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  :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 
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   ).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 

  

  

 

  

  

 

 


