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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 



                                     ١٠                                    دانشكده منابع طبيعي-محمد رضا وهابي             مقدمه : فصل اول  

  

  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 

  
 


