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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

  

 


