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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

  



 87                                           دانشكده منابع طبيعي–محمد رضا وهابي               هاشبدر: فصل پنجم  

  

  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



 89                                           دانشكده منابع طبيعي–محمد رضا وهابي               هاشبدر: فصل پنجم  

  

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     

  


