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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
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  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

  

  



 109 دانشكده منابع طبيعي                                      –           محمد رضا وهابي هاساير لگوم: فصل هفتم   

  :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

  

  

   


