگاري دارد و آب و هواي گرم و خشك           هاي خيلي سرد تا تابستان    يونجه به زمستان     

كند ولـي بيـشتر دچـار       البته يونجه در اقليم گرم و مرطوب رشد مي        . باشدبهترين اقليم براي آن مي    

  .شودآفات و امراض مي

  :داليلبه طور عمده به   مقاومت به خشكي آن نيز؛ گياهان مقاوم به خشكي استويونجه جز

آورد تـا از   داشتن سيستم ريشه گسترده و عميق است كه اين امكـان را بـراي گيـاه فـراهم مـي          )1 

  .رطوبت تحت االرضي بخوبي استفاده كند

  .بندد روزنه هاي خود را ميسريعا)  خشكي و شوري تنشمانند( مواجه با شرايط سخت در )2

  .دهددست مي از  را و آب كميكندهاي مسن آن ريزش ميبرگ) 3

نهال جوان يونجه به سرما حساس اسـت        . به طور كلي تحمل يونجه به گرما بيشتر از سرما است             

. شـود  برگي عبور كند مقاومت آن بـه سـرما بيـشتر مـي             4 تا 3 و زمانيكه گياهچه يونجه از مراحل     

از طرفـي    .باشد درجه سانتي گراد در شبانه روز مي       25 تا 20تيمم درجه حرارت رشد براي يونجه     اپ

  . متري از سطح دريا رويش كند3000تواند تا ارتفاع يونجه مي
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  :خاك 

 يونجه در خاك هاي عميق لومي، بافت متوسط ، زه كشي خوب، حاصلخيز، خنثي تا كمي قليايي   

5/8-7=PH   به خاكهاي اسيدي بسيار حساس است و در صـورت اجبـار بـه              .  دارد  بهترين رشد را

گياه يونجه . ، بايد به خاك اسيدي آهك اضافه شود) شمال كشور مانند( كشت در چنين خاك هائي

  .كندبه شوري نيز مقاوم است و در خاك هاي خوزستان به خوبي رشد مي

  

  :آماده كردن بستر كاشت

كه فشرده ، يكنواخت ، با زبري متوسط و عاري از علـف هـرز              بستر مناسب كاشت بستري است        

زنـي و  بستر فشرده باعث تماس بيشتر خاك و بذر، رسيدن رطوبت بيـشتر بـه بـذر و جوانـه     . باشد

چنانچـه  ) شخم ، ديسك و تسطيح    (  براي آماده سازي بستر كاشت    . شودها مي استقرار بهتر گياهچه  

 و خاك بيـشتر     شود خاك نرم و پودري مي     اين صورت ، در   دباش ماشين آالت در زمين زياد       كاربرد

  .بنددسله مي

  

همانگونه كه اشاره شد براي كاشت يونجه در خاكهاي اسيدي، ضرورت دارد تا به خـاك آهـك                     

براي اين منظور سنگ آهك دولوميتي چون حاوي منيزيم مي باشد بهتر از سنگ آهك               . اضافه شود 

 ماه قبل از كاشت يونجه است؛ آهك بايستي با خـاك مخلـوط              6يززمان دادن آهك ن   . كلسيتي است 

مقدار آهك مورد نياز بر اساس ميزان اسيديته خاك تعيين مي شود و مقدار آن بايد در حدي             . شود  

اصافه كردن آهك باعث رشد بهتر يونجه و همچنين افـزايش           .  برسد 7 تا   6,5 خاك به    PHباشد تا   

  .شود ازت در خاك ميهاي تثبيت كننده فعاليت باكتري

  

  :كود و مواد غذايي

اسـتقرار نـا    :  و فقيـر بـودن آن باعـث        دارد حاصلخيزي خاك اثر مستقيم بر روي ميزان محـصول           

. شودمناسب يونجه، تنك شدن مزرعه، صدمه ديدن از سرما وخسارت ديدن از آفات و امراض مي               

صرفه جويي در ميزان آب مصرفي      تامين حاصلخيزي خاك عالوه برتامين افزايش محصول ، باعث          

 كيلـوگرم  400براي توليد يك كيلو گرم يونجه خشك در خاك غني از مـواد غـذائي            . نيز مي شود  

آب مورد نياز است در صورتيكه براي توليـد همـين مقـدار يونجـه خـشك درخـاك فقيـر و غيـر                        

  .باشد  كيلوگرم آب احتياج مي800حاصلخيز به
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 از عناصر غذائي كه در ازاي توليد يك تـن علوفـه خـشك يونجـه از                   در جدول زير مقادير برخي    

  .آمده است شودخاك جذب مي

  

  )كيلوگرم (وزن   عنصر جذب شده  رديف

  2  فسفر  1

  21  ازت  2

  17  پتاسيم  3

  5/13  كلسيم  4

  5/2  منيزيوم  5

  3/2  گوگرد  6

  016/0  بر  7

  

  :كود دامي

واني پوسيده شده را در پاييز يا اوايل زمستان به زمين  تن در هكتار كود حي50 تا30به طور معمول  

مناسب ترين زمان براي دادن كود دامي قبل از فرارسيدن          . زنندكنند و سپس آنرا شخم مي     اضافه مي 

  :يخبندان و سرماي شديد است زيرا

  .شود درجه سانتي گراد ازت آمونياكي به فرم ازت نيتراتي تبديل مي10در باالتر از  ) 1

 . تبديل فرم ازت كافي باشد فرآيندرايزمان ب ) 2

در صورتيكه زمين باير به زراعت يونجه اختـصاص يابـد از زل مـرغ نيـز مـي تـوان بـراي تـامين                        

 بـه   ) تن درهكتـار     15تا  10اغلب ( حاصلخيزي و تقويت خاك استفاده كرد و مقدار متنابهي از آنرا          

 كيلـوگرم در هكتـار ازت قابـل         3  در ازاي يك تن كود دامـي بـه طـور متوسـط             .زمين اضافه نمود  

  .شوددسترس در طول يك سال زراعي به زمين اضافه مي

  :كودهاي شيميايي

 بستگي بـه   آناصوالَ اضافه كردن كودهاي شيميائي بايد بر اساس آزمايش خاك انجام شود و ميزان       

  :موارد زيردارد 

  مقدار عناصر موجود در خاك ) 1

 قابليت و ميزان در دسترس بودن عناصر ) 2

 مقدار محصول برداشتي ) 3
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 تن محصول يونجه ازمزرعه برداشت شود براي محاسبه ميزان كود فسفره  به    12اگر  : به عنوان مثال  

  كه بايستي به زمين اضافه شود خواهيم داشت، ) P205(شكل پنتا اكسيد فسفر 

 P= 2 ) كيلوگرم ( ر تن به ازاي ه                                                                     

P205                                                             = 29/2 × P(phosphorus) 

 P205                                                         ) 2 × 29/2 × 12 = 55) كيلوگرم  

  

   ):K2O(يا براي افزودن كودهاي پتاسه به شكل اكسيد پتاسيم 

 K = 17)   كيلوگرم (  به ازاي هر تن                                                           

K20                                                                  = 2/1 × K(Potasium) 

 K2O                                                    )   17 × 2/1 × 12 = 245) كيلوگرم  

  

  :كودهاي ازته

هـاي تثبيـت     اصوالَ كودهاي ازته براي يونجه مصرف نمي شود زيرا از طريق همزيستي باكتري                

؛ گيـرد كننده ازت هوا با گياه يونجه،تثبيت بيولوژيك ازت هوا انجام گرفته و در اختيار گياه قرار مي              

لوگرم درهكتار ازت قابل دسـترس در سـال    كي70تا 60يك هكتار مزرعه لگوم به طور متوسط     

   .كنداول رويش گياه توليد و تامين مي

كيلوگرم در هكتـار ازت      15 تا 10اما در صورت فقير بودن زمين خصوصا در اراضي شني مي توان           

در موقـع   . كيلوگرم در هكتار كود اوره در موقع كاشت بـه زمـين اضـافه نمـود                100تا 80خالص يا 

       كاشـت بـذر و در عمـق        هـاي  خطي كار كود را در زيـر رديـف          هاي  ماشين توان توسط كاشت مي 

پاشـند و  ازكاشـت گيـاه در زمـين مـي     طور معمول كود ازت را قبل ه  ب  سانتيمتر قرار داد؛    5 تا 5/2

     .كنند مي خاك وسيله ديسك آنرا زير سپس به

 مـاه قبـل از كاشـت        3 تا   2ار،   كيلوگرم در هكت   250تا 200كود فسفات آمونيوم را به ميزان      همچنين

 120تـا  100كنند؛ از كود سولفات آمونيوم هم به جاي كود اوره به ميـزان              يونجه به زمين اضافه مي    

  . شودكيلوگرم در هكتار در موقع كاشت استفاده مي

نقـش مهـم ازت     . شـود  ماه بعد از كاشت يونجه غدد حاوي ازت روي ريشه هـا ظـاهر مـي                4 تا 3

  .ها استن پروتييندرتشكيل ساختما

  

  



       35                   .       دانشكده منابع طبيعي –محمد رضا وهابي       يونجه   زراعت: چهارم فصل 

  

   بارش-1          

  

   بقاياي گياهي-                    

                  ادرار  مواد آلي -2      منابع تامين ازت 

   دام      -                   

   مدفوع                                                          

  ط ازتوباكترها تثبيت بيولوژيك ازت توس-3          

  

و براي برخي از گياهان به فرم        ) NO3(فرم قابل جذب ازت براي بيشتر گياهان بصورت نيترات             

  .است) NH4 ( آمونيوم

  

  .هاي ازت دار و مقادير ازت آنها ذكر شده است در جدول زير انواع كود

  

  توضيحات  درصد ازت  نوع كود ازت دار  رديف

    82  آمونياك  1

    45  اوره  2

    20-21  سولفات آمونيوم  3

    20  سياناميد كلسيم  4

    33-35  نيترات آمونيوم  5

  مناسب مناطق خشك نيست زيرا زمين را قليائي مي كند  16  نيترات سديم  6

  مناسب خاكهاي اسيدي است  14  نيترات كلسيم  7

  پتاسيم است% 36داراي   14  نيترات پتاسيم  8

  

  :كودهاي پتاسه 

 درصد از خاكستر يونجه را پتاسيم تشكيل 30دي براي يونجه دارد؛ حدود پتاسيم اهميت زيا   

 پتاسيم تنها عنصر پر نياز .ست ي آن ا پتاسيم در برگ هاي يونجه بيشتر از ساير اندام ها؛دهدمي

  .است كه در گياهان نقش ساختاري ندارد
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  :مهمترين نقش پتاسيم عبارت است از

فعال سازي بعضي از ) 2و  ) Osmose regulating( ي كنندگي فشار اسمزنقش تنظيم) 1 

   .هاآنزيم

  : در گياهسيمنقش پتا

بـراي گيـاه و   ) قندهاي سـاده (هاي قابل استفاده براي تغيير فرم نشاسته توليدي به كربوهيدرات  ) 1

   وجودپتاس ضروري است،ذخيره شدن آن

 .در انتقال و جابجايي مواد غذايي دخيل است ) 2

 .كند مواد پروتييني مشاركت ميها ودر ساختن چربي ) 3

 . نقش مهمي دارد) در محيط ريشه(در دفع اسيدهاي مضر از گياه ) 4

 .در تنظيم قدرت جذب آب گياه دخالت دارد ) 5

  .شود     بنابراين در مناطق خشك باعث افزايش مقاومت به خشكي گياه مي

 .دهددر مناطق سرد مقاومت به سرماي گياه را افزايش مي ) 6

  : دهدق زير مقاومت گياه به سرما را افزايش مياز طر     پتاسيم 

   افزايش جذب فعال-1        

  هاي برگ ايجاد شرايط براي بازشدن بيشتر روزنه -2        

  ها تسريع در فرآيند تبديل نشاسته به قند-3        

  

  :آثار كمبود پتاس در يونجه 

  هاي يونجهرسطح برگهاي كوچك، مدور و پراكنده سفيد رنگ دظهورو لكه ) 1

 هاها ازناحيه راس و حاشيه برگگسترش لكه ) 2

بـه عبـارتي؛    (ها، محصول گياه كاهش مي يابـد      ها در سطح برگ   در صورت گسترش كامل لكه     ) 3

 ).شودها دچار اشكال ميجذب در برگ

 .كندها زرد شده و ريزش ميسرانجام برگچه ) 4

 بر و يا حمله زنجره بر روي گيـاه اسـت            عاليم كمبود پتاس در يونجه در نهايت، مشابه كمبود        

در اثر كمبود بر و يا حمله زنجـره، لكـه           : ها زرد شوند؛ با اين تفاوت كه      گردند برگچه كه باعث مي  

  .شودهاي سيفد رنگ ديده نمي
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 كيلوگرم در هكتار كودهاي پتاسه تجويز شـده اسـت           200تا150در صورت كمبود پتاسيم در خاك       

كيلوگرم در هكتار رضايت بخش بوده       50در ايران ميزان  ( گردد  ن اضافه مي  كه در مرحله شخم زمي    

  .شودخوشبختانه در اكثر خاكهاي كشور كمبود پتاسيم مالحظه نمي ).است

  

  مقدارپتاس خاك

 )p.p.m(  

  مقدار مصرف ساالنه پتاس

 )kg/ha(   

40- 0  

74 - 41  

90- 75  

135  

90  

45  

   زراعت يونجه– 1977دانشگاه ليكلن : ذماخ                              

_____________________________________________________________________  

mg/kg                                                                                       1 =p.p.m 1  

water                                        l. g a 100 /  . .ae lb 34/8 = p.p.m 10000 = 1%  

  

  :پاورقي

به خاصيت مقاومت آب در برابر يخ زدگي اصطاحا سوپر فوزيون  ناميده مي شـود ؛        :  تعريف سوپرفوزيون آب     -1

  اين 

البته سوپرفوزيون در شرايطي رخ مي دهد كـه آب سـاكن باشـد و بـه طـور                   . مقاومت براي آب نسبتا باال مي باشد      

بلحاظ خاصيت سوپرفوزيون اندام هاي زيرزميني گياهان و يـا بعـضي از             . يجي در معرض سرما قرار گيرد     تدر

  .اندام هاي هوائي آنها  اغلب در اثر سرما يخ نمي زنند

  
 در پديده مقاومت به سرما از يخ زدگي آب شيرابه سلولي و آب موجود در فضاي                 :مكانيسم مقاومت به سرما      -2

اين پديده در اثر برخي فرآيند هاي ريخـت شناسـي و فيزيولوژيـك در گيـاه                .  مي شود بين سلولي جلوگيري    

مولكول هاي درشت   ) 2. بر روي جوانه ها پوشش مخصوص ايجاد مي گردد        ) 1حاصل مي شود به طوريكه ،       

 غلظت شيرابه سلولي افزايش مـي يابـد و        )  3. موجود در شيرابه سلولي به مولكول هاي ريز تبديل مي شوند            

  . با بيشتر شدن مقاديركل مواد جامد قابل حل در سلول ، مقاومت به سرماي بافت گياهي افزايش مي يابد) 4

گياهـاني كـه مقاومـت    . در اثر تنش هاي خشكي و شوري به سرعت اسيد آمينه پرولين در گياه توليد مي شود          -3

عيـين مقاومـت بـه خـشكي گياهـان          بنابراين بـراي ت   . به خشكي بيشتري دارند ، داراي پرولين بيشتري هستند        

پرولين از اسيد آمينه آسپاراژين توليد مي گردد و داراي سه نقـش مهـم در گيـاه      . پرولين اندازه گيري مي شود    

در شـرايط كمبـود قنـد هـا مـي      ) 3تنظيم فشار اسمزي و     ) 2 و ساخت پروتئين ،      NH3تركيب با     ) 1: است  

  . كندسوزد و انرژي مورد نياز گياه را تامين  مي
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  :كودهاي فسفره

  وجود فسفر براي گياه بسيار ضروري است زيرا ،

  .رشد و نمو گياه را باعث مي شود ) 1

نوكلئوپروتئيـدها، فسفوگليـسرين،   ( جزء اصلي و مهم در تركيب مواد پروتييني و غيـره اسـت              ) 2

 ).لستين 

 .در ساختن پروتئين ها موثر است ) 3

 .شدت تنفس را كنترل و تقويت مي كند ) 4

هاي جوان و بذور تازه رسـيده       نيار بافت (ل سلولها، نمو و تقسيم سلولي دخالت دارد         در تشكي  ) 5

 ).به فسفر بيشتر است

 

  :ثار كمبود فسفر در گياه يونجهآ

 تاخير در رسيدن ميوه و دانه ) 1

 كاهش يافتن اعضاي زايشي  ) 2

 كاهش رشد و نمو ريشه ها ) 3

 تيره شدن برگها ) 4

 ضعيف شدن و كوتاه قد شدن گياه ) 5

 

هـاي فـسفات آمونيـوم در پـائيز و سوپرفـسفات            توان از كود  رفع كمبود فسفر در خاك مي     براي     

كودهاي فسفره بايد زيـر خـاك   .  كيلوگرم در هكتار استفاده كرد250تا 200تريپل در بهار  به ميزان  

شود و از آنجاييكه فسفر اضافه شده به خاك بتدريج جذب گياه مي شود مقادير كود تجـويز شـده                  

البته به صورت سـرك هـم در        . ند سال كافي است و نيازي به افزودن هرساله آن نمي باشد           براي چ 

  .و بررسي هايي را در شرايط آبي انجام داده اند. آمريكا  كود هاي فسفره را بكار برده اند

  

  مقدار فسفر خاك

 )p.p.m(   

  فسفر خالص مصرفي در سال

)kg/H(  

5 - 0  67  

15 - 6  45  

25 - 16  32  

   زراعت يونجه-1977دانشگاه ليكلن : ماخذ                       
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  :غلظت بحراني فسفر

غلظت بحراني مقدار غلظتي است كه اگر مقدار ماده غذائي از آن حد كمتر شود ، افت كمي و يا                  

براي يونجه در مناطق خشك و نيمه خـشك         . كاهش كيفيت و مرغوبيت محصول پيش خواهد آمد       

  .  درصد است35/0هاي يونجه و در مرحله گلدهي آن، برابر  برگغلظت بحراني در

  

  :كلسيم

نقش كلسيم در گياه بـر عكـس نقـش        . هاي ايران مشكل كمبود كلسيم وجود ندارد      در اكثر خاك     

  برد و نفوذپذيري جدار سلولي را كاهشطوريكه مصرف آب را در گياه باال ميه پتاسيم است، ب

شـود و    مي K است كه مانع از جذب       Na و   Kآنتاگونيسم بودن با عناصر     احتماال بخاطر   (دهد  مي 

  ).شودكم مي )K(در نتيجه نقش تنظيم كنندگي پتاس 

در  .ها بـه كلـسيم نيـاز دارنـد        هاي لگوم، يونجه و شبدر شيرين بيشتر از ساير گونه         در بين گونه      

باشد ؛ در صورت لـزوم      نياز مي هاي شني و اسيدي نسبت به خاكهاي قليائي به آهك بيشتري            خاك

براي اضافه كـردن    . شودتن در هكتار هر چند سال يك بار به زمين اضافه مي            6 تا 3آهك به ميزان    

  :آهك به خاك الزم است به موارد زير توجه شود

  . ماه قبل از كاشت به زمين اضافه شود6آهك  ) 1

 ردداز آنجائيكه حالليت سنگ آهك كم است، الزمست با خاك مخلوط گ ) 2

بهترين زمان براي افزودن آهك به خاك ، قبل از كاشت گياهي است كه قرار است قبـل از يونجـه                      

  .كشت شود

 حـاوي كلـسيم و   )Dolomite - Ca Mg(Co3)2  (با توجه به اينكه سـنگ آهـك دولـوميتي      

  .   مي باشد)Ca Co3 -  Calcite  (منيزيم است، بهتر از سنگ آهك كلسيتي

  

  :گوگرد

ز جزء عناصري است كه گياه يونجه به آن نياز زيادي دارد ، مهمترين نقش گوگرد در گياه گوگرد ني

  :عبارت است از

  .باعث افزايش رشد ريشه مي شود ) 1

 تامين رنگ سبز تيره در گياه ) 2

 .در ساختن پروتئين ها مشاركت دارد ) 3

 .در تثبيت ازت دخيل است ) 4
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  :منابع تامين گوگرد

  

 )SH2 و  So2 ( هوا -1      

  مواد آلي-2      

   )ها سوپرفسفاتمانند(اند  موجود در در كودهايي كه خوب تصفيه نشده-3      

  

    

هايي كه آبشويي زيادي دارند، شني و فقير از مـواد آلـي هـستند افـزودن گـوگرد                   در مورد خاك     

 آمونيوم،  سولفات كلسيم، سولفورهاي معدني، سولفات    : توان به اشكال  گوگرد را مي  . ضروري است 

  .كودهاي شيميايي حاوي گوگرد و كودهاي دامي به خاك افزود

  

___________________________________________________________  
  :پاورقي

منابع تامين فسفات در بيشتر مناطق جهان سنگ فسفات است كه مورد استفاده جهت تهيـه كـود هـاي فـسفاته                       -1 

فسفات در طبيعت بطور عمـده  . ر قابل تجديد هستند و به شدت رو به كاهش مي باشند ؛ اين منابع غي    قرار مي گيرد  

به صورت كاني آپاتيت يافت مي شود و مقدار كمي از آن در خاك هاي آهكي وجود دارد؛ در خـاك هـاي اسـيدي            

  .نيز فسفر به صورت تركيبات فسفات آهن و آلومينيوم موجود است

سوپر فسفات  . سنگ فسفات در اسيد ها مانند اسيد سولفوريك توليد مي شوند          سوپر فسفات ها از طريق حل كردن        

سوپرفـسفات غلـيظ كـه      ) 2  و    P2O5درصـد   20سوپرفسفات معمولي كه داراي حـدود       ) 1ها بر دو نوع هستند ،       

تركيب اين دو نوع كود را به طور عمده تركيبـات فـسفات مونوكلـسيم    .   مي باشند P2O5 درصد46 تا 43حاوي 

Ca (H2PO4)2) (  و مقدار كمي فسفات دي كلسيم CaHPO4)2 (و فسفات هاي آهن وآلومينيوم تشكيل   

   درصد آن توسط گياه جذب 20تا5بازده كود هاي فسفاته نسبتا پايين است و در سال اول كاشت تنها .  مي دهند

  .مي شود

 هيدروكـسيد هـا    ) 2 ، ( Cao )اكـسيد آهـك    ) 1:  آهك به اشكال مختلف به خاك اضافه مـي شـود ماننـد    -2

Ca(OH)2)    يا Mg(OH)2(  ،3 (   كربنات هاي كلـسيم و منيزيـوم( CaMg(Co3)2) كربنـات كلـسيم                ) 4 و

( CaCo3 )    .  در مناطق مرطوب افزودن آهك ضروري . آهك كشته سوزنده تر از شكل اكسيد آن است  

 . درصد است95 تا 85شاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد      مي باشد و درجه خلوص آهكي كه براي ك
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  :بر

در يـك هكتـار     . بر نيز براي يونجه ضروري است و امكان دارد عنصر محدود كننده رشد باشـد                 

اين صـورت عالئـم كمبـود     كيلوگرم بر وجود داشته باشد در غير   3 تا 2زمين الزم است كه حداقل    

  .شودمشاهده مي

  : برعالئم كمبود

  .شودگياه كوتاه قد و چتري مي ) 1

 . يابدتوليد گل و در نتيجه محصول بذر آن كاهش مي ) 2

 .كنندبرگچه ها زرد رنگ شده و ريزش مي ) 3

 .شودگياه ضعيف مي ) 4

  

  : ) Boraxبراكس ( فرم تركيبات افزودني بر

  

  .ودش كيلوگرم به خاك اضافه مي40تا20باشد و به ميزان درصد بر مي11براكس محتوي     

  : زمان اضافه كردن به خاك

  ميتوسمبراي بذر در صورت مخلوط شدن ايجاد م(  دو هفته قبل از كاشت بذر يونجه -1      

  ).كند مي

    : براي يونجه در صورت داشت محصول-2      

       بهترين زمان در فصل تابستان پس از برداشت محصول  -              

   يا اوايل سال بعد-      

در ضمن بعضي از كودهاي شيميايي حاوي بر هستند كه ار اين طريق نيز كمبـود بـر بـر                    . باشد مي

كه در انتهـاي فرمـول   ( كيلوگرم كودهاي شيميايي محتوي بر       600 تا   300با افزودن   . گرددطرف مي 

  .شود سال بر طرف مي4 تا 2، كمبود بر خاك را به مدت ) آمده استBآنها 

  

  

  

___________________________________________________________    
                                  

          )H2O .10 B4o7 Na2 = Borax (  سديم تترا بوريتSodium Tetraborate    
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  : ) Inoculationتلقيح(كردن بذر با باكتري آغشته

 

در خاك ) Bacillus (  و  باسيلوس )Coccus( هاي هوازي گرم منفي مانند كوكوس      باكتري

اين باكتري ها با گيـاه همزيـستي دارنـد و دمـاي              وجود دارند كه متعلق به جنس ريزوبيوم هستند؛       

  .باشد درجه سانتي گراد مي25مناسب رشد آنها 

هاي هاي باريكي در خاك وجود دارند و در شرايط مناسب اطراف كرك ها به صورت رشته   كوكوس

ها شوند؛ باكتريمي سپس ديواره تار ريشه را متالشي كرده و وارد گياه      . كنندحاطه مي ريشه گياه را ا   

در قـسمت گـره   . آينـد در مـي ) غده اي شكل(شكل توده متورم ه كنند و بدرون گياه ازدياد پيدا مي  

ها و انتقال ازت تثبيـت شـده        كند تا حركت كربوهيدرات   ايجاد شده گياه ساختمان آوندي توليد مي      

  .ان شودآس

    پس از سپري شدن حدود دو هفته از عمر گياه، غده ها به طور معمول روي ريـشه هـا تـشكيل            

  .شودسيستم آوندي هم حدود دو هفته بعد از تشكيل غده ها در گياه ايجاد مي. شوندو ظاهر مي

  :روندها در شرايط نا مناسب زير از بين ميباكتري

  )تي گراد  درجه سان60بيش از( دماي زياد  ) 1

 نور مستقيم خورشيد ) 2

 ) ضروري است5/6 كمتر از PHتلقيح در ( اسيديته پائين  ) 3

 )غرقاب بودن زمين(كمبود اكسيژن  ) 4

 خشكي محيط ) 5

 

باشند كه چنانچـه    شوند فعال مي      آن دسته از غده هائي كه بر روي ريشه هاي گياهان تشكيل مي            

اين صورت غده هاي موجـود از نـوع فعـال            به رنگ قرمز روشن مشاهده گردند در غير          ،باز شوند 

  .نيستند

 زارعين آمريكا باكتري ها را از طريق انتقال خاك مزارع تحـت كـشت يونجـه بـه                   1930    تا سال   

ها در اكثر خاك ها بـه       باكتري. كردندبراي يونجه كاري منتقل مي    ) از مزارع هم جنس   (مزارع جديد 

باشـد؛ در خـاك     ها كافي نمي  نها براي تشكيل دادن گره    مانند ولي تعداد آ   سال زنده مي   3 تا 2مدت  

باكتري ها را قبـل     ).به عبارتي؛ از بين رفتني نيستند     ( ها عمر خيلي زيادي دارند      هاي قليايي باكتري  

از آغشته كردن بايد در جاي خشك نگهداري كرد؛ در موقع آغشته كردن آنها با بذور نيز از آب يا                     

گردنـد بايـستي    باكتري هايي كه آغشته مي    . شوداستفاده مي ) ت ذزت مانند شرب ( هاي قندي   محلول

  . ساعت پس از آغشته سازي  كشت شوند24حداكثرظرف مدت 
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    امروزه صنعت آغشته كردن بذر توسعه يافته و از قبل بذور آغشته شده، و سپس به بازار عرضـه                   

كننـد و    توسط مايع  مخلوط مـي     را در روش جديد به       ) Rhizobia( بذور و باكتري ها     . شودمي

در اين شرايط ريزوبيوم از جدار بذر عبور كرده و وارد      . دهندسپس آن هارا در شرايط خال قرار مي       

  . توان براي مدت چند ماه حفظ و نگهداري كردآن مي شود؛ در اين صورت ريزوبيوم را مي

 

     يگـر تخصـص    و سه گـروه آغـشته      )هاي باكتري   با گونه (گر عمومي        در زير هفت گروه آغشته    

  .معرفي شده است) با نژادهاي باكتري (

  

  

  :هاي باكتريسازي با گونههاي هفتگانه آغشته گروه

  

  ( Sweet clover ) و شبدر شيرين ) ( Alfalfa يونجه -1

  )True clovers ( شبدرهاي حقيقي  -2

   )(Lathyrus و خلر  )( Lens عدس )( Vetch، ماشك گل خوشه اي) ( Peasها  نخود-3

    )(Beansها  لوبيا-4

   )( Lespedeza و لسپديزا ) ( Cowpeas نخود گاوي -5

  ) ( Soybeansها  سويا-6

   )(Lupinesها  باقال-7

  

   :)Specific Strains (هاي باكتري سازي با نژادهاي سه گانه آغشتهگروه

  

   )( Birdsfoot trefoil يونجه باغي -1

   )( Sainfoin زراعي  اسپرس-2

     )( Crown vetch شبدرك  -3

     
بـاكتري  . شـوند ها در شرايط آزمايشگاهي بر روي آگار، پيت و محلول ها كشت داده مي                 باكتري

رسد و بايد قبـل از انقـضاء مـدت تعيـين شـده           ها براي گونه هاي لگوم به طور خاص بفروش مي         
  .كشت شوند
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  :كاشت يونجه 

  ه كردن بستر بذر آماد-الف

     براي آماده سازي بستر كاشت در ابتدا الزم است كه زمين جهت زراعت يونجـه شـخم عميـق                     

.   شود و سپس بستر كاشت به طور فشرده و يكنواخـت  تهيـه گـردد          )  سانتي متر    35 تا   30به عمق (

ني سريعتر بذر و از محاسن بستر فشرده تماس بيشتر بذر با خاك و دريافت رطوبت بيشتر، جوانه ز   

، % 25كلوخه هاي ريز (زبري بستر كاشت يونجه بايد در حد متوسط . باشداستقرار بهتر نهال ها مي 

  . و سطح آن عاري از علف هرز باشد) درصد25وكلوخه هاي درشت%  50كلوخه هاي متوسط

 يا به طـور     (شود، سپس كودپاشي و بذرپاشي      پس از شخم اقدام به زدن ديسك، دندانه و ماله مي            

  .گيردو سپس مرزكشي و ايجاد نهر در اطراف مزرعه انجام مي) با شيار ساز(، شيار كردن )همزمان

  

 هاي كاشت يونجه روش-ب

    سنتي-1    

و بـه صـورت     )  متـر  5×15اغلب بـه ابعـاد      (هاي كوچك       در اين روش بذور يونجه داخل كرت      

ابعاد . دانه كردن سبك ، بذور را زيرخاك مي كنندكنند و سپس با ماله كشي يا دن  دستپاش كشت مي  

 50تـا  30مقـدار بـذر مـصرفي در ايـن روش           . كرت ها بستگي به شيب زمين و مـساحت آن دارد          

  .باشدكيلوگرم در هكتار مي

  

   روش مكانيزه-2   

  :    در اين روش براي كاشت بذر از ماشين ها و ادوات مخصوص كاشت استفاده مي شود، مانند 

  )با زدن غلطك ، دندانه يا ماله بذور زير خاك مي رود(پاش هاي سانتريفيوز بذر  ) 1

 ) .بذركار مخصوص يونجه( خطي كارها  ) 2

ماشين بذر كار يونجه داراي دو رديف غلطك مواج يا چين دار است؛ در اراضي يخ زده و پف             

  .كرده غلطك جلويي آن به صورت ساده مي باشد

متـر در  سـانتي  25 تا 15 كشت به منظور توليد علوفه يونجه     در روش كاشت مكانيزه فاصله خطوط     

عرض كـار  . كيلوگرم در هكتار است 25 تا 15 مقدار بذر مصرفي در اين روش . شودنظر گرفته مي 

  .باشدمي)  متر5/1به طور متوسط (  متر 2 تا 1كار يونجه نيزماشين خطي
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 5/2تــــا 5/1  انتيمترو درخاك هاي سبك س5/1تا 5/0هاي سنگين عمق كاشت بذر يونجه در خاك

  .است مترسانتي

     تا 60كاشت) رديف هاي ( چنانچه هدف از زراعت يونجه توليد بذر يونجه باشد؛ فاصله خطوط              

شـود،   سانتيمتر در نظر گرفته مي     4 تا 3متر و فاصله كاشت بذور بر روي خطوط كاشت        سانتي 100

به عبارتي در هـر متـر طـول از رديـف هـاي           . ت مي گردد  كيلوگرم بذر كاش   5 تا 3در اين صورت    

 سانتي متـر    30تا15شود و فاصله بين بوته بر روي خطوط          گياهچه مستقر مي   20تا10كاشت يونجه   

با توجه به تراكم بوته هاي يونجه توليدي الزم است تا مزرعه تنك گردد؛ به ايـن منظـور         . مي باشد 

تصادفي يا  (ا توسط كارگر و يا به وسيله ماشين ضربه زن            برگي نهال ه   4 تا 2تنك كردن در مرحله     

  .گيردانجام مي) كنترل شده 

     متـر طـول ايجـاد      100تـا  50متـر عـرض و       15 تا 10هاي يونجه براي زراعت علوفه با ابعاد        كرت

  . شودمي

  

   زمان كاشت-ج

) مستان سخت نباشد چنانچه ز( كاشت پائيزه كه از اواسط تا اواخر شهريور ماه انجام مي گيرد 

بيشتر توصيه مي شود زيرا چين اول علوفه در سال بعد از نظر كمي و كيفـي بهتـر اسـت؛ كاشـت                       

 . بهاره يونجه نيز مي تواند از اواخر اسفند و يا در اوايل فروردين انجام شود

  

   روش هاي كاشت يونجه -د

 زيركاشت  ) 1

به ورس بوده و غني از كودهـاي ازتـه           پاشيدن بذر يونجه در داخل كشت جو پائيزه كه مقاوم           

در موقعي از اين روش استفاده مي شود كه در منطقه باد هـاي شـديد بـوزد و تبخيـر و       . نباشد

 .تعرق زياد باشد

 )اصلي(كاشت خالص  ) 2

 . شوددر اين روش بذر يونجه بدون گونه همراه در بهار و يا پائيز كشت مي

 كاشت مخلوط ) 3

 و يا به منظور ايجاد چراگاه، بذر يونجه را مخلوط با يـك  هاي رسي و سخت     اغلب درخاك 

  .كننديا چند گونه همراه به طور همزمان كشت مي
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  : در كشت مخلوط بايد نكات زير رعايت شود

  

اجزاي يك كشت مخلوط بايد با يكديگر از نظر خوشخوراكي و درجـه تهـاجم رشـد      -3-1

ه كاشـت مخلـوط از ثبـات        در اين صـورت نتيجـ     . هماهنگي و سازگاري داشته باشند    

 .بيشتري برخوردار مي باشد

هاي چرا كننده بايد گونه هاي همراه مورد توجه باشد و براي دام خطر و يا                از نظر دام   -3-2

 .مشكلي ايجاد نشود

در صورت تهيه علوفه خشك، رسـيدن همزمـان گونـه هـا و بـراي ايجـاد چراگـاه عـدم               -3-3

 .اهميت دارد) رمي شود فصل چرا طوالني ت( رسيدن گونه ها  همزماني در

  

  

  :شوندهايي كه به صورت همراه با يونجه كشت ميمهمترين گونه

  

Bromus inermis (Smooth bromegrass)                                                           
Dactylis glomerata (Orchardgrass )                                                               

Festuca elatior (Meadow Fescue)                                                                  

Phleum pratense ( Timothy )                                                                         

Poa pretense ( Kentucky bluegrass ) 

Sorghum vulgar ( Sudangrass ) 

Trifolium pratense ( Red clover ) 

Trifolium repens ( Ladino clover ) 

Lotus corniculatus ( Birdsfoot trefoil ) 

   

 

 10تـا  5 درصد و مقـدار بـذر گنـدميان          95 تا 90  به طور كلي مقدار بذر يونجه در كاشت مخوط          

از آنجايي كه يونجه قادر به تحمل چراي سنگين و مـستمر در             . دهددرصد از تركيب را تشكيل مي     

  .چراگاه نيست، توصيه مي شود كه بصورت تناوبي چرا شود
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  :آبياري

در . شـود  روز بعد از كاشت ، آبياري دوم انجـام مـي           3تا2از كاشت آبياري اول و          بالفاصله بعد   

  .گيرد روز بعد از آبياري دوم، آبياري سوم هم انجام مي6 تا 4مناطق گرمسير 

عمق و سـاختمان خـاك، عمـق سـفره آب           : تعداد دفعات آبياري بستگي به عوامل متعددي از قبيل        

  .دارد...  ميزان بارندگي، دماي محيط، وزش باد و تحت االرض، تعداد چين هاي علوفه،

براي جو و ذرت علوفه اي وقتي : در آبياري هم اصوال پتانسيل آب خاك اهميت دارد به عنوان مثال

 درصد آب خاك مصرف شود زمـان آبيـاري فـرا               50 درصد آب خاك و براي سيب زميني وقتي        75

  .رسدمي

ر ناحيه ريشه براي تعيين زمان آبيـاري يونجـه ارايـه شـده               در جدول زير مقدار تخليه مجاز آب د       

  . است

  

  

 مقدار تخليه مجاز از هر آبياري از محيط  بافت خاك

  (% ) ريشه و بدون افت محصول

  30-35  شني

  30-50  لومي شني

  50-80  رسي شني تا رسي سيلتي

  

  

شـود؛  ونجـه آبيـاري مـي    مزرعه ي )Sprinkler Irrigation( همچنين با روش آبياري باراني     

هـايي  آبياري باراني در شرايط خاص مانند مواجه نبودن با وزش باد هاي شديد و يا در مورد زمين                 

  .آيدكه تسطيح آنها به راحتي امكان پذير نمي باشد به اجرا در مي

با اينحال مهمترين اشكال اين سيستم آبياري براي زراعت يونجه در اينست كه رطوبـت حاصـل از               

يابند؛ در نتيجـه  هاي سطحي گياه به طور عمده توسعه مي  كندو ريشه ياري به عمق خاك نفوذ نمي     آب

  . شودگياه ضعيف شده و خسارت بيشتري از علف هاي هرز و يا استرس خشكي به آن وارد مي
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  مقادير تخليه آب مجاز از محبط ريشه بدون افت محصول براي برخي از گياهان زراعي      

  بافت خاك  ياهنوع گ
  مقدار تخليه آب مجاز

  (% )قبل ازهرآبياري 

  35  شني  انگور

  30-35  شني
  باغ ميوه جات

  30  لومي رسي

  50  لومي شني

  پنبه  50  لومي رسي

  65  رسي سيلتي

  50-70  رسي شني
  تباكو

  30  سيلتي لومي

  30  لومي

  چغندر  25-50  لومي رسي شني

  40-45  لومي رسي

  60-65  لومي شني
  غالت

  50  لومي شني رسي

  60  لوم

  ذرت  60  لوم شني

  50  لوم رسي شني

  

 بار در طول فـصل رويـش گيـاه          30 تا   15تعداد دفعات آبياري بسته به شرايط اقليمي مناطق از              

 روز يكبـار آبيـاري انجـام      10 تـا 8روز و در مناطق سردسير   6 تا   4درمناطق گرمسير   . متفاوت است 

اغلـب در فاصـله     .  تن آب نياز مي باشد     800 تا   700 توليد يك تن يونجه خشك به        براي. مي گيرد 

بالفاصله بعد از برداشـت      نوبت اول . بين برداشت هاي علوفه يونجه دو بار مزرعه آبياري مي شود          

علوفه و به طور سبك و نوبت دوم دو هفته قبل از برداشـت بعـدي علوفـه يونجـه و بـه صـورت                         

 مزرعه توليد علوفه نسبت به مزرعه توليد بذر يونجـه آب بيـشتري احتيـاج                .سنگين انجام مي شود   

  .دارد
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  :برداشت علوفه يونجه

    به طور كلي ارزش غذايي يونجه در قبل از مرحله گلدهي بلحاظ پايين بودن مقادير سلولز و باال 

ضـعيف  : ي گياه باعـث برداري در مرحله گلدهالبته بهره. بودن تركيبات پروتئيني در گياه زيادا است  

  .شودشدن گياه، كاهش عملكرد، كاهش طول عمر و دوام گياه مي

توان به باالترين عملكرد يونجه دست يافت كه تعداد كافي جوانـه رويـشي بـراي رشـد                   زماني مي 

  .بعدي بر روي گياه باقيمانده بماند

  :دارد براي دستيابي به عملكرد باالي يونجه توجه به نكات زير اهميت زيادي 

  .فاصله بين برداشت ها به اندازه كافي طوالني باشد ) 1

 . درصد گلدهي انجام گيرد25تا10برداشت يونجه در مرحله ) 2

 ). سانتي متر 10تا 5( رعايت حد برداشت ارتفاع علوفه از سطح زمين  ) 3

آخرين برداشت زماني انجام شود كه گياه فرصـت كـافي بـراي مقـاوم شـدن بـه سـرما و                       ) 4

را داشته باشد؛ به طوريكه قبل از متوقف شدن رشد بتواند مقداري رشـد              گذراندن زمستان   

 .ها را به انجام برساندسازي كربوهيدراترويشي داشته باشد و ذخيره

  

  : زمان برداشت علوفه

    از آنجائيكه در اقليم گرم و خشك شبنم كم توليد مي شود و در شب نيـز دمـا بـاال مـي باشـد،                  

ز ظهر و انتهاي روز و در شرايط اقليمي مرطوب و معتدل بـه دليـل وجـود     برداشت علوفه در بعد ا    

  .گيردشبنم و پايين بودن دماي شب برداشت در صبح زود انجام مي
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  :) Bloat(نفخ 

    باعـث نفـح   )  اسـتروئيدها هـستند    وزجـ ها  يننساپو(هاي گياهي   ينناعتقاد بر اين است كه ساپو         

آورندكه اين شرايط در شـكمبه دام نيـز         ب كف صابون مانندي بوجود مي     ها در آ  يننساپو. شوندمي

  .شودايجاد مي

در اثر تخمير ميكروبي مواد علوفه اي در شكمبه دام، مقدار زيادي گاز توليد مي شـود؛ در شـرايط                    

  .شودعادي اين گازها به درون هزارال مي رود و يا بصورت آروغ از طريق دهان دام خارج مي

عـدم  . وليدي در شكمبه دام موجب جلوگيري از تخليه گازها بصورت آروغ مـي شـود         كف غليظ ت  

  خروج گازهاي توليد شده و تمركز آن در شكمبه باعث مي گردد تا شكمبه دام باد كرده و به 

در اين صورت ديافراگم از حركت باز مي ايستد و يا باعث تنگ شدن . ديافراگم نيز فشار وارد شود

  .شود؛ در هر صورت حيوان در اثرخفگي تلف خواهد شدبط به قلب ميهاي اصلي مرترگ

  

  :خسارات ناشي از نفخ

 ميليون دالر در سال در اثر عارضه نفـخ دام دچارخـسارت           80     دامداران آمريكايي ساالنه حدود     

        ميليـون دالر در سـال      22اين ميزان خـسارت اقتـصادي بـراي دامـداران كانـادايي برابـر                شوند،مي

  .دهند گاو شيري در سال تلفات مي2000 تا 1700دامداران نيوزيلند .باشدمي

 عامل كف كننده S = Svedberg  ( s18 (يينئين، ماده پروتن     برخي معتقدند كه به غيراز ساپو

بر اساس پژوهش هاي انجام گرفته برخي از تانن ها باعث جدا سازي             ). 1گروه جزء پروتئين (است

     شوند و بـه ايـن صـورت از پديـده نفـخ جلـوگيري              هاي كف ساز از محلول مي     ئينو رسوب پروت  

در استراليا براي جلـوگيري از نفـخ دام،         . كنندكنند؛ گياهاني كه تانن زيادي دارند ايجاد نفخ نمي        مي

عامل ضد نفخ كه همراه جيره غذايي بـه         . خوراننده به دام مي   فهاي ضد نفخ را به همراه علو      كپسول

شوند؛ روغن ذرت، روعـن     ها نيز مانع نفخ مي    آنتي بيوتيك .شود پل اكسالن نام دارد    م خورانده مي  دا

  .باشدكنند، ولي هزينه آن ها زياد ميبادام زميني و روغن زيتون نيز از نفخ جلوگيري مي
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  )ماده خشك(هاي مختلف داممقايسه ارزش غذايي علوفه يونجه در ان               

  خاكستر  الياف  چربي  پروتئين  اعضاي گياه

  2/6  0/52  5/0  8/10  ساقه اصلي

  2/12  6/34  0/1  6/14  ساقه فرعي

  3/16  5/15  6/2  7/22  برگ

  6/9  5/16  5/1  4/32  گل

 

  

  

  مقايسه محصول توليد شده در مراحل مختلف رشد يونجه                      

   محصولميزان  مراحل رشد

  )تن در هكتار(

  73/6  مرحله قبل از گل دهي

  82/6   آغاز گل دهيهمرحل

  51/7   گل دهيدرصد10مرحله

  69/7  گل دهي درصد 50 مرحله

  15/7  مرحله گل دهي كامل

  32/6  )رسيدگي بذر(مرحله تشكيل بذر 

  

  :تركيب شيميايي علوفه يونجه

 4/32ندام گل گياه حداكثر مقدار پروتئين، برابـر      گردد كه ا  با توجه به جدول فوق چنين استنباط مي       

برگ يونجـه حـاوي مقـادير    . درصد ماده خشك را دارد   5/15درصد و اندام برگ حداقل فيبر، برابر        

از طرفـي   . زيادي پروتئين و چربي است كه اين مسئله اهميت واريته هاي پر برگ را نشان مي دهد                

ير پروتئين در گياه در مرحله غنچه حداكثر و در مرحلـه            دهد كه مقاد  نمودار ارائه شده نيز نشان مي     

رسيدن بذر حداقل است؛ روند تغييرات و مقادير فيبر كامال برعكس پروتئين مي باشد و در قبـل از      

. رسـند هاي يونجه به گل روند مقادير پروتئين و فيبر به حد تعادل مـي      بوته  1 ⁄ 2  تا    1 ⁄ 3زمانيكه  

   .دهداسب برداشت علوفه را از نظر مقادير پروتئين و فيبر نشان مياين پديده اهميت زمان من
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.

         نمودار تغييرات تركيبات سلولز و پروتئين در مراحل مختلف رشد يونجه
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  : زمان برداشت علوفه

باشـد،   باال مـي    نسبتا  و در شب نيز دما     است كم    توليدي  از آنجائيكه در اقليم گرم و خشك شبنم         

وب بـه    مرطـ   و معتـدل   روز و در شرايط اقليمي     پاياني  در ساعات  برداشت علوفه در بعد از ظهر و      

  .شودتوصيه مي در صبح زود  علوفه برداشت،دليل وجود شبنم و پايين بودن دماي شب

  

  :وسائل برداشت يونجه

هاي از يونجه چين و موئربزرگ  در سطح  وبراي برداشت علوفه يونجه در سطح كوچك از داس  

  .شوداي و بشقابي استفاده ميتيغه

صورت علوفه خشك در انبار ه بندي ب آنرا پس از بستهعلوفه درو شده بايد پژمرده شود تا بتوان

  .نگهداري كرد

  

  :مدت پژمرده كردن علوفه

 4 تا 3  مرطوب درحدود ومعتدل در اقليم  ساعت و24 اقليم گرم و خشك حدود  شرايط   در

   .گيرد علوفه براي پژمرده شدن در معرض هواي آزاد قرار بايست، ميروز

بندي و نگهداري  براي بسته درصد رطوبت دارد كه بايد رطوبت آن70علوفه تازه دروشده حدود

يا  )Rake(توسط دستگاه ريك   پس از پژمرده شدن علوفه. درصد كاهش يابد30تا 25 به در انبار،

بسته ) Baler( علوفه بر روي زمين رديف و سپس توسط دستگاه بيلر) Windrower (كنرديف

  .شودبندي مي
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  :ي زمستان به گياهصدمات ناشي از سرما

در اثر سـرما ممكـن اسـت گيـاه          .    سرماي زمستان باعث كاهش محصول و يا اتالف آن مي شود          

  .يخ ردگي و مرگ گردد) 3جابحا شدن و ) 2، )خفگي(خفه شدن ) 1: دچار عوارض

  

  ):خفگي(خفه شدن 

 در نتيحه ايـن     خفه شدن گياه زماني اتفاق مي افتد كه در سطح خاك ورقه هاي يخ تشكيل شود؛           

پديده گاز گاز كربنيك توليدي در اثر تنفس ريشه و ساقه در طول زمستان در زيـر اليـه هـاي يـخ                       

  .شودباقي مي ماند و غلظت آن به حدي مي رسد كه براي بافت هاي گياه سمي مي

ه  روز باقي بمانند گيا    12 تا   7 تحقيقات نشان داده است كه اگر ورقه هاي يخ تشكيل شده به مدت              

  .گردد روز يا بيشتر دوام داشته باشند، گياه تلف مي20ضعيف مي شود و اگر 

  

  :جابجا شدن گياه

    جابجا شدن گياه اغلب در اوايل بهار در خاك هاي رسي سنگين و يا خاك هاي آلي با ظرفيـت                    

  .دهدهايي كه خوب زهكشي نمي شوند رخ مينگهداري آب زياد و يا در خاك

در اثر تشكيل كريستالهاي يخ در اطراف ريشه اصلي و يـا در زيـر يـك اليـه از      پديده جابجا شدن    

در هر صورت افزايش حجم و توسعه كريستال هاي يخ موجب ايجاد فشار و . شودخاك حادث مي

گردد؛ دراثر پديده جابجائي ريشه ها و خصوصا ريشه اصلي قطع  باالراندگي گياه و جابجايي آن مي     

  .شودو پاره مي

گردند، رشد دوباره آنها بسيار اندك بوده و يـا اصـوال          اني كه به اين صورت دچار خسارت مي       گياه

  .اي نخواهند داشترشد دوباره

  

  :يخ زدگي و مرگ گياه

هاي گياهي چنانچه به مدت طوالني در معرض درجه حرارت پايين قرار گيرنـد، خـسارت                   بافت

 انـدام هـاي هـوايي و زيرزمينـي گيـاه را از سـرما        برف و بقاياي گياهي نيز. ديده و تلف مي شوند  

  .    كنندحفاظت مي
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  :كاهش دادن اثرات زيان بارسرماي زمستان

  :گيري روش هاي زير كاهش دادتوان با بكار   خسارات ناشي از سرماي زمستان را مي

  كاشت واريته هاي مقاوم ) 1

 مهـم در جهـت كـاهش خـسارت و           به طوركلي كاشت واريته هاي مقاوم يكي از تدابير بسيار         

  .تلفات ناشي از سرماي زمستان است

  .كاشت يونجه در خاك هايي كه زهكشي مناسبي دارند ) 2

در چنين خاك هايي پديده هاي جابجـايي و خفـه شـدن گيـاه در اثـر انجمـاد آب و تـشكيل                        

  .رسدافتد و بنابر اين خسارات وارده به گياه به حداقل ميكريستال هاي يخ كمتر اتفاق مي

  مديريت صحيح ) 3

مديريت صحيح به منظور توليد بوته هاي قوي و سالم اعمـال مـي شـود و از اهميـت زيـادي                      

  :در اين زمينه مهمترين تدابير مديريتي كه مي توان بكار برد عبارتند از . برخوردار است

يش اوليـه،   هاي ذخيره اي گياه براي شروع رو       باقي گذاشتن ذخيره كربوهيدرات در اندام      -3-1     

  :از طريق. رشد دوباره پس از برداشت و استفاده براي تنفس در طول فصل نا مساعد

    در نظر گرفتن فاصله زماني كافي در بين برداشت هاي علوفه-          الف

   زمان آخرين برداشت طوري تنظيم شود كه گياه قبل از فرا رسيدن سرما و توقف-          ب

  رشد دوباره آخر فصل در. ند به اندازه كافي مواد غذايي را در خود ذخيره كند رشد، بتوا         

  اغلب آخرين برداشت علوفه را در . باشد سانتي متربراي اين منظور مناسب مي30حدود          

  . دهندچهار هفته قبل از تاثير سرما بر روي رشد گياه انجام مي          

   طول فصل رويش و چراي سبك در انتهاي دوره رشد گياه  چراي اصولي در- ج         

  توان از علوفه توليد شده در آخر فصل رشد استفاده كرد كه رشد دوباره گياه           تنها زماني مي

  البته بهتر است علوفه آخر فصل به منظور نگهداري برف و ايجاد حفاظ. ديگرانجام نگيرد          

  . برابر سرما برداشت نشودگياه در براي          

  هاي مقاوم به بيماري پژمردگي باكتريايي كاشت واريته-3-2

  شود كه گياهان مستعد براي مبتال شدن به بيماري باكتريايي گردند؛             سرما موجب مي

  گياهان بيمار هم ضعيف شده و قادر نخواهند بود كه در پائيز براي سرماي زمستان مقاوم     

  وضعيت ضعيف وارد زمستان مي شود، تحمل سرماي زمستان را نداشته بنابراين گياه با.  شوند     

  .گردد و تلف مي     
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   افزايش دادن حاصلخيزي خاك-3-3     

  گردند از رشد بهتري برخوردارند و سيستم          گياهاني كه درخاك هاي حاصلخيز كشت مي

  تحقيقات نشان داده است كه آهك، فسفر و خصوصا پتاسيم. باشدآنها نيز قوي مي اي ريشه    

  رسد كه اين افزايش مقاومت دربه نظر مي. شود باعث افزايش مقاومت گياه نسبت به سرما مي    

  در هر صورت مقادير زياد ازت،.  يونجه بستگي به نسبت فسفر و پتاسيم موجود در خاك دارد    

  شود و ازت به همراه رطوبت باعث رشد پائيزه مي. دهدرا كاهش ميمقاومت به سرماي گياه      

  :يابد، به طوريكهمقاومت گياه در برابر سرما كاهش مي     

  هاي سبزينه داركوتيكول موجود بر روي سطح اندام رشد آخر فصل زياد شده و قشر) 1         

  .يابدا كاهش ميشود و در نتيجه مقاومت گياه به سرمنازك مي             

  گردد؛ تحقيقات نشانمينه و پروتئين در گياه ميآهاي افزايش ازت باعث افزايش اسيد) 2         

  از.  داده است افزايش اسيد هاي آمينه باعث كاهش مقاومت به سرماي گياه مي شود            

  پروتئين مستلزم مصرف طرفي ساخت تركيبات آميدها، اسيد هاي آمينه و تركيبات             

  بنابراين انرژي مورد نياز . شود ها تامين مي انرژي است؛ اين انرژي از كربن كربوهيدرات            

  .يابدگياه جهت بكارگيري براي مقاومت به سرما كاهش مي             

  

  )هاگراس(هاي چمني  كاشت مخلوط يونجه و علف-3-4     

گـردد، گياهـان گـراس    وه بر افزايش عملكرد محصول علوفه موجب مـي          كاشت مخلوط عال        

 پوشـش مناسـبي   Bromus inermis) برومگراس( و Phleum pratence) تيموتي(مانند 

در سطح خاك ايجاد كنند و در نتيجه از يخ زدگـي خـاك و بـروز پديـده جابجـا شـدن گيـاه          

در اثر سرما گياهان گراس موجـود       به هر حال در صورت از بين رفتن يونجه          .  جلوگيري شود 

  .شودمقداري علوفه توليد خواهند كرد كه اين مورد نيز از مزاياي كشت مخلوط محسوب مي

  

  :توليد بذر

  :    براي توليد محصول بذر الزم است كه شرايط معيني وجود داشته باشد؛ اين شرايط عبارتند از

  مناسب بودن شرايط مزرعه يونجه) 1

  تلقيح كننده براي انجام عمل ترپينگ در گلهاوجود حشرات ) 2

  عدم وجود حشرات مضر) 3

  وجود هواي روشن، خشك و آفتابي در طول مرحله گل دهي و رسيدن بذرها) 4
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  شرايط مزرعه) 1

خاك .     اولين شرط براي توليد محصول خوب بذر حاصلخيزي خاك براي تامين رشد گياه است             

 رسي سبك با داشتن ظرفيت زياد نگهداري آب، نسبت به خاك            هاي لومي سنگين و عميق يا لومي      

  .باشندتر ميهاي سبك شني براي توليد بذر يونجه مناسب

  گيريهاي مزارع بذرها و بوته فاصله رديف-الف

هاي كشت يونجه بستگي به بافـت، عمـق، حاصـلخيزي، رطوبـت قابـل                    فاصله مطلوب رديف  

در خاك و آب آبياري، طول فصل رشـد گيـاه، دوام مزرعـه و               دسترس، دماي خاك، امالح موجود      

 150 تـا    120فواصل رديف هاي كشت يونجه در خاكهاي شني يا سبك           . ارقام مختلف يونجه دارد   

 40 هاي رسـي و كـم عمـق        سانتي متر و در خاك     120تا 90هاي بافت متوسط    سانتي متر، در خاك   

هاي قوي و بزرگ يونجـه در  له با توجه به توليد بوتهاين فاص. شودمتر در نظر گرفته مي  سانتي 90تا

هاي رسـي و كـم عمـق، توصـيه شـده      هاي كوچك و ضعيف در خاك   هاي شني و توليد بوته    خاك

  .است

  :كشت رديفي يونجه بمنظور توليد بذر داراي محاسن زير است 

  .گيردفضاي كافي در اختيار گياه قرار مي -١

 .شودميموجب توليد گياهان راست و مستقيم  -٢

 .نور بيشتري در اختيار گياه قرار مي گيرد -٣

 .رودها باالتر ميدماي خاك و هواي اطراف بوته -�

 .شودموجب كاهش رطوبت نسبي در پاي بوته مي -�

 .شودها و نيام ها جلوگيري مياز ريزش گل -

 ها بنحوآسانترو موثرتري انجامهاي هرز، آفات و بيماريمبارزه شيميايي براي كنترل علف -٧

  .گيرد مي     

 

 .شودبي برگ كردن مزرعه يونجه جهت برداشت بذر بهتر انجام مي -٨

 بهتر انجام... امكان انجام عمليات زراعي براي دفع گياهان هرز، سله شكني، و جين و  -٩

 .شود مي     

 .شوندحشرات گرده افشان بيشتري جذب مي -١٠
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 توليد بذر ايجاد مي شود در شرايطي كه زمين          براي ايجاد يك هكتار مزرعه يونجه كه به منظور        

. كيلوگرم بذر گواهي شده ، نياز مي باشـد         ) 10تا8يا   ( 5 تا   3مناسب كاشت يونجه باشد، به ميزان       

. شودهاي كشت مي   عدد گياه يونجه در هر متر طول از رديف         20 تا   10اين مقدار بذر موجب توليد    

 شوند بطوريكه، فاصله بين بوته هـا بـر روي           كجه تن بنابراين الزم است كه رديف هاي كاشت يون       

گيـرد؛   برگي گيـاه انجـام مـي   4 تا  2ها در مرحله    تنك كردن بوته  .  سانتيمتر باشد  30 تا   15ها  رديف

  .شودزمان كاشت يونجه براي بذرگيري نيز در اوايل پاييز و يا دراوايل بهار در نظر گرفته مي

  

   آبياري-ب

   اي كه جهت توليـد بـذر ايجـاد شـده اسـت مناسـب              ني براي مزرعه يونجه   آبياري به روش بارا       

هاي يونجه در اوائل فصل رويش و همچنـين مـانع      باشد، زيرا باعث تاخير در به گل رفتن بوته        نمي

 15 تـا    10گرده افشاني گلها توسط حشرات گرده افشان مي شود؛ در نتيجه محصول بذر به ميـزان                 

. زرعه يونجه در ابتداي توليد گل نبايـد بـا كمبـود آب مواجـه شـود                م. درصد كاهش خواهد يافت   

  .ه بذري هم توليد نشودجها به گل نروند و در نتيگردد تا بوتهرطوبت بيش از اندازه نيز موجب مي

  

  هاوجود حشرات تلقيح كننده براي انجام عمل ترپينگ در گل) 2

اي در داخل دو قطعـه گلبـرگ        ورت مجموعه بص) هاپرچم(هاي يونجه اندام هاي زايشي           درگل

. تواند انجـام گيـرد  شود قرار گرفته است؛ در اين حالت گرده افشاني نمي        ناميده مي  ) keel(كه ناو   

، )درفـش (اگر لبه ناوها باز شود پرچم ها به طرف جلو حركت كرده و با برخورد با گلبـرگ بـااليي   

  .شودهاي گرده آن پراكنده ميدانه

هاي زايشي كه معموال در اثر فشار حاصله از وزن حشرات بر روي نـاو صـورت   ندامعمل حركت ا 

گويند؛ اين عمل بـراي توليـد بـذر تقريبـا هميـشه الزم              ) Tripping(گيرد را لغزش يا ترپينگ      مي

  .است

كنند و در بين  گونه زنبور شناخته شده است كه برفراز گلهاي يونجه پرواز مي           100امروزه قريب به    

بطور كلـي  .  مهمترين عامل اصلي در گرده افشاني گلهاي يونجه، زنبور برگ بر يونجه مي باشد        آنها

گلهـا  .باشـد   مهمترين عامل گرده افشاني درگياه يونجه مـي Megachile rotundataگونه زنبور 

 ) Self-tripping(در اين مورد به آن خود لغزشي . شوندبدون كمك حشرات نيز دچار لغزش مي

خود لغزشي در اثر حرارت زياد و رطوبت كم محـيط  . گرددكه با عث خود گشني يونجه مي گويند  

  .شودايجاد مي
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  عدم وجود حشرات مضر) 3

دهنـد  كنند و محصول بذر توليدي را كـاهش مـي             حشراتي كه به مزارع يونجه خسارت وارد مي       

ومي، پروانه كارادرينا و شته     در ايران مهمترين حشرات زيان آور سوسك سرخرط       . بايد كنترل شوند  

باشند ؛ البته حشرات ديگري مانند زنجره، زنبور بذرخوار يونجه و سن نيز جزء آفـات  مهـم         ها مي 

اسـتفاده از سـموم حـشره    (هـاي شـيميايي   توان به روشبراي مبارزه با اين آفات مي  . يونجه هستند 

پاشـي  د در مورد مقدار و زمـان سـم     اقدام كرد، و ليكن جهت جلوگيري از تلفات زنبورها باي         ) كش

دقت زيادي بكار رود و حتي االمكان براي كنترل آفات از روشهاي بيولوژيكي مانند توليد و ازدياد                 

  .زنبورهاي مختلف و كفش دوزك و يا روش هاي مكانيكي استفاده شود

  

  وجود هواي روشن، خشك وآفتابي) 4

رطوبت متعادل خـاك،    . ي، هواي گرم و خشك است         براي نوليد بذر يونجه بهترين شرايط اقليم      

. رطوبت نسبي پايين هوا و وجود روزهاي گرم و آفتابي بـراي توليـد بـذر بـسيار مطلـوبمي باشـد                    

  شود و در هاي هوايي گياه و رويش جديد در قسمت تاج ميرطوبت زياد باعث رشد زياداندام

هواي سرد و روزهـاي ابـري فعاليـت         . دگردها در ريشه مي   نتيجه باعث كاهش ذخيره كربوهيدرات    

  .سازدكند و هواي باراني برداشت محصول را با مشكل مواجه ميزنبورها را كم مي

دهند و در منـاطق كوهـستاني و      در بسياري از مناطق، دومين برداشت را به توليد بذر اختصاص مي           

  .شودداده مي بذر اختصاص  توليدتحت شرايط ديم اولين محصول به

  

  :اشت بذربرد

 غالف ها به رنگ قهوه اي، تيره يا سياه در           3 ⁄ 4 تا   2 ⁄ 3    بذر يونجه زماني برداشت مي شود كه        

در برداشت بذر ميزان تلفات زياد است، بطوريكه مطالعات انجام گرفتـه نـشان مـي دهـد در                   . آيند

ت بذراغلب به برداش. گردد درصد از بذر توليدي تلف مي60تمامي روش هاي برداشت بذر حدود       

  :دو روش زير انجام مي شود

 .و سپس كوبيدن بوته هاي برداشت شده) خشك كردن ( ، رديف كردن )درو كردن(چيدن  ) 1

ايـن روش بـراي     . شـود در اين روش زمان برداشت مطابق آنچه در فوق گفته شد، تنظـيم مـي              

هـاي سـبز رنـگ      ها داراي نيام    مناطقي كه زراعت يونجه ديررس است و درصد زيادي از بوته          

هاي يونجه خشك شده را زماني بايد كوبيـد، كـه      در اين روش رديف   . هستند مناسب مي باشد   

  .باشد  درصد18 تا 12رطوبت شاخ و برگ يونجه حدود 
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  )چيدن و كوبيدن يكباره(برگ كردن مزرعه و كمباين كردن روش بي) 2

اي يونجه در مزرعه، برداشـت    هبرگ كردن بوته  در اين روش پس از پاشش مواد شيميايي و بي         

توانـد تـا رسـيدن نـسبتا        گيرد؛ در اين روش زمان برداشت مي      بذر مستقيما با كمباين انجام مي     

اين روش براي مـزارع توليـد بـذر ايجـاد شـده در منـاطق                . ها به تاخير انداخته شود    كامل نيام 

داينوسـب  : يمياييها اغلب از مـواد شـ      براي بي برگ كردن بوته    . خشك و بادخيز مناسب است    

)Dinoseb(    داي كوات ،)Diquat(   اندوتال ،)Endothall (   و سـينوكس)Sinox (  اسـتفاده

  .شودمي

  هـا شود كه رطوبت موجود در نيـام       در روش كمباين كردن مستقيم برداشت زماني انجام مي           

يونجه  يهادر اين زمان رطوبت موجود در ساقه      .  درصد باشد  20 تا   15هاي گياه حدود    و برگ 

هاي مزرعه يونجه بسته به موقعيت منطقـه         مدت خشكانيدن بوته    .باشد درصد مي  50در حدود 

چون بذر يونجه استحصالي داراي رطوبت زيادي اسـت الزم اسـت كـه              . باشد روز مي  15 تا   3

  . ساعت هوا داده شود24قبل از نگهداري كردن در انبار به مدت 

  

  :ميزان توليد بذر

ذر مزرعه يونجه بسته به ارقام مختلف يونجه، شرايط محيطي، عوامل گرده افشان و            عملكرد توليد ب  

 كيلوگرم در هكتـار  800 تا 100در بيشتر منابع عملكرد توليد بذر يونجه     . موارد ديگر متفاوت است   

  .براي هر چين يونجه گزارش شده است
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  :بيماري هاي يونجه

   )Bacterial Wilt (بيماري پژمردگي باكتريائي) 1

  Corynbacterium insidiosum:  عامل اين بيماري نوعي باكتري است بنام    

 

  :اثرات بيماري روي گياه

  شود گياه كوتاه قد مي-1     

  ها از رنگ سبز علفي به سبز روشن تغييرهاي گياه كوچك و پيچيده شده، رنگ برگ برگ-2     

  .يابد مي       

  آيد و چنانچه از ريشه مقطعاي در ميهاي گياه به رنگ زرد قهوه بيماري ريشه با توسعه-3     

  اي رنگ بخصوص در مراحل پيشرفتهطولي و يا عرضي تهيه شود وجود لكه هاي قهوه       

  .      گردد بيماري، به طور آشكار مشاهده مي      

  .شود با پيشرفت بيماري سرانجام گياه پژمرده و تلف مي-4     

  

  :عوامل انتقال باكتري

تواند به طرق زير منتقل گردد و بيماري توسـعه         باكتري عامل بيماري پژمردگي باكتريايي مي     

  .يابد

   وسايل و ماشين آالت كشاورزي-1        

   گرد و خاك-2        

   آب-3        

  )مانند زنجره (  حشرات -4        

   كودهاي دامي آلوده-5        

  

  :حوه ورود باكتري به داخل گياهن

  .باكتري مي تواند از طريق زخم هاي ايجاد شده در گياه به درون آن وارد شود

  :علل زخمي شدن گياه

    گياه در اثر فرآيند برداشت، گزش حشرات و همچنين در اثر سرماي شـديد در زمـستان دچـار                   

  .گرددداخل گياه فراهم ميجراحت مي شود و از اين طريق شرايط براي ورود باكتري به 
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  :كنترل بيماري

از جمله ارقام ورنال، الداك و رنجر در .     تنها راه كنترل؛ انتخاب و كاشت واريته هاي مقاوم است

  .گروه يونجه رنگارنگ و يا ارقام ديگري مانند، مائوپا ، كدي و بوفالو

است و تنها در مورد مشاهده آن در  در ضمن تاكنون مواردي از اين بيماري در ايران گزارش نشده       

  .منطقه كردستان به طور مشكوك اظهار نظر گرديده است

  

   )Leaf Spot Disease(برگي بيماري لكه) 2

 Pseudopziza medicaginisقارچ   :عامل بيماري

  .شوداين بيماري اغلب در مناطق مرطوب گسترش دارد و موجب خسارت مي

  :اثرات بيماري روي گياه

  : ناشي از بيماري لكه برگي در گياه يونجه عبارتند ازعالئم

  ها ظهور لكه هاي كوچك دايره اي شكل به رنگ قهوه اي تيره بر روي برگها؛ قطر اين لكه  -1     

 .باشدمتر مي ميلي5/2 تا 5/1         

  ي گياه گسترشهاي پاييني گياه شروع شده و سپس به سمت باالها ابتدا از برگظهور لكه  -2      

  . يابد مي        

   كاهش ارزش غذايي و كيفيت علوفه يونجه، به طوريكه در نقاط آلوده به قارچ پروتئين و -3      

  .كندكاروتن تخريب و كاهش پيدا مي         

  

  :پيشگيري

  . براي جلوگيري از گسترش بيماري لكه برگي برداشت زودتر از موقع گياه توصيه شده است

  

  : بيماريترلكن

  براي كنترل عملي اين بيماري تاكنون هيچگونه روشـي ارائـه نگرديـده اسـت و تنهـا را مطمـئن،              

ايـن بيمـاري در منـاطق    . ارقـام كـاليورد و آفـريكن     : هاي مقاوم به بيماري است مانند     كاشت واريته 

  .شودمرطوب كشور بيشتر مشاهده مي
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  بيماري پوسيدگي ريشه) 3

  Phytophthora cryptogeaارچ  ق: عامل بيماري

  .يابدهاي سنگين با زهكشي نا مناسب و بويژه در فصل مرطوب شيوع مياين بيماري در شرايط خاك  

  :عالئم بيماري روي گياه

  ها زرد شدن يا قرمز شدن و ريزش برگ-1      

   پوسيدگي سريع ريشه-2      

   سرانجام از بين رفتن گياه-3      

 قارچ به گياه قسمتي از ريشه اصلي كه به قارچ آلوده شده است دچار پوسيدگي شـده   در اثر حمله  

و بخشي كه در زير منطقه آلوده واقع مي باشد قطع و جدا مي گردد؛ در نتيجه گياه كوتاه و ضعيف                     

  اين بيماري اغلب به طور پراكنده و نـامنظم در سـطح مزرعـه ديـده               . رودشده و بتدريج از بين مي     

  .گيردد و بتدريج نيز سطح مزرعه را فرا ميشومي

  : بيماريكنترل

  :در مورد كنترل بيماري پوسيدگي ريشه يونجه روش هاي زير توصيه شده است

   كاشت واريته هاي مقاوم-1

  پاكيزه كردن ادوات و ماشين آالت كشاورزي جهت جلوگيري از انتقال عامل بيماري-2

   دقت در ميزان دفعات آبياري-3

 

  بيماري موزائيك يونجه) 4

   Alfalfa Mosaic Virus (AMV)عامل بيماري ويروس 

    ويروس موزائيك اغلـب از طريـق ادوات و ماشـين آالت برداشـت علوفـه و همچنـين گـزش                     

  .گرددمنتقل مي) مانند شته ها ( حشرات 

  :عالئم بيماري روي گياه

  ها به خاكستري روي برگرنگ زرد مايل اي شكل بهيك يا چند لكه كوچك دايره ظهور -1

 هاهاي كوچك به يكديگر و طويل شدن لكهاتصال لكه -2

 .شودها سبز مايل به زرد و سفيد ميبتدريج رنگ برگ -3

 .يابندها پيچيده شده و تغيير شكل ميبرگ -4

 .شودگياه كوتاه قد مي -5

 .يابدتوليد علوفه و محصول بذر كاهش مي -6
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  : بيماريكنترل

  :روش هاي زير پيشنهاد گرديده استبراي كنترل اين بيماري 

 هاي مقاومانتخاب و كاشت واريته -1

باشند ولي در بـين ايـن ارقـام          به طور كلي تمامي ارقام يونجه به بيماري موزائيك حساس مي          

 درصد ارقام يونجـه بـه نژادهـاي       20رسد حدود   درجه حساسيت برخي كمتر است؛ به نظر مي       

  .دارندمختلف ويروس موزائيك يونجه مقاومت 

 استفاده از بذور عاري از ويروس جهت كاشت -2

 .شودها كه موجب جلوگيري از گسترش ويروس در مزرعه ميكنترل حشرات و بويژه شته -3

 .تناوب زراعي هم در كاهش و كنترل ويروس موثر است -4

  

  :آفات يونجه

  نماتد ساقه يونجه) 1

 كه زندگي پـارازيتي     ) ميلي متر  3/1ات1به طول   (ها كرم هاي حلقوي بسيار كوچكي هستند            نماتد

در بـين  . شـوند ها وارد گياه مـي    هاي جوانه كنند و از طريق بافت    ها در خاك زندگي مي    نماتد. دارند

  .از اهميت زيادي برخوردار است ) Ditylenchus dipsaci( ها، نماتد ساقه يونجه نماتد

و تـا حـدي اسـتان       ) جيرفـت (، كرمـان    در ايران مناطق آلوده بيشتر در استان هاي فارس، اصـفهان          

 هكتار از اراضـي كـشاورزي اسـتان اصـفهان بـه كـشت         20000در حدود   . باشدمي) اراك(مركزي  

هـاي  مهمتـرين شهرسـتان   .  درصد آن آلوده به نماتد ساقه است       20يونجه اختصاص دارد كه حدود      

  اردستان، اصفهان، داران، : اند عبارتند ازاستان اصفهان كه به عنوان مناطق آلوده معرفي گرديده

اطراف شهرضا هم به عنـوان      . سميرم، شهرضا، كاشان، گلپايكان،خوانسار، لنجان، نجف آباد و نطنز        

  ..آلوده ترين منطقه استان اصفهان معرفي گرديده است

  

  :عالئم ناشي از صدمات نماتد ساقه يونجه به گياه

  .شودهاي گياه متورم و بي رنگ ميساقه -1

 .گرددهاي عرضي بسيار باريكي ايجاد ميمت متورم شده ساقه گياه، برجستگيبر روي قس -2

 .شودهاي ساقه گياه متورم شده و فاصله بين گره ها كوتاه ميگره -3

 .گرددشود و در نتيجه گياه كوتاه قد ميها كم و يا متوقف ميرشد ساقه -4

 .بيعي شود غير طآنامكان دارد گياه در اثر آلودگي ار بين برود و يا رشد  -5
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  :  آفتكنترل

   انتخاب و كاشت ارقام مقاوم-1     

   گروه و، گروه يونجه تركستاني و ارقام آفريكن و مائوپا كه جز)Alfalfa(رقم تالنت :      مانند

            .باشندهاي غير مقاوم مييونجه     

  پس از آن كاشت  سال و يا بيشتر و 3 تا 2 نتاوب زراعي و آيش گذاشتن زمين به مدت -2     

  ذرت، گوجه فرنگي، چغندر قند، سيب زميني: گياهان وجيني از قبيل     

   برداشت زودتر از موقع علوفه-3     

   سوزانيدن مزرعه يونجه در پاييز جهت كنترل علف هاي هرز كه عالوه بر آن باعث كاهش-4     

  .شود آلودگي به نماتد در بهار سال بعد مي    

  رزه شيميايي مبا-5     

چنـد  ( در هـزار  2 درصد به نـسبت  50) Sistox(     استفاده از سموم مانند امولسيون سيستوكس     

 400 درصد به ميزان 40در بررسي كه در شيراز انجام گرفته است از سم ديمتوات    ). نوبت سمپاشي 

كه نوبـت اول    :وبتدو ن (اند  گرم در هكتار استفاده شده و نتيجه خوبي براي كنترل نماتدساقه گرفته           

  ).در موقع برداشت چين اول و نوبت دوم در زمان وجود حداكثر جمعيت نماتد ها موثر بوده است

  

  :پيشگيري

 سـاعت مـوثر   20تـا 16 قرار دادن بذور آلوده به نماتد ساقه يونجه در بخار متيل برومايد به مدت             

  .است

  

   )Hypera postica( سرخرطومي برگ يونجه ) 2

  .ترين آفات يونجه است و در غالب نقاط دنيا وجود دارداز مهم   

   :مشخصات حشزه بالغ

  متـر ميلـي  5/2متر و خرطـومي بـه طـول     ميلي 6 تا 5سوسك سرخرطومي داراي بدني به طول         

حشره بالغ و الروهاي جـوان از       . اي تا خاكستري مايل به سياه است      رنگ بدن آن نيز قهوه    . باشدمي

هـا بـه جـز    كنند و الروهاي سنين باالتر از سـاير بـرگ   جوانه هاي گياه تغذيه مي    هاي جوان و  برگ

كنند؛ به طوريكه از تغذيه آنها سطح برگ هاي گياه يونجه به شكل مـشبك         رگبرگ اصلي تغذيه مي   

  .رودپس از آن گياه زرد شده و سر انجام گياه از بين مي. آيددر مي
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رطومي برگ يونجه درفصل زمستان به اشـكال حيـاتي حـشره             از آنجائيكه در منطقه اصفهان سرخ     

مقـداري كـه در اسـفند مـاه بـه الرو            ( و تخم سرخرطومي  ) جمعيت زياد (، الرو )جمعيت كم (كامل

وجود دارد، بنابراين مهمترين خسارت وارده به مزرعه يونجه مربوط بـه محـصول             ) شوندتبديل مي 

  .چين اول است

شود و در اواخر فـروردين جمعيـت        دين ماه شفيره ها تشكيل مي     در منطقه اصفهان در اواسط فرور     

  .گرددها خارج ميماه از شفيره خرداد20ها وجود دارد؛ حشره  كامل نيز حدودزيادي از شفيره

  

  : آفتكنترل

  عمليات زراعي-1 

برداشت زودتر از موقع چين اول كه باعث مي شود الروها در معرض تابش مـستقيم                 -1-1

 .ر گيرند و با كمبود غذا هم مواجه شوندنور خورشيد قرا

هـاي زودرس سريعتررشـد كـرده و مقاومـت آنهـا            هاي زودرس؛ واريته  كاشت واريته  -1-2

 .يابدافزايش مي

هـاي گيـاه كـه الروهـا در آن     چرانيدن مزرعه در اوايل بهار؛ در اثر چراي دام از جوانه     -1-3

 لگدكوبي مزرعه نيز بخشي ها به همراه علوفه، در اثربيشتر هستند، ضمن برداشت الرو   

 . رونداز الروها از بين مي

 هاي هرزسوزانيدن علف -1-4

آبياري بموقع يونجه بعد از برداشـت و عـدم تـاخير انـداختن زمـان آبيـاري؛ در ايـن                -1-5

 .شودصورت يونجه رشد سريع داشته باشد و در برابر حشره مقاوم مي

 ).ه افكنتوسط شعل( سوزانيدن مزرعه يونجه در پاييز با احتياط  -1-6

  به عنوان مثال چهار نوع كنه .  از نظر ساير موجودات نيز بايد دقت شود تا از بين نروند         

 . شوندمفيد در مزارع يونجه وجود دارد كه موجب افزايش هوموس خاك مي          

 )شوندكرت ها يك در ميان برداشت مي(برداشت نواري مزارع يونجه  -1-7

  ها هم در برد و جمعيت شكارچيت آفت به قسمت برداشت نشده پناه مي در اين صور         

  پس از آن شكارچي قسمت برداشت شده را هم كه آفت كمي دارد . شودآنجا زياد مي          

  .گيردزير سيطره خود مي          
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   روش بيولوژيكي-2

سـرخرطومي  ) سنين پـايين  (رو افزايش شكارچي از جمله كفش دوزك كه از شكارچيان مهم ال              

هاي سرخرطومي را پارازيته و نابود هستند و تخم) Parasite(بعضي از زنبورها انگل . يونجه است

برخي از زنبورها در داخل بـدن الرو و         . دهندكنند و برخي ديگر شفيره آنرا مورد حمله قرار مي         مي

ن دوره الروي  موجب از بين رفـتن  كنند كه باز شدن تخم و گذراند     يا حشره كامل تخم گذاري مي     

  .شودميزبان مي

   روش شيميايي-3

     هـاي زيـست محيطـي توصـيه    تاثير چنداني ندارد و به لحاظ پايداري سـموم و داشـتن آلـودگي             

در ضـمن تـا كنـون از    . كندجمعيت آن نيز طغيان مي از طرفي با مقاوم شدن آفت به سم،      . شودنمي

ختلف يونجه به حشره سرخرطومي در ايران كار چنداني انجام نگرفتـه            نظر بررسي مقاومت ارقام م    

  .است

  

  سرخرطومي ريشه يونجه) 3

    هـاي سـرخرطومي  تـر از سـاير گونـه   سه گونه از اين نوع سرخرطومي در ايران و اصفهان مهـم        

  . باشندمي

              .هاي شناسايي شده براي اصفهان جديد استاين گونه

                                                                                       Sitona humeralis  
                        Sitona longulus                  

    .اين گونه نيز براي ايران جديد شناسائي شده است

    Sitona lineatus  
 

ارد كـردن خـسارت بـه يونجـه نـسبت بـه             هـاي ريـشه از نظـر و           در حال حاضر سـرخرطومي    

بر اساس مـشاهدات عينـي انجـام شـده در منطقـه             . سرخرطومي برگ يونجه اهميت كمتري دارند     

در مقايسه بـا خـاك      ) منطقه دشت زيار  ( هاي ريشه اغلب در خاك هاي رسي        اصفهان سرخرطومي 

  . نندكاند و خسارت بيشتري وارد ميهاي شني از جمعيت باالئي برخوردار بوده

هاي خود را درون خاك و يا در اطراف طوقه گياه يونجه و گاهي هم     حشره كامل سرخرطومي تخم   

الروهاي جوان سرخرطومي ريشه بعد از خـروج از         . دهدمتري خاك قرار مي    سانتي 3 تا 2 در عمق 

  .كنندتغذيه مي) Nodule(هاي ريشه ها به سراغ ريشه گياه رفته و بويژه از گرهتخم
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بـاالترين تـراكم حـشره بـالغ     . كننـد ها تغذيه مـي روها منحصرا از ريشه و حشرات كامل از برگ     ال

  .ماه مشاهده شده استسرخرطومي ريشه در اواسط مرداد

  :آفت   در اثر اين

  .شود  مزرعه يونجه تنك مي-1    

 .گرددآن كم مي   رشد گياه و تعداد ساقه هاي-2    

  .شوند صورت نيم دايره بريده و چرا ميها در حاشه به  برگ-3    

  

  : آفتكنترل

 عمليات زراعي -١

   سال و برگرداندن مزرعه در فصل پاييز به هنگام فرا رسيدن 4 تا3 نگهداري مزرعه به مدت 

  .در اين زمان الرو ها درون خاك وجود دارند. سرما

  

 روش شيميايي -٢

  .شودزيست توصيه نميبار بر روي محيط استفاده از سموم به دليل اثرات زيان

 

تـوان      در حال حاضر از نظر مديريت تلفيقي جهت كنترل و مبارزه با سـرخرطومي يونجـه، مـي                 

  .هاي زير را بكار بردروش

    غلطك زدن و له كردن الروها در زمستان-1      

 و جاروب كردن مزرعه) Mower(  برداشت محصول با موئر -2      

   اوائل بهار چرانيدن دام در-3      

   برداشت محصول و استفاده از شن كش و ساير وسايل-4      

   برداشت نواري مزرعه يونجه-5      
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  :علف هاي هرز

   ):Dodder(سس 

گونه براي جنس    200  تعلق دارد و حدود     Cuscuta و جنس    Cuscutaceaeسس به خانواده       

 گونـه بـراي     20در ايران حـدود     . باشديكساله مي اين گياه گلدار و پارازيت      . آن گزارش شده است   

 سال به صورت خواب در خـاك زنـده   20بذر سس قادر است تا . جنس آن شناسايي گرديده است   

پيچد و اگر   سس از همان ابتدا بدور گياه مي      . مانده و وقتي شرايط براي آن مساعد شود رويش كند         

هاي ميزبان را تجزيـه و  سلولز جدار سلولله همي كند؛ بدينوسي  مي  ميزبان مناسبي بيابد آنزيم ترشح    

اي است  آلودگي مزرعه يونجه به سس به صورت لكه       . كندمتالشي كرده و از ميزبان خود تغذيه مي       

سس باعث ضعيف شدن گياهان، زرد      .  متر و يا بيشتر هم برسد      9 ها به و گاهي امكان دارد قطر لكه     

  .شودشدن و از بين رفتن آنها مي

  :كنترل

  :هاي زير پيشنهاد شده استبراي كنترل سس روش

  .بهترين كار پيشگيري است ) 1

 استفاده از بذور گواهي شده و عاري از سس جهت كاشت ) 2

 گيرجدا سازي بذور سس از بذور يونجه توسط دستگاه سس ) 3

چيـدن، جمـع آوري و سـوزاندن قـسمت          : شامل( مراقبت و محو هر گونه سس از مزرعه          ) 4

 ).دهي سسن، شخم عميق پاييزه، چرانيدن دام قبل از گلهاي آلوده با آتش افك

 شيميايي ) 5

  )Dactal( استفاده از علف كش داكتال -5-1

   كيلوگرم 12؛ كاربرد )قبل از رويش اوليه سس(  در اوايل بهار و در مرحله رويش اوليه يونجه 

  .برددر هكتار داكتال، قدرت انگلي سس را از بين مي 

  :Reglon)( غلف كش رگلون -5-2

  هاي آلوده  يك ليتراز ماده موثره رگلون را در هزار ليتر آب حل كرده و سپس بر روي لكه

  .شودپاشيده  مي

 3 تا 2 كه عمرآن شش ماه است يهايهدر مزرع ؛  )(Gramaxon  علف كش گراماكسون   -5-3

هاي آلوده و در صورت لزوم در سطح مزرعه          سم در محل   ،روز بعد از برداشت علوفه    

شود؛ الزم است پس از سم پاشي تا سـه روز از آبيـاري مزرعـه خـودداري                  شيده مي پا

  .شود
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   )L. Medicago falcata( يونجه گل زرد  

  )Yellow alfalfa نام انگليسي  (           

يونجه زرد در تمام آسـيا بـه        .     مبدا اين گياه در جنوب شرقي روسيه و منطقه غرب سيبري است           

رقي و در اروپـاي مركـزي و شـمالي پـراكنش دارد؛ در ايـران بيـشتر در نـواحي                     غير از نواحي شـ    

  .شودآذربايجان، دامنه هاي البرز و اصفهان بطور خودرو يافت مي

از آنجائيكه اين گياه پوشش خوبي در سطح زمـين  . علوفه آن خوشخوراك  و مورد عالقه دام است  

يونجه زرد بـه    . ها و اراضي شيبدار مناسب است     كند براي كاشت در مناطق سنگالخي، تپه      ايجاد مي 

تتراپلوئيــد ) Medicago sativa(بيــشتر ارقــام يونجــه معمــولي . ســرما مقاومــت زيــادي دارد

)tetraploid ( ــستند و داراي ــل زرد      32ه ــه گ ــه يونج ــالي ك ــند، در ح ــي باش ــوزوم م  كروم

)M.falcata ( اغلب ديپلوئيد است)diploid ( كروموزوم دارد16و .  

  

  :خصات بتانيكيمش

    متـر  سـانتي 60 تـا  40ها متعدد، نيمه افراشته و يا گسترده، طول گيـاه بـه           گياهي است پايا، ساقه      

رنـگ گـل    .  گـل  30 تا   20گل آذين معموال متراكم با      . ريشه نيمه افشان و گاهي ريزومدار     . رسدمي

.  گـرم اسـت    2ن در حـدود     بذر خيلي ريز و وزن هزار دانـه آ        . زرد گوگردي و بندرت زرد ليمويي     

  .گيرددوره خواب بذر طوالني است و ازدياد گياه نيز بوسيله بذر يا ريزوم انجام مي

محصول علوفه آن نسبتا كم و رشـد مجـدد گيـاه    . ميوه نيام نا شكوفا، خميده و به شكل داس است  

داشت كرد و   توان از آن بر   در سال فقط يك چين قابل مالحظه مي       . پس از برداشت خيلي كند است     

  رسد چين مي3 و يا حد اكثر 2ليكن تعداد چين علوفه اين گياه در شرايط مساعد به 

.  

  :آب و هوا و خاك

     كاشت يونجه گل زرد در اراضي سنگالخي، سبك و در مناطق كم آب و همچنـين در نـواحي                    

. دهدوبي ميكه امكان زراعت يونجه معمولي و شبدر قرمز مقدور نيست، نتيجه رضايت بخش و خ             

دهد و مستعد كاشت در مناطقي است كه طول دوره رويـش گياهـان               مي حهاي آهكي را ترجي   خاك

  . متر زراعت آن زضايت بخش نيست1800كوتاه است؛ در مناطق كوهستاني و در ارتفاع بيش از 
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  :عمليات زراعي

برداشت اين گيـاه مـشابه   آماده كردن زمين، كاشت، داشت و     :     كليه مراحل عمليات زراعي شامل    

  .عملياتي است كه براي يونجه معمولي شرح داده شد

 تا 17 ( كيلوگرم در هكتار     15  تا 9 ميزان بذر مورد نياز جهت كاشت يونجه زرد در زراعت رديفي            

  .باشدمي) كيلوگرم در هكتار هم گزارش شده است 22

مرحله غنچه  (ر پيش از مرحله گل دهي       منظور تهيه علوفه مناسب، برداشت از گياه يونجه زرد د         ه  ب

شـوند و  گيرد، زيرا كه در صورت تاخير، ساقه هاي گيـاه سـخت و خـشبي مـي         آن انجام مي  ) دهي

 تا برداشـت  گرددميوضعيت گسترده گياه بر سطح زمين موجب      . شودازكيفيت علوفه آن كاسته مي    

هاي گياه نيـز بـه ريـزش بـذر مقـاوم            نيام. علوفه آن با اشكال مواجه شود و با دشواري انجام گيرد          

طور متناوب خشك شود    ه  ب(هستند مگر اينكه تحت تاثير مواد شيميايي و يا شرايط محيطي خاص             

منظور برداشـت محـصول بـذر تـا         ه  ها را ب  توان بوته بنابراين مي . قرار گيرند ) و رطوبت جذب كند   

هـا خـشك شـوند و امكـان     ا و بـرگ همدتي نسبتا زيادي در مزرعه نگه داشت تا در اثر سرما ساقه           

  .برداشت بذر توسط دستگاه كمباين فراهم گردد

  

  :موارد استفاده و ميزان عملكرد محصول

ميزان محصول ساليانه .     گياه يونجه زرد براي احداث چراگاه و همچنين تهيه علوفه مناسب است          

عملكرد محصول بـذر  . باشدي تن علوفه خشك در هكتار م6 تا 3آن در دو يا سه چين علوفه برابر        

  .  كيلوگرم در هكتار است370 تا 200آن نيز 
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  شبدرها : 5فصل

  
  

  :True clover )  ( هاي حقيقيشبدر

 گونه در مناطق 300 اين جنس در حدود .باشند ميTrifolium به جنس قهاي حقيقي متعلشبدر     

       گونه آن بصورت تجارتي كاشت9در آمريكا . است گونه آن از نظر كشاوزي مهم 25مختلف دنيا دارد و 

  :ونه هاي آن از نظر توليد علوفه عبارتند از و مهمترين گشودمي

  

  

 Trifolium pratense                                شبدر قرمز  )1

 T.hybridum                          )يكسشبدر آل(شبدر هيبريد  )2

 T.repens                                       شبدر سفيد )3

 T.incarnatum         )كريمسون شبدر ( الكيشبدر سركشيده يا )4

 T.resupinatum              شبدر ايراني )5

 T.alexandrinum                )شبدر برسيم(شبدر مصري  )6

 

ها از بسياري جهات شبيه هم هستند ولي از نظر سازگاري، عادت رشد، مقاومت به اگر چه اين شبدر      

ر تفاوت دارند و براي آشنايي با هاي توليد مثل و مصرف با يكديگسرما، مقاومت به خشكي، روش

  .شود به معرفي اين گياهان پرداخته مي، آنها اكولوژيك و نيازهاي خاصاتاختالف
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 Red clover( L. Trifolium pratenseنام انگليسي (شبدر قرمز 

د موار. گرددترين شبدرهاي حقيقي است و بطور گسترده در مناطق جهان كشت ميشبدر قرمز از مهم        

  :اهميت آن

 .داراي توليد محصول خشك زياد و با كيفيت باالئي است )1

 .گونه بسيار مناسبي براي ايجاد چراگاه است )2

 .سازگاري خوبي دارد) چمني(در كاشت مخلوط با گونه هاي گراس  )3

 .محل مناسبي در اكثر تناوب هاي زراعي دارد )4

 .براي اصالح خاك با ارزش است )5

  .امكان پذير استتلف هاي مخ كاشت اين گياه در خاك )6

  :خصوصيات

. عقيده بر اينست كه مبدا شبدر قرمز جنوب غربي آسيا در مناطقي كه يونجه وجود داشته است مي باشد     

شبدر قرمز در كشورهاي كانادا، زالندنو، . اين گياه احتماال توسط انگليسي ها به آمريكا برده شده است

  .شود گونه هاي علوفه اي مهم محسوب گرديده و كشت مي وسيا جزاستراليا و در قسمتهايي از اروپا و آ

هاي آذربايجان، گيالن، مازندران، كردستان، باختران، تهران، زنجان، يزد،  در ايران نيز ذر استان

  .فارس،اصفهان، خراسان و همدان بطور خودرو يافت مي گردد

  :مشخصات بتانيكي

يا ) راست( حالت افراشته با ،) سال است2اقتصادي مفيد آن عمر (شبدر قرمز گياهي است چند ساله      

        سانتيمتر5 سانتيمتر و گاهي تا 3 تا 5/1 سانتيمتر يا بيشتر، طول برگچه ها 60 تا 10خوابيده و بطول 

در .  وارونه قرار داردVبر روي برگچه ها در بيشتر نژادها و واريته ها عالمت سفيد رنگي به شكل . مي رسد

  .ها و ساقه ها كركدار است ادي از واريته ها، برگتعد

. گلها به رنگ صورتي يا قرمز ارغواني مي باشد كه بندرت به رنگهاي قرمز تيره و سفيد مشاهده مي شود

 مي باشد و وجود حشرات براي تلقيح آنها ضروري است؛ زيرا كه نها اكثرا بصورت دگر گش تلقيح گل

دانه بيضوي . ميوه نيام و معموال محتوي يك دانه است). خود سترون(ازگارند اكثر گياهان اين گونه خود ناس

 آن ذر خاك  ريشه نفوذريشه اصلي گياه قوي است ولي عمق. فشرده با رنگ زرد و يا قهوه اي مي باشد

  .مقاومت به خشكي شبدر قرمز كمتر از يونجه استبنابراين . مي باشد يونجه كمتر از ريشه

________________________________________________________________  

 به دليل نمو كند لوله گرده در درون خامه است و در نتيجه تخمك ها قبل از آنكه هسته زاينده دانه گرده همان :خود ناسازگار

  .گياه به تخمك برسد از بين مي روند
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  : و هوايي و خاكبشرايط آ

شرايط آب و هوايي سرد و مزطوب دارد و چنانچه رطوبت هوا به ميزان شبدر قرمز بهترين رشد را در     

  .كافي باشد، اقليم گرم را نيز تحمل مي كند

 دارد كه از نظر بهاي لومي و رسي لومي حاصلخيز با زهكشي خو اين گياه بهترين سازگاري را در خاك

هايي كه ارند داشته و در خاكهايي كه رطوبت زيادي دبهترين رشد را درخاك.  هم غني باشدآليمواد 

  .ظرفيت نگهداري آب آنها كم است رشد خوبي ندارد

هاي سخت  چنانچه اين گياه در خاكهايي كه زهكشي خوبي ندارد كشت شود در اثر سرماي زمستان در سال

ونجه بيشتر است يهاي اسيدي نسبت به  مقاومت شبدر قرمز به خاك .مي شودخسارت و صدمه به آن وارد 

   بطور كلي شبدر قرمز در هر نوع خاك آهكي كه ذرت. هاي آهكي دارد كن بهترين رشد را در خاكولي

  . استتواند رشد كند، از رشد و توليد خوبي برخوردار مي

  

  

  :هاي مختلف شبدر قرمزتيپ

 از  آن بنام هاي شبدر قرمز متوسط و شبدر قرمز ماموتتيپهاي شبدر قرمز دو در بين انواع واريته    

  :در زير آمده استاين دو واريته ت مهم صيا خصو.باشدمي مهم ترواريته هاساير

  

  

  تيپ گياه
ارتفاع 
رشد 

)cm(  

تعداد 
  برداشت

 زمان
  رسيدن

زمان 
  گلدهي

محصول 
  علوفه 

  در چين اول

عملكرد 
علوفه در 
  واحد سطح

كيفيت 
  علوفه

ريزش 
  برگ

شبدر قرمز 
  متوسط

  كمتر  كمتر  زودتر  زودرس  2  75-60
طيف با ل

  كيفيت باال
  ديرتر

شبدر قرمز 
  ماموت

  ديررس  1  <75
14-10 

روز 
  ديرتر

  بيشتر  بيشتر
خشن و 
با كيفيت 

  پايين
  زودتر
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  هاي مهم آنها كه درآمريكا و كانادا وجود دارند و ويژگيقرمز متوسطهاي شبدرترين واريتهمهم

  خصوصيات  مبدا  واريته

  كن لند
 Kenland  

  سرما متوسط، به سفيدك حقيقي حساسمقاوم به   كنتاكي

چساپيك 
Chesapeake  

  مقاومت به سرما متوسط  ماري لند

  ليك لند
 Lake land  

  مقاومت به سرما خيلي خوب، به سفيدك حقيقي مقاوم، پر توليد  ينسويسكان

  پنس كت
 Pennscott 

  مقاومت به سرما متوسط، پر توليد  پنسيلوانيا

ويرجينيا اداپتد 
قي واريته حقي(

  )نيست

شامل چندين نژاد 
  ويرجينا مي باشد

  مبدا و چگونگي رشد نامشخص، نژادهاي سازگار پر توليد هستند

   ددالر
Dollard  

دانشكده مك دونالد 
   كاناداكبكدر 

مقاومت به سرما بسيار خوب، داراي مقاومت نسبي به پوسيدگي ريشه، 
  ارونه وVبه سفيدك حقيقي حساس، اكثر برگچه ها بدون عالمت 

  

  :كاشت شبدر قرمز در مخلوط گياهان

گياه جوان شبدر قرمز با ساير گياهان، خصوصا تحت شرايط كشت بهاره و در آب و هواي سرد و      

علت رشد ه چنانجه اين گياه با يونجه بصورت مخلوط كشت شود، ب. تواند رقابت كندبخوبي مي مرطوب

 موارد كشت مخلوط اغلبدر بنابراين . نجه مغلوب خواهد شدسريع و تهاجمي گياهان جوان شبدر، گياه يو

، الزم است كه نسبت بذر شبدر قرمز  چنين الزامي وجود داشته باشداين دو گياه توصيه نمي شود و اگر هم

  . در نظر گرفته شود از يونجه خيلي كمتردر تركيب مخلوط

هاي باشد، الزم است در كشتسال مياز آنجايي كه عمر مفيد اقتصادي شبدر قرمز يك يا حداكثر دو 

  . كه پر دوام تر هستند كشت گرددلگومو يا گونه هاي ) چمني( همراه با گونه هاي گراس ،مخلوط

  

  : مناسب است، عبارتند ازقرمزهايي كه كشت مخلوط آنها با شبدرگونه

 

Phleum pratense  

Dactylis glomerata  
Trifolium hybridum  

Trifolium repens (Ladino clover)   
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  :هامحاسن كشت مخلوط شبدر قرمز با ساير گونه 

شود كه در اين وضعيت توليد علوفه مخلوط بيشتر از مزرعه مناسب مي ادجكشت مخلوط موجب اي )1

 .توليد علوفه شبدر قرمز است كه به تنهايي كشت شود

 .د خوبي را خواهند داشتچنانچه شبدر در اثر سرماي زمستان از بين برود، گونه هاي گراس تولي )2

  .شوند در زمستان ميزدگي از سرمالگوم گياهان علفي محافظتها باعث گراس )3

 خاك، افزايش رشد و توليد  و حاصلخيزي نيز با افزودن ازت خاك باعث تقويتلگومهاي گونه )4

 .شوندها ميگراس

تري براي ت طوالنيتر شدن فصل رويشي گياهان و توليد علوفه در مدكشت مخلوط باعث طوالني )5

 .شودنسبت به كشت تنهاي شبدر قرمز مي چراي مداوم دام

 .تر از كشت تنهاي شبدر است كشت مخلوط جهت تهيه علوفه خشك مناسب )6

 .يابد كاهش مي دامدر كشت مخلوط خطر نفخ )7

  كشت مي شوند با توجه به نوع باشبدر قرمزهايي كه بصورت مخلوط تركيب گونهفهرستدر جدول زير 

  .استفاده علوفه آن آمده است

  مخلوط  نوع استفاده و مصرف
مقدار بذر الزم 

)Kg/Ha(  

علوفه خشك كوتاه مدت، سيلو، چراگاه در 
شرايط خاكهايي كه آهك كافي نداشته باشند 

  و زهكشي آن هم خوب نباشد

  Trifolium pratense         شبدر قرمز
  pratense Phleum                تيموتي

8- 6  
  

5 - 3  

  چراگاه كه خاك آن خوب زهكشي نمي شود

  pratense Trifolium        شبدر قرمز

 T.hybridum                 شبدر آلسيك

 T.repens               ينو        شبدر الد

               Bromus inermisبرمگراس 
 Phleum pratense                تيموتي

5  
3  

 4 ⁄ 1 - 2 ⁄ 1   
8  
4  

  چراي متناوب

       Trifolium pratense         شبدر قرمز
  T.repens                       شبدر الدينو
 Festuca arundinaceae  فستوكا بلند 

3- 2  
2- 1  
12- 8  

  

  چراي متناوب، سيلو و پس از سيلو چرا

  Trifolium pratense         شبدر قرمز
  T.repens                       شبدر الدينو

 Dactulis glomera              علف باغ

3-2  
2- 1  
8- 5  
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  :كاشت شبدر قرمز

  تهيه بستر بذر و حاصلخيزي خاك :الف

بطور كلي بستر بذر بايد .  بذر ريز است لگومتهيه بستر بذر شبدر قرمز شبيه به يونجه و ساير گياهان     

چنانچه خاك . البته بستر زياد نرم هم نبايد باشد. دي نداشته باشد زياهمحكم، عاري از مواد اضافي و كلوخ

 پس از بارندگي در صورت گرم بودن هوا مي شود وسرعت خشك ه حالت پودري پيدا كند، چنين بستري ب

  . شبدر مناسب نخواهد بود كاشت چنين بستري برايبنابراين. بنددسله مي

.  مي باشد6/7 تا 6/6اسيديته ه است و حداكثر توليد آن در  خاك بيش ار يونجشرايط اسيديتحمل شبدر به 

كود حيواني را بايد قبل از .  شوداضافهآهك و كودهاي شيميايي بايد بر اساس آزمايشات خاك به مزرعه 

  . سرك به خاك اضافه كردصورتشخم يا بعد از رشد گياه به 

  

  :تلقيح بذور با باكتري :ب

 شده  زراعت، شبدر كشت از سال قبل4 يا 3مز يا ساير شبدرهاي حقيقي در اگر در مزرعه گياه شبدر قر    

در صورت عدم اطالع از سابقه كشت يا . باشد امكان دارد كه نيازي به آغشته كردن بذور يه باكتري نباشد

شبدر قرمز قادر است در .  تلقيح شوند شبدر، بايد قبل از كشت بذور مواجه شدن كشت شبدر با شكست

  . ازت تثبيت نمايد كيلوگرم در هكتار132 زراعييك فصل

  

  ها و زمان كاشتروش :ج

لذا اين گياه را همراه با گياهان بذر ريز مثل شبدر . شودشبدر قرمز بندرت بصورت خالص كشت مي    

 يا  در اواخر زمستان و كه در پائيز كشت شده اند)زمستانه(سفيد در بهار و يا آنرا در مزرعه چاودار و گندم 

شت اهاي ذرت ك  همراه نخود سبز و يا در بين رديف بهدر بعضي مواقع در بهار. كنندل بهار كشت ميياوا

در صورتيكه با غالت بهاره يا نخود سبز كشت شود، زمان كاشت شبدر قرمز همزمان با كاشت اين . گرددمي

بذر ريز كه داراي ساقه باريك و بطور كلي در كشت مخلوط شبدر را نبايد با گياهان . گياهان خواهد بود

 زيرا كه در اثر خوابيدگي اين گياهان، خسارت زيادي به شبدر ؛بلند هستند و ديررس مي باشند كشت نمود

 از بهترين گياهان در كشت  باشند ساقه هاي ضخيمكه داراي جو و گندم هاي زودرسواريته. وارد مي آيد

  .شوندمخلوط محسوب مي

 زيرا تا رسيدن ؛ شبدر قرمز توصيه نمي شودهكاشت پاييزسختي وجود دارد، هايمستان ز مناطقي كهدر    

  .زمستان گياه فرصت كافي براي استقرار نداشته و در صورت كاشت ممكن است در اثر سرما تلف شود
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 دمانن (توان بصورت مخلوط با گياهان يكساله زمستانه شد شبدر قرمز را مياشاره در قبل كه يهمانطور

.  نمود كشت بذر پاشي به صورتل بهاري در اواخر زمستان يا اوا)شوندچاودار و گندم كه در پاييز كشت مي

 و يا در خالف ؛ و بذر را با هرس سبك زير خاك كردرا انجام داددر اواخر بهار نيز مي توان بذر پاشي 

وم بدليل افزايش سرعت روش د(هاي غالت مورد نظر در عمق كم با ردبف كار كشت نمود جهت رديف

  .).شودترجيح داده ميزني و قرار گرفتن بذرها در عمق يكسان، در جوانه

  

  ميزان بذر الزم و عمق كاشت بذر: د

هاي سبك  سانتيمتري بايد كاشت و در خاك5/1تا  5/0هاي سنگين در عمق بذر شبدر قرمز را در خاك    

  .باشد سانتيمتر مي5/2نيز حداكثر عمق كاشت 

  براي كاشت  كيلوگرم در هكتار13 تا 4 شود ميزان بذر مورد نيازهنگامي كه شبدر قرمز به تنهايي كشت مي

كه اين گياه بصورت مخلوط   و در موقعي؛ كيلوگرم براي كشت دستپاش توصيه شده است30تا  20خطي و

 كيلوگرم در 8 تا 3 را شود، ميزان بذر كشت ميلگومهاي گراس و هاي گراس و يا مخلوط گونهبا گونه

  .گيرند در نظر ميهكتار

  

  عمليات داشت: ه

      طور كلي زماني كه شبدر قرمز بصورت مخلوط با گياهان يوالف، گندم و يا جو كشت ه  ب:در سال اول

شود، در سال اول رشد چنداني ندارد و پس از اينكه برداشت غالت انجام مي گيرد، ضروري است كاه مي

 در غير اين صورت ممكن است باعث خفگي و يا تضعيف ؛آوري شوددر سطح مزرعه سريعا جمعباقيمانده 

اگر پس از برداشت محصول غله، علف هاي هرز توسعه يابند، الزم است كه علف هاي هرز و . گياه شود

  .نيز درو شود و از مزارع خارج گردد...) گندم و جو و (بقاياي گياهان 

ي مناسب باشد، ممكن است كه گياه به اندازه كافي رشد كند و بتوان علوفه چنانچه شرايط آب و هواي

  .توليدي را مورد چراي دام قرار داد و يا جهت تهيه علوفه خشك برداشت نمود

در آزمايشات متعددي كه انجام گرفته است به اين نتيجه رسيده اند كه اگر شبدر قرمز در طول سال اول به 

.  سرماي زمستان بيشتر صدمه مي بينددر اثر كوچكتر از حد معمول مي شود و گل برود، جثه آن ضعيف و

 سانتي 10 تا 5/7  چنانچه مزرعه جوان شبدر قرمز بالفاصله بعد از برداشت غالت همراه تا ارتفاعبنابراين

  .گردد برداشت شود، معموال از توليد گل آن جلوگيري ميمتري
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در . برندسال دوم معموال براي تهيه علوفه خشك و يا سيلو بكار مي اولين برداشت را در :در سال دوم

توان از شبدر قرمز در سال دوم برداشت ميسه  برداشت و در مناطق گرمتر تا دومناطق معتدل و سرد 

  .بدست آورد

د توان جهت تهيه علوفه خشك، سيلو و يا توليد بذر اختصاص داد و يا اينكه آنرا مورچين دوم را نيز مي

دومين و سومين محصول توليدي .  به چرا اختصاص مي دهنداغلبسومين علوفه توليدي را . چرا قرار داد

  . كرد زير خاك به عنوان كود سبزتوان براي اصالح خاك شخم زد ورا مي

 حداكثر توليد علوفه شبدر قرمز، الزم است كه در سال اول و دوم و همچنين سالهاي بعد يابي بهدستبراي 

-Kg/H 50(و پتاس ) Kg/H 150- 100(مقادير كود سرك فسفر . د به ميزان كافي به خاك داده شودكو

ن اآهك را نيز معموال در صورت نياز به ميز. را بايد بر اساس آزمايشات تعيين و به خاك اضافه نمود) 25

 كاشت و يا در اوايل  كود هاي فسفره و پتاسه را در پائيز سال.يك تن سنگ آهك در هكتار اضافه مي كنند

  .كنندبهار سال اول توليد علوفه به صورت سرك به مزرعه شبدر اضافه مي

 15 تا 12 كيلوگرم فسفر و 3 تا 2 كيلوگرم كلسيم، 17 تا 15، يك تن علوفه خشك شبدر قرمز  براي توليد 

  .شود مي جذب از خاكيم پتاسكيلوگرم

  

  :مصارف شبدر قرمز

   توليد علوفه خشكشبدر قرمز متوسط براي -1

  .علوفه خشك حاصل از شبدر قرمز متوسط از نظر ارزش غذايي شبيه علوفه خشك يونجه است

  

 پروتئين قابل هضم  گياه

(%)  

 كل مواد قابل هضم

(%)  

  يونجه

  شبدر قرمز

5/10  

1/7  

3/50  

2/52  

  

بل از مرحله رسيدگي آيد كه گياه در قحداكثر ماده خشك قابل هضم و پروتئين شبدر زماني بدست مي     

 75 گلدهي و دومين برداشت آن در حدود  درصد50 تا 25اولين برداشت در مرحله . كامل برداشت شود

محصول دوم شبدر قرمز بعضي اوقات براي دام خوشخوراك نبوده و ممكن .  بايد انجام گيرددرصد گلدهي

شبدر قرمز كركدار . شودان حيوان است كه باعث ريزش بزاق و همچنين خروج گاز به مقدار زياد از ده

  .شود است و جهت تعليف اسب توصيه نمي و ذرات غباربوده و در نتيجه علوفه آن داراي گرد
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اگر رطوبت علوفه در موقع انبار كردن زياد . تر از يونجه است نگهداري علوفه خشك شبدر قرمز مشكل

 بهتر است بنابراين .ه خود محترق شودباشد موجب كپك زدن سريع آن مي شود و ممكن است كه خود ب

  نشودكه توسط شبنم و يا باران مرطوب شده است، برداشت  شبدر قرمز متوسط را در موقعي

در جمع . ها بايد در مزرعه نگهداري شود همچنين علوفه برداشت شده جهت پژمرده شدن كامل برگ. 

     ش برگ آن كاسته شود، زيرا كه در حدود بايد دقت شود تا حتي االمكان از ريز قرمزآوري علوفه شبدر

 كل  درصد40ها  برگ.  موجود استي آنها  يا بيشتر كاروتن گياه در برگ درصد75كل پروتئين و  2 ⁄ 3

  .دهندوزن گياه شبدر قرمز را تشكيل مي

  

  شبدر قرمز ماموت براي علوفه خشك -2

از .  حاصل مي شود)%100(حله گلدهي كامل حداكثر محصول علوفه خشك و پروتئين اين گياه در مر      

هاي خود را از دست مي دهد و همچنين  آنجائيكه شبدر قرمز ماموت زودتر از شبدر قرمز متوسط برگ

بدليل اضافه شدن سريع فيبر خام گياه با افزايش سن آن، بهتر است كه اين گياه در مرحله اوليه گلدهي تا 

  . گلدهي برداشت شود درصد50

تر و مقادير فيبر خام آن بيشتر از علوفه خشك شك حاصل از شبدر قرمز ماموت پر ساقه تر، خشنغلوفه خ

  .باشدشبدر قرمز متوسط مي

، بهترين استطور كلي اگر هدف تهيه سيلوي شبدر قرمز و يا مخلوط شبدر قرمز با گياهان گراس ه ب

  . برداشت شود  گلدهيرصد د100 تا50آيد كه گياه در مرحله  زماني بدست ميي علوفهسيلو

  

  كاشت شبدر قرمز در چراگاه -3

داراي ارزش غذايي بااليي . ترين گياهاني است كه براي چراي دام مناسب استشبدر قرمز يكي از مهم     

  .شوداست و به اندازه كافي هم مورد توجه دام بوده و خورده مي

  :معايب عمده آن به شرح زير است

 .كند است آن نسبتا دوبارهرشد  )1

 عدم مقاومت به خشكي )2

 .به كشت دو باره نياز دارد ساله بودن دوبه دليل  )3

 .هاخطر نفخ براي داموجود )4
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هاي گراس و يا ، مخلوط با گونهتوان به صورت خالصميگياه شبدر قرمز را براي ايجاد چراگاه      

 تا ضمن ذخيره شود سبك  چراي در سال اول بايدبه هر حال.  كشت كردلگوممخلوط گراس و ساير گونه 

  . به اندازه كافي جهت حفظ گياه از سرماي زمستان وجود داشته باشدتاجي پوشش،مواد غذايي در ريشه گياه

 وليكن كشت شده است هاصورت مخلوط با گراسه كه اين گياه به تنهايي و يا ب خطر نفخ دام در موقعي

 و يا علوفه در اثر باران آب زيادي داردطي كه گياه جوان يا در شر دامخطر نفخ. باشد، وجود دارد ميغالب

  . در شروع چرا گرسنه باشند، زيادتر خواهد بود نيزو شبنم مرطوب باشد و دام ها

  

  توليد بذر -4

 و چنانچه شوددر نظر گرفته مي علوفه خشك تهيهطور كلي اولين برداشت شبدر قرمز متوسط براي ه ب     

 اگر .دهند اختصاص ميبراي بذرگيري آنرا ، در اين صورتوليد بذر مناسب باشدمحصول دوم از نظر ت

در . كرد علوفه خشك و يا چراي دام استفاده توليدرا براي مي توان آن  مناسب بذرگيري نباشدمحصول دوم

  .دهندبرخي موارد برداشت اول را هم زارعين جهت توليد بذر اختصاص مي

ه محصول دوم شبدر قرمز كمتر بوده و شايد به دليل كمبود حشرات تلقيح توليد بذر محصول اول نسبت ب

 در محصول اول خود رشد رويشي زيادي  شبدر قرمزاز طرفي گياه.  باشد رويشكننده گياه در اوايل فصل

  .دارد و در نتيجه توليد بذر آن مطلوب نيست

ل را مي توان جهت تهيه علوفه خشك  و اين محصوداردشبدر قرمز ماموت تنها يك برداشت در سال       

 آن باعث افزايش  علوفهل فصل بهار و يا برداشتيچراي مزرعه شبدر در اوا. و يا توليد بذر اختصاص داد

در هر صورت برداشت براي اين منظور بايد در قبل از .  ميزان توليد بذر شبدر مي شود بذر دهي ودر

  . گيرد انجام سانتي متري15ارتفاع رسيدن گياه به 

  

  : مهم شبدر قرمزيهابيماريو آفات 

توان به زنجره سيب زميني، مگس بذر خوار شبدر، زنبور بذر خوار شبدر قرمز مي ترين آفات   از مهم   

از مهمترين  ، سوسك ريشه، زنجره شبدر و ملخ و)Hypera postica(شبدر، سرخرطومي برگ شبدر

 بيماري  و، سفيدك پودري، پوسيدگي ريشه و تاج، موزائيك)Anthracnose( به آنتراكنوز  آنبيماري هاي

  .لكه برگي اشاره كرد

  

  : هرزهايعلف

  .كنندگل جاليز و سس دو گياه انگلي هستند كه خسارت زيادي به مزرعه شبدر وارد مي
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   Alsike clover( L. Trifolium hybridum (يا شبدر آلسيك )  هيبريد(ر دورگ شبد

زماني هم عقيده داشنتد كه اين گياه از تالقي شبدر . شودسيك، شبدر سوئدي هم گفته ميبه شبدر آل      

 كيلوگرم 136اين گياه قادر است .شودين لحاظ به آن شبدر هيبريد گفته ميه اقرمز و سفيد بدست آمده و ب

  .در هكتار ازت در طول يك سال زراعي تثبيت كند

  :خصوصيات

بسته به شرايط آب  و .  سال محصول مي دهددواله كوتاه عمر است و براي شبدر آلسيك گياه چند س      

ها و ساقه هاي آن صاف و  برخالف شبدر قرمز برگ.  متفاوت است سانتي متر45 تا 15 هوايي ارتفاع آن 

داراي .  مي دهد و محصول آن از شبدر قرمز كمتر است علوفهدر سال يك برداشت. باشدميبدون كرك 

       شود كه برداشت آن را با مشكل مواجهسبتا نرم و ضعيف است و براحتي دچار خوابيدگي ميساقه هاي ن

  .باشدميبذر شبدر آلسيك خيلي كوچكتر از شبدر قرمز است و تقريبا به اندازه شبدر سفيد  .مي سازد

  

  :شرايط آب و هوايي و خاك

ه و در مناطقي كه درجه حرارت تابستان زياد در شرايط آب و هوايي سرد و مرطوب بهترين رشد را داشت    

ي يهاهاي شني و خاك مي دهد و خاكحهاي سنگين با رطوبت كافي را ترجيخاك. باشد رشد خوبي ندارد

هاي مرطوب، اسيدي و  در خاك.  براي كاشت آن مناسب نيست،كه ظرفيت نگهداري آب در آنها كم است

. زراعت كرد مي توان شبدر آلسيك را ندن رشد خوبي ندار در آلگومنسبتا حاصلخيز كه ساير گياهان 

  .آيدهاي آهكي و با حاصلخيزي كافي بدست مي بهترين محصول آن در خاك

  

  :كاشت

به روش  كيلوگرم در هكتار6 تا 4طور خالص كشت شود مقدار بذر الزم ه  ب شبدر دورگچنانچه      

شود و طور مخلوط كشت ميه ها بگياه با گراس اين اغلب.  است )Kg / H 9-7دستپاش و (كاشت خطي 

شبدر آلسيك با گونه .  استمتفاوت   كيلوگرم در هكتار12 تا 2 ميزان بذر مورد نياز آن در كشت مخلوط از

  .شود بنحو زير كشت ميلگومهاي گراس و 

 شبدر آلسيك، شبدر قرمز، تيموتي  )1

 شبدر آلسيك، شبدر قرمز، شبدر الدينو، تيموتي )2

 سيك، شبدر الدينو، تيموتيشبدر آل )3

 شبدر آلسيك، تيموتي )4

 شبدر آلسيك، علف باغ )5
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  : بذر پاشي طبيعي

توان مزرعه شبدر آلسيك را براي چندين سال نگهداري پاشي طبيعي ميدر شرايط مناسب از طريق بذر     

       گياه و برداشت محصولدهي شبدر آلسيك غيريكنواخت است و بعضي بذور قبل از دروگل. كرد

 كه  شبدرهاي كوتاه در گياه ساقه توليد مزرعه نيز موجبدنينچرا. دنشو و در سطح زمين پخش ميهديرس

  .گرددطريق نيز بذر كافي جهت تجديد حيات گياه توليد مي  و از اينشود ميهستندحامل گل 

ر زنده شبدر آلسيك است  مزرعه شبدر آلسيك چرا كرده اند نيز حاوي بذو قبل ازي كه دريها كود دامي دام

 مناسبي هم پوششزمان مناسب به زمين داده شوند، بخوبي بذور جوانه زده و استقرار يافته و  و چنانچه در

  .ودشمي  ايجاد

  

  :موارد استفاده شبدر قرمز

  علوفه خشك -1

 زمان برداشت جهت. شبدر آلسيك همانند شبدر قرمز ماموت يك برداشت در سال دوم كاشت مي دهد      

توليد علوفه خشك شبدر آليسك از شبدر .  گلدهي گياه است درصد100 تا 50 علوفه خشك آن در تهيه

وطي از شبدر آلسيك را معموال جهت توليد علوفه خشك با مخل.  ولي كيفيت آن بهتر استبودهقرمز كمتر 

هاي  ايجاد چراگاه نيز تحت شرايط كشت مخلوط در خاكبراي كشت مي كنند و لگومگياهان گراس و 

  .كندپست با زهكشي فقير، كاشت مي شود و علوفه خوبي را توليد مي

  

  توليد بذر -2

د بذر  توليبرايتوان دهد، اين محصول آن را ميبا توجه به اينكه شبدر آليسك فقط يك برداشت مي     

 گياه و هواي گرم و خشك با روزهاي شل فصل روييهواي سرد و نسبتا مرطوب در اوا.  دادصاختصا

 90زمان برداشت بذر نيز در موقعي است كه .  جهت توليد بذر آن مناسب است، گلدهيزمانآفتابي در 

  .باشندطور كامل به بذر رفته و بذور رسيده ه ها ب گلدرصد

  

  :هابيماريآفات و 

بيند و ليكن   شبدر قرمز خسارت ميبيماري هاي آفات و  ازطور كلي شبدر آليسك توسط برخيه ب      

  .باشدخسارت وارده به آن كمتر از خسارت وارده به شبدر قرمز مي
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  white clovr (L. Trifolium repens(شبدر سفيد 

ت اين نام هم بدليل وارد كردن بذور شود و علبه تمامي انواع شبدر سفيد، شبدر هلندي هم گفته مي     

  ميالدي و اوايل قرن بيستم19شبدر سفيد از كشور هلند و ساير كشورهاي اروپايي مجاور آن در طول قرن 

  .باشدمي

  :خصوصيات

هاي كم عمق داراي ريشه. باشدشبدر سفيد گياهي است چند ساله كه عمر مفيد اقتصادي آن دو ساله مي    

       سال دوام پيدادوشود بندرت بيش از يك و يا  آن كه در طول سال اول توليد مياست و ريشه اصلي

شود،  به جاي ريشه اصلي توسط ريشه هاي نابجا كه از ساقه هاي خزنده توليد مي شبدر سفيد گياه؛كندمي

 هاي ساقهيباشد و فقط قسمت انتهايارتفاع گياه كوتاه است و بصورت خوابيده مي. دهدادامه حيات مي

هاي شبدر سفيد  و مجموعه گلباشدميها به رنگ سفيد يا صورتي گل. استصورت افراشته ه  ب آنخزنده

توليد بذر آن زياد است و بذور آن براحتي نوسط باد، آب،  .هاي شبدر قرمز كوچكتر استاز مجموعه گل

است و در رديف  د طالييرنگ بذر شبدر سفيد، زر .شودپرندگان و حيوانات چراكنده پراكنده مي

  . استهاي علفيلگومكوچكترين بذر 

  

  :هاي مختلف شبدر سفيدتيپ

.  كوچك، متوسط و بزرگ مشخص گرديده است:براساس انداره نسبي گياه سه تيپ كلي شبدر سفيد     

  . توليد شده استمشتركاين سه تيپ گياه با يكديگر تالقي كرده اند و گياهاني با خصوصيات 

 .شناسند شبدر سفيد بزرگ مي جزو تيپشبدر الدينو را ) Agronomistes (تخصصين زراعتماكثر 

در صنعت توليد بذر و .  مي شناسندمعمولي و شبدر الدينو را  تيپ شبدر سفيددوطور كلي تنها ه زارعين ب

 ها  آنمتوسط و يا مخلوط هر دو  كوچك و تجارت نيزشبدر سفيد معمولي را همان تيپ هاي شبدر سفيد

  .دانندمي

  :كاشت شبدر سفيد

طور مخلوط با انواع ه  اين گياه را باغلبباشد، جز در مواردي كه هدف توليد بذر شبدر سفيد ميه ب     

  .كنند كشت ميلگومهاي گراس و گونه

،  )Trifolium hybridum( شبدر آلسيك: استفاده در مرتع معموال كشت مخلوط آن با گونه هاي براي

              گراسوبل ، كنتاكي)Dactalys glomerata(علف باغ ، )Bromus inermis( برمگراس

)Poa pretanse ( و تيموتي)Phleum pratense (هاي  كاهش رقابت گونه برايالبته. گرددتوصيه مي

  .  شودهاي گراس  جهت كاشت مصرفگراس با شبدر سفيد، الزم است كه ميزان كمي از بذور گونه
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البته كشت پاييزه آن در . كنندشبدر سفيد را در مناطقي كه زمستان آن سخت است در بهار كشت ميعموما 

  ميزان بذر مصرفي جهت كاشت خالص شبدر سفيد. شود كه زمستان سخت نيست توصيه مي هممناطقي

 خاكعمق كاشت آن در . است كيلو در هكتار 2 تا 1 و در صورت كشت مخلوط  كيلوگرم در هكتار5 تا 2

  .باشدمتر مي سانتي3/0هاي سنگين در حدود  و در خاكمتر سانتي8/0 تا 6/0 اي سبك و شنيه

  

  :مصارف شبدر سفيد

 كم عمق است، به خشكي مقاومت ندارد و در مناطقي  كوتاه وهاياز آنجاييكه شبدر سفيد داراي ريشه      

 رفتن دارد، به گياه شبدر سفيد، به عنوان منبع كه شرايط محيطي متغير است، تمايل به ظاهر شدن و از بين

 حتي اگر رطوبت، ؛مداوم و مستمري جهت توليد علوفه در طول فصل رويشي گياه نمي توان متكي بود

حرارت و شرايط خاك مناسب باشد يك مزرعه شبدر سفيد را تنها با مدريت صحيح مي توان نگهداري 

ن همراه و تحريك آن در ايجاد ساقه هاي خزنده الزم است كه طوريكه جهت كاهش رقابت با گياهاه ب. كرد

الزم است كه از )  چرافشار(البته در چنين شرايطي .  سنگين تا سنگين قرار گيردنسبتا تحت شرايط چراي

 استفاده شود، در غير  مخلوط در كشت كه مقاوم به چرا استPoa pretense  مانندهاي همراه مناسبيونهگ

  .روند و از بين مييافته مخلوط كاهش  كشتهاي گراس دراين صورت گونه

، توليد آن حداكثر د چرا شوزمين از سطح متري سانتي5اگر مزرعه مخلوط شبدر سفيد و گراس تا ارتفاع 

 سريع و ذخيره سازي كافي مواد غذايي دوباره برداشتي، رشد  سطحاز محاسن رعايت چنين .خواهد بود

 در طول  كيلوگرم در هكتار118 تا تواند ميشبدر سفيد.  زمستان سخت مي باشدباتوسط گياه براي مقابله 

  .فصل رشد ازت تثبيت كند

  

  :توليد بذر

هاي حقيقي عمدتا ناخودسازگارند و  و  مانند اكثر شبدركندميتوليد شبدر سفيد به مقدار زيادي گل       

، هواي سرد و اين گياههترين شرايط براي توليد بذر ب.  استامكان پذيرتوليد بذر آن در اثر فعاليت حشرات 

  .باشددهي  ميمرطوب در اوايل فصل رشد و هواي گرم و آفتابي در زمان گل
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 : Ladino clover)( شبدر الدينو

  :خصوصيات

ه هاي مختلف نشان دادبررسي. شود دائمي محسوب ميچند ساله و  گياهگياه شناسي شبدر الدينو از نظر     

رود شود در اوايل تابستان سال بعد از بين ميهاي خزنده گياه كه در طول يك سال توليد مياست كه ساقه

  به دليل نهو( هاي خزنده آن چند ساله بودن شبدر سفيد بلحاظ توليد ساقهبنابراين .دگرد توليد ميدوبارهو

  .باشدمي.)هاي مختلف گياهدائمي بودن  قسمت

        متري سانتي35 تا 25  آن بهطوريكه ارتفاعه يپ شبدر سفيد معمولي، بزرگتر است، بشبدر الدينو از ت

 نظرشبدر الدينو از . رشد كند  سانتي متري50 ارتفاع تواند تا ميو در شرايط اقليمي و خاك مساعدرسد مي

البته  .استها شبيه به شبدر سفيد معمولي  شكل، رنگ و عالئم روي برگ و همچنين شكل و رنگ گل

هاي خزنده منشعب و بزرگتري را كند و ساقه توليد ميشبدر سفيدهاي كمتري نسبت به   گلاغلب اين گياه

 برابر رشد سهها در شبدر الدينو تا ها و گلدر شرايط مساعد نيز رشد برگچه ها، دمبرگ. كندهم ايجاد مي

بذر شبدر سفيد قابل تشخيص نيست و گياهان بذر شبدر الدينو از . استها در شبدر معمولي م اين اندا

 از ريشه تراي شبدر الدينو كم عمق ولي گستردهسيستم ريشه. شوندتميز داده ميجوان آن نيز به سختي 

  .شبدر سفيد است

  

  :كاشت شبدر الدينو

ر خالص طوه ها است، بي مرغدار مصارف در مواردي كه هدف توليد بذر و يا برايءاين گياه را به جز      

تركيب گياهي . گيردانجام مي لگوممخلوط با گياهان گراس و  ه صورت  باغلب كاشت آن و شودكشت نمي

  .باشدمخلوط آن نيز بسته به شرايط آب و هوايي و خاك، متفاوت مي

در مناطق گرمتر  و همراه با علف باغ، يونجه، شبدر قرمز و شبدر آلسيك:  در مناطق معتدل با زمستان سرد

  و داليس گراس ) Festuca arundinaceae(فستوكاي بلنده زمستان سخت نيست همراه با علف باغ، ك

)aspalum dilatatum  ( شودكشت مي.                 

ميزان بذر . شودشبدر الدينو معموال در بهار همراه با يوالف و در اواخر زمستان در غالت پاييزه كشت مي

و  ها و يا مخلوط گراسبا گراس و در كشت مخلوطم در هكتار  كيلوگر4 تا 2مصرفي در كشت خالص 

عمق كاشت بذر شبدر الدينو نيز مشابه عمق كاشت شبدر سفيد . باشد مي كيلوگرم در هكتار1 تا 5/0لگوم 

  .است
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  :شرايط آب و هوايي و خاك

مي عميق و حاصلخيز هاي لو خاك.  رشد را در شرايط اقليمي سرد و مرطوب داردنشبدر الدينو بهتري     

، براي آن بسيار دارند و رطوبت كافي نيز هستندهاي رسي لومي كه حاوي مقادير زيادي مواد آلي و  خاك

با اين كنند، هاي اسيدي را بهتر از يونجه تحمل ميشبدر الدينو وشبدر سفيد معمولي خاك.مناسب است

  .شودد و دوام بيشتر گياه ميهاي اسيدي باعث افزايش تولي اضافه كردن آهك به خاكحال 

  

  :مصارف شبدر الدينو

به دليل اگرچه علوفه خشك و سيلوي اين گياه غني از پروتئين است، ارزش چراگاهي علوفه آن نيز     

 به مواردي كهدر . باشددر تمامي مراحل رشد، باال مي  خوشخوراكي باال براي انواع دام وعلوفه ترد و مغذي

اين  كشت خالص ، تامين علوفه براي گاوهاي شيري و مرغداري ها مانند باشد نيازينعلوفه غني از پروتئ

وجود .  پروتئين خام دارد درصد30 تا 25 در قبل از رسيدگي كامل  شبدر الدينو گياه. شودانجام ميگياه 

داكثر ح. كند چرا و حساسيت به سرماي زمستان، كشت خالص شبدر الدينو را محدود ميزمانخطر نفخ در 

 درصد 100آيد كه برداشت علوفه در ، زماني بدست ميباال باشد  آن نيز كبفبتكهمحصول علوفه خشك 

  .دهي انجام شودگل

 كند؛ مي شود و درو كردن آن را با مشكل مواجهرشد انبوه گياه شبدر الدينو از خصوصيات آن محسوب مي

  .گيردن نيز با دشواري انجام مياز طرفي درصد رطوبت علوفه آن باال است و خشك كردن آ

  

  :توليد بذر

 سرد و مرطوب در اوايل دوره رويش و در هواي گرم و خشك با  اقليميبهترين توليد بذر را در شرايط     

 اول آن به چرا يا توليد علوفه خشك اختصاص داده تمعموال برداش. دهي دارد گلزمانروزهاي آفتابي در 

در صورتي كه شرايط مساعد باشد محصول . گيرندت توليد بذر در نظر ميشود و محصول دوم را جهمي

هاي بذر شبدر   غالف درصد95 تا 90زمانيكه در .  توليد بذر اختصاص دادبرايدوم و سوم را مي توان 

  . برداشت استها رسيده و آمادهد، بذرناي در آيالدينو به رنگ قهوه

  

  :بدر الدينو شبدر سفيد معمولي و شبيماري هايآفات و

 مي توان زنجره سيب زميني،  ساس باغي، سوسك ريشه شبدر سفيد معمولي و الدينوترين آفات از مهم     

  . لكه برگي را نام بردبيماريهاي مهم آنها پوسيدگي تاج و ريشه، زنگ برگ و شبدر و از بيماري
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  Trifolium incarnatum L. (crimson clover) )كريمسون(شبدر سركشيده يا شبدر الكي 

ه منظور توليد علوفه خشك، ايجاد چراگاه، اصالح خاك و به شبدر الكي بومي اروپا است و اصوال ب       

  .شودهاي بدون پوشش كشت مي عنوان گياه پوششي براي حفاظت خاك

  

  :خصوصيات

سد و از بسياري رمي سانتي متر 90 تا 30اع آن به فكند و ارتشبدر الكي بصورت عمودي رشد مي     

ها و ساقه هاي آن نيز  ها در شبدر الكي مدورتر و برگ البته انتهاي برگ. جهات شبيه به شبدر قرمز است

اي  استوانهگل آذينهمجنين شبدر الكي تعداد زيادي گل الكي رنگ در . تر از شبدر قرمز استپر كرك

  .دكن، توليد مياست  سانتي متر5 تا 4شكل كه طول آن در حدود 

اين گياه به عنوان .  برابر بذر شبدر قرمز استدو نيزاندازه بذر و  مدور ، شكل آن زردشبدر الكيرنگ بذر

  .شودگياه يكساله كشت مي

  

  :كاشت شبدر الكي

گردد، جهت از آنجاييكه مقاومت به سرماي گياه زياد نيست در مناطق سرد و معتدل، در بهار كشت مي    

باشد و در صورت كشت بذر با  مي نيازبذر بدون غالف كيلوگرم در هكتار 15  تا12كاشت خالص آن به 

داشته  را در اقليم سرد و مرطوب  علوفهحداكثر توليد. يابدبرابر افزايش مي 4 تا 3غالف ميزان بذر مصرفي 

  هاي سبك و سنگين موفقيت آميزكشت اين گياه در خاك. هاي نسبتا اسيدي رشد خوبي داردو در خاك

 در ايجاد مزرعه  آن و در اوايل مرحله جوانه زني بذور اين گياهرطوبت كافي در موقع كاشتتامين . باشدمي

  .خوب ضروري است

. كنند كشت ميلگوم مخلوط با ساير گياهان گراس و به صورتطور خالص و هم ه شبدر الكي را هم ب     

 ميزان بذر در كشت خالص و ميزان بذر گياه همراه  2 ⁄ 3در صورت كشت مخلوط ميزان بذر شبدر الكي را 

در اين مورد دو گياه را همزمان . گيرند ميزان بذر آن در حالت كشت خالص در نظر مي1 ⁄ 2 تا 1 ⁄ 3را 

       كنند و اگر الزم باشد گياه همراه در عمق بيشتري كاشته شود، عمليات كاشت دوباره انجامكشت مي

ت مخلوط شبدر الكي و شبدر قرمز متوسط نيز توصيه شده است و در كاشت مخلوط آنها كش. گيردمي

. شبدر قرمز متوسط در هكتار توصيه گرديده است كيلوگرم 5بذر شبدر الكي و ميزان كيلوگرم  10ميزان 

    اي سورگوم علوفههايي از شبدر الكي كه قابليت  پخش بذر را دارند در مخلوط با گراسيهاكاشت تيپ

 Sorghum halpense  ) جانسون گراس ( وCynodom dactylon) و يا ساير ) برمودا گراس  
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بمنظور ايجاد پوشش زمستانه و يا اصالح خاك، كشت شبدر الكي . هاي دائمي رضايت بخش استگراس

  .شودهاي كاشت گياهاني مانند پنبه و ذرت انجام ميدر بين رديف

  :مصارف شبدر الكي

        و بيشتر جهت ايجاد چراگاه از آن استفاده شود توليد علوفه خشك كشت ميبرايبدر الكي كمتر ش      

 قبل از ورود دام به چراگاه با اين حالها كمتر است، خطر نفخ علوفه آن نسبت به ساير شبدر. گرددمي

 گندم، چاودار، :مانندت پاييزه  ايجاد چراگاه شبدر الكي را در كشت غالبراي .تدابير الزم بايد انجام گيرد

منظور تهيه علوفه خشك در ه چنانجه برداشت آن ب .كنندكاشت مي) .Lolium sp(جو، يوالف و يا لوليوم 

و اگر در برداشت گياه تا مرحله  دهي انجام گيرد، كيفيت علوفه توليدي خوب خواهد بودمراحل اوليه گل

. يادتر شده و ليكن ارزش غذايي علوفه آن كاهش خواهد يافتدهي كامل تاخير بيفتد، محصول توليدي زگل

تر شبدر الكي پر كرك.  گلدهي است درصد50 بهترين موقع برداشت جهت توليد علوفه خشك دربنابراين

علوفه خشك توليدي كه در مراحل آخر . شودتر ميسختاز شبدر قرمز است و با افزايش سن گياه كرك ها 

  يهاي كرك چنانچه به اسب يا قاطر داده شود، در شكم دام موجب تشكيل گلولهگرددرشد گياه تهيه مي

به در چنين مواردي بايد علوفه خشك شبدر الكي را . گرددشود و ممكن است كه منجر به مرگ دام مي

 ساير علوفه هاي خشك به دام داد و از چراي اسب و قاطر در مراحل آخر رشد گياه در چراگاه همراه

ها و ظاهرا گلوله هاي كركي در شكمبه گاو و گوسفند تشكيل نمي شود و چراي اين دام.  شودجلوگيري

  .باشداي از رشد گياه تهيه شده باشد، بالمانع مي علوفه خشك شبدر الكي كه در هر مرحلهازتعليف آنها 

تار در يك مزرعه  تن در هك4 تن در هكتار و بطور متوسط 6 تا 5/2عملكرد توليد علوفه خشك شبدر الكي 

  .باشدخوب مي

 خاك و آليكنند و علوفه آن باعث افزايش ازت و مواد شبدر الكي را حهت تهيه كود سبز نيز كشت مي

هفته قبل از كاشت گياه  3 تا 2مزرعه شبدر الكي را . شودهمچنين اصالح خصوصيات فيزيكي خاك مي

  .شودسرعت پوسيده ميه  گياه ب؛ در اين صورتكنند و آنرا زير خاك مي كردهبعدي شخم

  

  :توليد بذر

 وجود حشرات در با اين حالباشند، هاي شبدر الكي خودگشن ميهاي حقيقي گلبرخالف ساير شبدر     

ي با حاصلخيزي متعادل و در يها بهترين محصول بذر آن در خاك. باشدافزايش محصول بذرآن مهم مي

چنانچه حاصلخيزي خاك زياد باشد، باعث رشد رويشي . گرددد ميشرايط اقليمي مشابه با شبدر قرمز تولي

  .شود محصول بذر گياه شبدر الكي ميتوليدزياد آن و كاهش در
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اند و يا كمباين كردن ها كامال رسيدهزماني كه بذر طور مستقيم توسط كمباين دره بذر شبدر الكي ببرداشت 

. گيرد و گياهان درو شده رديف شوند انجام ميباشندسيده  بذور ر درصد75پس از برداشت گياه در زمانيكه 

  .كند بذر توليد مي كيلوگرم در هكتار 400 تا 200يك مزرعه خوب شبدر الكي 

  :هابيماريآفات و

 هاي آنبيماري ها و ازد نمات وت شبدر الكي، سرخرطومي شبدر، زنبور بذرخوار شبدرااز مهمترين آف     

  .باشد برگي بنام سوتي بلچ ميبيمارينوع  يكپوسيدگي ريشه و تاج و 

  

  Trifolium resupinatum L. (Persion clover)  شبدر ايراني

، اروميه ،صورت خودرو در مناطق قصر شيرينه اين گياه بومي آسيا صغير، مصر، ايران و عراق است و ب     

  .شودكرج و منطقه بلوچستان يافت مي

  :خصوصيات

 80 تا 20 و ساقه آن ضخيم و تو خالي، باريك و به ارتفاع) يكساله زمستانه(اله گياهي است يكس      

ه ها ب گل. هاي پاييني داراي دمبرگ طويل استهاي بااليي اين گياه فاقد دمبرگ و برگ ، برگمترسانتي

  .هاي فشرده به رنگ ارغواني روشن در خوشه قرار دارندصورت دسته

 سبز زيتوني و يا اغلبرنگ بذر آن . باشدصورت مستقيم بوده و خودگشن ميه گرده افشاني شبدر ايراني ب

 رشد گياه و تشخيص آنها از اوليه  مراحلاين گياه شبيه به شبدر سفيد است، خصوصا در. ارغواني تيره است

 قه هاي خزندها اينكه، شبدر ايراني فاقد ساين دو گونه شبدرهاي مهم  از تفاوت. باشد مييكديگر مشكل

  . است شكلاست و قاعده برگچه هاي آن باريك و قلمي) استولون(

  

  :شرايط آب و هوايي و خاك

 قادر به تحمل سرماي سخت ليكند و مرطوب و نسبتا اسيدي بخوبي رشد مي،هاي سنگيندر خاك     

  .زمستان نيست

  :كاشت شبدر ايراني

    طور همزمان كشته در پاييز و ب...) دشبدر سفي (لگومعموما بصورت مخلوط با گونه هاي گراس و     

. كاشت مي گردد) Cynodon dactylon( كشت مرغ  زمين هاي زيرمي شود و يا در اوايل بهار در داخل

 و كشت بهاره آن است )را سپري مي كندصورت روزت زمستان ه ب(اين گياه به عنوان گياه يكساله زمستانه 

  كشت پاييزه آن در هنگام اواخر زمستان و يا .  گياه كوتاه بماندنتيجه رضايت بخشي ندارد و ممكن است كه

  .كنداوايل بهار توليد علوفه مي
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 ميزان بذر مصرفي شبدر .باشد متفاوت مي محيط چين بر حسب شرايط 2 تا 1 آن  علوفهتعداد برداشت

 زمان برداشت .دستپاش توصيه شده استو به صورت   كيلوگرم در هكتار8 تا 4ايراني در كشت خالص 

 بودن  مساعد در صورت علوفه شبدر ايرانيعملكرد. دهي است مرحله گل درصد50علوفه آن نيز در 

 كيلوگرم در 400 تا 100تن علوفه خشك در هكتار است و عملكرد محصول بذر آن نيز 4 تا 2 ،شرايط

  .آينداي روشن درها به رنگ قهوه  كه بيشتر نيامشودزماني انجام مي در  نيزبرداشت بذر گياه. باشد ميهكتار

  

  :مصارف شبدر ايراني

علوفه . شود استفاده ميي علوفه چراگاه، كود سبز و تهيه سيلوايجاد توليد علوفه خشك، براياز اين گياه     

  .استها و پرندگان خوشخوراك آن نيز براي دام
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  Trifolium alexandrinum L. (Berseem clover) شبدر مصري يا شبدر برسيم

 براي 1343 شبدر برسيم در سال . درياي مديترانه استيمبدا اين گياه آسياي صغير، مصر مناطق شرق    

 زارعين 1346در سال . اولين بار از كشور فلسطين به ايران وارد گرديد و در استان مازندران زراعت شد

هاي  فعاليت1347از سال . كردندكاشت درخواست مياستقبال زيادي از اين گياه داشتند و بذر انرا براي 

شود و به دنبال مشخص آغاز مياي در تناوب با زراعت برنج تحقيقاتي در خصوص كاشت گياهان علوفه

به )  هزار هكتار10حدود ( شدن نتايج اين تحقيقات، كاشت شبدر برسيم در سطح زيادي از استان مازندران

  .آيداجرا در  مي

  

  :خصوصيات

هاي  ساقه،هاي ضخيم و عميق و با انشعابات كم زيرزميني، داراي ريشه)يكساله بهاره(گياهي است يكساله   

  .كندها در بعضي موارد از يك متر هم تجاوز ميطول ساقه. آن راست، نازك و ظريف است

ها در پشت اشيه برگچهح.  گياه استميانيهاي تحتاني و يا تر از برگچههاي فوقاني گياه معموال بلندبرگجه

ي آن هاهاي برگچه تعداد رگبرگشبدر برسيم  و برجسته بارز هاياز مشخصه. و روي آن كركدار است

  .باشد عدد مي16 تا 10است كه 

  

  : و خاكييشرايط آب و هوا

آب و هوايي بهترين رشد آن در مناطق .  مناطق كشور استاغلبشبدر برسيم مناسب براي كاشت در       

. باشد، به طوري كه درجه حرارت باال و سرماي زياد براي آن نا مطلوب مي و نسبتا مرطوب استتدلمع

باشد و در دماي گراد مي درجه سانتي-5ها نشان داده است كه حداقل درجه حرارت قابل تحمل گياه بررسي

 . داردن شبدر برسيم در ايراترين شرايط اقليمي را براي زراعتمازندران مناسب. شودتر گياه تلف ميپائين

و )  چين2 تا 1 در شرايط اصفهان (دهد  مي علوفه  چين5 تا 4 به طور معمول  اين گياهدر شرايط مناسب

 كه غني هاي اسيدي و مرطوب را خاكشبدر برسيم. كندتوليد مي  علوفه چين5در نواحي خوزستان بيش از 

. كند شني غير اسيدي هم محصول رضايت بخش توليد ميهايدهد و در خاك ترجيح مياز مواد آلي باشد

در آب و هواي نسبتا و هاي نسبتا سنگين  هاي سبك و يا خاكبهترين شرايط جهت رشد اين گياه در خاك

 هر بار  و رشد و نمو مناسب آن در بعد اززني قدرت پنجهشبدر برسيمهاي مهم از ويژگي. مرطوب است

  . است محصولبرداشت
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  :شبدر برسيمكاشت 

)  مهر 15 شهريور تا 15حد فاصل زماني ( شمال ايران در اواخر تابستان و اوايل پائيز كاشت اين گياه در     

سوفار (شبدر برسيم را بصورت مخلوط در كشت جو پاييزه و در شاليزارهاي برنج شمال  .توصيه شده است

 كيلوگرم 22 تا 17 به صورت دستپاش  آنمقدار بذر جهت كشت خالص. شوددر فصل بهار كشت مي) برنج

  .در هكتار است

 ماه از زمان كاشت 10 تا 8گيرد و طي مدت در شرايط منطقه گرگان كاشت شبدر برسيم در مهرماه انجام مي

به طور كلي تحت شرايط استان مازندران و با روش كاشت معمولي . شود چين علوفه برداشت مي12 تا 7

مهرتا ارديبهشت سال (  ماهه 8زراعي، در طول دوره زماني  عايت مديريت صحيحر شبدر برسيم و همچنين

  . تن علوفه تر برداشت شده است120 تا 80، )بعد

  

  :مصارف شبدر برسيم

تر، علوفه خشك، كود سبز و تهيه سيلوي علوفه زراعت      شبدر برسيم براي مصارف مختلف توليد علوفه

دهي مزرعه شبدر هيه كود سبز كشت شود الزم است تا قبل از مرحله گل چنانچه اين گياه براي ت.شودمي

 برداشت اولين محصول اين گياه، به صورت چراي سبك توصيه .برسيم شخم گردد و گياه زير خاك شود

  .شده است

  

  :ارقام شبدر برسيم

 ) Fahli ( و فحلي ) Tabor( ، تابور  )Muscavi( ، موسكاوي  )Carmel G.66 ( 66كارمل جي     

  .ترين ارقام اصالح شده شبدر برسيم هستندمهم

اين رقم داراي چند چين علوفه است و براي .  از سلكسيون رقم موسكاوي حاصل شده است66كارمل جي 

 تن در 120 تا 80در شرايط گرگان از اين رقم توانسته اند .باشدهاي مختلف مناسب ميكاشت در خاك

 رقم . رقم موسكاوي نيز رشد سريع  دارد و عملكردتوليد علوفه آن باال است.تر برداشت كنندهكتار علوفه

براي اين رقم . باشدتابور از سلكسيون رقم فحلي بدست آمده است و داراي يك چين علوفه مناسب مي

  . رقم فحلي نيز عملكرد بااليي دارد. تر گزارش شده استعلوفه تن در هكتار 5/17عملكرد 

  

    :هاي هرزعلف

  . هرز شبدر برسيم هستندهايترين علفسس، تاج خروس وحشي، سلمه تره و تربچه وحشي مهم     
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  هاي مجازيشبدر : 6فصل

  
  

  :شبدر شيرين
عنوان يكي از گياهان ه شبدر شيرين امروزه ب. باشدشبدر شيرين بومي مناطق معتدل اروپا و آسيا مي  

اين گياه را تا اواخر . شود و كشت آن در مناطق مختلف جهان در گسترش استاي مهم محسوب ميعلوفه

هاي ايجاد  اما پس از پي بردن به اهميت آن، امروزه بمنظور؛دانستند گياهان هرز مزارع ميون نوزدهم جزقر

  .گرددچراگاه، توليد علوفه خشك و تهيه كود سبز كشت مي

  

  :سه گونه مهم شبدر شيرين زير در آمريكا كشت مي شود

  

Lam Melilotus officinalis(.L) (Yellow sweetclover)  شبدر شيرين گل زرد                  

  M.alba Desr. (white sweetclover)  شبدر شيرين گل سفيد 

  M.indica All. (sourclover)   شبدر ترش

           در بعضي موارد كشتDaghestan sweetclover با نام انگليسي Ledeb M.suaveolensالبته گونه 

  .گرددمي
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  : خصوصيات

هاي اصلي در پاييز گوشتي و ريشه. اي قوي همانند يونجه است داراي سيستم ريشهگياه شبدر شيرين   

در سال اول كاشت از هر بذر . باشدهاي توليد شده ميسازي كربوهيدراتشود و محل ذخيرهضخيم مي

ل هاي روي تاج گياه كه در پاييز سال اوشود و در طول سال دوم از جوانهاقه توليد ميسشبدر شيرين يك 

  .گردداند، چندين ساقه توليد ميبوجود آمده

 حاشيه برگچه ها مضرس  1 / 3 هاي يونجه است، البته در يونجههاي شبدي شيرين خيلي شبيه برگبرگ   

مزه گياه شبدر شيرين كه تازه . باشدها مضرس ميدر حاليكه در شبدر شيرين تمامي حاشيه برگچه. است

البته . باشد شيرين بوده و علت آن نيز مربوط به وجود ماده اي بنام  كومارين در گياه ميبرداشت شده است،

ماده كومارين . وجود دارد مقادير كمي كومارين ،)Denta(هاي شبدر شيرين مانند دنتا در بعضي از واريته

  :طوريكهه ، بنامطلوبي استدر گياه داراي اثرات موجود 

  .دهدمي كاهش  راوراكي علوفه مزه تند، خوشخ ايجادبلحاظ )1

 .شودباعث خونريزي در گاوها مي )2

 و شبدر شيرين هستند يكساله و دو ساله ،هاي مختلف، شبدر شيرين گل زرد و شبدر شيرين گل سفيدتيپ

 محصول  دارايتر، نرمتر و كوتاهي آنها ساله، پر برگ تر، ساقه2 ساله نسبت به شبدر گل سفيد 2گل زرد 

 راحتر  نيزخشك كردن آن جهت تهيه علوفه خشك و برداشت بذر آن. رسدروز هم زودتر مي 10كمتر، و 

مقاومت به خشكي و قدرت رقابت با گياهان همراه شبدر شيرين گل زرد نيز نسبت به شبدر شيرين . است

  .گل سفيد بيشتر و بهتر است

  

  :شرايط آب و هوائي خاك

طوريكه ه ب. شتري به شرايط آب و هوايي و خاك متنوع داردنسبت به يونجه، سازگاري بيشبدر شيرين    

، است و امكان كاشت يونجه وجود ندارد مناسب  آنها نا و زهكشي زيادي دارندهايي كه رطوبدر خاك

  .كندهمچنين شرايط خشكي را همانند يونجه و يا بيشتر از آن تحمل مي. توان اين گياه را كشت نمودمي

 مقاومت دارد، وليكن بيشترين محصول را در شرايطي كه ميزان بارندگي ساليانه در چه به شرايط خشكاگر

 و قليائيت  بودههائي كه براي يونجه فقيرشبدر شيرين در خاك. كندباشد، توليد مي ميمتر ميلي420حدود 

ن گياه در شرايط اي. كند شرايط اسيدي را تحمل نمي،مانند يونجه  البته؛كند رشد مييخوببه ، استآن زياد 

هاي سخت و هوايي گرم و مرطوب كه يونجه رشد خوبي ندارد، قابل كشت بوده و درعين حال زمستان آب

  .كندرا هم بهتر تحمل مي
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  :كاشت شبدر شيرين

. تهيه بستر شبدر شيرين همانند آماده سازي بستر جهت كاشت بذر يونجه و ساير بقوالت بذر ريز است   

     استفاده از. كنندعموال در بهار و همراه با غالت بذر زير بصورت مخلوط كاشت ميشبدر شيرين را م

البته كاشت بذر با غالف، هم در . شود جهت كاشت توصيه مييافتهگيري شده و خراش هاي غالفبذر

هكتار  كيلوگرم در 15 تا 10مقدار بذر بدون غالف جهت كاشت  .گردداواخر پاييز و در زمستان توصيه نمي

  .گيرند كيلوگرم در هكتار در نظر مي30 تا 20و بذر با غالف را 

هاي سبك حداكثر تا متر و در خاك سانتي2 تا 5/0هاي سنگين عمق كاشت بذر شبدر شيرين در خاك

. در موارد ضروري الزم است كه بذر شبدر شيرين با باكتري تلقيح شود. متر توصيه شده استسانتي5/3

  .شودور باكتري يونجه براي رشد شبدر شيرين بكار برده ميبراي اين منظ

  

  :مصارف شبدر شيرين

شبدر شيرين جهت ايجاد چراگاه، اصالح خاك، تهيه علوفه خشك و تهيه سيلو و در بعضي مناطق جهت 

  .شوداستفاده زنبور عسل كشت مي

  چراگاه

  : شيرين جهت ايجاد چراگاهر مزاياي كشت شبد

  .كندغذي توليد ميعلوفه پر محصول و م )1

 هاي كوتاهمناسب براي قرار دادن در تناوب )2

 .هاي حقيقي كمتر استبا يونجه و شبدر خطر نفخ آن در مقايسه )3

 .مقاومت به گرما و خشكي آن بيشتر از يونجه است )4

 .هاي بذر ريز استمقاومت آن به ملخ بيشتر از ساير گونه )5

 .ب و هوايي متنوع داردها و شرايط آاي به انواع خاكسازگاري گسترده )6

 

  : در ايجاد چراگاهشبدر شيرين  گياهمعايب

 محصول كم و با كيفيت پايين در اواسط تابستان )1

 .آوردوجود ماده كومارين كه خوشخوراكي علوفه آن را پايين مي )2

 هاي شبدر شيرينكاهش وزن گاوهاي شيري و گوساله در چراگاه )3

 جلوگيري از چراي ، رعايت حد برداشت،چراي سبك( ه نياز به اعمال مديريت دقيق چرا در چراگا )4

 ) بهار درزودتر از موقع
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در  و گيرد سانتيمتري برسد مورد چرا قرار 30 تا20 در بهار قبل از اينكه به ارتفاع نبايستي  شبدر شيرينگياه

 اردامكان درود و  از بين ميهاي آنهاي روي ساقه قسمت اعظم جوانهشود چراي سنگين صورتي كه

 براي اينكه رشد مجدد گياه بخوبي انجام شود، بنابراين.  كاهش يابدميزان قابل توجهيه  ب نيزل علوفهومحص

   . سطح زمين ضروري استمتري سانتي30 تا 20 از رعايت حد ارتفاع برداشت

  اصالح خاك

گياهي در اين شبدر شيرين يكي از بهترين گياهان اصالح كننده خاك است و برخي معتقدند كه هيچ    

هاي خاك هاي اصلي عميق و گوشتي آن موجب شكافته شدن اليهريشه. زمينه همپاي شبدر شيرين نيست

هاي هوايي آن نيز پس از پوسيده شدن در خاك باعث افزايش اندام. پوسدشده و پس از شخم سريعا مي

  گياهرا جهت رشد بعدي و مواد غذايي كافي  شدهمواد آلي خاك، بهبود ساختمان و حاصلخيزي خاك

رسد به منظور تهيه كود مي سانتيمتري 15 گياه به ارتفاع در زمانيكهشبدر شيرين را در بهار . كندفراهم مي

  .كنند زير خاك ميسبز برگردان كرده و آنرا

  تهيه علوفه خشك

بقوالت ميسر اي تهيه علوفه خشك شبدر شيرين مشكل بوده و فقط زمانيكه امكان كشت گياهان علوفه   

هاي شبدر شيرين خشبي است و با سپري شدن شدن طول فصل ساقه. گرددنباشد براي اين منظور كشت مي

هاي آن حاوي مقادير زيادي آب است از طرفي ساقه. شودتر ميتر و چوبيهاي آن خشبيرويشي گياه، ساقه

ها در اثر ك شوند، قسمت اعظم برگها به ندازه كافي خش و تا موقعي كه ساقهگرددو به كندي خشك مي

 و بودهبراي تهيه علوفه خشك كه از نظر كيفيت علوفه هم در حد بااليي بنابراين . شودريزش تلف مي

. دهي و ظهور اولين گل توصيه شده استضايعات علوفه هم كم باشد، برداشت گياه در مرحله غنچه

گيرد و در سال اول براي اين منظور م ميبرداشت علوفه جهت تهيه علوفه خشك در سال دوم انجا

ارتفاع   حد برداشت ازتا الزم است ، در صورتي كه در سال اول اقدام به برداشت شود.يابداختصاص نمي

  . رعايت شودزمينمتري باالي سطح  سانتي10

  سيلو

. ار است تن در هكت30 تا 24عملكرد محصول ماده تر شبدر شيرين در كشت خالص و يا كشت مخلوط    

  و هوا جريان در مزرعه گياهان درو شده در معرضالزم است  سيلو شود، علوفه شبدر شيريناينكهقبل از 

  پژمرده  رطوبت علوفه كاهش يافته و  درصد 70 تا 60  به ميزان، به طوريكه خورشيد قرار گيرد مستقيمشبتا

سيلوي . شودمي افزايش كيفيت سيلو عثبايز ناضافه كردن مالس با دانه غالت در موقع سيلو كردن . شود

تر خوراكي پايينخوب شبدر شيرين از نظر ارزش غذايي با سيلوي ذرت برابري كرده وليكن از نظر خوش

  .از آن است
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  :يت حاصله از شبدر شيرينممسمو

 زياد چنانچه اين گياه در موقع انبار كردن رطوبت. شبدر شيرين حاوي مقادير زيادي كومارين است  گياه 

 زمانيكهدر چنين مواردي و يا در . داشته باشد ممكن است درجه حرارت آن باال رود و علوفه آن فاسد شود

. دشواز كومارين توليد مي) Dicoumarol( ماده سمي ديكومارول ، خوب تهيه نشده باشدي علوفهسيلو

ونريزي زخم هاي خارجي و گردد و دام ممكن است در اثر خاين ماده باعث كاهش قدرت انعقاد خون مي

خطر .  شيرين و يا مرض خونريزي گويندربه چنين عارضه اي، مرض شبد. يا خونريزي داخلي تلف شود

 جايگزين كردن بنابراين.رسدكند به حداكثر مي شيرين تعليف ميراين مرض زمانيكه دام منحصرا از شبد

هايي كه حاوي مقادير كمي ن و يا كاشت واريته هفته با شبدر شيريسه يا دوفواصل ه علوفه ساير گياهان ب

  . جهت كاهش دادن خطر مسموييت ضروري است،كومارين هستند مانند دنتا

  

  :توليد بذر

تعداد كافي حشرات گرده افشان، . رسد هفته بعد از گرده افشاني مي4 تا 3بذر شبدر شيرين معموال    

  .ياه عالقه زيادي دارد براي توليد محصول بذر مطلوب ضروري استخصوصا زنبور عسل كه به اين گ

مطالعات نشان داده است كه براي اكثر گياهان بقوالت يك زنبور در هر يارد مربع كافي است در حاليكه 

  عدد6 تا 4  استقرار و بطور كلي؛ در يارد مربع باشدحشره 15 تا 10براي شبدر شيرين تعداد زنبورها بايد 

  .شودزنبور عسل براي هر هكتار مزرعه شدر شيرين توصيه مي يكندو

 بنابراين تلفات ؛شوندسادگي پخش ميه  ب نيز و بذور آنرسندنمي همزمان  به طورهاي شبدر شيرينبذر   

براي كاهش دادن تلفات .  در زمان برداشت زياد است همچنين و محصول بذربذر در قبل از برداشت

اي تا  غالف به رنگ قهوه2  /3 تا 1 / 3 است كه زمان برداشت را بايد در زمانيكهمحصول بذر، توصيه شده

كند نسبت به محصول دوم وليكن  بيشتري توليد ميراولين محصول گياه، بذ.  در نظر گرفتآيند،ميتيره در 

تر است و برداشت آن ر و حجيمترسيدن بذور در محصول اول بذر، غير يكنواخت تر است و گياه خشن

ه  و يا بعد از برداشت ب هنگامشود كه محصول توليدي بعد از چراي زودتوصيه ميبنابراين . استمشكل تر

صورت برداشت  در اين. يابد اختصاص گيري براي بذري علوفه،منظور تهيه علوفه خشك و يا تهيه سيلو

 و حد ارتفاع گيرد  انجام گياهدهير مرحله غنچه بايد دي علوفهجهت تهيه علوفه خشك و تهيه سيلو

  . رعايت شود زمينمتر سانتي25 در حد  نيزبرداشت از سطح خاك
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  :هابيماريآفات و 

ترين شته، زنجره، سرخرطومي برگ شبدر، ريشه سوراخ كن شبدر شيرين، ملخ و سوسك تاول از مهم   

 شبدر هايبيماريترين و سفيدك از مهم) خوره(اقه آفات و سياه شدن ساقه، پوسيدگي ريشه و كانكر س

  .باشندشيرين مي
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  L. Lotus corniculatus     :) شبدر آمريكايي، شبدر پنجه كالغي،شبدر پاي پرنده(يونجه باغي

                                     ) Birdsfoot clover, Broadleaf birdsfoot trefoil(  

  

  

  .شودقم مهم آن زراعت ميريكا و كانادا دو در آمر

   )Empire  ( رقم نيويوركي يا امپاير-1   

  )Viking، وايكينگMansfield فيلد، منسGragerگراگر ،Cascade  كاسكد:مانند( ارقام اروپايي -2   

  

اين . يشتري دارد بزنيتسكند و ج مي و برگ اروپايي بيشتر توليد شاخه ارقامالبته رقم امپاير نسبت به   

  .رود به گل ميترري روز هم د14 تا 10، دارد خوابيده گسترده و بيشتر حالترقم

اه گ در منطقه مديترانه پراكنش دارند و احتماال منطقه مديترانه رويشبه طور عمدههاي جنس لوتوس گونه

هايي از روپا و قسمت بومي ا )Lotus corniculatus (نجه باغييو   گونهالبته.  استاين گياهاناصلي 

 سال 15 تا 10 و شده استاي مشخص  در آمريكا به عنوان گونه علوفه1934اهميت اين گونه از . سيا استآ

  .انجام گرفته استتحقيق بررسي و  )مانند ارتفاع گياه( علوفه كمي و كيفيهاي ارتقاء شاخصروي آن ار نظر

  

  

   :خصوصيات گياه شناسي

در شزايط مناسب طول . شودهاي زيادي از محل جوانه طوقه آن خارج مي شاخهگياهي است چند ساله،   

هاي گياه پهن و مشابه گوشواره. ساقه آن ظريف و نازك است. رسدمتر مي سانتي90 تا 60ساقه اصلي آن به 

 تاريكي ها درمعموال برگچه.  برگچه است5 داراي هاي گياه برگرسد كهنظر ميه ببنابراين . ها استبرگچه

ها با نوارهاي  ممكن است گلبرگ؛ گل زرد روشن تا زرد تيره است8 تا 5آذين آن داراي گل. شوندجمع مي

 تا 5/2 غالف آن كه به طول 6 تا 5. است) ناخودسازگار (شنگاين گياه دگر. دننارنجي و با قرمز همراه باش

 پنجه كالغي به منا. آيدفرم پاي پرنده در ميه و بمتر است با زاويه قائمه به انتهاي ساقه متصل است  سانتي4

. اي و يا تيره استه بذر اين گياه بسيار ريز و سبز زيتوني، قهو.اين دليل بر روي اين گياه گذاشته شده است

  .باشد مي نيزامكان تكثير آن از طريق ساقه و ريشه
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  :شرايط اقليمي و خاك

 با شرايطهايي با زهكشي ضعيف، هاي رسي، لومي شني، خاك خاكنند؛ماهاي مختلف اين گياه در خاك   

هاي  بهترين رشد آن در خاكالبته .كندهاي اسيدي يا با قليائيت متوسط رشد ميخشك، غيرحاصلخيز، خاك

كند و در  سرما را بخوبي تحمل مي يونجه باغي.است 5/6 تا 2/6اسيديته با زهكشي خوب و  حاصلخيز

  .معتدل رشد مناسبي دارداقليم سرد و 

  :مصارف يونجه باغي

 تا 2تعداد برداشت آن بسته به شرايط از . اين گونه از نظر تهيه علوفه خشك، سيلو و چراگاه اهيمت دارد  

  بهترين زمان برداشت ودر نظر گرفته شود ماه 2 تا 5/1  بايدهاله برداشتصفا.  برداشت متفاوت است3

  .دهي است گل درصد10 آن در  علوفه خشكتهيه جهت علوفه

  علوفه است و همچنين رطوبت مناسب در هكتار ماده خشك تن10 تا 5/4عملكرد آن در دوباره برداشت 

  . است درصد65 تا 60جهت تهيه سيلو 

  : يونجه باغيكاشت

زير  بذر هايلگوم سايرسازي براي مراحل آمادهماننده  براي كاشت اين گياهمراحل آماده سازي زمين   

زمستان سخت و چنانچه  بهار ها سخت باشد در اوايلكه زمستان  يونجه باغي در صورتيكاشت .است

 سانتي متر است و مقدار بذر مورد 3/1ها  عمق كاشت بذر در اكثر خاك .شود انجام مي پاييز در اوايلباشدن

  باشد كيلوگرم در هكتار مي9 تا 6نياز جهت كاشت يونجه باغي 

  :كوددهي

 سال گياه كافي 5 تا 4شود كه براي  كيلوگرم كودهاي فسفره به خاك اضافه مي90 تا 45 در موقع كاشت   

  .است
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  : باغيمحاسن كاشت يونجه

  :شودكاشت اين گياه داراي مزاياي زيادي است كه به برخي از آن در زير اشاره مي

  . وجود داردفاي با زهكشي ضعي امكان كاشت آن در اراضي پست و جلگه-1       

  اهميتخوراك و با ارزش در مرتع و چراگاه براي گاو و گوسفند  به عنوان گونه چند ساله خوش-2       

  . دارد          

  . آن باال و مشابه يونجه است علوفه ارزش غذايي-3       

  .خطر نفخ براي دام نداردعلوفه يونجه باغي  -4       

  .ها باال استآن با گراس عملكرد كشت مخلوط -5       

   مفيد،وعي دارندنشرايط مت تيموتي در اراضي كه از نظر زهكشي  كاشت مخلوط آن با يونجه و-6       

  ها در است زيرا عملكرد محصول علوفه در اين وضعيت بيشتر از كاشت خالص يونجه و يا شبدر         

  . چنين اراضي است         

  

  :توليد بذر

 روز 50 تا 25بذور آن . است  ضروري است و وجود حشرات براي توليد بذر آني گياه دگرگنشيونجه باغي

براي گرده افشاني يونجه باغي يك زنبور در ازاي هر متر مربع مزرعه  .دنرس ميها گلبعد از گرده افشاني

اي  و يا قهوهاي روشنقهوه به رنگ ها  اكثر نيام نيز زماني است كه زمان برداشت بذور.ضروري است

  .شود و ريزش بذر گياه زياد است نيام ها باز مي، در اثر كاهش رطوبت.درآيند

  

   :آوري بذرهاي جمعروش

  .شامل مراحل برداشت، خشكانيدن و كمباين كردن ايستاده:  معموليروش -1

س كمباين برگ شده و سپدر اين روش ابتدا گياه در مزرعه توسط مواد شيميايي بي:  پشنهاديروش -2

  .شودكردن مستقيم انجام مي

  

  :عملكرد محصول

كيلوگرم  175 تا 50 اغلب در عمل كيلوگرم در هكتار است كه 500 تا 200 يونجه باغيعملكرد محصول بذر

  .گرددميبرداشت در هكتار 
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  :علوفه يونجه باغي  از حاصلمسموميت

اسيد (كه ممكن است به اسيد سيائيدريك كوزيدهاي سيانوژنيك است يگياه داراي تركيبات گل اين   

 خطرناك تلقي  گياه خشك گرم بافت100 دراين اسيدگرم  ميلي100ميزان . تبديل شود) HCN ،پروسيك

 و در نتيجه خفگي ها و باعث كمبود اكسيژن در سلولشده سريعا جذب خون تواند اين اسيد مي.شودمي

   .حيوان شود

  :)HCN(  اسيد سيانيدريك آزاد شدنهنحو

  :تواند تحت شرايط زير از علوفه آزاد گردداسيد سيانيدريك مي

   در اثر فعاليت باكتري هاي فلور در شكمبه دام-1    

  ). يخبندان و قطع، چرا، پژمردنمانند؛(شود ميآسيبهاي گياهي در هنگامي كه گياه دچار آنزيم  در اثر-2    

   يا در شود وافزوده  به مزرعه بيش از حد متعارفدهاي ازته كه كوزمانيتركيبات گلوكوزيدي در         

  .يابدافزايش ميهاي جوان گياه  در بافت،شود مي خشكي و محيطيهاي گياه دچار استرس زماني كه      

توان نسبت به كاشت ارقامي كه فاقد تركيبات گليكوزيدي هستند، مانند براي جلوگيري از مسموميت دام مي

  .زدگي آن اقدام كردو يا همچنين برداشت به موقع علوفه و اجتناب از يخ) Viking(وايكينگ 

  

  :هابيماريآفات و

 دچار بيماري ، گرم و مرطوبي اقليم شرايطدر تنها چنداني ندارد و هايبيماريآفات و گياه يونجه باغي 

  .است).Fusarium (عامل اين بيماري نيز قارچ فوزاريوم. شودپوسيدگي ريشه و طوقه مي
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  هاساير لگوم : 7فصل

  

  

  :Astragalus cicer L. (cicer milk vetch) گون نخودي

 در بين آنها تقريبا Astragalus cicer زراعي نيستند و گونه Astragalusعموما گونه هاي جنس      

  . استءاستثنايك 

صرفا به عنوان گونه ) 1931سال در (و كانادا ) 1923سال در ( تا قبل از ورود به آمريكا گون نخودي

ه اما از اين زمان به بعد با توجه به قدرت رويشي و توليد علوفه زياد ب. چراگاهي مورد توجه بوده است

اين گونه از نظر حفاطت خاك هم . اي براي توليد علوفه خشك نيز مورد توجه قرار گرفتعنوان گياه علوفه

  .حائز اهميت است

  : و خاكاقليم

.      تحمل گون نخودي به سرماي سخت زمستان در مقايسه با يونجه، شبدرها و يونجه باغي زيادتر است

گون نخودي در . كندمقاومت به خشكي اين گياه هم زياد است و رطوبت زياد خاك را نيز بخوبي تحمل مي

 .دهدرا در اثر تعرق از دست ميبندد و از اين طريق آب كمتري هاي خود را ميمواجه با تنش خشكي برگ

اقليم . دهدگون نخودي به شرايط قليائيت زياد خاك و يا اسيدي بودن خاك بهتر از يونجه مقاومت نشان مي

لومي رسي، شني (هاي عميق با بافت متوسط مناسب آن سرد و معتدل است و خاك مناسب اين گياه خاك

  .باشدمي) رسي
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  :قابليت هضم

اين .  است% )59 ( است كه كمي بيشتر از يونجه درصد62گون نخودي ي خشك علوفهقابليت هضم      

  . خطر نفخ نيز براي دام نداردگياه

به  بطئي و ضعيف است وليكن در سال دوم بخوبي رشد كرده و مزرعه خوبي را ،رشد گياه در سال اول كند

خوراكي آن كمتر  البته خوش است؛)ال س5بيش از ( پردوام  و گياهي چند ساله گون نخودي.آوردوجود مي

  .باشدمياز يونجه و اسپرس 

  

طوريكه در اسفند ماه رشد ه  ب،محاسن اين گياه توليد علوفه آن تحت شرايط دماي نسبتا پايين است از     

  بر روي بذر كه باعث بذر كم و وجود پوسته هاي سختيدتول .دهدرويشي خود را تا حدودي انجام مي

با توجه به  بنابراين. گرددترين معايب اين گياه محسوب مي از مهمشود مي%)30-36(كم بذور جوانه زني

ميزان بذر .  قبل از كاشت ضروري است در خراش دادن پوسته بذورگون نخودي زني نامناسب بذورجوانه

  . كيلوگرم در هكتار است28 تا 22 ،منظور توليد علوفهه  باين گياه جهت كاشت مورد نياز

  

  :هابيماريآفات و 

  .گزارش نشده است ن مهمي چنداهايبيماري آفات و براي گون نخودي

  

  

  

  

  



 105 دانشكده منابع طبيعي                                      –           محمد رضا وهابي هاساير لگوم: فصل هفتم   

  Syn: O.sativa ( Scop.  Onobrychis viciifolia  ( :اسپرس

  )Sainfoinانگليسي  (                                                         

     

اين مبدا اوليه . است گونه 100 حدود  داراي و اين جنسداردتعلق  Onobrychisاسپرس به جنس       

  در ايرانطور خودروه  آن ب از گونه60نواحي شرقي درياي مديترانه و آسياي شرقي است و حدود گياه 

هاي مختلف؛ علف مقدس،يونجه خودموني، گل انگار،  اسپرس با نام كشوردر مناطق مختلف. شوديافت مي

  .شود ميشناختهو اسپري هرنگل، كرنگال، خشه 

  

  :گياهشناسي مشخصات

 تواند ميباشد ولي حداكثر سال ميچهارگياهي است چند ساله و عمر مفيد آن از نظر اقتصادي     اسپرس 

هاي آن افراشته، منشعب، كركدار و تو خالي است و گاهي ارتفاع آن از  ساقه.داشته باشد سال دوام 15تا 

   )سرخ ميخكي( اي و به رنگ قرمز روشنها خوشه مركب، گلاين گياههاي گبر. كنديك متر تجاوز مي

 سانتي 5 به قطر  تا ريشه اصلي ممكن است ضخامت.اي عمقي و سطحي استداراي سيستم ريشه. باشدمي

هاي تثبيت كننده ازت بيشتر گره.  متري در خاك نفوذ كند10تاعمقاي بتواند  و چنين ريشه برسدمتر

)Nodules(  شودتشكيل ميهاي جانبي گياه  روي ريشهبرنيز.  

به رنگ زيتوني، قهوه اي و يا تيره  و شكل ايقلوه غالف گياه تك حجره اي است و محتوي يك عدد بذر

 .باشد مي گرم8/16تا  2/13) بدون پوست ميوه( دانه آن 1000بذر اسپرس درشت است و وزن  .باشدمي

  .دهد تشكيل مي)يا غالف(  را وزن پوسته دارف از وزن بذور غال درصد30حدود 

  : اسپرسهايگونه

 و در نداي از اهميت بيشتري برخوردار چهار گونه از نظر علوفه اسپرس،هاي جنسدر بين گونه     

  .ندشو كشت مي سابق شورويهايكشور

  )Onobrychis viciifolia ( اسپرس معمولي-1

  مقاومت به شوريدارد؛  سرما و به خشكي ت زياديمقاوم گونه اين:  )O.arenaria( اسپرس سنگالخي-2

  .چين علوفه استداراي يك  و كمآن  

  .  مقاوم استبه سرمااين گونه نيز  :  )O.montana( اسپرس كوهي-3

به سرما و  آن  و مقاومت استتر از اسپرس معموليديررساين گياه : O.transcaucasia   اسپرس-4

      علوفه توليد  چين3 تا 2 بيشتر ودوباره  رشد  داراي باال، علوفه آن عملكرد،.باشد بيشتر ميخشكي

   .كندمي
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  : خاك وشرايط آب و هوائي

در برابر سرما و خشكي . رويد به غير از مناطق مرطوب مي واسپرس در شرايط آب و هوايي متفاوت     

 ي محصول رضايت بخش،ي تبديل شدهدر اراضي جنگل. باشدمقاوم است و به رطوبت بسيار حساس مي

 در اراضي رسي و آهكي پردوام است و در صورتي كه آهك به مقدار كافي در زمين وجود .كندتوليد نمي

اراضي آهكي، . شودهاي سنگالخي وخشك محسوب مي زمين كاشت در ياه مناسب برايگداشته باشد، تنها 

لومي نسبتا خشك و عميق و اراضي فقير با بافت هاي  شت آن مناسب هستند و خاككگچي و مارني براي 

  .شود اين گياه محسوب ميزراعتسبك و عميق بهترين اراضي براي 

  

  :كاشت اسپرس

  . در زراعت اسپرس گزارش شده استهاي كاشتميزان بذر و فاصله رديف در جدول زير 

  

  نوع كشت
  هايفاصله رديف

  )cm(  كاشت

  ميزان بذر با غالف

)Kg/Ha(  

  34-40  15-18   آبيغلوفه

  13-20  30-45  علوفه ديم

  7-10  60-90   و ديمآبي در زراعتتوليد بذر 

  

 مورد استفاده صورت دستپاشه  بذر اسپرس ب كيلوگرم در هكتار100 شرايط كشت آبي تا دردر ايران         

  .ارش شده است گز كيلوگرم در هكتار80 بذر مصرفيمقدارالبته اغلب براي كاشت اسپرس .گيردقرار مي

  

  :عمق كاشت

  منابع  از در بعضي؛ توصيه شده استمتر سانتي5/1 ،ها بيشتر خاك برايعمق كاشت بذر اسپرس    

  . گرديده استپيشنهادمتر  سانتي4  تا3عمق نيز

  

  :فصل كاشت

حل اوليه رشد از آنجايي كه اين گياه در مرا. سپرس را مي توان مانند يونجه در پاييز و بهار كشت نمودا     

 انجام  هنگام كه زودشودزراعت آبي توصيه ميكشت پاييزي آن تحت شرايط  نسبت به سرما حساس است،

  .شود ميهاتوليد خوب و استقرار مطلوب گياهچه ،كشت بهاره اين گياه نيز موجب ايجاد پوشش. شود
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  : علوفهبرداشت

طوريكه ه كند، بهاي خانواده پروانه آسا شروع مياسپرس رشد رويشي خود را زودتر از بسياري از گونه    

ه گراد ب درجه سانتي23 تا 15هاي بذر اين گياه در درجه حرارت. دهد گياه يونجه گل مي از هفته زودتردو

اپتيمم . گراد رشد يكسان و خوبي دارد درجه سانتي27 تا 18زند و در درجه حرارت هاي خوبي جوانه مي

را  بهاره آن  هنگام كشت زودآورد تا را فراهم مي امكاناسپرس، ايندماي نسبتا پايين براي جوانه زني بذر 

باشد و براي مي)  درصد گل دهي100 تا50(زمان برداشت علوفه اسپرس در مرحله گل  .بتوان انجام داد

  .آينداي در ها به رنگ قهوه نيام2 ⁄ 3محصول بذر آن در زماني است كه 

  

  :عملكرد توليد علوفه و محصول بذر

 مناطق  شرايط سال زراعي است كه بسته بهيك تن در هكتار در 5ميزان محصول علوفه خشك اسپرس    

 تن در هكتار ماده 6اند تا طوريكه در مشهد توانستهه  ب؛ آن نيز متفاوت است علوفه تعداد برداشت،مختلف

 بار 4تا  ي علوفه اسپرسها در مواردي تعداد برداشت البته سال زراعي برداشت كنند كه يكك در طولخش

 اين شود اسپرس در رديف يونجه قرار نگيرد، رشد كندترين مواردي كه باعث مياز مهم. در سال بوده است

ملكرد توليد محصول بذر ع.  آن نسبت به يونجه در شرايط سازگاري يكسان است علوفه و توليد كمترگياه

  و حداكثر) كيلوگرم در هكتار900 تا 500  ياو( كيلوگرم در هكتار 1000تا 300 ازدر مناطق مختلف اسپرس

  . كيلوگرم در هكتار گزارش شده است1100تا )  Melrose ( ملروز براي واريتهآن
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  :ارزش غذايي

   ارزش عذايي علوفه اسپرس-الف

  ..استدهي مقايسه شده علوفه اسپرس با يونجه در مراحل مختلف گلدر جدول زير ارزش غذايي 

  

زمان   نام گياه

  گلدهي

پروتئين   آب

C.P)(  

فيبر 

(C.F) 

ر تخاكس

Ash)(  

 چربي

(C.F)

  يا

E.E)(  

قابليت   كربوهيدرات

  هضم

كلسيم 

(Ca) 

فسفر 

P)(  

  27/0  95/0  4/53  6/35  2/1  5/8  32  8/16  9/5  10  يونجه

  33/0  68/0  4/57  4/49  1/1  7/6  22  9/14  9/5  10  اسپرس

  20/0  88/0  4/53  5/35  3/1  5/7  6/23  8/15  3/6  50  يونجه

  09/0  81/0  5/56  5/47  2/1  7/5  6/27  1/12  9/5  50  اسپرس

  09/0  81/0  4/51  9/36  2/1  5/7  5/35  9/12  6  100  يونجه

  17/0  80/0  4/54  46  1/1  5/5  32  6/10  8/4  100  اسپرس

  

  ارزش غذايي بذر اسپرس: ب

بذر اسپرس . توان استفاده كرداي ميبذر اسپرس را به عنوان مكمل پروتئيني براي حيوانات تك معده      

 از ؛ بذر اسپرس مي باشد را داراهاي ضروري پروتئين است و اسيد آمينه درصد36بدون غالف تقريبا داراي 

 و الزم است با افزودن مواد نيست طعم  مانند آرد سويا خوشالبته ،كندنظر تركيبي با آرد سويا برابري مي

  عارضه است كه ايجادهاييلگوم وزجاسپرس . ، طعم آن را بهبود بخشيدها مانند مالس كنندهخوش طعم

  .كند نميهانفخ براي دام

  

  :مصرف كود ازت

ا نيز كوتاه ههاي ريشه اسپرس فعال نيستند و عمر اين گره در گره ازتهاي تثبيت كنندهاز آنجايي كه باكتري

 اعتقاد دارندبرخي .  ازته براي گياه اسپرس مفيد باشدهاي مقدار متعادلي كود افزودنرسدنظر ميه باشد، بمي

، شودميهم   باعث رنگ زرد در ريشهوجود دارد و اين گياه هايدرريشه  كهزيادي ننتا كه در اثر مقادير

  .توانند فعاليت كنندها نميباكتري
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  :منظور چراگاه آبي هكشت اسپرس ب

اي براي ايجاد چراگاه مناسب است زيرا كه مصرف تازه علوفه آن باعث اسپرس به عنوان گياه علوفه      

 زيرا امكان زيادي دارد ، كوتاه باشدزراعت آبيبته ممكن است كه عمر گياه تحت شرايط لا. شودنفخ دام نمي

 در براي زراعت آبي اسپرسرقام مقاوم به اين بيماري  ااز. دشوكه دچار بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه 

  . استفاده كردتوانمي ،ايجاد چراگاه

طور ه هاي پروانه آسا و يا گندميان ب، گياه اسپرس را همراه با ساير گونهآبي ايجاد چراگاه تحت شرايط براي

هاي شت مخلوط گونهمقادير بذر مورد نياز جهت ك. كنندهاي متناوب كشت ميصورت رديفه مخلوط و ب

  . به شرح زيراست،مختلف

  

       كيلوگرم در هكتار29                      زراعياسپرس                    

      "   6/5                             يونجه باغي           

      "  2 /2                        )الدينو(شبدر سفيد                     

          "     4/3                                      علف باغ                    

    "  5/4    )بروموس اينرميس ( لطيفبرمگراس                    

  

  

  : شرايط ديمدر  كم بازدههايكشت اسپرس در مرتع و يا ديمزار

ـ   تبديل ديمزارهاي كـم بـاز  براي   صورت خالص ه   شرايط ديم ب   درتوان  اسپرس را مي        ه ده غـالت و يـا ب

 Elymus junceus و Agropyron desertorum : هاي گـراس مرتعـي ماننـد   صورت مخلوط با گونه

اي را تـا سـال سـوم در    هي قابل مالحضعلوفه چنانچه اسپرس با گندميان چند ساله كشت شود  . كشت نمود 

شـود كـه بـه     ميمشاهدههارم  در سال چ  . چرا گردد تواند توسط دام     كه طي اين مدت، مي     كندتوليد مي مرتع  

  يابـد، در حاليكـه در ايـن زمـان          كاسته شده و تراكم آن نيز كاهش مـي          اسپرس تدريج از راندمان توليد گياه    

 بـرداري از آن اند كه ضمن استقرار كامل در مرتع، بهرهاي از رشد رسيدههاي گراس چند ساله به مرحله    گونه

هاي رويـشي بـر روي سـاقه، چنـدان          ه دليل محل قرارگيري جوانه    اسپرس زراعي ب  . امكان پذير است   نيز   ها

توانـد مـورد    براي چراي مستقيم دام مناسب نيست و بيشتر برداشت علوفه آن براي توليد علوفه خشك مـي                

  .توجه باشد

ـ Agropyron desertorum  گراس چندسـاله در منطقه فريدن اصفهان اسپرس با گونه صـورت ديـم   ه  ب

  .گزارش شده است رضايت بخش  نيزه كشت مخلوط اين دو گونه نتيجه وكشت گرديد
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  :هاي اسپرسآفات و بيماري

، سوسك بذر اسپرس )Lygus(، سن (Sitona)توان، سرخرطومي ريشه ترين آفات اسپرس مياز مهم     

)Bruchidae(را نامبردد ملخ و نمات،، شته .  

ري پوسيدگي طوقه و ريشه، سفيدك سطحي توان به بيماهاي مهم اسپرس نيز مياز بيماري     

)Leveillula sp. (اصفهان هم وجود دارد، سياه شدن ساقه و زنگ  منطقهكه در اكثر مناطق اسپرس كاري 

  .اشاره كرد

در  .است )  Fusarium solani(  فوزاريومعامل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه در شرايط ديم قارچ

  :هايعوامل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه هستند، ازجمله باكتري ها و باكتريها آبي قارچ كشتشرايط

Erwinia amylovora ،Pseudomona syringaeو  P.maryinalisتوان به عنوان عوامل  را مي

  .بيماريزا نامبرد

 پنبه حساس  و سويا، لوبياها، شبدر،يونجه كه  (Hypera posticaاسپرس به سرخرطومي برگ يونجه    

  . اسپرس نسبت به يونجه استهاي مهم مزيتاز ويژگي اينمقاوم است و ) هستند

 بدون هايزمينهاي هرز يا كاشت در  علفكنترلهاي هرز دارد و اسپرس توان رقابتي ضعيفي با علف 

  ستاج خرو،  )Chenopodium album( سلمه ترههاي، گونه.شودتوصيه ميدر زراعت آن علف هرز 

هاي ترين علفمهم ) Agropyron repens( آگروپايرون  و )Amaranthus graeiszons( وحشي 

  .روندهرز اسپرس به شمار مي
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  هاگراس:  8فصل

  

  
  

  

  :Gramineae)( خانواده گندميان

شامل       رااي دنياگياهان علوفه درصد 75 حدود و است گونه 5000 جنس و 600 ايرااين خانواده د     

هاي اروپايي اين گياهان را گردد و در كشورها استفاده ميها به طور عمده در زمستاناز گراس .شودمي

   .دهندهاي آبي و ديم مورد استفاده قرار ميي ايجاد مرتع و  چراگاهبيشتر برا

 هزينه و بنابراين ؛دهندكنند و بيشتر علوفه دستي به دام مي رها مي و مرتعدر ايران دام را كمتر در چراگاه

 گياهان گراس به چراي دام مقاوم .است باال  توليدراندماندر عوض   وليشودانرژي زيادي مصرف مي

بنابراين . شوند و رشد زيادي دارنداين گياهان اغلب با ريزوم تكثير مي. كنندهستند و ايجاد نفخ نمي

هاي مختلف دنيا نيز اغلب براي اين منظور، از آنها ها بيشتر مناسب ايجاد چراگاه هستند و در كشورگراس

  .كننداستفاده مي
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  :ها گراس و اكولوژيشناسيريخت.

، )Cynodon dactylon( متر در علف مرغ به طوري كه از چند سانتيدارندوتي ان ارتفاع متفگياها  اين   

    .شوند متر در گياه بامبو مشاهده مي20 متر در ذرت و سورگوم و يا تا 6 تا 2

ها از نوع افشان است و به دليل سطح تماس زياد ريشه افشان با خاك، از قابليت جذب آب گراسريشه 

  وجود دارد كه ظريف و)Seminal root (در گياهان گراس ريشه هاي بذري .ردار هستندزيادي برخو

 . در جذب آب و مواد غذايي بسيار محدود استآنهاتوان ها كم است و هستند؛ تعداد اين ريشهباريك 

      ظاهر ساقه پايينيهاي گره محل يقه وازكه در اين گياهان ) Adventitious root(هاي نابجا ريشه

 ها نقش مهمي درجذب آب و مواد غذايي از خاك واين ريشه .دهد ريشه اصلي گياه را تشكيل مي،شود مي

  . ايجاد استحكام براي گياه دارندهمچنين
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 ءگياهان با توجه به منشا اين.شوندها توسط عوامل محيطي و زنده تلقيح ميها دگرگشن هستند و گلگراس

  :به شرايط آب و هوايي دارند به دو گروه عمدهآنها و سازگاري كه 

) warm season grasses(گرمهاي فصلگراس)2و )Cool season grasses( سردهاي فصلگراس)1

تر هاي فصل گرم پايينهاي فصل سرد در مقايسه با گراساپتيمم دماي رشد گراس. شوندمي بنديتقسيم

گرم در اواخر بهار هاي فصلباشد؛ در حاليكه گراستر ميناسباست و فصول بهار و پاييز براي رشد آنها م

  4Cو   3Cاين گياهان به ترتيب به گياهان . دهندو در فصل تابستان رويش بهتري را از خود نشان مي

سورگوم و  ،ذرتسرد و هاي فصلبرومگراس لطيف، علف باغ و تيموتي جزو گراس. معروف هستند

 و معتدل داشته باشد  سرد آب و هواياي ممكن است منطقه.گرم هستندلسودان گراس جزو گياهان فص

بيش ( هاي رسي لومي عميق ها اغلب بهترين رشد را در خاكگراس .گرم در آن رويش كند فصل گياهولي

  . دارند، با بافت متوسط كه سنگالخي نباشد و با اسيديته خنثي) سانتي متر 60از 

  

  

  
  

  

  
  



                                                                                                          114                                           دانشكده منابع طبيعي– محمد رضا وهابي          هاگراس: فصل هشتم  

  

   ).Agropyron sp(علف گندمي 

 ،اي و مرتعي زيادي دارد علوفههايو گونه خانواده گندميان كه اهميت زيادي داشته هااز جنس يكي      

 علف در انگليسيتعلق دارد و  Hordeae اين جنس به قبيله .است )Agropyron (جنس آگروپايرون

 نزديك  قرابت زيادي دارند ودار جو و چاو، با گندم اين گياهان.شودناميده مي) Wheatgarsses(گندمي 

 يوناني واژه از Agropyron واژه  گرفتند؛ قرار مي Triticum جزو جنس سابقا ، به طوري كههستند

 معني گتدم و  است به معناي گندم تشكيل شده)paros( پاروس به معناي وحشي و) Agrios(س وآگري

  هاي موفقي بينخود عقيم نيستند و تالقي ولي كامال اندش اين جنس دگرگهانگيا .دهدوحشي را مي

  .شود به طور مصنوعي يا طبيعي انجام مي آنهاي مختلفگونه

هاي با هم تالقي A. elongatum و Aropyron  trichophorum   ،A. intermedium:هايگونه

قي انجام تالتواند  ميSitanion و  Hordeum ، Elymus  :هاي همچنين با جنس.دهندزيادي انجام مي

 به طور طبيعي و به A. intermedium و Agropyron trichophorum: هاي تالقي بين پايه.شود

  از آن گونه130 در آمريكا  تنهاكه گونه در دنيا دارد 150 جنس آگروپايرون حدود .شودراحتي انجام مي

     مرطوب كره زمين يافتنسبتا  تا در نقاط نيمه خشكهاي آگروپايرون به طور عمده؛ گونهوجود دارد

       به صورت علف هرز درشوندي آگروپايرون كه از طريق ريزوم ازدياد ميهابعضي از گونه .گردندمي

    . هستندسرد  فصل جزو گياهان پايا واغلبهاي مهم اين جنس گونه. دنآيمي

هايي كه بوسيله ريزوم  گراس.دنشو پنجه زدن زياد مييا ريزوم و از طريق بذر، آگروپايرون هايگونه   

اي شكل يابند دستههايي كه با پنجه زدن توسعه ميو گراس) Sodgrasses(گردند چمني شكل تكثير مي

)Bunchgrasses (شوندمي.  

هاي آن مانند، اند و سپس برخي از گونهبوده و خودرو  ابتدا بصورت طبيعي درآگروپايرونهاي  گونه    

Agropyron trichophorum   در مجموع مزاياي زير را   .است  شده و كشتزراعي 1885در سال

  .بردهاي جنس علف گندمي نامتوان براي گونهمي

  

  .شوديافت مي گونه از آن در ايران 19 و حدود هستند علفي چند ساله ،آگروپايرون گياهان جنس )1     

  .رويش كنند مختلف آب و هواي شرايط  در قادرند ودارند سازگاري وسيعي اناين گياه )2     

    در آنهانقش كليدي مويد بر اساس نشانگرهاي مختلف، در اين گياهانتنوع ژنتيكي وجود )3

   .ات استاصالح نبات  عمليات   

   و نقش مفيدي در توليدهستندهاي حياتي و غير حياتي  گياهان مقاوم به تنشاين گياهان جزو )4

  .د ن دارايران در مراتع علوفه    
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 Crested Wheatgrass انگليسي در است كه A.desertorum اين خانواده هايترين گونهمهميكي از  

      خشك يافت در مناطق خشك و نيمه ومقاوم به خشكي است اين گياه جزو گياهان . شودناميده مي

   .گرددمي

  

 �������� 	�
���
��     Agropyron desertorum Fisher        

  )Crested wheatgrass  علف گندمي نوكدار(                         

 كه نسبت به خشكي و  شكلاي  با فرم بيولوژيك دسته چندساله و استگياهيآگروپايرون دزرتوروم      

هاي رسي سنگين و يا شني به خوبي رشد ها به غير از خاك روي انواع خاكبر . دارديسرما مقاومت زياد

 چنانچه قبل از مرحله اين گونهارزش غذايي . يايي بودن خاك مقاوم استله و تا حدودي نسبت به قكرد

 شده كه معرفي واريته اصالح شده از اين گياه  هشتتاكنون.  استباالظهور گل مورد استفاده دام قرار گيرد 

 گزارش  خوبم در حد براي رقم نورداتوليد بذر؛  است)Nordam( هاي مهم آن نوردام يكي از واريته

عمق مناسب . نسبتا زيادي دارد كه توليد بذر است )Summit( آن نيز ساميت ديگررقم مهم .  استشده

اين . باشد  كيلوگرم در هكتار مي6متر و مقدار بذر جهت بذركاري   سانتي5/1  علف گندمي نوكداركاشت

   .كندميگراد را تحمل  درجه سانتي+ 40 تا -20هاي  گياه حرارت

تحمل خوبي به . است پذيرامكانمتر باشد   ميلي380 تا 230گونه در مناطقي كه بارندگي ساليانه  اينكشت 

.  دارد خاكآلكالوئيدي و اسيدي  شرايط برابرچنين قدرت پايداري خوب در  هم؛چرا و پاخوري دارد

 روپايرون دزرتورومآگ. دهدمينشان  و مقاومت كمي به چراي زمستانه داشتهمقاومت نسبي به شوري 

 نيز در  اين گياه سال25هاي با عمر  بوته. كند  در دوره زماني كوتاه در بهار تحمل مي راشرايط رطوبت زياد

  .ريزد  به محض رسيدن ميبذر علف گندمي نوكدار به ريزش حساس است و.  ديده شده استهاي آنتوده

رنگ  زار بلوطي تيره هاي شوره روي خاك و برنيهاي بيابا هاي رسي و شني، استپ هاي خشك، تپه در استپ

  . كند رشد مي

   :جغرافياييپراكنش 

 ، و گرمسيري آسيا مناطق معتدله،مناطق جنوبي اروپا در اروپاي شرقي، و  تركمنستان است   منشأ اين گياه

 ،بري سيجنوب و غربسيبري،  ، مناطق نزديك قفقاز، سابق آسيايي شورويهاي قسمتشمال غربي آسيا،

پراكنش  غربي آمريكاشرقي و جنوب شمال، شمال ومريكاي شماليآ، چين، مغولستان، هندوستان، قزاقستان

 مركز آسيا و اروپاي شرقي ، غرب سيبري، شرق روسيهنواحي خشك  سرد واين گياه بومي مناطق .دارد

  .رود در آمريكا به شمار ميايعلوفههاي ترين گونه و يكي از مهماست
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. ها هم چنين ممكن است  اين گونه.با اين نام باشد گونه 6 تا 5 از تركيبي  اين گياهرسد به نظر مي  

اين . هاي خويشاوند نزديك خود را داشته باشند ا گونهبهاي مكانيكي از اختالط بذور تا ايجاد هيبريد  تالقي

در .  و داراي جمعيت كمي استيدرو  كم است ميتراكم گياهانكه  جاهاييو درگياه اصوالً در مناطق باز 

  .گرددتري داشته و جمعيت بيشتري از آن مشاهده ميرشد انبوه ،پر بارش مناطق

  

  :گياه شناسيخصوصيات 

پهنك .  آن زياد استو تعداد لبه برگ تيز متر، ميلي3 تا 2عرضو متر  سانتي12 تا 4 ها به طول برگ:برگ  

 اكثر اوقات  وها ناهموار حاشيه پهنك. ها كمي كرك دارد برگسطح رويي  وبرگ داراي تاب خوردگي است

اي  اي و ساقه هاي پايه  برگاين گياه پر برگ است و.  ناهموار است يا زبر و،داراي موهاي نرم يا ريشك دار

 اواخر تير ادامه داشته و دراواسط تير تا اواخر فرورديندرپي است و از  ها در آن سريع و پي رشد برگ. دارد

 بالفاصله بعد از بلوغ  نيزها خرد شدن و ريزش برگ. شود كنند، متوقف مي قتي بذرها شروع به رسيدن ميو

  .گرددمشاهده مي

 ؛ مستقيم و توخالي استاي استوانههاساقه.  استمتر سانتي60 و به ندرت تا 50 تا 25 طول هساقه ب :ساقه

  است وهاي جانبي فاقد يا داراي كمبود ساقه.  تمايل به خم شدگي دارد وكند به صورت فشرده رشد مي

  . باشد مي خشنها نيزسطح باالي ساقه

 زمين را داشته در فوت قدرت نفوذ 10 تا 8هاي  ريشه . عميق است و، گسترده طويلهاي گياه ريشه:ريشه

وكدار جزو گندمي ن علفاي،  با توجه به چنين سيستم ريشهبنابراين.  فوت نيز گسترش عرضي دارند4و تا 

  . است  به خشكيهاي مقاومگراس

به  آگروپايرون دزرتورومتوليد بذر . شودانجام مي بذر تكثير شده و پراكنش آن نيز با بذر اين گياه با: بذر

 مزارع  شرايطدر  وكيلوگرم در هكتار 200 تا 100 گيرد؛ در شرايط طبيعي در مناطق خشكراحتي انجام مي

   .كندبذر توليد مي كيلوگرم در هكتار 500 بيش از آبياري شده

 دواي تكي، خطي،  گل آذين خوشه. اي است آرايش گل به صورت خوشه: آذين و گل وضعيت آرايش گل

 به صورت پهن تا متراكم هاسنبلك .باشدمتر مي ميلي9 تا 5متر و عرض   سانتي8 تا 5/2جانبه با طول 

و  متر ميلي5 بارور سنبلكطول . رسند  مينظرورت برجسته به  به ص وها ورم كرده  ميان گره وآرايش يافته

 قسمت نوك ي در انتهاوجود دارد وگل بارور  6 تا 3 هر سنبلكدر .  بارور بدون پايه هستندهايسنبلك

  به صورتهاي جانبي  و در قسمتبوده كشيده هاسنبلك. گيردقرار مي يك گل تحليل يافته گل آذين نيز

  . هستندفشرده 
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 رويش بعد، در فصل گردد اگر زود درو  وشوددر اوايل بهار آغاز مي علف گندمي نوكدار رويشي رشد 

هاي آن چندين بوته خود است و  رويشگاه با ارزش درهاي گراساين گونه جزو.  خوبي خواهد داشترشد

   .خرداد استتا ارديبهشت   از آن نيزدهيگلدوره  .سال دوام دارد

  

  :ون دزرتوروم آگروپايرمصارف

  :علوفه خشكتوليد 

 بالفاصله پس البته. دارداي گياهان علوفه قدرت رقابت خوبي با ديگر ،اين گياه از نظر محصول و كيفيت   

اگر چه اين گياه قوي است و . شود  خشك ميسريعاآيد و پس از برداشت  از برداشت كيفيت آن پايين مي

ها ايجاد  وملگاي آن فضاي خوبي را براي رشد  اي و خوشه قدرت رقابت خوبي دارد، عادت رويشي دسته

 رشد پس از  قابليتسبز شدن و. شود ها كاشته مي وملگتر اين گياه در تركيب با  در مناطق خشك. كند مي

  .برداشت به عنوان علوفه خشك در اين گياه بسيار كم است

  :مرتعكاري 

باال است  محصول آن  عملكرد.نسبتاً خوب، مناسب است مراتع به علت پايداري  كاشت دراين گياه براي   

 بومياي   علوفه گياهان هفته زودتر از ساير3 تا 2اين گياه . باشدنسبتا خوشخوراك ميو در اوايل بهار نيز 

 در قالب سيستم چرايي تناوبي و تواند  مي رويش گياه،ل فصلاي او هنگام آن درچراي زود. كندرويش مي

 در هنگام چراي اول فصل  علف گندميعلوفه . به صورت چرخشي انجام شوداز مرتع قطعه 3 تا 2در 

 و  خوش طعم بودن و بلوغ گياه با سپري شدن فصل چرا.است ي خوب نسبتاداراي پروتئين باال و طعم

 گياه طعم خوب خود را حفظ ، در تابستاندر صورت ريزش باران. شودمي در تابستان كم خوشخوراكي آن

  مناطق كوهستاني درها و اي و دامنه اين گياه فصل چراي بيشتري در مناطق تپه  به همين علت،؛كند مي

 پس سريع و كافي آگروپايرون دزرتورومرشد .  دارد آمريكاهاي شرقي نسبت به دشت) Montana(مونتانا 

  .شود از بارندگي آغاز مي

يابد، براي كي اين گونه كاهش ميخورااز آنجايي كه پس از رشد رويشي به سرعت كيفيت و خوش  

متناسب با ميزان استفاده و زمان چراي دام در نظر گرفته  بايست اندازه مساحت زمينكاشت در مرتع مي

براي اين منظور اغلب فضاهاي خالي و بدون پوشش در مرتع را به بذركاري علف گندمي نوكدار . شود

 فقطت زيادي از مراتع با اين گياه بذركاري شده است كه در مراتع مونتاناي آمريكا وسع. دهندمي اختصاص

  .شودهاي محلي چرا ميبه مقدار كمي توسط دام
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، كافيها و انرژي  ، ويتامين  پروتئيندام ازجنبه تامينتواند براي چراي زمستانه   ميآگروپايرون دزرتوروم   

 رطوبت به دليل افزايش شايد  كهكنند ميچرا اين گياه را بهتر پس از بارش برفها  گوساله. مناسب باشد

  . باشد  علوفه

تر   برابر يا بيشتر است و به چرا نيز مقاوم2محصول اين گياه ، هاي طبيعيدر مقايسه با مرغزارها و چراگاه   

 آن متر از كلش سانتي5 در حدود  وكند  را تحمل نمي و سنگين چراي زيادالبته علف گندمي نوكدار. است

  . در پايان فصل باقي بماند و از چرابايد پس

 چرا  رويش، گياهاولين فصل در  بهتر است كهباشدمي كم هابوتهتحت شرايط نيمه خشك كه تراكم    

باعث وارد شدن   نيززدگي  چرا بعد از يخ. سخت را در فصل سرد سال تحمل كند سرماي تا بتواندنشود

  . شودميدر بهار د محصول و عملكردر نتيجه كاهش رشد خسارت به گياه و 

 

 Beauv. Agropyron elongatum (Host)آگروپايرون الونگيتوم 

(Syn: Elymus elongates)                                                    
  ) Tall wheatgrassعلف گندمي بلند  (                                   

  

 :شناسيخصوصيات گياه

 150تـا  70اي نازك و شكننده يـا محكـم بـه طـول            ها ماشوره ساقه. اي چند ساله به فرم پشته     ت اس گياهي  

  .مترميلي  8ها سبز مايل به خاكستري و يا سبز كلمي به پهناي تا             پهنك برگ .  صاف و بدون كرك    ،مترسانتي

  هـا بـه طـول     سنبلك. مترسانتي 20تا10هاي فشرده به طول     سنبل و   مترسانتي 40تا 10آذين سنبل به طول   گل

  . با راس بريده شكل ومستطيلي  كم و بيش هم اندازه، نيزها پوشه. گل8تا 5و داراي متر ميلي 25 تا 14

 

 :پراكنش جغرافيايي

روسيه و آسياي صغير ،  بومي مرغزارها و سواحل درياهاي جنوب و جنوب شرقي اروپا      علف گندمي بلند     

هاي صورت توده ه  ب و   آن در ايران كم   جغرافيايي  گستره   .شناسايي نشده بود   در ايران    1994است كه تا سال     

  .شود يافت ميدر ناحيه رويشي ايران و توراني و هاي پراكنده در شمال غربيكوچك با پايه

  آندامنه ارتفـاعي گردد و اي مشاهده ميهاي دامنهاين گياه به طور عمده در ايران در اراضي مسطح تا دشت   

 البتـه  .باشـد  از سطح دريا مـي متر 1000 تا )حاشيه رودخانه ارسدر (هاي طبيعي از حدود صفر   گاهدر رويش 

  .شود متر از سطح دريا نيز يافت مي2600هاي دست كاشت تا ارتفاع بلند به صورت عرصه علف گندمي
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  :شرايط آب و هوايي و خاك

      متـر  ميلـي  300 تـا    250 ساليانه بارندگي توسط با م  نيمه خشك سرد و معتدل       اين گياه در شرايط اقليمي     

درجـه   14  تـا  12  نيز براي رويـشگاه آن     متوسط دماي ساليانه   .كندرويش مي )  باران بارش به طور عمده   و(

شور و  هاي  دهد و در خاك    را ترجيح مي   بافت سنگين  با   عميقهاي  خاك . گزارش گرديده است   گرادسانتي

 .جود دارد نيز امكان زراعت آن وقليايي

 

 :فنولوژي

 . گـردد  شروع مـي    اواخر اسفند   آن در  رشد رويشي  دارد به طوريكه     دوره فنولوژي نسبتا طوالني    اين گياه      

     شـود و در اوايـل شـهريور بـذر آن ريـزش     رود، در اواسط مرداد بذرها تـشكيل مـي  در اوايل تير به گل مي  

 از اواسط مهـر     دوبارهرشد   رت مناسب بودن بارندگي،   در صو  سپس مدتي به حالت ركود درآمده و       .كندمي

 .رودمي خواب  در زمستان بهسپس با كاهش دماگردد و  شروع ميپاييز تا اواخر

 

  : ارزش غذايي

                  

  

ADF NDF CF CP DM مرحله فنولوژيك 

 رويشي 90 9/10 9/27 6/52 3/30

 گلدهي 91 5/7 9/34 4/66 2/39

 بذر دهي 7/90 3 7/34 59 9/36

  

 :تكثير

بذرهاي اين گياه درشت است . گيرد انجام مي از طريق بذر علف گندمي بلند به طور عمده     تجديد حيات    

 درصـد       95 بذر اين گونه داراي قـوه ناميـه بـااليي اسـت و اغلـب                 .باشد گرم مي  49/5و وزن هزار دانه آن      

توانند حفظ كنند و پس از آن قوه ناميه بذر رو به كـاهش              ا مي  سال قوه ناميه خود ر     4بذرها حدود   . باشدمي

  . درصد برسد30گذارد تا به مي
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 :ها و كاربردويژگي

اين گياه جزو گياهان فصل سرد است و فرم . كندهاي قوي و پر پشت توليد ميآگروپايرون الونگيتوم بوته   

متـر   ميلي 250  حداقل اقليمي با بارندگي ساليانه   علف گندمي بلند در شرايط      . اي شكل است  رويش آن دسته  

  .تواند به خوبي رشد كندهاي شور و قليا ميو بر روي خاك

هـاي مـشترك ايـران و سـازمان         در پـي همكـاري    .  شناسايي نـشده بـود     1994اين گونه در ايران تا سال          

 40بذر اين گياه در دهـه        ران،منظو بررسي و تحقيقات بر روي مراتع اي       ه  خواروبار و كشاوري جهاني فائو ب     

هاي تكثير همچنين بذر آن در ايستگاه .به كشور وارد و اقدامات و تحقيقات چندي در رابطه با آن انجام شد            

ويژه نيمه خشك سرد كشت گرديد و هم اكنون نيـز           ه  بذر توليد و در سطح قابل توجهي در مناطق خشك ب          

 3ها ارتفاع آن بـه حـدود         موفقيت آميز بوده ودر بعضي عرصه      كشت اين گياه بسيار    .اين عمليات ادامه دارد   

  . رسدمتر نيز مي

 رتورم آگروپايرون دز  البته در مقايسه با گونه    (گياهي است مقاوم به سرما و خشكي           آگروپايرون الونگيتوم   

راي كشت  هايي كه ب  هاي دست كاشت و توليد در زمين       براي ايجاد چراگاه   اغلبكه  ،  ).مقاومت كمتري دارد  

 و  كنـد اين گيـاه بـذر زيـادي توليـد مـي           .شوداستفاده مي  ،نيستهاي جنس آگروپايرون مناسب     ساير گونه 

 بيـشترين   ، تن علوفه خـشك در هكتـار       5/2با توليد حداقل    علف گندمي بلند     .استقرار آن بسيار آسان است    

دوره رشـد     گيـاه ديـررس بـودن،      از مزاياي ديگـر ايـن      .باشد اين جنس دارا مي    هايگونه بينعملكرد را در  

هـاي   بنـابراين فـصل چـرا در چراگـاه         .طوالني و حتي سبز بودن در طول تابستان و گـاهي در پـاييز اسـت               

 زبر و داراي سيليس است كـه موجـب    علف گندمي بلند   هاي گياه برگ .آگروپايرون الونگيتوم طوالني است   

در مراحـل    خوراكي پـاييني برخـوردار اسـت و       وشاين گونه از خ    .گرددمي كاهش ميل و رغبت دام به آن        

 مـديريت صـحيح   در صـورت اعمـال   .شـود خوراكي آن كاسته مي   تر شده و از خوش    تدريج خشبي ه  رشد ب 

خـوراكي آن تـا     توان از روند خشبي شدن گياه و كـاهش خـوش          مي)  و متناوب  تكراريچراي  (برداري  بهره

   .حدي جلوگيري كرد

يا مراتـع ميـان كـاري     هاي دست كاشت مخلوط ودر چراگاه است،  پايين گياهخوش خوراكياز آنجا كه     

تركيب گياهي به سمت جايگزيني      و   گيردانجام مي  همراه   خوراك خوش هاي گونه چراي سنگين دام از   شده  

  . به صورت خالص كشت گرددعلف گندمي بلند توصيه شده كه بنابراين كند؛هاي نامرغوب تغيير ميگونه

، مقاومـت بـه چـرا، سـرما و       استقرار آسان   توليد باال،  :مانند ي متعددي مزايا به اينكه اين گياه داراي       با توجه 

 كاربرد وسـيع در ايجـاد    الونگيتومآگروپايرون  باشد،  مي گاو و گوسفند     خشكي است و همچنين مورد توجه     

ـ توان از اين گيـاه      در ايران نيز مي     .داردمراتع دست كاشت و توليد علوفه           مراتـع و تبـديل     راي بـذركاري  ب

   نيمه و ) و پراكنش مناسبمتر ميلي250بارش حداقل با (  در اقاليم خشك به مرتعزارهاي كم بازدهديم
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 آن     مـصرفي  متر و مقـدار بـذر      سانتي 2  بذر علف گندمي بلند    عمق مناسب كاشت   .كردخشك سرد استفاده    

  .كيلو گرم در هكتار توصيه شده است 10
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   .Agropyron intermedium (Host) Beauvآگروپايرون اينترمديوم 

Syn:Elymus hispidus  var: hispidus )                                   (   

                         )  Intermediate wheatgrassعلف گندمي مياني(                           

  

اين گيـاه در   .باشدمتر مي سانتي120اي به ارتفاع    هاي ماشوره ساقه  با  چند ساله  وم،گياه آگروپايرون اينترمدي     

 علف   رشد  براي هاي عميق خاك. شود نيمه خشك و سرد يافت مي       شرايط اقليمي   در  و كندارتفاعات رشد مي  

  يكـي  تـر مـديوم    اين آگروپايرون .شودانجام مي يا ريزوم    تكثير آن به وسيله بذرو     و    است مناسب گندمي مياني 

 اسـت و نقـش مهمـي درتوليـد           جنس علف گنـدمي    هاي حياتي و غير حياتي     مقاوم به تنش   هايگونه از ديگر

  . بيشتر مورد توجه گاو است علوفه آنودهند قرار مي 2در طبقهخوراكي خوشاين گياه را از نظر . علوفه دارد

 كشور  مناطق كوهستاني در مراتعن كاشت آن امكاترين گياهان مرتعي است كه يكي ازمهمعلف گندمي مياني

. كند رشد مي در اقاليم مختلف و به شرايط متنوع اكولوژيك دارداين گياه سازگاري وسيعي. وجود دارد

 با ضعيفيي رويش توان رقابتي  درابتدا.تواند تكثير شودآگروپايرون اينترمديوم از طريق بذر و ريزوم مي

  و در اواسط فصل رشدكندمي رقابت  به خوبي با اكثر گياهان يكساله آنه جوان گياالبته ؛هاي هرز داردعلف

 .آورد خصوصيات گياه چند ساله را بدست مينيز

 

 :خصوصيات گياهشناسي

 الي 100اي به ارتفاع هاي ماشورهاين گياه داراي ساقه . و چندساله پايا استگياهي   آگروپايرون اينترمديوم 

 برگ اين گياه ساده و بدون كرك،.  ايستاده و در قاعده خوابيده استآنهاي ساقه. اشدبمتر مي سانتي120

 .باشدمتر مي ميلي7 تا 2متر و عرض  سانتي15تخت و شكننده به طول  داراي پهنك خطي و نوك دار،

ن آذي گل.هاي تنك و در سطح تحتاني بدون كرك است در سطح فوقاني بدون كرك يا داراي كركهابرگ

 تا 10 به طول هاسنبلك. رسدمتر مي سانتي19 به آنگاهي طول  متر و سانتي12 تا 6سنبله ايستاده به طول 

  .باشد گل مي4 و داراي  شكلاي سر نيزههاسنبلك. متر و در حالت رسيده ريزان است ميلي15

  :گستره رويشي

مناطق در آگروپايرون اينترمديوم  .كند ميرويش پراكنده و با گستره رويشي كم به صورتاين گياه 

اين گياه در حاشيه اراضي زراعي و در . شوديافت مي شرق، شمال، شمال غربي و غرب ايران كوهستاني

  ..كندمي  توران نيز رشد وناحيه ايران

 به طور عمده رويشگاههاي علف گندمي مياني را ايهاي دامنههاي فوقاني و دشت تراس،هاتپه ها،كوه

 در ارتفاعات بيش از  و اغلبتواند رشدكند مي از سطح دريا متر2500 تا 800 درارتفاعات .دهندل ميتشكي

   .دهد را ترجيح ميگونه مناطق كم شيب و تپه ماهور اين. شود متر يافت مي2000
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  : و خاك مناسباقليم

  :اقليم

 اي فرا سرد،مديترانه اي سرد،، مديترانهنيمه خشك فرا سرد در اراضي با اقليم نيمه خشك سرد،اين گياه 

متر  ميلي750 تا 350 و در شرايط اقليمي با بارندگي ساليانه شوديافت مي و مرطوب سرد نيمه مرطوب سرد

 درجه -30 و 40هاي  حرارت تا علف گندمي.كندرشد ميگراد  درجه سانتي5/12 تا 5/5و متوسط دماي 

  .دتواند تحمل كنگراد را ميسانتي

  :خاك

لومي  لومي،(متوسط   با بافتتا عميق  نيمه عميقهايمناسب براي زراعت علف گندمي مياني، خاكخاك 

ها خاك بايد ازنظر دربعضي رويشگاه ؛ البتهباشدمي و بدون شوري و قليائيت) شني رسي لومي شني،

نگين كه درصد رس هاي س رطوبت دوست بوده ودر خاكيگونه تا حد اين .موادآلي نسبتا غني باشد

هاي درخاكها نشان داده است كه  بررسي.دارند فراوانتر و از قدرت شادابي بيشتري برخوردار استي بيشتر

  .يابدميقطر تاج گياه كاهش  افزايش سنگ و سنگريزه، سبك با
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  :فنولوژي

 دهي اواخر گلشروع  اواسط اسفند تا نيمه دوم فروردين،آگروپايرون اينترمديومشروع رشد رويشي    

اواسط   اواخر خرداد تا آنو ريزش بذر اواسط تير دهي اواسط خرداد تابذر اواسط خرداد، ارديبهشت تا

  .باشدميماه تير

 اين گياه،  پائيزهرشد دوباره شروع  وشودشروع مي از ريزش بذر  بعد آنخواب تابستانه  و رشدركوددوره 

   .رودز آن با سردتر شدن هوا گياه به خواب مي پس ا.باشد مياوايل مهر تا اواسط آبان

  

  :ارزش غذايي

.  مياني آورده شده استيدر جدول زير نتايج بررسي انجام گرفته بر روي كيفيت علوفه علف گندم  

 كيفيت علوفه در  كمتردهد، به دليل پروتئين خام بيشتر و فيبر خامهمانگونه كه آمار جدول نشان مي

  .استمرحله رويشي باالتر 

  

مراحل 

  فنولوژيك

  ماده خشك

(%)  

DM 

پروتئين 

  خام

(%)  

CP 

  فيبر خام

(%) 

CF 

  خاكستر

(%)  

ASH 

چربي 

  خام

(%)  

EE 

  كلسيم

(%)  

Ca 

 

  فسفر

(%)  

P 

  08/0  7/0  5/1  10  37  17  95  رويشي

  05/0  7/0  2/1  1/8  4/45  4/5  8/95  گلدهي

  04/0  87/0  5/1  7  4/46  4/3  1/96  بذردهي

  

  :تكثير

 حدود  آنها درشت و وزن هزار دانه بذر. پذيردطريق بذر و ريزوم صورت مي گونه از ت اينتجديد حيا  

صددرصد به  يي است به طوريكه قوه ناميه آن داراي قوه ناميه باال آگروپايرون اينترمديوم.باشدگرم مي 29/4

  .رسدنيز مي

 از  نيزعلف گندمي ميانهگياهي و پراكنش  انتشار .تواند دوام بياوردميتا پنجاه سال  عمر اين گياه زياد و

  .استبذر كم طريق 
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  :توليد بذر

 زمين  در به صورت خطي وبه طوريكه بذور ؛گيردآساني انجام مي به  علف گندمي ميانهتوليد بذر  

منطقه خشك واقع  زمين در اگر. كندمي  بذرتوليدمزرعه  سال 10تا 7 مدت شود و به كاشت ميحاصلخيز

 متر و در صورتيكه سانتي90 بين خطوط كاشت را بايدفاصله رطوبت كافي برخوردار نباشد،  باشد و ازشده

  . سانتيمتر در نظر گرفت90 تا 65 به ميزاناز رطوبت كافي برخوردار باشد، 

 آن  ازدياد اصليالبته روش كرد؛زيادتوان  مي از طريق ريزوم هم  را، اين گياهدر قبل اشاره شدهمانطور كه 

 علف ، ميزان توليدي است خاك خشك و رطوبت كمداراي زمين  شرايطي كهدر . بذر استوسيلهبه 

  خاك مرطوب و رطوبت كافي، ميزان توليد بذرو در شرايط  هكتار در كيلوگرم 390 تا280 گندمي ميانه

  .باشد كيلوكرم در هكتار مي600 تا500 حدود تر وزياد
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  :ويژگي ها وكاربرد

 اين گياه داراي فرم زيستي. باشد مياز گندميان مرغوب و با ارزش فصل سردروپايرون اينترمديوم آگ 

به صورت و ها تپه هاي مرطوب، زراعي، درههايزميندرحاشيه اغلب  ، با گستردگي نسبتا كموچمني است 

ست كه دربرخي  ا مانند افشان و كالف آنسيستم ريشه. رويددر مناطق كوهستاني ميلكه هاي كوچك 

 است علف گندمي ميانيهاي هاي رونده از ويژگيوجود ريزوم. رسدمتر مي سانتي37 تا طولها به رويشگاه

انطباق زيادي را با  كه قدرت گياهي است. دهدمقاومت به چراي آن را افزايش مي كه تجديد حيات و

 مقاومت آن به سرما و البته د؛باش ميشابه مآگروپايرون دزرتوروم با و از بسياري جهات شرايط محيطي دارد

توان به از مزاياي اين گياه مي. .هستندهاي آن به سرما و گرماي شديد حساستر خشكي كمتراست و نهال

 در  علف گندمي مياني.بهاره اشاره نمود  رشد همچنين و آسان وعاستقرار سري زدن وتوليد بذر زياد، جوانه

 120 بهو ارتفاع آن  كند ميخوب و رطوبت مناسب، علوفه زيادي توليد يهاي حاصلخيز با زهكشخاك

خوراكي آن باشد و در مرحله رويشي خوشي اين گياه در حد متوسط ميخوراكخوش. رسدمتر ميسانتي

  . داردفصل رشد نسبتا طوالنيو  علوفه آن بيشتر مورد توجه گاو است .بيشتر است

شرايط  بسته به وماند  يخبندان سبز ميا رسيدن فصل سرما وفرآن تا  هايشرايط مناسب برگ در

برداري تابستان و اوايل پائيز بهره  بهار،در فصول  از آناعمال مديريت صحيحا ب توان ميفيزيوگرافي مناطق،

  .كرد
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   Leyss Bromus inermis  بروموس اينرميس

  ) Smooth bromgrassبرومگراس لطيف  (         

  

 داراي دامنه برومگراس لطيف. روداي بشمار ميترين گياهان علوفهاين گياه به عنوان يكي از مهم    

 مصارف تهيه علوفه خشك، براي ؛ اين گياهباشد ميبسيار باالسازگاري وسيع، باروري زياد و خوشخوراكي 

  .شود فرسايش كشت ميجلوگيري ازچراگاه، تهيه سيلو، حفاظت خاك و 

  

  :ياهشناسي گخصوصيات

داراي . رسدمي سانتي متر 120 ارتفاع آن به وكندصورت متراكم رشد ميه گياهي است چند ساله كه ب    

 متري سانتي180 تا 120 تا عمق اغلبسيستم ريشه آن بسيار منشعب و . هاي زياد، باريك و بلند استبرگ

اي تا  رنگ قهوهبه طويل و كشيده وها بذر. ت اسمتر سانتي15 تا 10طول ه  باز و ب آنگل آذين. كندنفوذ مي

  .گياهي است مقاوم به خشكي و استقرار آن كند و بطئي است  برومگراس.باشدمياي روشن قهوه

 گياهان فصل سرد اين گياه جزو .كشد تا مزرعه خوبي از آن ايجاد شودمي  سال طولبه طور معمول دو 

)C3-Cool season grasses   (است.  
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  :شرايط آب و هوايي و خاك

و در مناطقي كه رشد مناسبي دارد ) دماي تابستان پايين باشد(اين گياه در شرايط آب و هواي معتدل     

  .  امكان پذير است نيز ديم آنزراعت ، باشدمتر ميلي400از بارندگي ساليانه بيش

 چنانچه حاصلخيزي  وداردهاي رسي يا رسي لومي حاصلخيز با زهكشي خوب بهترين رشد را در خاك

  .خواهد داشتخاك از طريق كود دادن تامين شود، بهترين رشد را در خاك شني 

  

  :هاي برومگراستيپ

كه ) در مناطق سردسير (تيپ برومگراس شمالي. شوددو تيپ مشخص برومگراس در آمريكا كشت مي   

كه مبدا آن از كشور مجارستان ) مسيردر مناطق گر(مبدا آن از كشور روسيه است و تيپ برومگراس جنوبي 

  .باشدمي

  

  :ا برومگراس جنوبيب تيپ برومگراس شمالي اي مقايسههايويژگي 

 .تر استاي ضعيفداراي سيستم ريشه )1

 .تر استبذر آن تيره تر و گوشتي )2

 .باشدمي آن بعد از برداشت و يا چرا بهتردوبارهرشد  )3

  :هاي تيپ برومگراس جنوبيويژگي

 . استاي پر انشعاب و قويتم ريشهداراي سيس )1

 .مقاومت نسبي دارد به دماي باال و خشكي محيط )2

 .شروع رشد آن در بهار زودتر از برومگراس شمالي است )3

  

  :كاشت برومگراس

 مواردي كه هدف حفاظت خاك و  درء البته بجز؛شودبرومگراس بندرت بصورت خالص كشت مي    

عمق كاشت بذر در . شود كشت مي...ها و  حاشيه جاده،هال آبراههفرسايش بوده و در داخجلوگيري از 

كشت بهاره آن . باشدميمتر  سانتي2هاي سبك حداكثر و در خاكمتر  سانتي2/1هاي سنگين حداكثر خاك

  صورت مخلوط با گياه يوالف و ساير غالت بهاره در مناطقي كه داراي زمستان سخت هستند، انجامه ب

     صورت مخلوط با گياه يونجه انجامه  در مناطقي كه زمستان ماليم است ب نيزپاييزه آن كشت .شودمي

  .گيردمي
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 و  و در كشت مخلوط با يونجه كيلوگرم در هكتار22 تا 11 لص در كشت خا برومگراس مقدار بذر مصرفي

  .يا يونجه و شبدر الدينو به صورت زير است

  

  Kg /H 10-3        گراسمبرو                                           

  Kg /H  8-6          يونجه                                           

  Kg /H 1-5/0        شبدر الدينو                                           

  .كشت مخلوط آن با بقوالت با تركيب زير توصيه شده است

  Kg /H 2                 شبدر آلسيك                                           

  Kg /H 2                 شبدر الدينو                                           

  Kg /H 8                برومگراس                                           

  .رودبكار ميها نسبت هاي زير  با گراس برومگراس در كشت مخلوط

Agropyron desertorum                                           Kg /H 5  

Arrhenatherum elatium                                          Kg /H 3  

  Kg /H 2                        برومگراس                                          

  

 آمريكا  درايهاي مخلوط گياهان علوفهتترين كشكشت مخلوط برومگراس و يونجه يكي از معروف

  .است
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  :زمان برداشت

محصول علوفه . از غالف است) خوشهظهور(بهترين زمان برداشت برومگراس در مرحله خروج قلم       

 ،باشد مي در هكتار ماده خشك كيلوگرم2350 و حدود خشك اين گياه درمرحله خميري شدن بذر حداكثر

رد ك كه عمل است در شرايطي اين.است  درصد5/7 كم و حدودله مقادير پروتئين گياه  مرح اينو ليكن در

 درصد 2/10  حدود و ميزان پروتئين آن كيلوگرم در هكتار1720علوفه خشك گياه در مرحله قلم حدود 

  .باشدمي

  :توليد بذر

كشت رديفي آن براي توليد .  متغير است كيلوگرم در هكتار700 تا 100عملكرد توليد بذر برومگراس از     

 توليد بذر خوب آن هم بستگي به حاصلخيزي خاك و خصوصا ازت قابل دسترس گياه وبذر توصيه شده 

، افزودن كودهاي ازته به شودصورت مخلوط كشت نميه  بلگومهاي كه با گونه  موقعي دربنابراين .دارد

 و يا سولفات  كيلوگرم در هكتار250 تا125  به ميزان نيترات آمونيومهاي ازته كود.خاك ضروري است

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد كيلوگرم در هكتار مي400 تا200به مقدارآمونيوم 

گيرد و زمان برداشت آن موقعي است كه طور مستقيم انجام ميه برداشت بذر گياه توسط كمباين ب    

  زرد سانتي متر10 تا 5/7 به اندازه گل آذين خوشه در زير ها ساقه انتهاياي و قهوهبه طور كاملها خوشه

دچار آن به صورت تازه، بذر برومگراس داراي رطوبت زيادي است و در صورت انبار كردن . شود ميرنگ

.  كاهش رطوبت ضروري استبراي روز 4 تا 3 خشكانيدن بذور به مدت بنابراين.شودكپك زدگي مي

اي ارزش  چنين علوفهكرد؛توان جهت تهيه علوفه خشك برداشت  مي راعلوفه باقيمانده پس از برداشت بذر

  . باال است آن و درصد فيبري داشتهغذايي كم

  

  :هابيماريآفات و

با اين  ؛گيرد قرار ميبيماري هابرومگراس در مناطقي كه سازگاري دارد كمتر مورد حمله شديد آفات و     

  .  از آفات مهم آن ملخ استوجود

 Scald ( د و اسكال )Leaf Spot Disease ( اي برگ لكه قهوه)Blight ( باكتريائي باليتهاي بيماري

Disease( لكه برگي باعث كاهش كيفيت بيماري .هاي آن به شمار مي رودترين بيمارينيز جزو مهم 

 :مانندهاي مقاوم  كاشت واريتهبيماري كاهش خسارت و كنترل اين براي. شود مي آنعلوفه و ارزش غذايي

  . شده استپيشنهاد) Fox(و فوكس ) Sac(ساك 
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  .Dactylis glomerata L  داكتيليس گلومراتا    

  )Orchardgrass  علف باغ(                                   

  

باشد و جهت مصارف  مي مورد توجههااي در بين گراساين گياه به عنوان چهارمين گونه مهم علوفه     

  .شودوفه خشك، ايجاد چراگاه و تهيه سيلو كشت ميتهيه عل

  

  : گياهشناسيخصوصيات

هاي گل. ها بلند و پهن و در انتها كامال باريك است برگمتر، سانتي120 تا 60 گياهي چند ساله به ارتفاع    

  شكلبهها انگليسي. گيرندميروي محور گل آذين قرار برهاي بهم فشرده صورت دستهه اي و بآن خوشه

  .گويندمي) Cox foot( فوت آن كوكس آذينگلخاص 

ه  به؛شودوراك است و با مسن شدن خشبي و فيبري ميخگياه در مرحله رشد رويشي بسيار خوش اين

رشد گياه در اوايل بهار خيلي زود شروع . گرددوراك ميخطوريكه در اواخر فصل رويش كامال غير خوش

در مقايسه با برومگراس . باشد مي)C3-  Cool season grasses (هاي فصل سرد گراسوشود و جزمي

)Bromus inermis  (رسدكند و زودتر هم مياين گياه رشد خود را زودتر شروع مي.  
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  :شرايط آب و هوايي و خاك

ي بهترين سازگاري را علف باغ به شرايط آب و هوايي معتدل و مرطوب دارد و در مناطقي كه بارندگ    

تا حدي اين گياه به خشكي .  كشت كرد به صورت ديمتوان آنرا است ميمتر ميلي400ساليانه در حدود 

؛ )بيشتر از برومگراس(و به گرما هم مقاومت زيادي دارد ) البته كمتر از برومگراس (دهدنشان ميمقاومت 

 بخوبي رشد كرده و توليد خوبي ي دارند، اين گياهمها رشد كطوريكه در اواسط تابستان كه بيشتر گراسه ب

در . بيند از سرما صدمه ميها سخت استزمستان مناطقي كه ر به سرما كم بوده و دعلف باغمقاومت . دارد

شوند، نسبت به شرايط سايه تحمل بيشتري دارد و اي كشت ميهايي كه به عنوان گياه علوفهبين گراس

. كندمي  رشد بخوبيباغات در زير سايه درختان مستقر شده وطوريكه در ه  ب؛دهد ميحاصوال سايه را ترجي

هاي هاي رسي يا رسي لومي حاصليز و خاكخاك. علت اين گياه علف باغ نامگذاري شده استبه همبن 

  . مناسب هستند براي كاشت آنشني به شرط تامين حاصلخيزي

  

  : علف باغكاشت

 كشت يونجه باغيجه، شبدر الدينو، شبدر قرمز متوسط و  يون: مانندلگوم با گياهان         علف باغ اغلب

 . بسيار متداول است  در آمريكا تهيه علوفه خشك و يا چراي دامبرايشود وكشت مخلوط آن با يونجه مي

  .كنندطور مخلوط با يونجه و برومگراس كشت ميه  را بعلف باغدر مناطق معتدل با زمستان سرد 

 12 تا 8  آن كشت مخلوطبراي و  كيلوگرم در هكتار17 تا 7  باغ علف كشت خالصبذر مصرفي براي

 تحت لگومهاي  گونه آناين گياه داراي رشد تهاجمي است و در كشت مخلوط. باشدكيلوگرم در هكتار مي

 آن  مصرفينسبت بذر.  شودكشتست كه ميزان كمتري از بذر آن  ا الزمبنابراينگيرند، مي قرار  زياديفشار

  :بنحو زير استبراي دو تركيب كاشت،  ها ولگوموط با در كشت مخل

  

  Kg /H 4                علف باغ        1تركيب            

  Kg /H 6                                    يونجه باغي

  

  Kg /H 12-10               علف باغ         2          تركيب 

  Kg /H 3-2      ينوشبدر الد                              

  

  .باشد مي سانتي متر5/1 حداكثر  بذر علف باغعمق كاشت
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  :زمان برداشت

قبل از (دهي كامل مناسب ترين زمان برداشت جهت تهيه علوفه خشك، بالفاصله بعد از مرحله غنچه     

هش سرعت كاه  در غير اين صورت گياه سخت و خشبي شده و خوشخوراكي آن ب؛است) هاباز شدن گل

 14 تا 12 در شرايط ايده آل  و تن در هكتار8 تا 6 معمولعملكرد علوفه سبز و تازه آن در شرايط . يابدمي

  .استتن در هكتار 

  

  

  
  

  

  :توليد بذر

 در مزارع علف باغتوليد محصول بذر .  كيلوگرم در هكتار است250 تا220عملكرد توليد بذر آن حدود      

 با تراكم بيشتري بيشتر از مزارعي است كه ، باشدمتر مي سانتي95 تا 60 ي كاشتهاتنك كه فاصله رديف

 خصوصا ازت قابل دسترس گياه  وتوليد بذر سالم و خوب گياه متكي بر حاصلخيزي خاك. اندشده كشت 

 و  كيلوگرم در هكتار250 تا 125 نيترات آمونيوم به ميزان  ازتوان مي خاك براي تامين حاصلخيزي.باشدمي

   .استفاده كرد در اوايل بهار ، كيلوگرم در هكتار400 تا 200ا سولفات آمونيوم به ميزان ي

 متر زرد سانتي10 تا 5/7آذين به طول قسمت انتهايي ساقه در زير گل موقعي است كه همزمان برداشت بذر

 پس از باغعلف بذر . شود تاخير در برداشت باعث ريزش بذر و اتالف زياد محصول بذر مي. شودرنگ

 چند روزي جهت كاهش رطوبت ، قبل از انبار كردنضرورت دارد و است رطوبت زيادي برداشت حاوي

  . قرار گيردي آزاددر معرض جريان هوا
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  :هابيماريآفات و 

 تناوب زراعي در كنترل آن  بكارگيري لكه برگي است كهعلف باغ بيماريهاي ترين بيمارياز مهم     

و ) Dayton (دايتون، )Able(كاشت ارقام مقاوم مانند ابل   بهترين روش كنترل، حالبا اين. موثر است

  .باشدمي) Sterling(استرلينگ 

شوند كه جهت كنترل آنها، كاهش جمعيت حشرات از بعضي حشرات هم موجب خسارت به اين گياه مي

  .وصيه شده است تيطريق اجراي تناوب زراع

  

  

    .Phleum pretense L  فلئوم پراتنس

  ) timothyتيموتي (                                 

  

 كشت مخلوط آن با شبدر در سطح در گذشتهاي است كه هاي مهم علوفهگياه تيموتي نيز يكي از گونه      

هاي  در بين كشتاين گياهطوريكه توليد علوفه ه ب؛ گرفته است آمريكا انجام ميهاياز  كشتزاروسيعي 

  . اول را دارا بوده استتبه رمخلوط

  : گياهشناسيخصوصيات

هاي گياه فيبري و كم ريشه. گياهي است چند ساله، كوتاه عمر، مقاوم به سرما و حساس به خشكي     

 تا 5طول ه  ب شكل واي استوانه،هاي فشردهرسد و سنبله مي سانتي متر110 تا 80عمق است، ارتفاع گياه به 

ها در ساقه. هاي آن بلند و باريك و ساقه هاي گياه صاف و افراشته استبرگ. كندتوليد مي سانتي متر 10

. شودگفته مي) Corm( كه به اين قسمت كورم استيك يا دو ميان گره سفت و متورم داراي قسمت پايين 

شكيل  ت در هر سال مواد غذايي گياه است و در اواخر بهار و يا اوايل تابستان سازي ذخيرهلها محكورم

  .گردددر سال بعد كورم جديد جايگزين كورم خشك شده قبلي مي. شوندمي

  

  :شرايط آب و هوايي و خاك

اين گياه در آب و هواي گرم و . بهترين رشد را در شرايط آب و هواي سرد و مرطوب دارد    تيموتي 

  .ينان نيست توليد خوبي نداشته و كشت آن قابل اطملي وكند ميمرطوب و يا گرم و خشك رشد

در . شود، تامين ميي دارند هاي رسي يا سيلتي لومي كه زهكشي مناسب خوب آن در خاك مناسب ورشد

  .دهدهاي خنثي تا كمي قليايي را ترجيح ميكند و خاكهاي اسيدي بخوبي رشد ميخاك
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  : تيموتيكاشت

ه طور خالص و يا به توان در بهار ب، ميي سرد است ها زمستانكه داراياين گياه را در مناطق معتدل      

عمق .  كشت كرد ) ساير غالت بهاره يا يوالف و، مانند (ها و يا گراسلگومهاي صورت مخلوط با گونه

 كيلوگرم در 13 تا 7 در كشت خالص ميزان بذر مورد استقاده  و استمتر سانتي2/1 تا 6/0كاشت بذر 

  .باشد مي كيلوگرم در هكتار6  تا3 هاو در كشت مخلوط با گراسهكتار 

ه ف اضا كيلوگرم در هكتار1 تا 25/0توان شبدر الدينو را به ميزان به كشت مخلوط تيموتي و گراس مي

 در كشت مخلوط، افزودن كودهاي لگومهاي نمود؛ در صورت كاشت خالص و يا پس از تلف شدن گونه

  .كندان قابل توجهي كاهش پيدا ميازته ضروري است، در غير اين صورت توليد علوفه به ميز

  

  :زمان برداشت و مصرف تيموتي

 برداشت  هنگام اگر گياه زود،طوريكهه  بزيادي دارد گياه تيموتي اهميت علوفه در موردزمان برداشت      

ناسب م و در غير اين صورت شودتامين مي ان براي گاوهاي شيري و گوسفند و مناسبيشود علوفه خوب

علوفه خشك و خالص ). به مصرف دام رسانيده شود و نبايد كندمي يبوست در گوسفند جاداي(باشدنمي

شود و علوفه خشك مخلوط آن با هاي خشك براي اسب و قاطر محسوب مي بهترين علوفهوتيموتي جز

در علوفه خشك خالص مقادير . تر استيونجه و يا شبدر براي گاوهاي شيري و گوشتي و گوسفند مناسب

  .باشد خصوصا كلسيم كم مي و عناصر معدني،ئين خامپروت
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زمان مناسب جهت برداشت . است تن در هكتار 8 تا 6عملكرد علوفه خشك تيموتي در كشت خالص 

تاخير در برداشت باعث كاهش . باشدمي) دهيسنبله(دهي  روز بعد از شروع گل10 تا 5علوفه تيموتي 

 .شودمي افزايش فيبر خام در علوفه استحصالي وت هضم گياه  قابلي،خوراكيسريع پروتئين خام، خوش

 باعث كاهش ذخيره مواد غذايي در كورم و همچنين عدم  تيموتي زودتر از موقع از گياه وبرداشت مكرر

گياه تيموتي عالوه بر توليد . شود گياه دچار ضعف تدريجي مياين صورت در ؛گرددذخيره سازي آن مي

  .گرددد چراگاه و تهيه سيلو نيز كشت مي ايجابرايعلوفه خشك 

  

  :توليد بذر

 موقعي است كه  همزمان برداشت بذر آن. است كيلوگرم در هكتار 300 تا 150 تيموتي عملكرد بذر     

  بذربرداشت. اند شروع به ريزش كنندگرديدهي كه در ابتدا ظاهر يها و سنبله باشنداكثر بذور سفت شده

  .باشد سنبله آن مي گل آذينتر از و محل قطع ساقه گياه كمي پايينشودانجام ميتوسط كمباين 

 .يابد و الزم است قبل از انبار كردن رطوبت آن كاهش دارد تيموتي رطوبت زيادي  برداشت شده تازهبذور

 سال 5زني آنها تا ، قدرت جوانهدر شرايط مناسب نگهداري شوند و گردندبذوري كه با كيفيت خوب تهيه 

  . تواند حفظ گرددمي

  

  
  

  :هابيماري

 كنترل آنها، برايباشد و  ميهاي اين گياهترين بيماري از مهماي برگ و زنگ ساقه لكه قهوههاي    بيماري

رقم  لكه برگي است و  بيماريكه مقاوم به) Essex (س اسك، رقم مانندكاشت ارقام مقاوم به بيماري

  .شودتوصيه ميري زنگ ساقه است، كه مقاوم به بيما) Climax(ماكس يكل
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 ���Poa  
  .دنهاي زيادي است و انتشار وسيعي دار اين جنس داراي گونه

  

    .Poa pratensis L پوآ پراتنسيس 

  )Kentucky bluegrass يا علف چمني مرتعي ساقه نرم علف آبي كنتاكي  (

 بهتري از  رشدي دارندهكشي مناسب زهايي كه در خاكوليكند هاي مختلف رشد مي در خاك    اين گياه

متر بارش  ميلي1200 تا 500( علف آبي كنتاكي به رطوبت زياد براي رشد احتياج دارد  .دهدخود نشان مي

البته در درجه حرارت باشد؛ گراد مي درجه سانتي22 تا 15  مناسب رشد آن نيزدرجه حرارتو ) ساالنه

 زير كشت اين گياه  ميليون هكتار40 تا 20 در آمريكا حدود .دكن رشد مي)گراد درجه سانتي4 (پايين هم

است و با ريزوم تكثير   زيادياي ارزش علوفهعلف كنتاكي داراي. رودبكار مي كاري و براي چمناست

  .شودمي
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  Phalaris arundinaceae فاالريس آرونديناسه 

   )Reed canary grass علف قناري   (                          

اين گياه با ريزوم . كندرشد ميمتر سانتي240 تا 60  و تا ارتفاعگياهي است بلند و خشنعلف قناري      

علف قناري براي ايجاد چراگاه، توليد علوفه  .يابد نسبتا مرطوب رشد ميو در مناطق سردشود وتكثير مي

.  تن در هكتاراست20 تا 9شك آن عملكرد محصول خ. شودخشك و تهيه سيلوي علوفه زراعت مي

  .گيردبرداشت علف قناري براي تهيه سيلو در مرحله قلم انجام مي

از پسĤب  . داردتري وسيع بروموس است ولي بروموس دامنه سازگاري گياه بيشتر از اين گياهتوليد

   .ه فاضالب دارداين گياه نقش موثري در تصفي توان استفاده كرد؛زراعت علف قناري ميها براي فاضالب

  

 

 

  
  

  

  ���� ��   Zea mays L.  

  )Maize ذرت  (                 

ذرت داراي ارقام زيادي . شودهاي بسيار مهمي است كه در سطح دنيا زراعت ميذرت يكي از گونه      

اي به ذرت علوفه .كند آن علوفه بيشتر توليد مي ديگر از ارقام برخي بيشتر وهاست كه بعضي از ارقام آن دان

.  شودبراي توليد سيلوي علوفه زراعت مي  البته اغلب؛گيردصورت چاپر و سيلو مورد استفاده قرار مي

گيرد حدود  زمانيكه درون سيلو قرار ميوتر است  تن در هكتار علوفه100اي حدود عملكرد ذرت علوفه

  . كود، ماشين آالت، علف كش و غيره داردكشت ذرت نياز زيادي به بذر، .شود درصد از وزن آن كم مي30

  .اند و داراي آثار سوء زيست محيطي هستندها خيلي گرانعلف كش
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.  با همكاري مؤسسه تحقيقات زمون پل يوگسالوي آغاز شد1349      در كشور ما تحقيقات ذرت از سال 

ليد الين بود و مجموعه آزمايش سازگاري هيبريدهاي خارجي وتو ابتداي كارهاي تحقيقاتي شامل در

 DC448و   C 370, KSC 37, SC 31 به معرفي ارقام زود رس منتج  50هاي تحقيقاتي دردههفعاليت

  و KO4 و KO6 ارقام كمپوزيت  ،DC 790 رقم سيلويي  ،SC 4  وSC 46A، ارقام متوسط رس 

هاي ايراني افزايش يافت و  توليد و تكثير الين60 دردهه.گرديدKSC 704 رقم ســازگار وپر محصـــول 

 KSC پذيري و سازگاري بررســــي شدند و ارقام ايرانيهاي موجود از نظر تركيببا استفاده از تستر

604 ،KSC 301 و  KSC 711 نيز هيبريد متوسط رس70در دهه .شدتوليد KSC 647 ذرت شيرين ، 

KSC 403sw هيبريد ذرت آجيلي ، KSC 600ط رس  و ارقام نويد بخش متوسKTWC 600 و 

 شناسايي KSC 302  و KSC 500 و در گروه زودرس نيز ارقام نويد بخش KSC 700ديررس 

  ودردست معرفي هستند
 براي اي علوفه از محاسن كشت ذرت. متداول است KO6اي  ذرت علوفهدر حال حاضر كاشت رقم   

كاشته اي اگر دير ذرت دانه( ه نمود  آن و بعد از كاشت جو اشارزمانتوان به امكان كاشت ديرمي ،سيلو

اي بيشتر از تراكم بذر براي كاشت براي كشت ذرت علوفه بذر  كاشت تراكم).رسد نميهايش دانهشود

  .اي استذرت دانه
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 .Sorghum sp  )سورگوم(اي ذرت خوشه

  :زترين آنها عبارتند اهاي متعددي است كه مهماين جنس داراي گونه     

 .Sorghum halepense (L.)Pers )قياق(اي حلب ذرت خوشه                                        

                                                                                                        )Johnsongrass(   

  .) n = 2 40( جفت كروموزم 20گياهي است چند ساله و داراي 

                                                                       (Hack.) Stapf   Sorghum virgatum   
                                                                                                         ) Tunisgrass(  

    .ت و زراعت آن چندان مرسوم نيستهاي آن ريز اسدانه

 Sorghum vulgare  ذرت خوشه اي زراعي معمولي                                                         

Sorghum vulgare Pers. Synonym of Sorghum bicolor (L.) Moench                  

  

هاي متعددي است و بر حسب ، داراي واريته)n = 2 20( جفت كروموزم 10گياهي است يكساله و داراي  

  :شود بهبندي مينوع استفاده تقسيم

  

1. S.vulgare var.technicum (Broom Sorghum           اي جاروييذرت خوشه )  

2. S.vulgare var.saccharatum (Sirup Sorghum اي شيرين ذرت خوشه)قندي( ) 

3. S.vulgare var.sudanense (Forage Sorghum اي  Sudangrass 

  )سودان گراسيا اي اي علوفهذرت خوشه(
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4. S.vulgare var.                                                         : اياي دانهذرت خوشه    

  .است هيگار و ميلو، شالو، كفير آنهاي معروفواريته  دانه است،لجهت كشت محصو داراي چندين واريته

  

  هم مبدا آنرا بعضي؛ كشور سودان و منطقه صحرا استاز و آفريقا )سورگوم (ايمبدا اوليه ذرت خوشه     

اي شيرين  سال پيش در هند مرسوم بوده و ذرت خوشه1900 حدود زراعت آن .شناسندكشور اتيوپي مي

د فاصل عرض  زراعت آن در ح عمدهبخش. شده است از فرانسه به آمريكا برده 1853در سال ) قندي(

 كشت  دنياي كه در سطحسورگوم در بين غالت .شود درجه شمالي و جنوبي كره زمين انجام مي40هاي 

  .قرار دارد  اهميت پنجمرتبه بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در دشومي

  

  :خصوصيات گياهشناسي

 گره و 18 تا 7بيشتر، داراي   يا  متر و5/4 تا 6/0ها راست، طول ساقه گياهي است يكساله، ساقهسورگوم    

 هاي ساقه و در محل طوقههاي موجود در گره از جوانهاغلب. متر سانتي5 تا 2ميان گره، قطر پايين ساقه 

  در حاشيه، درازبرگ پهنك ؛در محل هر گره يك برگ قرار دارد .شودهاي فرعي توليد ميها و ساقهشاخه

ها رگبرگ مياني برگ در ارقامي كه ساقه. شيده شده استاز قشر مومي پو و در سطح )مواج(چين دار 

هاي ريشه.، سفيد رنگ استهستند و در ارقامي كه فاقد شيرابه باشدمي، تيره رنگ و ضخيم ندشيرابه دار

  ).متري سانتي270 تا180حتي(كند متري خاك نفوذ مي سانتي120  تا90گياه افشان، ظريف و تا عمق 

در ها  خوشه.  استمتر  سانتي50تا  5/7طول ه  ب واي باز و يا متراكم خوشهرتسورگوم به صوآذين  گل

 تخم هادانه. شودديده  مي) ييسر عصا( واژگون  به حالت ارقام از در بعضي افراشته و مستقيم وبيشتر ارقام

ق، صورتي، ها سفيد، سفيد برارنگ دانه.  است گرم37 تا 15  آنمرغي و يا بيضوي شكل و وزن هزار دانه

  .باشدمياي  قرمز مايل به قهوه يااي وزرد، قرمز، زرد مايل به قهواه
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  :مصارف

هاي آن به مصرف دانه. شوداي براي تهيه علوفه خشك، سيلو و ايجاد چراگاه كشت مي    ذرت خوشه

راكي و آرد گلوتن هاي خواز دانه آن نشاسته، دكستروز، قند، الكل، روغن. رسدانسان، دام و پرندگان مي

 درصد شيرابه اين 26تا ( هاي ارقام كم دانه آن جاروب و از ارقام شيرابه دار قنداز خوشه. شودتوليد مي

. گرددو از الياف بعضي از ارقام جهت توليد رنگ در صنعت نساجي استفاده مي) ارقام حاوي قند است 

  .كندارزش غذايي سورگوم نيز تقريبا با ذرت برابري مي

  

  :پراكنش و زراعت در ايران

  اين ميزانكه بود شده  هكتار گزارش هزار شش1365آمار سطح زير كشت سورگوم در ايران در سال      

در  هاي زراعي بومي سورگوم در ايران  توده. است هزار هكتار افزايش يافته40 به حدود 1382در سال 

طور پراكنده وجود ه ب  گيالن، مازندران و بنادر جنوبي، سيستان، كرمان، اصفهان، يزد، جنوبيمناطق خراسان

  .شود و در بعضي از اين استان ها زراعت ميدارد

  

  :شرايط اقليمي و خاك

 مناطق معتدل  آب و هواي از آن بهارقامي بومي مناطق گرم است وليكن اي ذرت خوشهاگر چه      

زراعت ديم آن در مناطقي كه .  نيازمند استگرمهاي  براي رشد مناسب به تابستان اين گياه.اند يافتهشساز

 درجه 21 روز و متوسط دماي تير ماه 140 تا 130 ش طول دوره روي،متر ميلي425 تا 375  ساالنهبارندگي

 تا 425  شرايطي با بارش ساالنه در سورگوم بهتر مناسب ورشدالبته  .باشدمي، امكان پذبراستگراد سانتي

 .باشدمي   در شرايط اقليمي گرم و خشك عملكرد محصول آن بيش از ذرت.گيرد مي انجاممتر ميلي625

شده   سازگار بخوبيخشك و معتدل آن سورگوم با شرايط آب و هوايي ايران بخصوص مناطق گرم و

 كه در حجم زيادي از خاك بسيار وسيعي داردافشان  اي اين گياه در مقايسه با ذرت سيستم ريشه. است

  كند  و رطوبت بيشتري جذب مينفوذ كرده

ترين دما براي گراد و مناسب درجه سانتي10 تا 7زدن بذر سورگوم حداقل درجه حرارت الزم براي جوانه

 30 تا  27در شرايطي است كه متوسط دماي تير ماه سورگوم . گراد است درجه سانتي27رشد گياه دماي 

درجه حرارت باالي محيط در مرحله تشكيل دانه ها، توليد . بهترين عملكرد را دارد  باشدگراددرجه سانتي

كاشت .باشد گياهان روز كوتاه ميو به سرما حساس است و جز اين گياه.دهدمحصول  دانه را كاهش مي

تر بهاي شني رسي براي آن مناسخاك.  رضايت بخش است PH = 5/5 - 5/8 ها باسورگوم در اكثر خاك

  .كندتوليد ميا زهكشي مناسب هم، محصول خوبي هاي سنگين بدر خاكبوده و 
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 و كاشت  دارد)نيمه مقاوم (تمقاومو مسموميت آلومينيوم  اين گياه تا حد زيادي به شوري و قليائيت خاك

  .آن در اراضي فقير هم امكان پذير است

  

  :كاشت سورگوم

اه كند و بطئي است و به راحتي  از آنجايي كه استقرار اوليه اين گي. در بهار استسورگومفصل كاشت      

هاي هرز  مبارزه شيميايي با علف، كاشتبراي پس از آماده سازي زمين شودهاي هرز ميمغلوب علف

 عمليات آماده سازي  نيز را در پاييز انجام داد و در بهار زمينتوان شخمميدر صورت لزوم . گرددتوصيه مي

) دهه سوم( از اواخر ارديبهشت آن به شرايط مختلف و ارقام  بسته سورگومزمان كاشت. زمين را ادامه داد

  .استل تير ماه متفاوت يتا اوا

  

  :نحوه كاشت

براي بيشتر آن ، كاشت رديفي شود انجام مي)خطي(دستپاش و رديفي       كاشت سورگوم به دو روش 

 بذر توسط(متر  سانتي 110 تا 90هاي كاشت منظور توليد بذر فواصل رديفه ب. توليد بذر و علوفه است

 30اغلب( كاشت كمتر است هايتوليد علوفه خشك فواصل رديف و براي شود در نظر گرفته مي)كار ذرت

  60 تا 15هاي كاشت بسته به نوع ارقام و ساير شرايط ها بر روي رديففاصله بين بوته. ) متر  سانتي50تا 

 هزار 64 تا 47  تحت شرايط ديم واي مناطق نيمه خشكها در هكتار برتراكم بوته. متر متفاوت استسانتي

مقدار بذر  . استچنين تراكمي برابر 3 تا 2و براي مناطق مرطوب تحت شرايط ديم و يا كشت آبي،  بوته

 3  تا1عمق بذركاري .  است كيلوگرم در هكتار و يا بيشتر30 تا 15مصرفي بسته به ارقام متفاوت و معموال 

  . باشد ميمتر سانتي5متر و حداكثر سانتي

براي پوشانيدن . متري ضروري است سانتي50 تا قبل از رسيدن گياه به ارتفاع  سورگوموجين مزرعه   

 جلوگيري از خوابيدگي گياه، دادن خاك به پاي گياه ضروري  همچنين ساقه وي پايين هايهاي گرهريشه

  .است

  : دهيكود

 300 به ميزان حدودكود فسفات آمونيوم  كاشت زماندر نتوا براي تامين حاصلخيزي خاك، مي      

 كيلوگرم در هكتار 170 تا 85به مقدار  كودهاي ازته  نيزرشد گياهمرحله در .  نمود اضافهكيلوگرم در هكتار

 در كيلوگرم 30 تا 20 و )  در مناطق مرطوب( ديم زراعتكيلوگرم در هكتار در  100 تا 40 آبي، زراعتدر 

  .افزوده شود  كه الزم استرسد ،ميمتر   سانتي75ارتفاع گياه تقريبا به  ني كه در زماهكتار
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كاهد به طوريكه، عملكرد محصول بعدي به شدت كاهش سورگوم زمين را ضعيف و از حاصلخيزي آن مي

 كاشت  براي زراعت بعدي، در مورد انتخاب گونهجهتبنابراين ضمن تامين حاصلخيزي خاك . يابدمي

  .بكار رود  زياديورگوم هم بايد دقتسپس از 

  :آبياري 

 هاي انجام گرفتهبررسي.  سايرغالت به آب كمتري نياز دارددر مقايسه با براي رشد و نمو سورگوم     

در صورتي كه   ليتر آب نياز دارد332 به  سورگوماست كه براي توليد يك كيلوگرم ماده خشك نشان داده

شرايط سورگوم در  رشد. باشدمي ليتر 514 گندم  براي ليتر و434يتر، جو  ل368اين نياز آبي براي ذرت 

اين . گردددوباره شروع مي  آبياري، انجاميا و با شروع بارندگي شودمي مواجه با كم آبي متوقف خشكي و

ه در مقايسه با ذرت ك. كند تحمل مي  ) برنجبه استثناي( گياه رطوبت بيش از حد را بهتر از ساير غالت 

 خود ادامه  عاديسورگوم در چنين شرايطي به رشد رود،  از بين ميها در پاي بوتهوجود آب زياددرصورت 

 روز يك بار 10 ، در مناطق مرطوب پس از استقرار كامل گياهچه ها مزرعه سورگومفواصل آبياري .دهد مي

 و  مشابه ذرت توان ميگوم درمورد سور از نظر زمان آبياري. استبار  روز يك8 تا 6و در مناطق خشك 

  . عمل كردبر اساس آمار جدول زير

  

  

  بافت
  مقدار تخليه آب مجاز

   ( % )قبل از هر آبياري

  لومي

  لومي شني

  لومي رسي شني

60  

60  

50  

  

  :برداشت علوفه

  : زيراانجام شود،نرم بودن دانه ها و  در مرحله خميري      برداشت علوفه سورگوم بايد

 . استبيشترعلوفه خشك عملكرد  - 1     

 .خوراكتر است خوش علوفه آن-2     

  ؛هاي گياه آزاد مي شود وزيدي موجود در بافتيكاسيد سيانيدريك كمتري از تركيبات گل - 3    

 . دام كمتر استميت در نتيجه خطر مسمو        

  . كمتر استامكان ترشيدگي آن كمي رطوبت، به دليلعلوفه درو شده در اين مرحله  - 4     
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 نيز  آنزمان انبار كردن علوفه خشك و  استتر تن در هكتار ماده 80 تا 40عملكرد توليد علوفه سورگوم 

  .درآيد به حالت ترد و شكننده ، در مزرعهگياههاي پژمرده  موقعي است كه ساقهدر

  

  

  
  

  

  :توليد بذر

اين گياه خودگشن است . شوند ميكوفا ش روز بعد از ظهور كامل گل آذيندوهاي سورگوم تقريبا گل    

  .شود مي درصد مشاهده5 به ميزان  در آنگشني همو دگر % )95(

  

  :زمان برداشت بذر 

توان شود، ميبه رنگ اصلي واريته كشت شده درآيد و نسبتاً سخت ي سورگوم ها كه رنگ دانهدر زماني   

چنانچه با كمباين و به روش  ؛درصد است 20تا 18 حدود هادر اين زمان رطوبت دانه. بذر آنرا برداشت كرد

يابد كاهش درصد  13حد  به ها رطوبت دانهموقعي كهتا خواهد بود بهتر  ،شود ميها برداشت دانهمستقيم

عملكرد توليد دانه ذرت  .دانه ها خشكانيده شود مگر اينكه قبل از انبار كردن،افتد؛ به تاخير برداشت بذر 

  . تن در هكتار است5/3 تا 5/1 آن ،قاماي بسته به ارخوشه
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  :سورگوم  ناشي ازمسموميت

  به نام  گليكوزيديحاوي مقادير زيادي تركيبات ،هاي جوان خصوصاً بافت وگياه هاي ايناندام      

مسموميت  باعث اين اسيد. شود از آن آزاد مي(HCN)سيانيدريك است كه اسيد ) Dhurrin(ديورين 

ي ها ساقهميزان آن در  برابر5  تا 3ي سورگوم بيشتر وها در برگ گليكوزيديتركيبات .ددگر دام ميشديد

  .گياه است

  :پيشگيري

  :براي پيشگيري از مسموميت دام، موارد زير توصيه شده است

 .ها جلوگيري شود قبل از مرحله خميري شدن دانه دراز برداشت زود علوفه و يا چراي دام -1 

  مقداري كاه و يا علوفه  از علوفه سورگوم، دستي  و يا تعليفدام از چراگاه سورگومي قبل از چرا -2 

 .ده شوديخشك به دام خوران     

ها   لگومكم است و دادن علوفه خشك برخي از مواد معدني نظير كلسيم  ايعلوفه ذرت خوشه در       

مقادير فسفر  .ضروري استهاي شيري  دام برايبويژه ،به دام عالوه بر علوفه سورگوم )هايونجه و شبدر(

  .در حد كافي استعلوفه سورگوم 

  

  :بيماري هاآفات و 

شته، سن، ملخ و  .سياهك، زنگ و پوسيدگي ريشه و ساقه است ،هاي سورگومبيماريترين مهم      

  .ترين آفات آن  هستند نيز مهم)كالغ سار، گنجشك،(خصوصاً پرندگان 
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  سيلوي علوفه: 7فصل
  

  

  

  

   موجب گشته تـا در بعـضي نـواحي بـه علـت وجـود               ايرانتنوع شرايط آب و هوايي در كشور           

 به طـوري كـه   ؛فصول نامساعد و گاه نامساعد و طوالني، استفاده از علوفه سبز و تازه محدود گردد 

 سـيلو    و ايي نظير خشك نمـودن    ه به دنبال روش   انجهت جبران اين كمبود و ذخيره علوفه، دامدار       

 كيفيـت    داشـتن  ، استفاده از علوفه سيلو شده به دليـل        متداولهاي  در بين روش  . باشند  علوفه كردن

 تلفـات مـواد     باعـث  بر روش خشك كردن كه       ،زيادها و ارزش غذايي      ويتامين دارا بودن انواع  باال،  

  .، ارجحيت داردشود ميعلوفه پروتئيني و بويژه موادغذايي 

  علوفه براي زمستان و يا تهيه مواد غذايي با كيفيت و كميت خوب و متناسب بـراي               سازيذخيره   

  . دارد نيازشود به انبارهاي مخصوصي كه سيلو ناميده مي،هادام

 سـيلو بـراي ذغـال        واژه .رود است اسپانيايي كه براي منظورهاي مختلفي به كـار مـي           ايواژهسيلو  

   .گيردمورد استفاده قرار مي ديگر مواداي سبز و  علوفهگياهان  سيلويبرايو   غالت،سنگ

هاي اي سبز و يا ساير فرآورده      علوفه گياهان و نگهداري انواع     سازي ذخيره ،در اينجا منظور از سيلو    

   .باشد مي دام تعليف تغذيه وفرعي غذايي جهت
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  :ايسيلو كردن گياهان علوفه

  روش نگهداري علوفه -1

  بعـضي  كردن در مناطق معتدله از طريق سيلو        بويژه  و و نگهداري دام در مناطق مختلف     پرورش     

هاي  يا نگهداري علوفه به وسيله روشكردنسيلو . است امكان پذيرتر ، علوفه در زمان مناسبانواع

  :است نامبرده در زيرهاي گيرد كه بهترين آنها روشمتعددي صورت مي

  ها ها و قارچريق كاهش رطوبت آن تا حدي كه از رشد باكتري تهيه علوفه خشك از ط)1      

  .جلوگيري بعمل آيد             

  تهيه مواد سيلوه شده مرطوب، نيمه مرطوب و نيمه خشك از طريق افزودن مواد به علوفه )2      

  و ها  جهت ايجاد محيط اسيدي مناسب به نحوي كه باعث توقف رشد و توسعه باكتري           

  .ها در علوفه گرددقارچ            

  هاي باال و مصرف زياد اين روش به دليل داشتن هزينه؛ پاييندماي نگهداري علوفه در )3      

  .گيرد انرژي فقط در مطالعات علمي مورد استفاده قرار مي          

  

   يا نگهداري علوفه كردناهداف سيلو  -2

  : باشد، به شرح زير است در نظر ميكردن علوفهترين اهدافي كه براي سيلو مهم

  داشتن باال بردن ارزش غذايي علوفه از طريق افزودن مواد مختلف به آن يا حداقل ثابت نگه) 1     

  . ارزش غذايي علوفه در هنگام برداشت        

  . دقت در تهيه و نگهداري علوفه به منظور به حداقل رساندن افت مواد مغذي)2     

  .خوراكي باال تهيه علوفه با خوش)3     

  

  )نگهداري علوفه به روش سيلو كردن(سيلو كردن علوفه ها  -3

انـد و در محـيط   مواد سيلو شده موادي هستند كه از مواد گياهي با رطوبت باال برداشت گرديـده                 

فـه آبـدار بـا     هدف از سيلو كردن تهيـه علو  .آيد بدست مي  ،غير هوازي كنترل شده تخمير شده اند      

 در  هـا كربوهيـدرات باشد كه اين عمل به كمك اسيد الكتيك بـه وجـود آمـده از                حداقل تلفات مي  

اغلب مواد گيـاهي كـه بـراي سـيلو     . گيردعلوفه و يا با افزودن مستقيم اسيدها به علوفه صورت مي 

ـ           شامل قسمت  شودكردن استفاده مي   بـذر،  (وه هاي هوايي و مخلوطي از شاخ و برگ، گل آذيـن، مي

  .باشدهاي زراعي و محل برداشت آنها ميهاي مختلف بسته به گونهدر نسبت) دانه
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  انواع مواد سيلويي -4

  : توان سه نوع مواد سيلويي را تشخيص دادبر حسب محتواي آب علوفه مي    

   .باشد درصد آب مي70كه داراي بيش از ) مواد سيلويي مرطوب( مواد سيلويي معمولي )1   

   درصد70 الي 60آب آن بين  كه محتواي ) مواد سيلويي پژمرده(مواد سيلويي نيمه مرطوب ) 2   

  .است      

    تا40كه محتواي آب آن بين) مواد سيلويي با رطوبت خيلي پايين( مواد سيلويي نيمه خشك )3   

  . باشد درصد مي60     

  .شودناميده مي ) Haylage( هيلج 3 و 2 و انواع ) Silage(  سايلج 1انواع مواد سيلويي نوع 

   ي علوفه فوايد سيلو -5

  ي سيلو شده حاوي مقادير زيادي از مواد غذايي بوده و تلفات مواد خشك در اين علوفه)1   

  كند، در صورتي كه در روش خشك كردن، تلفات علوفه  درصد تجاوز نمي15 تا 10 روش از       

  ي نيمه ي علوفهي خشك مربوط به تهيه كمترين تلفات ماده.رسددرصد مي 30تا  25 به       

  .استخشك سيلو شده       

  .باشدني در علوفه نيمه خشك سيلو شده بسيار كم ميي تلفات مواد پروتئ)2   

  ها و مقدار كمي از بذرني داراي مقادير زيادي از انواع ويتامينيي سيلو شده پروتئ علوفه)3   

  هايي خشك اغلب داراي مقاديري بذور و علفدر صورتي كه علوفه. باشداي هرز ميهعلف      

  . هرز است     

   بلكه در نواحي معتدله در تابستان،بدار و ارزان بوده و نه فقط در زمستانآي سيلو شده  علوفه)4   

  .باشد هم در صورت لزوم قابل استفاده مي      

  . تلفاتي باشد باتواند همراهب و هوايي ميآ به دليل شرايط ،ناسب برداشت علوفه در زمان م)5   

   علوفه در مزرعهنداني به مراتب كمتر از خشك، اين تلفات مواد غذايي در روش سيلو كردن     

  . است     

آن ) تخليه مواد سيلويي( مصرف  همچنين تهيه مواد سيلويي و، عمليات برداشت، انتقال علوفه)6   

  .انجام شود مكانيزه به طور كامل تواندمي

   به طوري كه در يككندميي سيلو شده فضاي كمتري نسبت به علوفه خشك اشغال  علوفه)7   

   كيلوگرم ماده150 (كردتوان نگهداري كيلوگرم علوفه را مي 600تا  500 متر مكعب سيلو       

   كيلوگرم105(وفه خشك  كيلوگرم عل125  كردن در صورتي كه در روش خشك.) خشك      

  .توان در يك متر مكعب ذخيره نمودرا مي)  ماده خشك      
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 تلفـات مـواد     ، در صورتي كه علوفه سيلو شده بخـوبي تهيـه نگـردد            با اينحال بايد توجه داشت        

  . پايين خواهد آمدآن و ضريب قابليت هضم  بودهغذايي بسيار باال

  

  لو به صورت مرطوبمكانيزم ذخيره مواد غذايي در سي -6

 بستگي به عوامل    ،انجام مراحل تهيه مواد سيلو شده، كيفيت و ارزش غذايي علوفه به دست آمده                

  :ترين آنها عبارتند ازبسيار زيادي دارد كه مهم

  . خصوصيات و تركيب شيميايي علوفه در هنگام برداشت)1     

  . ميزان آب علوفه در هنگام برداشت)2     

  .زان هواي باقيمانده در علوفه سيلو شده مي)3     

  .ها در سيلو فعاليت باكتري)4     

  

 بستگي به تنفس گياهان و ،آيدغييراتي كه در مواد مغذي علوفه در هنگام تهيه سيلو به وجود مي   ت

  .ها داردنيسمتاثير ميكروارگا

  :تنفس گياهان

 به تنفس خود بعد از سيلو كردن تا تخليـه            وهنوز زنده هستند    هاي گياهي بعد از برداشت      سلول   

-كربوهيـدرات در نتيجه تنفس گيـاه      . ادامه خواهند داد  سيلو شده،    علوفه    فضاي اكسيژن موجود در  

) تنفس گياه (اجراي اين مرحله    . شودگرما توليد مي   و   CO2 محلول اكسيده شده و از آن آب،         هاي

   محلـول در نتيجـه از دسـت دادن         هايدراتكربوهي اول يك بخش از      مرحلهگردد كه در    باعث مي 

  . يابدآمده كاهش مواد خشك مصرف گردد و مقدار اسيد الكتيك كه در نتيجه تخمير به وجود 

 به بـيش از     دماچنانچه  . شودميدر مرحله دوم، گرما باعث باال رفتن درجه حرارت علوفه در سيلو             

  بـاال رفـتن   .يابـد  مواد سيلو شده كاهش ميگراد برسد، قابليت هضم مواد پروتئيني درجه سانتي40

 بنابراين بايد عمليات سيلو كـردن از قبيـل   .شودمي در بعضي مواقع باعث آتش سوزي در سيلو    دما

را به خوبي انجام داد تا هواي موجـود درسـيلو بـه             ... خرد نمودن علوفه به قطعات ريز، كوبيدن و         

  .حداقل خود برسد

  :تخمير

ها هوازي، اكـسيژن موجـود       سيلو با تنفس گياهان و فعاليت باكتري       انيدن پوش  چند ساعت بعد از     

  هاي غيـر هـوازي در سـيلو فـراهم          فعاليت ميكروارگانيسم   براي گردد و شرايط  در علوفه تخليه مي   

  .شودمي
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، Leuconoctoc، Pediococcus :ماننـد  ( هاي مولـد اسـيد الكتيـك       باكتري ي شرايط چنين در  

(Lactobacillus   هـاي هـوازي     غير هوازي به شدت تكثير و جانشين باكتري        يها و ساير باكتري

 .گردندمي

 محلول، اسيد الكتيك و مقـدار  هايكربوهيدراتهاي مولد اسيد الكتيك بر روي       در اثر تاثير باكتري   

تخمير مواد سيلو شده بستگي به كيفيـت        . شودميكمي هم اسيداستيك، فرميك و پروپيونيك توليد        

هـاي موجـود در      محلول تحت تاثير آنزيم    هايكربوهيدرات. ارزش غذايي علوفه سيلو شده دارد     و  

) هـا منابع اصلي توليد انرژي براي ميكروارگانيسم( و تبديل به گلوكز و فروكتوز     شده گياه هيدروليز 

 PH   به عبـارتي؛ رسـيدن  (هاي سبز براي اينكه به خوبي سيلو گردند علوفهعلمي از نظر. شوندمي

هـاي  كربوهيـدرات ميزان .  محلول دارند  كربوهيدرات درصد 7 تا   6 حداقل    داشتن نياز به ) 4به   سيلو

محلول در گياهان سبز بسيار متغير و بستگي به نوع گياه، زمان برداشت، ميزان كوددهي، آب و هوا                  

تلفـات  ) هـوازي و غيـر هـوازي    (در صورتي كه  در مرحله تنفس گياهان سـيلو شـده             . ). دارد... و

 محلـول بـه     هـاي كربوهيـدرات  درصد برسـد، رانـدمان تبـديل         8 تا   6 محلول به    هايكربوهيدرات

  .يابداسيدهاي آلي كاهش مي

 و كربوهيـدرات  بستگي بـه نـوع   ،آلي در سيلو  محلول به اسيدهاي هاي كربوهيدرات راندمان تبديل 

 گلـوكز   در مقايسه بـا    ،تري اسيد الكتيك   از فروكتوز مقدار كم    به عنوان مثال   .ها دارد ميكروارگانيسم

 روي  بـر تـاثير كمتـري     ) Heterofermentative(هاي الكتيـك    آيد و همچنين باكتري   بدست مي 

  . به اسيد الكتيك دارند براي تبديلهاكربوهيدرات

  

   اسيد الكتيك2← گلوكز 1

   اسيد الكتيك2 ←توز ك فرو1

  هاي الكتيكباكتري

Homofermentative  

   اسيد استيك1+  اسيد الكتيك 2 ←وز پنت1

 CO2+ اتان +  اسيد الكتيك 1 ← گلوكز 1

   مانيتول2+  اسيد استيك 1+ تيك ك اسيد ال1←  فروكتز 3

  هاي الكتيكباكتري

Heterofermentative 

   اسيد استيك1+ تيك ك اسيد ال1 ← پنتوز1

  

 از يك مولكول    ، قادرند گردندمي  Homolacticهايي كه باعث بوجود آمدن تخميرهاي       باكتري   

تلـف   درصد انرژي    1/3 تخمير    فرآيند  در اين  كنند؛ مولكول گرم اسيد الكتيك توليد       2 ،گرم گلوكز 

  .گرددمي
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 كيفيت علوفه سـيلو     ، محلول هايكربوهيدراتبنابراين در بعضي شرايط، حتي با وجود مقدار كافي          

 رديـد كيفيـت مـواد سـيلو شـده بـستگي بـه نـوع               شده مطلوب نخواهد بود و همانطور كه بيـان گ         

  .هاي اسيد الكتيك دارد و نوع باكتريكربوهيدرات

    درصـد كـل مـواد خـشك علوفـه      8 به بيش از      آن اسيد الكتيك توليد شده در سيلو ذخيره و ميزان        

 خواهـد  4يابد و به حـدود   در سيلو كاهش ميpHهمزمان با افزايش ميزان اسيد الكتيك،     . رسدمي

    هـا هـا و فعاليـت آنـزيم      ي تكثيـر بـاكتري    اسيد الكتيك ذخيره شده باعث جلوگيري از ادامه        .يدرس

  .هفته طول كشيد 3تا  2 مرحله گردد؛ اينمي

 و در شودناميده مي، مواد سيلويي پايدار رسدمي 2/4 به حدود PHمواد سيلويي مرطوب كه در آن     

  .كردتوان آن را به مدت طوالني نگهداري  مي،گرددصورتي كه از ورود هوا به داخل آن جلوگيري 

ادي هـوا بـه درون سـيلو باعـث          ينگهداري علوفه بعد از برداشت به مدت طوالني و ورود مقدار ز           

 هـا كربوهيدراتگردد و در نتيجه ميزان باقيمانده        به مقدار زياد مي    ل محلو هايكربوهيدراتمصرف  

      كـافي  ،تـر برسـاند    يـا پـايين    2/4 را بـه حـدود       PHوانـد   جهت توليد اسيد الكتيك به نسبتي كه بت       

  ، محلـول در علوفـه كـافي نباشـد         هـاي كربوهيدرات در مواقعي كه ميزان      چنين شرايطي . باشد  نمي

  .آيدبوجود مي

  علوفـه   در علوفه پذيراي يك سري تغييرات خواهنـد بـود و بعـد از برداشـت                ي موجود هاپروتئين

هـاي  فعاليـت بـاكتري   . به شدت ادامه دارد   ) نييهاي پروتئ يل فعاليت باكتري  به دل (ها  تجزيه پروتئين 

 35 يا كمتر از آن و يا هنگامي كه ميـزان مـاده خـشك علوفـه بـيش از                     4  معادل    PHني در   يپروتئ

  .گردددرصد باشد متوقف مي

ضي از  انـد خـود نيـز مـورد هجـوم بعـ           ها به دست آمده   اسيدهاي آمينه كه در نتيجه تجزيه پروتئين      

قرار )  Clostridium(م  ولوستريديكو  ) هاي بوتيريك باكتري(هاي موجود در علوفه     ميكروارگانيزم

هر چـه     . مواد سيلو شده دارد    PHها بستگي به درصد مواد خشك و        فعاليت اين باكتري  . گيرند  مي

 كمتـر  هـا تر باشد به همـان نـسبت فعاليـت ميكروارگانيـسم    پايينPH درصد ماده خشك بيشتر و 

 نيز باال   PHو)  درصد 70بيش از (به عكس در حالتي كه ميزان آب مواد سيلو شده زياد            . خواهد بود 

          ها تشديد خواهـد گرديـد و در نتيجـه اسـيد الكتيـك و سـاير مـواد آلـي                    باشد فعاليت اين باكتري   

گردند تبديل مي...)رين وهيستامين، كاداو( هابه اسيدبوتيريك، آمونياك و انواع آمين )آمينه اسيدهاي(

هايي كه ميزان رطوبت باالست     در علوفه  .و باعث پايين آمدن ارزش مواد سيلو شده خواهند گرديد         

 محلـول،   هايكربوهيدراتميزان  (  بستگي به تعداد زيادي عامل دارد      ، سيلو كردن علوفه    در موفقيت

  ).حرارت و غيره هاي تخميري، درجهتعداد و نوع ميكروارگانيسم
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وري گـردد  آبايد يـاد .  با افزايش ماده خشك در علوفه سيلو شده تاثير اين عامل ها كاهش مي يابد          

براي بدست آوردن    .گرددتر مي علوفه مشكل ) فشردگي(كه همزمان با افزايش ماده خشك، كوبيدن        

لويي مواد سيلويي با كيفيت خوب و نيز براي جلوگيري از تلفات مواد مغذي كه به وسيله مواد سـي                

رطوبـت علوفـه    (درصد   45تا   35 بهترين ميزان ماده خشك علوفه       ،گيردخيلي مرطوب صورت مي   

تلفـات  ) درصد ماده خشك پايين باشد(هرچه ميزان آب علوفه بيشتر باشد    . است) درصد 65تا   55

ماده خشك در سيلو افزايش خواهد يافت و مقادير زيادي اسد استيك و بوتيريك در سيلو ذخيـره                  

  .گردد كه اين امر موجب كاهش كيفيت مواد سيلو شده خواهد گرديدمي

كيفيت علوفه سيلويي بويژه ارزش پروتئيني آن بستگي زيادي به اندازه قطعات خرد شده علوفـه                   

ترين انـدازه قطعـات علوفـه      مناسب. )بسته به نوع ماشين آالت برداشت     (در هنگام سيلو شدن دارد      

در هنگام سـيلو كـردن تغييراتـي نيـز در سـاير مـواد       . متر است سانتي5/1 تا 5/0جهت سيلو كردن    

مغذي علوفه صورت خواهد گرفت كه اين تغييرات را نيز بايد در ارزيـابي كيفيـت سـيلو در نظـر                     

بـراي جلـوگيري از     .  كاروتن در اثر اكسيداسيون شديد از بين خواهـد رفـت           به عنوان مثال  . گرفت

 تجاوز ، علوفهشدنگراد در تمام مدت زمان سيلو  درجه سانتي30 از سيلو نبايددمايتلفات كاروتن 

ترين منابع كاروتن در فصل زمستان بـراي تمـامي          در اين شرايط علوفه سيلو شده يكي از مهم        . كند

 بـه دليـل مراحـل       ، علوفه C در طول دوره سيلو شدن تقريبا تمامي ويتامين       . نشخواركنندگان است   

  .از بين خواهد رفتتخمير بويژه اكسيداسيون 

توان از تغيير رنـگ اوليـه    مي،آيداز ديگر تغييراتي كه در هنگام سيلوكردن در علوفه به وجود مي        

 دمايي سيلو شدن باشد زيرا در        افزايش حرارت در دوره    معرفتواند  تغيير رنگ مي  . علوفه نام برد  

در شرايط   تغيير رنگ  از طرف ديگر  . ودش مي اي تيره اي يا قهوه  خيلي باال رنگ مواد سيلو شده قهوه      

فيل و به دليل تاثير اسيد هاي آلي بر روي كلر،ايمعمولي حرارت از سبز به زرد يا زرد مايل به قهوه       

  .گردداست كه باعث هدر رفتن منيزيم مي

در مواد سيلويي مقدار زيادي الكل توليد     ) مخصوصا در ذرت سيلو شده    ( همچنين در بعضي مواقع     

توليد الكل در مواد سيلو شده بـه  . ي خشك برسد درصد كل ماده2تواند تا  كه ميزان آن مي شودمي

  .باشد مواد غذايي سيلو ميهاي كربوهيدراتهاي تخمير كننده بر رويدليل تاثير باكتري

در مواقعي كه سيلو پوشيده نشده باشد و يا كوبيدن آنها بد صورت گرفته باشد، در بين مواد سـيلو                    

 پوسـيدگي   .شود و فساد سيلو مي     و پوسيدگي  وجود خواهد داشت كه باعث     مقدار زيادي هوا     شده

  در مواد ) بويژه اسيد الكتيك(هايي كه باعث تجزيه اسيدهاي آلي در نتيجه توسعه خيلي شديد قارچ
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ر گيـرد د هـا قـرار مـي   مقدار علوفه سيلويي كه مورد هجوم قارچ   . آيدگردد بوجود مي  سيلو شده مي  

  . درصد كل علوفه باشد25 تا 10تواند مي،موقعي كه سيلو بد فشرده شده باشد

ها در سيلو حتي    بايد آوري گردد كه توسعه قارچ     . علوفه پوسيده را نبايد در غذاي دام مصرف نمود        

ها تحت هـر شـرايطي در صـورت         توسعه و فعاليت قارچ   . گردد هاي پايين هم متوقف نمي     PHدر  

 كردن خرد    و فساد    تنها روش عملي جهت جلوگيري از پوسيدگي      . كندمه پيدا مي  وجود اكسيژن ادا  

 سيلو و فشردن خيلي شـديد علوفـه جهـت خـروج      تهيه قبل از درعلوفه سبز به قطعات بسيار ريز  

  .باشدكامل هوا از سيلو مي

 

  )مواد سيلويي پژمرده(مواد سيلويي نيمه مرطوب  -7

هاي اي و يا از كشتساله علوفه يكساله و چندهايلگوم يا گندميان مواد سيلويي پژمرده از گياهان  

علوفه برداشت شده تا هنگام پژمرده شدن يعني تا مـوقعي كـه ميـزان               . آيد به دست مي   آنهامخلوط  

در يـك روز آفتـابي      . مانـد  درصد برسد، بر روي زمين در مزرعـه بـاقي مـي            70 تا 60 به    علوفه آب

علوفه بعد از پژمرده    . د نياز در مدت چند ساعت انجام خواهد پذيرفت        كاهش ميزان آب تا حد مور     

در اين روش نيـز     . شودانجام مي  عمليات سيلو كردن     پس از آن  گردد و   مي) خرد(شدن قطعه قطعه    

پـذيرد، انجـام   صورت مـي ) مرطوب(همان مراحل تخميري كه در هنگام تهيه مواد سيلوي معمولي  

مـواد سـيلويي    ( غلظت اسيد الكتيك توليد شده كمتر از حالت قبـل            در بيشتر مواقع  . خواهد گرفت 

  .باالتري استPH  بنابراين مواد سيلويي نيمه مرطوب هميشه داراي. باشدمي) مرطوب

 زيرا تخميرهايي كه بـه وسـيله   ؛باشد مطلوب مي اين حد يا پايين تر از  5/4 برابر   PHدر اين روش    

 به دليل پايين بـودن ميـزان آب علوفـه       ي شرايط چنين در   ،گيردلوستريديم صورت مي  كهاي  باكتري

تلفات ايجاد شده به وسيله تخمير و خروج ) مواد سيلويي پژمرده(در اين روش . انجام نخواهد نشد

همچنـين تخميرهـاي    . باشـد كمتـر مـي   ) معمولي(شيره از سيلو در مقايسه با مواد سيلويي مرطوب          

  سـيلويي پژمـرده    تهيه مـواد   .باشد بهتر مي  اغلبف علوفه    و قابليت مصر   گردد مي بوتيريك متوقف 

مرحلـه صـورت     به عنوان مثال برداشـت بايـد دردو        .ي است خطر پر    كارهاي خيلي زياد و    مستلزم

). شرايطي كـه مطلـوب نباشـد بـسيار زيـاد اسـت             تلفات پژمرده نمودن علوفه در مزرعه در       (گيرد

 خيلي بيشتر از مواقعي اسـت كـه برداشـت علوفـه و            بنابراين تلفات در مواد سيلويي نيمه مرطوب        

 در مراحـل سـيلو كـردن بـه          دمـا بايد يادآوري گردد كه     . شودكردن به طور مستقيم انجام مي      سيلو

    آالت يـا سـاير ماشـين      ربه همين دليل عمل كوبيدن به وسـيله بلـدوز          باشد و سختي قابل كنترل مي   

 پس از    و انجام شود  بايد در مدت كوتاهي       نيز سيلو از طرفي پرسازي   .اجرا گردد بايست بخوبي   مي

 .ه شوداجسام سنگين برروي آن قرار داد  پوشيده گردد وبه طور كاملبه وسيله پالستيك آن 
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 )مواد سيلويي كم رطوبت(مواد سيلويي نيمه خشك  -8

 افـزايش   اروپا در )درصد 60 تا 40بين(دو دهه اخير روش سيلو كردن علوفه با رطوبت پايين            در   

تهيـه مـواد     برداشت علوفه و  . نامنديمه خشك مي  ن محصول توليد شده را مواد سيلويي        ؛يافته است 

 علوفه  كردناين تفاوت كه پژمرده      باشد، با سيلويي نيمه خشك شبيه مواد سيلويي نيمه مرطوب مي        

مـدت زمـان    . كند درصد برسد ادامه پيدا مي60 تا 40تا موقعي كه رطوبت به   در مزرعه شديدتر و   

اين  ميزان تلفات علوفه در خواهد بود و )روز2 تا 1(الزم براي پژمرده شدن علوفه در مزرعه بيشتر         

 كـه علوفـه     شـود در مراحل تهيه مواد سيلويي بايد دقت        . ي دارد يمدت بستگي به شرايط آب وهوا     

سيلو   رد ويذسيلو بخوبي صورت پ خارج نمودن هوا از عمليات كوبيدن و. خيلي خوب خرد گردد

  ).همانند تهيه مواد سيلويي نيمه مرطوب (پوشانيده شودله پالستيك يوسه ب و خيلي سريع پر

  و در نتيجـه مـواد سـيلويي نيمـه          گيردميدر مواد سيلويي نيمه خشك مراحل تخمير كمتر صورت          

سـيلو  اسيد بوتيريك اغلب در   و است سيلو باالPH . الكتيك است خشك داراي مقدار كمي اسيد

  . گرددتوليد نمي

 گردد وميها متوقف تجزيه پروتئين. هاي محلول باالست كربوهيدراتدر اين مواد سيلويي ميزان         

 خشكدر مواد سيلويي نيمه     . شودتوليد نمي يا اينكه     و يابدميهمچنين ميزان ازت آمونياكي كاهش      

 در سيلو شدن علوفه داشت، در   زيادياهميت بسيار     PH برخالف مواد سيلويي مرطوب كه در آن      

 توقف تخميرهاي بوتيريك به ،اين روش نگهداري علوفه در. ندارداهميت چنداني  PH اين روش 

 اي ازكـه نتيجـه  گيـرد  انجـام مـي  كاهش ظرفيت تامپون علوفه سيلو شـده   دليل فشار اسمزي باال و 

 يـك عامـل     نيمـه خـشك  در مراحل تهيه علوفـه . پژمرده شدن خيلي شديد علوفه در مزرعه است   

علوفه درون سيلو به  اما حذف هوا از   . باشدعلوفه سيلو شده مي     هوا از  كردناهميت خارج    بسيار با 

بـاال   هـا و باكتري ها و وجود هوا در سيلو تاثير مستقيم برروي توسعه قارچ        . گيردسختي صورت مي  

باعـث  آتش سوزي را   مواقع خطردر بعضي ها تجزيه و  آن پروتئين اثر   سيلو دارد كه در      دمايرفتن  

  .شودمي

  استفاده از مواد افزوني در سيلو  -9

زيادي انجام   آزمايشات  و  مطالعات ،گردنددر مورد افزايش مواد افزودني به گياهاني كه سيلو مي            

هـاي  فرمـول   و  افزودنـي   مـواد  بنـابراين تـاكنون   . نتايج سودمندي نيز به دست آمده اسـت        گرفته و 

ذرت  اي و  ذرت خوشـه    علوفـه  درشـرايط معمـولي   .  اسـت  شده پيشنهاد    اين خصوص   در متعددي

  . نياز به استفاده از مواد افزوني نداردشوند، برداشت ها بودن دانهسيلويي كه در مرحله خميري

  



 156  دانشكده منابع طبيعي                          -        محمد رضا وهابي لوي علوفهسي: فصل نهم    

  

  موجـود در علوفـه   به كار برد كه ميـزان آب هالگوم و گندميان در سيلوي    توانمي مواد افزودني را    

  . باشد درصد70از آنها بيش 

  .كنندمي تقسيم  عمده مواد افزودني مورد استفاده در سيلو را به دو گروه

  

  واد افزودني غذاييم) 1

  .توان مواد گياهي را به مواد سيلويي افزود ميزير حسب مقدار علوفه سيلو شده به صورت رب   

ه خوبي آسياب شده باشـند بـه   و يوالف كه ب    هاي ذرت يا بالل به صورت كامل، دانه جو         دانه :الف

  . تن علوفه سبزدر ازاي يك گرم كيلو100 تا 50ميزان 

  . علوفه خشك خرد شده يا كاه خرد شده جهت كاهش ميزان رطوبت :ب

  . سيلو شدههاي لگوم قابل تخمير بههايكربوهيدرات مالس جهت تامين :ج

وجود داشـته    ستفاده از مالس خشك   امكان ا  در صورتي كه در تهيه مواد سيلويي از شبدر يا يونجه          

 كـردن  به پژمرده  يديگر نياز ،  ) علوفه تازه  در ازاي يك تن     مالس كيلوگرم 40 تا   20به ميزان   (باشد  

   .عالي خواهد بود  سيلوي توليديكيفيت  وباشدنميعلوفه يا افزايش ساير مواد سيلويي 

  

  مواد افزودني شيميايي ) 2

 بـه  ، مطلـوب ناهاي  و ميكروارگانسيمهايري از فعاليت باكتريمواد شميايي متعددي جهت جلوگ    

 اسـيدهاي معـدني بـه مـواد         به طور عمـده   در ابتدا    .شوداضافه مي  هالگوم  و گندميانمواد سيلويي   

  اغلـب    اسيدهاي معدني مورد استفاده،.يافتسريعا كاهش مي شد و اسيديته سيلو مي اضافه   ييسيلو

   از بي سولفيت سديمبا گذشت زمان . هستنداسيد سولفوريك ريك وهايي از اسيدكلريدمحلول

) S2O5Na2(     اين مواد امروزه بسيار نا چيز اسـت         استفاده از  ؛ استفاده شد   به عنوان مواد افزودني .

مواد سيلويي  اسيديتهفرميك جهت پايين آوردن   از اسيددر مورد استفاده هاي زياديبررسيامروزه 

 .انجـام گرفتـه اسـت   ) هـا لگـوم بويژه در سـيلوي  ( قابل تخمير  هايبوهيدراتكرمرطوب و فقير از     

 ميـزان اسـيد     .شودمي استفاده   ي پروتئين  تركيبات  براي توقف تخمير    نيز همچنين از اسيد پروپيونيك   

  .باشد علوفه ميدر ازاي يك تن  ليتر50 تا 40) درصد7 تا 3با غلظت ( مورد استفاده فرميك

يـك   (كننـد مـي آب حـل      در اين اسيدها را   ،يد كلريدريك و اسيد سولفوريك     اس  تهيه محلول  براي

توان به سـيلو اضـافه      كه مي   را  محلول اسيدي   مناسب از اين   ميزان). قسمت آب  7 در قسمت اسيد 

   هاگوملبراي ( محلول استهايكربوهيدرات علوفه بسته به ميزان  ليتر در ازاي يك تن60 تا30كرد،
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) با نام تجـاري كـيلج     (  مخلوط نيترات سديم و فرمات كلسيم      ).شوددرنظر گرفته مي  ميزان حداكثر   

  .شودهم به اين منظور استفاده مي

 

  تاثير سيلو كردن بر ارزش غذايي و كيفيت علوفه -10

كيفيت علوفه سيلو شده بستگي زيادي به خصوصيات مواد غذايي اوليه و به تكنولـوژي تهيـه و          

كرد و توليد سـيلوي بـا كيفيـت    توان سيلو   تعداد زيادي از گياهان سبز را مي      . دارد سيلو   سازيآماده

 در درجه اول مطلوب بودن شرايطي اسـت كـه در آنهـا تخميـر                . بستگي به يك سري شرايط دارد     

اين شرايط بستگي به تامين شرايط غيرهوازي در سيلو، درجـات           . اسيدالكتيك به خوبي انجام شود    

 قابـل   هـاي كربوهيـدرات  ميزان   ، درصد   65 تا   60گراد، رطوبت    درجه سانتي  30ز  تر ا حرارت پايين 

شرايط غير هوازي در سيلو مـوقعي       . ، دارد 4 حدود   اسيديته به  توليد اسيدهاي آلي تا رسيدن        و حل

. متري خرد و به خوبي كوبيـده گردنـد   سانتي5 تا 3هاي گردد كه علوفه به اندازه به خوبي ايجاد مي   

 از  خيلـي زيـاد باشـد    علوفـه در صورتي كه ميزان آب. وبت بستگي به زمان برداشت دارد  ميزان رط 

تـوان از اوره،   در اين صـورت مـي      .كنندمي مخلوط  آنها را با علوفه    شود و مواد افزودني استفاده مي   

هايي كه بتواننـد     محلول، مواد معدني، اسيدهاي آلي و معدني و نمك         هايكربوهيدراتمواد غني از    

 الكتيـك    اسـيد  توسـعه تخميرهـاي     را مناسـب    سيلو  يا محيط غذايي   كنندراحل تخمير را تشديد     م

   .كردنمايند، استفاده 

  

 

   حرارت در علوفه سيلو شده با ورود گاز انيدريد كربنيك تحت فشارهتغييرات درج      

(Mehring 1958)        
  

  ز مرتععلوفه سب  شبدر  ايبرگ چغندر علوفه   حرارتهتغييرات درج

  5/23  20  8   حرارت در شروعهدرج

  28  5/29  2/11   حرارتهحداكثر درج

  

   اي اسـيد الكتيـك توليـد      در شرايط فوق در مواد سيلو شده در زمان كوتاهي مقدار قابل مالحظـه               

 مواد سيلو  كيفيتبراي تعيين. دگردنميبوتيريك توليد  ميزان اسيدالكتيك بسيار كم و اسيد. شودمي

  .شودها به اسيدهاي آمينه نيز در نظر گرفته ميكاهش ميزان پروتئين به دليل تجزيه پروتئينشده، 

  



 158  دانشكده منابع طبيعي                          -        محمد رضا وهابي لوي علوفهسي: فصل نهم    

 

در مواد سيلويي خوب و عالي، اسيدهاي آمينه ايجـاد شـده از بـين نخواهـد رفـت، در عـوض در                       

تريپتوفـان، ليـزين،    (شرايطي كه اسيدي شدن محيط به آهستگي و غير كافي باشد، اسيدهاي آمينـه               

  .شودميتجزيه و باعث كاهش كيفيت علوفه ) تدين، آرژنينهيس

   

  تلفات كمي و كيفي علوفه سيلو شده -11

 مربـوط بـه ذخيـره       ،آيدكيفي كه در علوفه سيلو شده به وجود مي          از تلفات كمي و       مقدار زيادي 

 سيلو ،باشد در حالتي كه علوفه سيلو شده كيفيت خوبي را دارا بنابراين.  علوفه در سيلو است سازي

 3 تـا    2 و   8نامند و تلفات ماده خشك و پروتئين خام در مواد سيلويي به ترتيب حدود               را موفق مي  

   .باشد ميدرصد

تلفـات  . باشدمي  بسيار متغير كمي و كيفي تلفاتاست، دارا  را كه سيلو موفقيت كمتريشرايطيدر  

  .رصد خواهد بود د5/68 تا  تلفات پروتئين خام و درصد6/72 تا 12 ماده خشك

).  درصـد  30 تـا    2(تلفات علوفه سيلو شده بر اثر كپك زدن يا پوسيدگي بسيار زياد و متغير اسـت                 

تلفات ماده خشك در سيلو بستگي به ميزان        . اين تلفات در درجه اول بستگي به موفقيت سيلو دارد         

  .آب علوفه و تيپ سيلو دارد

 :تواند رخ دهدتلفات زير ميبه طور كلي در مراحل مختلف تهيه سيلو انواع 

 )A(تلفات در سطح ) 1

 )B(تلفات تخميري ) 2

 ).C(گردد  كه از سيلو خارج ميايابهتلفات به وسيله شير) 3

 هاي سـبز    علوفه كردنبخصوص در هنگام پژمرده     (  در هنگام برداشت گياهان      1تلفات در مزرعه     

 40ه سـيلويي اسـت كـه ميـزان آب علوفـه آن               كه بيشترين تلفات مربوط ب     ؛) كردن قبل از سيلو  در  

 . البته بسته به تيپ سيلو نيز متغير است؛درصد باشد

 تلفات ماده خشك خيلي زياد خواهد       سازي شود، ذخيرهاي  در شرايطي كه علوفه در سيلوهاي توده      

 آيـد در رابطه با كاهش تلفات ماده خشك بهترين نتايج موقعي به دست مي            ). درصد 36تا   32(بود  

تلفات در اين سيلوها بسته به ميـزان        . كه از سيلوهاي برجي يا سيلوهاي كامال مسدود استفاده شود         

   از سـيلو  2ابهبراي جلوگيري از تلفات ناشي از خروج شـير        .  درصد خواهد بود   23 تا   4رطوبت بين   

 70از   و بـا رطوبـت كمتـر         گرديده پژمرده   در مزرعه  كه علوفه    شده است پيشنهاد  )  درصد 45 تا   5(

  .شود سيلو درصد

                                                 
١
 - Field Loss  
٢
 -  Seepage Loss 
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  سالهاي چندهاي علوفهم و لگوگندميانتاثير سيلو كردن بر ارزش غذايي  -12

 كيفـي در مـواد    كمي و تغييراتشوند،ميساله سيلو  چند هايلگوم و   گندمياندر طي مراحلي كه        

ر از علوفه    كمت ، اغلب هاي سيلو شده   ارزش غذايي علوفه   .گيردمي صورت   علوفه اين گياهان  مغذي  

  .سبز اوليه است

كه در شرايط محيطي نسبتا خوبي ) يونجهمانند  (هالگومو ) گراسري مانند  (گندميانارزش غذايي 

كـردن   بـا خـشك   كند؛ با ايـن حـال  نمي چندان تغيير آنها نسبت به ارزش غذايي اوليه   شوند،سيلو  

 و يابـد  ميكاهش)  درصد9 تا 5 (هالگومو ) درصد 10 تا7 (گندميان ارزش غذايي  ،مصنوعي علوفه 

 15 گندميان( اين كاهش خيلي بيشتر ، مزرعه خشك گردد  سطح چنانچه علوفه در شرايط طبيعي در     

  . خواهد بود) درصد16 تا 12ها لگوم درصد، 20تا 

  

  مواد محافظ سيلو  -13 

اراي مـواد  براي آنكه تخمير به بهترين وجه صورت گيرد بايستي در مورد گياهـاني كـه د                     

 تـرين بهتـرين و ارزان   . شـود اي به سيلو اضـافه      مقداري مواد نشاسته   ،باشندپروتئيني زيادي مي  

  .را دارا هستنداي  مواد پروتئيني و نشاستهي است كه گياهان، سيلوي مخلوط سيلو كردنروش

ينـي   پروتئ گياهـان اي و دو سـوم     نشاسته گياهان نسبت يك سوم      گياهان چنانچه در تركيب اين   

مواد محافظ اسيدي به توليد اسيد .  كردتوان توليد  بهترين علوفه تخمير شده را مي      ،رعايت شود 

  .شود مضر و مصرف كننده پروتئين مييها از بين رفتن باكتريباعث و كردهالكتيك كمك 

 يـا قطـع     هـا  سلول خاصيت قابل توجه ديگر مواد محافظ و يا تكميلي اسيدي، تسريع در مرگ            

از انـواع   . كنـد  توده سيلو نشست مي    ،با قطع تنفس گياه و عدم توليد حرارت       . اه است تنفس گي 

 رسـد و  ا گرد در بازار به فروش مي      يمواد محافظ اسيدي يكي آمازيل است كه به صورت مايع           

  اين مـواد   ؛شودباشد كه به صورت گرد در سطح فوقاني سيلو پاشيده مي          ديگري نمك كوفا مي   

هاي خالص اسـيد الكتيـك بـه     باكتريكردنبا اضافه . دنكن سيلو نفوذ ميپس از حل شدن تا ته  

  .گيرداي پروتئين دار به خوبي انجام مي علوفهگياهان تخمير،توده سيلو

با فقدان هوا يـا     . كردتوان با وارد كردن گاز كربنيك به سهولت خارج           هواي داخل سيلو را مي    

 فعاليت در ضمن .شود ميفراهم اسيد الكتيك وليدتمحيط مناسبي جهت ، اكسيژن در توده سيلو

  .يابد كاهش مي نيزموجودات ريز توليدكننده اسيد استيك
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نـوع   رود و انتخاب   خاصي به كار مي    هدفباشد كه هر يك براي      سيلو داراي انواع مختلفي مي    

 .  بستگي دارد آن ميزان سرمايه و مورد استفاده،آن به وضع جغرافيايي

زيرزميني    آجر و يا در مورد سيلوهاي       ،چوب،  هاي سيماني توان از بلوك  ت سيلو مي  براي ساخ 

بايست  مي سيلو در موقع تهيه     .كرد مختلف خاك به عنوان ديواره هاي سيلو استفاده          هاياليهاز  

  : داشتتوجهنكات زير به 

  انتخاب نوع سيلو بر حسب منطقه جغرافيايي ) 1

 از سيلوهاي هـوايي     ،كه آب زيرزميني سطحي است     اييه در مناطق مرطوب و يا درمحل      اغلب

 .استتر مناطق خشك و كم آب مناسب سيلوهاي زيرزميني براي. شودمياستفاده 

   با توجه به امكانات ماليانتخاب نوع سيلو ) 2

  گنجايش سيلو) 3

ي  نوع گياهـان   همچنين و    حيوانات بايست متناسب با تعداد دام و دوره تغذيه       گنجايش سيلو مي  

  .شود تعيين گرددبراي سيلو انتخاب مي كه

  هاي آبدار علوفهسازي هنگام ذخيره دراستحكام ديواره سيلو) 4

 يا  آالت و  ماشين اكردن آن ب    كه پر كردن و خالي     طراحي شود ساختمان سيلو بايستي طوري     ) 5

  .ل دستي به سهولت انجام گيرديوسا

  ها نزديك باشد ل اصطبل دام به محاالمكان بايدحتي سيلو  احداثمكان) 6

آن و يـا     مجـاورت     تعبيـه چـاه مخـصوص در       ، سـيلو  ابه خارج نشدن شـير    تدبير الزم براي  ) 7

   به مخزن ذخيرهتوليدي ابه شيرانتقال در ته سيلو و  و شن درشتسنگ قراردادن قلوه

  سيلو به طور كاملامكان تخليه ) 8

  . گيردانجام دقيقكامل و  به طور بايستمي  و سر آن سيلورويپوشانيدن ) 9

  .ه شود ساعت باز گذاشت18 تا 12 سر سيلو نبايستي بيش از )10
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  انواع سيلو  -14

  :كردبندي  تقسيمگروهتوان به دو  سيلوها را ميبه طور كلي

A (سيلوهاي هوايي  

B (سيلوهاي زيرزميني  

  

  : )Tower Siloيا برجي ( سيلوهاي هوايي

 .رودمـي  براي ذخيره غالت به كـار  ، اغلبگردد ميهزينه زياد احداثبا سيلوهاي هوايي كه      

 از مزاياي اين نوع سيلوها سيلو، است ولي دوام و آساني خالي و پر كردن    آن زياد گرچه هزنيه   ا

ضايعات  كاهشكردن سيلوهاي هوايي، محافظت و      دوام و سهولت پر و خالي      عالوه بر .باشدمي

 از ديگـر  ،سـيلو  پر و خالي كـردن        براي هاي اتوماتيك تفاده از دستگاه   اس  امكان اين نوع سيلو و   

توانـد در حـدود      مـي   و هاي ترد داشته  همچنين مقاومت زيادي در برابر علوفه     . مزاياي آنهاست 

  .يك تا دو برابر بيش از سيلوهاي ساده فشار را تحمل كند

 بـه طـور   خاص شود و توجه لوي سيها داخلي ديوارهجدار به الزم استدر اين نوع سيلوها        

هـاي  سيلوهاي هوايي كه از بلـوك     .  خلل و فرج و شكاف باشد       هرگونه  و فاقد   شده كامل عايق 

. هستند به دليل عايق بودن براي مناطق گرم و سرد مناسب ،شودمخصوص ميان تهي ساخته مي  

 را بـه وسـيله   هاي خرد شـده هاي خرد كننده علوفه قسمت    در اين نوع سيلوها به وسيله ماشين      

 در هنگـام انبـار   از آنجائيكـه علوفـه    . كنندميدستگاه مخصوصي به داخل سيلو رسانيده و انبار         

، زيـرا مايعـات   شودبه زهكشي سيلو توجه بايست بنابراين مي ، مقدار زيادي رطوبت دارد   شدن

و را  سـر سـيل  ، از پر كردن كامل سيلوپس. شوددر ته سيلو جمع شده و موجب فساد علوفه مي   

 از سـيلوهاي هـوايي      غيـر . شـود  جلـوگيري     بـه آن    تا از ورود هوا    با دقت مسدود كرد   بايستي  

ايـن سـيلوها   . شود وجود دارد كه به نام سيلوهاي هوايي ناميده مي  نيز دائمي، سيلوهاي ديگري  

بـا  توان  اين نوع سيلوهاي هوايي موقت را مي      . گردندبه طور موقت در خارج از زمين تعبيه مي        

  .كرد به وسيله پالستيك بنا  و همچنينالح مختلفمص
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  :سيلوهاي زميني

 توجه داشـت    البته بايد .  هزينه زيادي ندارد   سيلوهاي زميني بر خالف سيلوهاي هوايي        ايجاد  

 ،كه سيلوهاي زميني بيش از سيلوهاي هوايي هنگام پر كردن و همچنـين پوشـانيدن سـر سـيلو             

     زيرا سـطح زيـادتري از آن در معـرض عوامـل طبيعـي قـرار                ؛ دارد رسيدگياحتياج به دقت و     

  .گيردمي

 از  حيـوان  و يكي از آن مزايا امكان استفاده مستقيمزيادي هستند سيلوهاي زميني داراي مزاياي     

  دام، و محـل تغذيـه   سيلو با قرار دادن موانع مخصوص بين مخزن اصلي       به عبارتي  .سيلو است 

هـاي   به دو دسته سـيلو     سيلوهاي زميني .  كنند  از سيلو تغذيه   ستقيم به طور م   توانند مي حيوانات

  :شوند ميبنديزير زميني و روي زميني تقسيم

  

   )Trench Silo يا شياري(سيلوهاي زيرزميني) 1

 در  . نـاچيز اسـت    هزينه احداث آن  شود و   اين سيلوها در زيرزمين به صورت افقي ساخته مي          

اين سـيلوها   .  را ايجاد كرد   توان چنين سيلوهايي   مي است،يين   پا زير زميني  آب    سفره نواحي كه 

 ارتفـاع   بـه  متـر و 3 تا 2يت مكاني، ابعاد آنرا حدود    و بسته به موقع    شودساخته مي  زمين   وندر

سـاخته  دار  هـاي شـيب    زمين  كه در   سيلوها بهتر است   نوع از اين  . گيرند متردر نظر مي   2حدود  

 اسـتفاده   سـيمان  چـوب و يـا       ،ين سيلوها بهتر است از خاك      ا هايديوارهحكام   براي است  .شوند

 به طوريكه اگـر    ؛ تغيير كند  تواند   مي  سيلو بسته به جنس خاك     هايپوشش داخلي ديواره  . شود

هـاي   ولـي در زمـين     كند،ايجاد نمي  چنداني مشكالت    به دليل استحكام بيشتر    خاك رسي باشد  

  .بايست تدابير الزم پيش بيني گرددميشني 

  

  :اياي سيلوهاي زيرزمينيمز

 .است كم هزينه احداث )1

 .گيردپر و خالي كردن سيلو به سهولت انجام مي )2

 . وجود دارد سيلوكردنو خالي   پربراي استفاده از ماشين آالت امكان )3

 .در مناطق سرد احتمال يخ زدن علوفه در اين نوع سيلو كم است )4

  .ردگيبه طور كلي تراوش كمي انجام مي اين نوع سيلو در )5
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  :معايب سيلوهاي زيرزميني

  .گيردسطح بيشتري در معرض عوامل طبيعي قرار مي) 1

  . دقت و توجه بيشتري نياز دارد بهتهيه آن) 2

  .رفت و ضايعات آن زياد است هدر) 3

   . نياز است از زمين زيادتريسطح  به آن احداثبراي) 4

  .ن سيلوها بيشتر استامكان آلودگي مواد سيلو شده با مواد خارجي در اي) 5

  

   )Bunker Silo انباري ،يا واني( سيلوهاي روي زمين) 2

هاي كم عمـق در زيـر        و يا در چاله    )در سطح زمين  ( روي زمين       اين نوع از سيلوها اغلب بر     

   طـوري سـاخته     آن، اغلـب   هاي اطـراف   با چوب بست   ي روي زميني   سيلوها .شودميزمين بنا   

 كـرده و  به علوفه دسترسي پيدا    ، چوب بست  فواصل موجود در    بين زتواند ا ب كه حيوان    شودمي

هايي نيز براي جمع    شود و چاه  ها شيبدار ساخته مي   كف اين سيلو  . كنداز محتويات سيلو تغذيه     

   .گرددها در آن حفر ميآوري شيرابه

 ،علوفـه   روزانه به ميزان مصرف آن علوفه در سازي و همچنين ميزان ذخيره     سيلو  و حجم  اندازه

 به خـوبي   تخمير فرآيندچنانچه در سيلو  .  بستگي دارد   و مطبوع بودن علوفه    طول مدت مصرف  

يابـد و بـو، طعـم و رنـگ مناسـبي خواهـد              در اين صورت اسيديته آن افزايش مي       انجام گيرد، 

  .داشت

  : كيفيت يك سيلو به عوامل زير بستگي دارددر مجموع

 طعم و مزه مواد سيلو شده ) 1

  .يلو بايستي طعم مطبوع و مزه كمي اسيدي داشته باشد مواد داخل س

 بوي مواد سيلو شده  ) 2

مطبوع سيلو مربوط به اسيد بوتيريك و بوي مطبوع آن مربوط به اسـيد الكتيـك                  و نا  تندبوي   

  .است

  شده سيلوعلوفه رنگ نواختييك ) 3

ي سـيلو   تيرگي رنگ دليـل نـامرغوب     باشد و  معرف سيلوي خوب مي    اي مايل به سبز   رنگ قهوه  

  است

  . از پوسيدگي و كپك زدگي باشديد عاري با سيلومواد ) 4
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  .شودبندي مي به سه طبقه مطابق جدول زير تقسيم،علوفه سيلو شده از نظر كيفيت 

  

وجود اسيد   مزه و بو  كيفيت سيلو

  بوتيريك

وجود 

  كپك

نسبت ازت آمونياكي   اسيديته

  (%)به ازت كل

  خيلي خوب

  خوب

  متوسط

  خاص اسيد

  اسيدخاص 

تند و 

  ترشيدگي

-  

  جزئي

  كمي

-  

-  

  كمي

  2/4 تا 5/3

  5/4 تا 2/4

  5/4بيش از 

  10كمتر از 

  15 تا 10

  20حدود 

  

 معرفـي بنـدي و   نوع ديگري از سيلوها را با نام سيلوهاي نيمه زيرزميني طبقـه          ،در برخي از منابع     

  .كنندمي

 )اي كپه-يا شياري (سيلوهاي نيمه زيرزميني )3

.  زيرزمينـي تقريبـا باالسـت       سـفره   كـه سـطح آب     شودميهايي ساخته   يلوها در زمين  اين نوع س     

بخـشي از ايـن سـيلوها درون    . گـردد احداث مي به شكل گودال يا حجره       زمينيي نيمه زير  سيلوها

  .باشدزمين و بخش ديگري از آن در خارج از زمين مي

-به ترتيب در قـسمت    (  عرض  متر 6ا  ت 5  طول، متر  30 تا   25 اغلب براي سيلوهاي نيمه زيرزميني    

در نظـر  ) زمـين اسـت   متر آن داخـل  5/1 تا   1كه  (متر   5/2تا   2 و ارتفاع    )هاي پايين و باالي سيلو    

 .باشـد مـي  بـاالي سـطح زمـين         در  آن 3/1 درون زمـين و      ها سـيلو   ايـن   ارتفاع 3/2 .شودگرفته مي 

تـامين   اين نوع سيلوها بـراي  از اغلب .است)  تن50 تا  30(اي بسيار كم    گنجايش سيلوهاي حجره  

  . و بيشتر جنبه موقتي دارندشوداستفاده ميعلوفه مورد نياز طيور 

 ايكردن گياهان علوفه سيلو -15

ــه    ســيلوي ــط علوف ــي توس ــيدهاي آل ــك واســيدالكتيك( اس ــيد فرمي ــدني ) اس ــيدهاي مع ، اس

، سـولفات كلـسيم،     كلرورسـديم (هـاي معـدني      نمـك   و ...) سـولفوريك و      اسيد اسيدكلريدريك،(

  در تهيـه سـيلو     بيش از ساير مـواد    ) اسيدالكتيك(اسيدهاي آلي   . شودتوليد مي ) ...سولفات سديم و  

 خرابـي    باعـث فـساد و     هايي كه تواند از توسعه باكتري   اسيدالكتيك مي . گيردمورد استفاده قرار مي   

 توانـد مي)  آلي در علوفه    اسيدهاي توسط( انواع مواد سيلويي   .شوند، جلوگيري كند  مي ييمواد سيلو 

 سـيلو در     همچنين سيلوي سرد، سيلوي گرم، مواد سيلويي با افزايش مواد و         : هاي مختلف به روش 

  . توليد شود)مواد سيلويي نيمه مرطوب يا نيمه خشك(هاي پايين رطوبت
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                    :                                                            تكنولوژي سيلو كردن ذرت

بـه عبـارتي؛ بـاال      ( قابل تخميـر   هاي محلول كربوهيدرات مقادير زياد  )1:  ذرت به دليل دارا بودن      

 قدرت توليدي بسيار )2، .) است7/0ها كه بيش از هاي محلول به پروتئينبودن نسبت كربوهيدرات

عدم نياز به پژمرده ) 3 ،مناسبآن در مقايسه با محصوالت مشابه و در شرايط اقليمي و خاك باالي 

مرحلـه  (خوراكي تا نزديكي زمان رسيدن كامـل گيـاه         به دليل عدم كاهش خوش    ) 4كردن علوفه و    

  .باشدمي سيلو شدن برايترين گياه  بهترين و مناسب،)هاخميري شدن دانه

  

  :سيلو كردن گياه كامل ذرت

  و در مرحلـه شـيري   ر ايـن روش گيـاه     د. شودميسيلو  ) سرد( گياه كامل ذرت با روش معمولي         

ها كـه   دانه ارقام ديررس در مرحله خميري.گرددبرداشت مي) ارقام زود رس( ها دانه  بودن خميري

رطوبـت  ( دار باشند ها شيره ها سبز و ساقه   برگكه    در صورتي  ، گياه است   كامل گي به رسيد  نزديك

  .شوندمي برداشت ) استدرصد 65تا  60 در اين زمانگياه

 درصـد واحـد   25 بـه ميـزان  ( افزايش كيفيت سيلوي علوفـه   در مرحله مناسب باعث   گياه برداشت

 توليد ماده انجام شود، زودتر از اين مرحله  علوفه ذرت در زمانيچنانچه برداشت. گردد مي)غذايي

زدگي خطر سرما با   از طرفي برداشت دير هنگام علوفه نيز      .  خواهد بود  كمترخشك در واحد سطح     

و در نتيجه هدر رفت محـصول مواجـه         ، بارندگي و برف     هاي موجود در علوفه   خريب پروتئين و ت 

   .باشدمي

 درصـد باشـد عـالوه بـر پـايين بـودن              75 تـا    70  در موقع برداشت   صورتي كه رطوبت گياه   در     

 خـروج شـيره     از طريـق   ( مواد معـدني    كربوهيدرات و   زياد پروتئين،  با تلفات بسيار   عملكرد، سيلو 

بـه  كربوهيـدرات زيـاد،      ذرت به دليل داشـتن       .آيد مي  همراه خواهد بود و كيفيت آن پايين       )اهيگي

 گياهاني كه بـه      علوفه مخلوط با به صورت   در بعضي مواقع ذرت را      . شودصورت خالص سيلو مي   

  گيـاه ذرت    برداشت .كنندمي سيلو   )كربوهيدرات كمي دارد   يونجه كه    مانند (گردندسختي سيلو مي  

. شود ذرت به سيلو از تريلر و كاميون استفاده مي          علوفه  انتقال برايگيرد و    مي انجاميله چاپر   به وس 

متر بوده و عمليات كوبيدن و حفاظـت از سـيلو هماننـد      سانتي 3 تا   2  گياه اندازه قطعات خرد شده   

  .باشدمواد سيلو شده بعد از سه هفته آماده مصرف مي. باشدميسيلوي معمولي 

ارزش غذايي يك كيلوگرم دانه غالت معـادل         . است باالييلو شده داراي ارزش غذايي       ذرت سي   

 كـه  شده اسـت  توصيه    سيلو، براي افزايش ميزان پروتئين   . باشدميكيلوگرم ذرت سيلو شده      9تا   8

    درصد ذرت و 80 تا 70هاي چند ساله يا يك ساله به نسبت  مخلوط با لگومبه صورتذرت 
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 روش ديگـري كـه بـراي بهبـود كيفيـت و           . شودها سيلو لگومديگر    با  يا  و  سويا درصد 25تا   20  

 بـه    يـا سـولفات آمونيـوم       و  اوره  تركيباتي ماننـد   افزودن،  رود بكار مي  افزايش ميزان پروتئين ذرت   

 يـا اينكـه آن را بـه         اضـافه كـرد    به علوفه    كردنتوان در هنگام سيلو   اوره را مي  . سيلوي ذرت است  

بـه   ؛گـردد  مخلوط بايد با دقت تهيه       صورتدر اين   . افزود قبل از مصرف دام       در علوفه سيلو شده  

  . در نظر گرفته شود اوره  يك كيلوگرمدر ازاي ليتر آب 3 تا 2، براي افزودنعبارتي

  يا اوره و . شوداضافه مي  ذرت    به سيلوي  ) يك تن  ازاي در كيلوگرم   5يا   ( درصد 5/0  به ميزان  اوره

    شدنترازت باعث غني.هستند منابع بسيار مهمي براي اورگانيسم دام ،ه شده اضاف آمونيومسولفات

 گرم پروتئين 140 تا 130 داراي ، علوفه به دست آمده با چنين محلولي   شده و  ذرت خواهد    سيلوي

 70 تـا    60 شـود، مي   كه ذرت به  تنهايي سيلو      شرايطي در ؛اي است قابل هضم در يك واحد علوفه     

 72/0  بـا نـسبت    توان محلولي  مي در روش ديگر  . باشددارا مي  اي واحد علوفه  گرم پروتئين در يك   

 كيلـوگرم علوفـه     100 تهيه كرد و به    ليتر آب    2 در كيلوگرم سولفات آمونيوم     28/0كيلوگرم اوره و    

 اسـتفاده بهتـر ازت كـل و      ،مصرف ذرت همراه با اوره در جيره غذايي گاوهاي شيري         . افزودذرت  

  .شودموجب ميرا قابل هضم ازت 

 

 :هاي مراتع طبيعي و مصنوعيسيلو كردن علوفه گرامينه

 در .كـرد سيلو  )  درصد 55 تا   45( توان به روش سيلوي علوفه با رطوبت پايين       اين گياهان را مي      

 .شـود ميخشك تهيه مرطوب و نيمه نيمه از نوعاين روش به نسبت پژمردگي گياهان، مواد سيلويي   

 زماني كه رطوبـت     در علوفه   كردن خرد    و گيرد مي انجامل از مرحله گل دادن       قب  در برداشت علوفه 

مواد سيلويي نيمـه    ( درصد   55و يا كمتر از     ) مواد سيلويي نيمه مرطوب   ( درصد   65گياه به كمتر از     

  .استمتر  سانتي3 تا 2  نيز خرد شده علوفهاندازه قطعات .شودميبرسد شروع ) خشك

پس از  .شودمي  داده قرار، داخل سيلومتر سانتي40 تا   30يي به ضخامت    ها اليه به صورت علوفه     

 تا 4  سيلو، عمل كوبيدن به مدتشدنبعد از پر . گيردانجام مي  آن عمل كوبيدنقرارگيري هر اليه، 

 بـستگي بـه خـارج      خـوب،  مواد سيلويي نيمه مرطوب و نيمه خشك    توليد .يابدمي ساعت ادامه    6

  كـه  صـورتي در  .  كامـل آن دارد    انيدن و پوش   مناسب هواي درون سيلو، كوبيدن    ي تمام ا تقريب كردن

بـه   ي اسـت،  رطوبـت كمـ  داراي  كهاي علوفهبه همراه، بايد آن را    كردن علوفه نباشد   پژمرده   امكان

  .به مصرف دام رسانيد از چهار هفته پستوان  را ميييسيلوچنين  مواد.صورت مخلوط سيلو كرد
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 : شدهكيفيت مواد سيلو

  : دارد زيرمواردكيفيت مواد سيلو شده بستگي به 

  تركيبات و ارزش غذايي علوفه) 1    

   نوع و مواد سيلويي) 2    

  سازي و نحوه آماده تهيه سيلومراحل ) 3    

 از بـين آنهـا      و  است متفاوت شود،ميهايي كه به وسيله آن كيفيت مواد سيلو شده ارزيابي           شاخص

  .بيشتري دارداهميت  اسيديته  طعم و رنگ، بو،يهاشاخص

  

 :مصرف علوفه سيلو شده در تغذيه دام 

مـوارد زيـر    مـصرف  هنگـام  در. كردتوان در جيره غذايي انواع دام وارد  علوفه سيلو شده را مي        

  :بايد مورد توجه قرارگيرد

  با مصرف ابتدا شود؛ به طوريكهعلوفه سيلو شده بايد به طور تدريجي در غذاي دام وارد ) 1    

   جيره غذاييبه معمول در حد ، مقدار آن روز15 تا 10 گذشت  ازپس و  شده مقدار كم شروع     

  .افزوده شود  دام     

   بايد در حد مناسبي باشد؛ به طور علوفه سيلو شده و خشك در جيره غذاييبين نسبت )2    

   در نظر گرفته كيلوگرم علوفه خشك يك، مواد سيلو شدهگرم كيلو7 تا 5 در ازاي  معمول     

   يك كيلوگرم كاه يا باقيمانده ذرت عالوه بر آن، بهتر است هم گاوهاي پرواريبراي .شود مي     

  . اضافه گرددبه جيره غذايي خرد شده      

  .مورد استفاده قرار گيرد ، از مصرف علوفه خشك و كنسانترهپس علوفه سيلو شده )3    

  اضافه گرم كربنات كلسيم به غذاي دام 2 كيلوگرم علوفه سيلو شده، يك مصرفي به ازا) 4    

  . گردد     

   در اختيار حيوان شير دوشيدن ازپس بايستيمي براي گاوهاي شيري، علوفه سيلو شده را) 5     

  .قرار داد        
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