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 10.22092/idaj.2019.124675.245: (DOI) شناسه دیجیتال

  مقاله مروري – دیمیکساله در شرایط  ايعلوفهاهان گی

 خشنود علیزاده

  نمراغه، ایرا موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،بخش تحقیقات علوفه، 

  چکیده

در رابطه  ماتقداااز مهمترین  بسته زراعی مربوطهمراه ه به مناسب براي تولید علوفهو رقم انتخاب گونه 

 15اي در شرایط دیم طی مجموع تحقیقات گیاهان علوفه. در استاي در شرایط دیم گیاهان علوفه توسعه با

گونه از یونجه  پانزدهشامل  و بین المللی هاي بومیتودهقابل دسترس از  مواد ژنتیکی، )97-1382سال اخیر (

کار با موسسه هاي تحقیقاتی همایستگاهاي در علوفه و دو گونه نخود خلر سه گونه، گونه ماشک یکساله، شش

اییزه در هاي مناسب با تاکید بر کشت پالینمورد ارزیابی قرار گرفته و تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

و اجراي هاي محلی ها و مقایسه با شاهدپس از ارزیابی سازگاري آنشده است که شناسایی هاي مختلف اقلیم

سط عملکرد ماشک رقم مراغه با متو، آزادسازي یا در دست معرفی هستند. مختلف کشوردر اقالیم پایلوت 

شده است. ارقام تن در هکتار، جهت کشت پاییزه در اقلیم معتدل و گرم کشور معرفی  2,5علوفه خشک 

ردسیر زارهاي سمناسب کشت پاییزه در دیمگلشن از گونه ویلوزا و المعی از گونه پانونیکا و  سفیدگلماشک 

اتیوا با هستند و رقم طلوع از ماشک س تن در هکتار 3و معتدل با متوسط عملکرد علوفه خشک در حدود 

ها ي ماشکتن در هکتار براي مناطق گرمسیر معرفی شده است. با وجود برتر 3متوسط عملکرد علوفه خشک 

یشتر از مل خشکی در خلر بزارهاي سردسیر، معلوم شده است که تحدر تحمل سرما و کشت پاییزه در دیم

ی ارقام مناسب عالوه بر شناسایماشک است و ارقام امیدبخش از خلر براي شرایط دیم در دست معرفی هستند. 

شرایط  لگوم نیز در-غالت و لگوم-هاي کشت مخلوط لگومعلوفه دیم در جهت افزایش کمیت تولید، سیستم

شک مراغه با جو تن در هکتار با استفاده از ما 6بیش از دیم شناسایی شده است که متوسط تولید علوفه خشک 

در خصوص  حاصل شده است. ماشک گل سفید با مراغهعلوفه خشک در مخلوط  %20و حداقل افزایش 

کرد قابل توجهی ها نظیر ریجیدوال، عملیونجه یکساله، علیرغم شناسایی منابع متحمل به سرما در برخی گونه

  کساله در شرایط دیم سرد و معتدل بدست نیامده است.هاي بومی یونجه یتودهاز 

لگوم یکسالهکلزا، گلرنگ، علوفه دیم، : هاي کلیديواژه

                                                              

   مسئولنگارنده   :k.alizadeh@areeo.ac.ir    15/20/8139: پذیرش تاریخ    80/10/7139: دریافت تاریخ  
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  مقدمه

 در سازگاراي توسعه گیاهان علوفهکشت و 

بمنظور تامین بخشی از نیاز علوفه  ،شرایط دیم

 ،زارهادر دیم ایجاد الگوي کشت مناسب کشور و

شناسایی و معرفی پذیر است. تالش براي امکان

در موسسه تحقیقات  مناسب براي این منظور ارقام

کشاورزي دیم کشور با مراجعه به دانش بومی و 

هاي موجود در مناطق از یک سو و تجارب پتانسیل

 ،علمی دنیا براي مناطق مشابه ایران از سوي دیگر

 است حاصل کردهنتایج بسیار امیدبخشی را 

)Alizadeh et al., 2015مروز بر کسی پوشیده ). ا

تناوب اي در هاي علوفهنیست که وارد شدن لگوم

با اصالح الگوي کشت و ایجاد تنوع زارها دیم

 شود.میمحصول، منجر به افزایش پایداري تولید 

هاي اخیر غالبا به ، افزایش تولید در دههباوجود این

هزینه فرسایش منابع پایه و کاهش ماده آلی خاك 

هایتا منجر به کاهش باروري بوده است که ن

شده است و کشور ها و نیز تحلیل منابع آبی خاك

بر  ،رسد که سودجویی در استفاده از منابعبنظر می

ترجیح داده شده است.  ،اهداف کشاورزي پایدار

هاي کالن به بعضی محصوالت اختصاص یارانه

  تر کرده است.زراعی نیز موضوع را پیچیده

، کشاورزي مکانیزه پس از جنگ جهانی دوم

بسرعت جایگزین کشاورزي سنتی شده و با 

پیدایش کودهاي شیمیایی ارزان قیمت و موثر 

بودن این کودها در افزایش عملکرد، سطح کشت 

ها در جهان کاهش یافت تا جایی که برخی لگوم

گیاهان زراعی قدیمی نظیر ماشک و خلر بتدریج 

ناوب دهد که تفراموش شدند. تحقیقات نشان می

 ،سال 70-80ها در طول آیش در دشت-غالت

درصد کاهش مواد آلی در الیه  50الی  40منجر به 

 ,.Ates et al( سانتیمتري خاك شده است 10

. بعالوه، توانایی خاك جهت تامین نیتروژن )2014

گیاه به میزان بیشتري کاهش یافته است. نیتروژن 

معدنی از هوموس خاك و کاه و کلش گیاه سال 

شود. با گذشت زمان، اثرات حاصل می ،قبل

هاي مختلف و فرسایش، توانایی تامین ورزيخاك

نیتروژن را کاهش داده و از اینرو بسیاري از مزارع 

آیش نیاز به کود نیتروژنه دارند. کاهش مواد آلی 

هاي بهمراه افزایش هزینه ،و حاصلخیزي خاك

ر منج ،محیطی کودهاي شیمیاییاقتصادي و زیست 

ها به تجدید توجه به گیاهان فراموش شده و لگوم

 ;Hernando and Leon, 1994( شده است

Rubiales and Mikic, 2014( .  

در دیمزارهاي ایران عمدتا  زراعیگیاهان 

شامل گندم، جو، نخود و عدس است که با توجه 

و بسیار محدود  ،به وسعت دیمزارهاي ایران

نخود و عدس،  بجز ،. در عملشمار هستندانگشت

محصول دیگري براي قرار دادن در تناوب با گندم 

وجود ندارد هرچند که اخیرا ارقام  ،و جو دیم

معرفی  ،مناسبی از گلرنگ و کلزا نیز براي دیمزارها

. از سوي دیگر، آمار موجود حاکی از اندشده

کاهش سطح کشت و تولید حبوبات در کشور 

هاي ینه. هز)1395(آمارنامه کشاورزي،  است

باالي تولید نخود دیم و عملکرد کم آن و نیز عدم 

باعث شده است که  ،ثبات قیمت نخود در بازار

سطح زیر کشت آن کاهش یابد.  در حال حاضر 

و به ویژه نخود در  امکان کشت پاییزه حبوبات 

هاي دانه مناطق سرد محدود بوده و امکان تولید

زایش تنوع و اف وجود ندارد ،روغنی در مناطق سرد
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محصول در دیمزارها و حرکت در راستاي 

یکی از اهداف مهم در موسسه  ،کشاورزي پایدار

تحقیقات کشاورزي دیم کشور است. در این رابطه 

اي یکساله شامل انواع هاي علوفهلگوم برخی

و برخی گیاهان  اينخود علوفه خلر، ،ماشک

 اي،کلزاي علوفهسازگار نظیر گلرنگ بدون خار و 

الزم به ذکر اند. نتایج بسیار امیدبخشی نشان داده

جایگزین هیچ یک  ايعلوفهگیاهان این است که 

از گیاهان مورد کشت در دیمزارها نیستند بلکه 

بعنوان یک گزینه جدید در تناوب دیم و بخصوص 

  .شوندجایگزین آیش در شرایط دیم معرفی می

تحقیقات نشان داده است که کشت گیاهان 

اي یکساله خانواده لگومینوز نظیر ماشک، علوفه

اي بجاي آیش در دیمزارها خلر و نخود علوفه

منجر به افزایش مواد آلی و نیتروژن در خاك شده 

و در  نیز به همراه داردها را و تولید علوفه براي دام

عین حال، عملکرد غالتی که بعد از آن کشت 

 ,.McVay et alبخشد (را بهبود میشوند می

1989; Ates et al., 2014( در کانادا با گسترش .

اي درتناوب هاي علوفهها، لگومزراعت به دشت

هایی اند ولی در خاكغالت همواره مورد نظر بوده

که غنی از مواد آلی و داراي ساختمان مناسب 

بودند و از سطوح باالي نیتروژن قابل دسترس 

در برخوردار بودند، تثبیت بیولوژیکی نیتروژن 

در اثر  ،زمان ا گذشترنگ بود. بها خیلی کملگوم

کشت متوالی غالت و آیش، ذخایر آلی خاك 

ها افزایش کاهش یافته و در نتیجه، اهمیت لگوم

رسد که . بنظر می)Rubiales Mikic, 2014( یافت

ها بعنوان یک تامین کننده نیتروژن در نقش لگوم

وز تناوب و سازنده مواد آلی خاك، روز به ر

  .تر خواهد شدپررنگ

تامین نیتروژن مورد نیاز براي تثبیت نیتروژن 

ها کارایی بیشتري در مقایسه با کودهاي لگوم

شیمیایی دارد زیرا تبدیل نیتروژن گازي به 

دهد و تمام آمونیاك در درون گیاه روي می

بشکل مورد نیاز براي و نیتروژن تثبیت شده براحتی 

جهت تولید اسید آمینه و ها ترکیب با کربوهیدرات

است در حالیکه ساخت پروتئین در دسترس 

کودهاي شیمیایی در بیرون از گیاه اعمال شده و 

ممکن است در اثر عدم جذب و یا شستشو در 

. )Ates et al., 2014اختیار گیاه قرار نگیرند (

هاي بعالوه، از آنجائیکه تثبیت نیتروژن در گره

ها از تقال کربوهیدراتریشه مستقیما وابسته به ان

باشد، میزان تثبیت کامال همزمان با ها میبرگ

میزان رشد گیاه است. این هماهنگی بین تامین 

نیتروژن و تقاضا، خود دلیل دیگري بر باال بودن 

کارایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن است. در مقابل 

آن، کوددهی ممکن است کارایی کمتري در 

ها داشته باشد زیرا ز لگومتامین نیتروژن مورد نیا

همواره مقداري کود بطور موقت یا دائمی از 

شود و براي استفاده از بقیه دسترس گیاه خارج می

باید گیاه انرژي قابل توجهی صرف انتقال نیتروژن 

هاي ریشه نماید. پس از از خاك به درون سلول

وارد نمودن نیتروژن به ریشه، انرژي بیشتري جهت 

شکل قابل متابولیزم در گیاه مورد نیاز  تبدیل آن به

و این به  )Hernando and Leon, 1994( باشدمی

هاي فراموش شده معنی نیاز هر چه بیشتر به لگوم

گیاهان از سوي دیگر،  نظیر ماشک و خلر است.

اي آبی نظیر ذرت اغلب پرآب مصرف علوفه

و واقع  موقعیت جغرافیایی ایرانهستند و با توجه به 
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، روند خشک جهاندر منطقه خشک و نیمه شدن

ها در کشور تغییر اقلیم و افزایش وفور خشکسالی

تولید علوفه مورد نیاز  نماید که برنامهایجاب می

استفاده از گیاهان مناسب در شرایط  کشور و

هاي جدي در بخش کمبود آب یکی از اولویت

بعبارت دیگر، . )1394(علیزاده،  کشاورزي باشد

رود که ط کمبود یا بحران آب انتظار میدر شرای

بایستی  ،نظیر علوفهثابت یک محصول براي تولید 

برتري نسبی  ،گیاهانی که نیاز آبی کمتري دارند

که کاهش سطح رسد . بنظر میبیشتري داشته باشند

کشت گیاهان پرمصرف آب در شرایط آبی و 

تامین علوفه مورد نیاز کشور با استفاده از برخی 

پذیر امکان ،مصرف در تناوب دیمزارهان کمگیاها

است. تعدادي از این گیاهان نظیر انواع ماشک، 

یکساله بوده و در  ايکلزاي علوفهخلر، گلرنگ و 

تناوب با کشت گندم و جو در دیمزارها توصیه 

یونجه و اي، گون علوفهشوند و برخی نظیر می

اسپرس چندساله هستند که براي کشت در 

دار قابل بازده و رها شده یا شیبکمدیمزارهاي 

  . )2014(علیزاده و همکاران، توصیه هستند

، حدود 1394-95مطابق آمار سال زراعی 

از سطح برداشت  %9یک میلیون هکتار معادل 

اي محصوالت ساالنه زیر کشت محصوالت علوفه

دیم بوده  %10و از آن آبی %90 حدود بوده که

با اینکه در  .)1395(آمارنامه کشاورزي،  است

هاي قبل از آن افزایش قابل توجهی مقایسه با سال

شود ولی با توجه به سطح آیش و دیده می

                                                              
1 V. panonica 
2 V. vilosa  
3 V. vilosa ssp. dassycarpa 

اي در هاي موجود، سهم گیاهان علوفهپتانسیل

تواند نمی زارها ناچیز است و در وضعیت فعلیدیم

جوابگوي نیازهاي فزاینده کشور براي تولیدات 

میلیون  65حدود  شود که ازدامی باشد. گفته می

میلیون  35ها باید حدود تن خوراك مورد نیاز دام

باشد که فاصله قابل توجهی با تن از منابع زراعی 

 21که  1394-95حجم تولید در سال زراعی 

) دارد. 1395میلیون تن بوده (آمارنامه کشاورزي، 

نظر به رقابت محصوالت آبی و نیازهاي موجود، 

اي در شرایط آبی علوفهامکان توسعه سهم گیاهان 

و موضوع افزایش فراوانی  بسیار محدود است

ها و کمبود منابع آبی نیز هرگونه توسعه خشکسالی

از . اي آبی را محدودتر خواهد کردگیاهان علوفه

بیشترین شانس افزایش تامین علوفه از منابع اینرو 

در  ايگیاهان علوفهمربوط به استفاده از  ،زراعی

  ها باشد زارآیش دیم

اي در هاي مناسب از گیاهان علوفهگزینه

  شرایط دیم

هاي بر اساس مطالعات انجام شده در ایستگاه

متعدد بر  آزمایشاتطی  تحقیقات دیم کشور و

و (علیزاده المللی بومی و بینپالسم روي ژرم

ماشک ، )Alizadeh et al., 2014؛ 1394. شهبازي

هاي گونها تنه 2ايخوشهماشک گلو  1پانونیکا

مناسب جهت کشت پاییزه در اقلیم سرد کشور و 

ماشک ، 4، ماشک ناربون3کارپاماشک داسی

  5هاي خلر ساتیوساي و گونهارویلیا،  نخود علوفه

کشت پاییزه در اقلیم معتدل  مناسب 6و خلر سیسرا

الزم به ذکر است که سرد و اقلیم گرمسیري هستند. 

4 V. narbonencis 
5 L.sativus 
6 L.cicera 
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کشت پاییزه در هاي معرفی شده جهت تمام گونه

اقلیم گرمسیري قابل کشت بهاره در اقلیم سرد و 

معتدل هستند ولی بدلیل عملکرد پایین در 

هاي بهاره چندان قابل توصیه نیستند. بطور کشت

کلی بدلیل کوتاهی فصل رشد در اقلیم سردسیر 

سازي زمین هاي فراوان در آمادهایران و محدودیت

هاي کشت و تنش شدید در انتهاي فصل رشد،

  .بهاره قابل توصیه نیستند

هاي مختلف یونجه یکساله در بررسی گونه

ایستگاههاي دیم نشان داده است که علیرغم قابلیت 

و  1ها نظیر ریجیدالتحمل سرما در برخی گونه

، یونجه هاي یکساله عملکرد قابل قبولی در 2رادیاتا

شرایط دیم مناطق خشک و نیمه خشک نداشتند 

)Alizadeh and Sadegzadeh, 2010 .(  

  ماشک -1

ترین گیاهان از قدیمی ).Vicia sp( ماشک

زه رود ولی امروآسا بشمار میزراعی خانواده پروانه

جزو گیاهان فراموش شده است و در سطح 

گونه  150حدود  شود.محدودي کشت و تولید می

گونه  25مختلف از ماشک شناسایی شده که فقط 

 ه منشا اروپا یا غرب آسیابومی آمریکا بوده بقی

، فقط ماشکها در جنس . با وجود تعدد گونهدارند

 گونه زراعی از آن در تولید علوفه در شرایط هفت

  ).1باشد (جدول دیم مورد استفاده می

انواع ماشک در کاهش فرسایش خاك، 

بهبود بافت خاك، کاهش استفاده از سموم و 

. وري در کشاورزي نقش دارندافزایش بهره

ها از منابع غنی پروتئین گیاهی محسوب ماشک

                                                              
1 M. rigidula 
2 M. radiata 

شوند و ضمنا داراي ترکیب باالیی از انواع اسید می

. ارزش غذایی هستندهاي ضروري بدن آمینه

ها مانند اغلب نباتات خانواده لگوم، باال ماشک

بوده و بخصوص با یونجه و شبدر قابل مقایسه 

ها است. ضمنا قابلیت هضم ماده خشک ماشک

نها آ 3بوده و بازده وزن زنده روزانه %70از  بیش

  است.زیاد 

جنس ماشک، سازگاري وسیعی به 

هاي دهد. اکثر گونهشرایط محیطی نشان می

ماشک متحمل به خشکی هستند هر چند که میزان 

هاي مختلف ماشک تحمل خشکی در گونه

در  کارپاارویلیا و داسی هايمتفاوت است و گونه

ها مقاومت بیشتري به خشکی گونهمقایسه با سایر 

هاي بین گونهدارند.  از لحاظ تحمل سرما در 

ها نظیر تنوع وجود دارد. برخی گونه ،ماشک

ت متحمل به سرما بوده جهت کش ویلوزا،پانونیکا و 

در مناطق سرد مناسب هستند و برخی دیگر نظیر 

گونه ساتیوا مناسب کشت در مناطق گرمسیر 

اد شده توسط ماشک، بوسیله ایج. چراگاه هستند

یرا زتواند مورد استفاده قرار گیرد ها میانواع دام

مقاومت خوبی نسبت  ،قدرت بازیابی باالیی داشته

به لگد مال شدن توسط دام از خود نشان میدهند. 

ها با غالت، خصوصاً در کشت مخلوط ماشک

 هایی نظیر ویلوزا که داراي ساقه ضعیفمورد گونه

ها د است و از خوابیدگی ماشکمفی ،هستند

  شود. جلوگیري می

ها نسبت به بافت خاك چندان حساس ماشک

بخشی دارند نیستند و در هر خاکی عملکرد رضایت

3 Daily live-weight gain 
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بجز ماشک زیرزمینی که بخشی از بذرهاي خود را 

کند و در تولید می ،هاي زیر خاكدر غالف

هاي سنگین رشد بسیار ضعیفی دارد. بطور خاك

هاي لومی و هاي ماشک در خاكم گونهتما ،کلی

دهند. کاشت شنی رشد خوبی از خود نشان می

هایی که نیتروژن پایینی دارند نیز ماشک در خاك

کارپا و ویلوزا در هاي داسیامکان پذیر است. گونه

هاي شنی نامرغوب و ضعیف به خوبی رشد خاك

هاي حاصلخیز و کنند. گونه ساتیوا نیز در خاكمی

شده رشد خوبی خواهد داشت. ماشک  زهکشی

نسبت به سایر گیاهان خانواده لگومینوز، مقاومت 

  دهد.هاي اسیدي نشان میبیشتري نسبت به خاك

  

  هاي زراعی ماشکگونهبرخی منشا و خصوصیات  -1جدول 

  خصوصیات  مورد استفاده  منشاء  گونه

شکی خحساس به سرما و یخ زدگی، مقاوم به گرما و ه، تیپ ایستاد  دانه و علوفه خشک  منطقه مدیترانه  1ماشک ساتیوا

  آخر فصل، مناسب براي مناطق گرم و معتدل با خاك سبک

 شکیخحساس به سرما و یخ زدگی، مقاوم به گرما و تیپ ایستاده،   دانه و علوفه خشک  منطقه مدیترانه  2ماشک ناربون

  خاك سبک با آخر فصل، مناسب براي مناطق گرم و خشک

ماشک 

  3ايخوشهگل

غرب آسیا و 

  مدیترانه

نیز  ومقاوم به سرما و یخبندان تیپ رونده و مناسب کشت مخلوط،   دانه و علوفه خشک

 ودر مناطق سرد  پاییزهمقاوم به خشکی آخر فصل، مناسب کشت 

  مرتفع

م به مقاو مقاوم به سرما وتیپ رونده و مناسب کشت مخلوط، نیمه   زادآچراي   آسیاي میانه  4کارپاماشک داسی

مه نیسرد و معتدل در مناطق  پاییزهخشکی آخر فصل، مناسب کشت 

  گرم

خر فصل، مقاوم به سرما و یخبندان، مقاوم به خشکی آتیپ ایستاده،   دانه و علوفه خشک  خاورمیانه  5ماشک پانونیکا

  مناسب براي کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع

، مناسب مقاوم به سرما ، بسیار مقاوم به خشکیتیپ ایستاده، نیمه   خشکدانه و علوفه   خاورمیانه  6ماشک ارویلیا

  هاي خنثی و حتی کمی اسیديبراي خاك

راي چمقاوم به سرما و خشکی، مقاوم در برابر تیپ خزنده، نیمه   چراي آزاد  منطقه مدیترانه  7کارپاماشک آمفی

  بازده با خاك سبکآزاد، مناسب یراي مناطق کم

در اقالیم مختلف کشور مناسب رقم انتخاب 

، علوفه خشک، تولید دانه و یا تربراي تولید علوفه 

چراي آزاد بهمراه حفاظت خاك از مهمترین 

اي تصمیم ها در رابطه با استفاده از گیاهان علوفه

                                                              
1  Vicia sativa 
2  V. narbonencis 
3  V. vilosa ssp. Dassycarpa 
4  V. vilosa ssp. dassycarpa 

ل یدر شرایط دیم می باشد. این موضوع بر پایه پتانس

ها، اي دامهاي مختلف، نیازهاي تغذیهگونه

ي فصلی کشاورزان و قابلیت نگهداري و نیازها

هاي است. پس از بررسیهاي مختلف سیلوي گونه

5 V. panonica 
6 V. ervilia 
7 V. sativa ssp. amphicarpa 
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المللی پالسم بومی و بینمقدماتی و پیشرفته ژرم

ماشک در شرایط کنترل شده و تایید نتایج در 

شرایط طبیعی مزرعه و اجراي آزمایشات 

هاي ترویجی سازگاري در اقالیم مختلف و پایلوت

ین، تاکنون پنج رقم ماشک بشرح در مزارع زارع

زارهاي کشور معرفی جهت کشت در دیم 2جدول 

و  1392، 1390شده است (علیزاده و همکاران، 

1395  .(   

  خصوصیات زراعی ارقام ماشک که توسط موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور معرفی شده اند -2جدول 

  نام رقم  مراغه  سفیدگل  المعی  طلوع  گلشن

  گونه ماشک  کارپاداسی  پانونیکا  پانونیکا  یواسات  ویلوزا

  سال معرفی  1388  1391  1394  1397  1397

 تیپ رشد رونده -بهاره ایستاده -پاییزه  ایستاده  -پاییزه  ایستاده  -بهاره رونده -پاییزه

 ارتفاع بوته (سانتیمتر)  41  25   25  40  42

 تعداد روز تا گلدهی 205 215  207  100  225

  رنگ گل  بنفش  سفید  بنفش  بنفش  بنفش

 رنگ بذر سیاه مخملی  اي تیرهقهوه  اي تیرهقهوه  سیاه   اي تیرهقهوه

 تحمل سرما نیمه متحمل مقاوم  مقاوم  نیمه حساس  مقاوم

 تحمل خشکی  متحمل متحمل  متحمل  متحمل  متحمل

 ریزش دانه  حساس نیمه مقاوم  نیمه مقاوم  نیمه مقاوم  نیمه مقاوم

 زدگیفوزاریوم و برق مقاوم مقاوم  اوممق  مقاوم  مقاوم

 برق زدگی مقاوم مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم

 درصد پروتئین علوفه  17 16  16  18  17

  فیبر خام  (درصد) 29 17 32  34  33

  خاکستر (درصد) 10 12 13  9  9

عملکردعلوفه خشک   2240  3500  3572  2850  3050

سرد، معتدل و  سرد و معتدل   تدل سرد و مع  گرمسیري سرد و معتدل   اقلیم مورد کشت

  

  خلر  -2

 هند، بنگالدش، از هایی قسمت در 1خلر

 جنوب و اروپا جنوب افریقا، شرق خاورمیانه،

 جهت معموال خلر دانه. شودمی کشت آمریکا

) اتیوپی و هند در( انسان تغذیه به حتی و دام تعلیف

. نمود استفاده انتومی نیز آن علوفه از ولی میرسد

 کود ایجاد جهت آن از استفاده کشورها برخی در

  . است رایج بادي فرسایش از جلوگیري و سبز

 محسوب گیاهی پروتئین غنی منابع از خلر

                                                              
1 Lathyrus sp 

 اکثر از بیشتر) > %25( آن پروتئین میزان و شودمی

 مختلف هايگونه ضمنا. است ماشک هايگونه

 آمینههاي اسید انواع از باالیی ترکیب داراي خلر

 ماده یک). 1394 علیزاده،( باشندمی بدن ضروري

 خلر قسمتهاي تمام در  نئوروتوکسین بنام سمی

 شود، مصرف زیاد مقدار به اگر که دارد وجود

. شودمی دام و انسان در التیریسم بیماري به منجر

 در گیاه این مصرف که شودمی گفته

 و دکننمی ایجاد مشکلی هیچ نشخوارکنندگان
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 نیز آن رویشی هاي قسمت یا دانه از اتفاقی مصرف

 آزمایشی شرایط در اینحال، با. ندارد خطري هیچ

 درصدجیره 30-50 اگر که است شده داده نشان

 از پس باشد خلر دانه از کننده غیرنشخوار دامهاي

. شودمی ایجاد حیوان در التیریسم بیماري ماه 6-3

 جنین، در رتیببت  سمی ماده این مقدار بیشترین

 میزان امروزه. است بذر پوشش و لپهها

 حد به شده اصالح ارقام برخی در نئوروتوکسین

   ).  Alizadeh et al., 2015( است رسیده صفر

  هاي زراعی خلرمنشا و خصوصیات گونه -3جدول

  

هاي مختلف خلر در هاي امید بخش گونهمیانگین عملکرد دانه و علوفه آفتاب خشک (کیلوگرم در هکتار) الین -4جدول 

  شرایط دیم

 اقلیم گرم و نیمه گرم ل و معتدل سرداقلیم معتد اقلیم سرد گونه

 عملکرد علوفه عملکرددانه عملکرد علوفه عملکرد دانه عملکرد علوفه عملکرد دانه

 8000 3400 2200 850 2000 900  خلر ساتیووس

 -* -* 3000 1200 1900 600  خلر سیسرا

 -* -* -* -* 500> -*  خلر زیرزمینی

  در اقلیم مربوطه می باشدهاي امید بخش به معنی نبود الین *

  اينخود علوفه -3

یکی از  ).Pisum sativum L( اينخود علوفه

ترین گیاهانی است که توسط انسان کشت قدیمی

سال قبل از  8000شود حدود شده است و گفته می

میالد مسیح در مزارع چین مشاهده گردیده است. 

خاستگاه اصلی این گیاه آسیاي مرکزي و اوراسیا 

باشد. پراکندگی این گیاه در جهان قابل توجه می

بوده و کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه با میانگین 

                                                              
1  Lathyrus sativus 
2  L. cicera 

میلی متر از مناطق کشت این  350-550بارندگی 

اي در ایران با آیند. نخود علوفهگیاه بشمار می

هاي اصفهان، هاي محلی گرگرو در استاننام

مرکزي و همدان، هولکه در استان آذربایجان 

شرقی و حلر در استان آذربایجان غربی شناخته 

اي گیاهی است خودگشن، شود. نخود علوفهمی

هاي باریک و باال رونده، که یک ساله، داراي ساقه

(آبی و دیم) و      ارتفاع آن بسته به شرایط کشت 

3  L. ciliolathus 

  خصوصیات بالقوه  مورد استفاده  منشاء  گونه

منطقه مدیترانه و   1خلر ساتیووس

  آسیاي میانه

مناسب براي مناطق خشک با خاك فقیر، متحمل به   چراي آزاد ، دانه و علوفه

  هاي اسیدي هاي نسبتا سنگین، حساس به خاكخاك

منطقه مدیترانه و   2خلر سیسرا

  غرب آسیا

هاي لومی و متحمل به سرما و خشکی، مناسب براي خاك  دانه و علوفه خشک

  نسبتا قلیایی

 متحمل به سرما و خشکی، قابل کشت پاییزه  در آب و هواي  چراي آزاد  نهمنطقه مدیترا  3خلر زیرزمینی

  هاي فقیر با بافت شنیاي، مناسب براي خاكمدیترانه



  8139 ورشهری،  1ه ،  شمار8 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

103 

 

مترمتفاوت سانتی 50–200نوع گونه و واریته از 

روز  30- 35طول دوره گل دهی این گیاه  .است

باشد. میانگین طول و عرض غالف نخود می

میلی  7و  5/42اي در شرایط آبی به ترتیب علوفه

 3-7متر بوده که به طور متوسط هر غالف تعداد 

دهد. طول دوره رویشی دانه را در خود جاي می

این گیاه با هدف تولید علوفه ( برداشت در مرحله 

 روز و با هدف 55 – 65پنجاه درصد گلدهی) 

-120 از)  برداشت در زمان رسیدن دانه(  تولید دانه

روز با توجه به شرایط آب وهوایی متفاوت  110

گیاه کروي بوده و رنگ آن با  بذور این. است

توجه نوع گونه و ارقام اصالح شده از سیاه متمایل 

است. دامنه  اي و کرمی متغیربه خاکستري تا قهوه

 5/8- 3/10از  اينخود علوفهتغییرات وزن صد دانه 

. درجه تحمل این گیاه به سرما استگرم متفاوت 

ماشک اي و خوشهکمتر از خلر، ماشک گل

گراد را در درجه سانتی -12تا  لیمجاري بوده و

هاي رویشی و ویژگیبرخی نماید. پاییز تحمل می

در اي در شرایط کشت بهاره زایشی نخود علوفه

هاي خاك در. این گیاه خالصه شده است 5جدول 

شنی بیشترین محصول را  -رسی و رسی–شنی

اسیدیته مناسب خاك براي رشد  نماید.تولید می

  .گزارش شده است 6 – 5/7این گیاه 

   اقلیم سرد اي در شرایط کشت بهارههاي رویشی و زایشی نخود علوفهویژگی - 5جدول 

  پروتئین خام

  )درصد(

  تعداد روز تا

  درصد گلدهی 50

  ه خشکعملکرد ماد

  )تن در هکتار(

  علوفه تر عملکرد

  )تن در هکتار(

  عملکرد دانه

  )تن در هکتار(

5/17 –16  65 - 55  5/6 – 5/3  5/28 – 5/14  5/2-5/1  

  

  گلرنگ -4

خاورمیانه و از گیاهان بومی 1گلرنگ

یکساله . با وجود رودمنطقه مدیترانه بشمار می

جزو گیاهانی است که ریشه بسیار  گلرنگ ،بودن

 ،این گیاه بسته به بافت خاك هايعمیق دارد. ریشه

متري نیز گزارش شده است.  7/3الی  3در اعماق 

این گیاه بسته به واریته و شرایط محیطی  ارتفاع بوته

(بخصوص رطوبت، تاریخ کشت و تراکم کاشت) 

کند. هر بوته میمتر تغییر می 2سانتیمتر تا  40از 

یک به طبق منتهی  هاي متعددي که هرتواند شاخه

شود تولید نماید. در کشت بهاره گلرنگ در می

ایران از زمان کاشت تا گلدهی  زارهاي سرددیم

                                                              
1  Carthamus tinctorius L. 

کشد. الزم به روز طول می 134الی  116حدود 

ذکر است که شروع جوانه زنی گلرنگ موقعی 

 4/4امکان پذیر است که دماي خاك باالتر از 

ی در دماهاي گراد باشد ولی جوانه زندرجه سانتی

یا بیشتر، بمراتب سریعتر است. ظهور گیاهک  15

در دماهاي پایین ممکن است بیش از سه هفته طول 

ها بکشد ولی در دماهاي باالتر ممکن است گیاهک

بعد از کاشت در عمق -بعد از سه الی چهار روز 

ها زنی، گیاهکظاهر شوند. بعد از جوانه -معمول

دارند ولی رشد کمیکنند تعدادي برگ تولید می

شوند. نمو ساقه و طویل و وارد مرحله روزت می

شدن آن با افزایش طول روز و متوسط درجه 
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به  10گردد. افزایش طول روز از حرارت آغاز می

اي توانسته است طول ساعت در شرایط گلخانه 14

روز کاهش دهد.  23روز به  39مرحله روزت را از 

بستگی به نوع رقم، میزان تحمل به سرماي گلرنگ 

مرحله رشد گیاه و تراکم بوته دارد. در مرحله 

 -7تواند از   گیاهک بسته به نوع رقم، گلرنگ می

این گیاه گراد را تحمل نماید ودرجه سانتی -12تا 

برعکس غالت، از میزان تحمل به سرماي کمتري 

هاي متراکم برخوردار است. با طویل در کشت

یابد و سرما افزایش میشدن ساقه، حساسیت به 

نیز به  گرادسانتی درجه -4حتی دماهاي حدود 

زنند. الزم بذکر است که اگر گیاه خسارت می

تواند رطوبت خاك به حد کافی باشد، گلرنگ می

گراد درجه سانتی 43گرماي شدید تابستان تا حد 

   .را تحمل نماید

گلرنگ به دلیل مقاومت باال به شوري و 

 ،ل باالئی که به عنوان علوفه داردخشکی و پتانسی

است که ایران دیم مناسب شرایط یک گیاه 

کشور دارد  کیاکولوژ طیشرا بهباالیی  انعطاف

 چنداناي بعنوان یک گیاه علوفه آن کشت یول

شاید . است نگرفته قرار کشاورزان موردتوجه

بر و سودآوري نظیر وجود گیاهان غیربومی پرآب

محدودیت منابع آب در ذرت که بدون توجه به 

ها توسعه یافتند، یکی از دالیل تمام استان

توجهی به گیاهان بومی نظیر گلرنگ باشد که کم

خشک کشور است. سازگار با اقلیم خشک و نیمه

 ايعلوفه هايجنبه یعلم یبررس گر،ید سوي از

از مزایاي یکی  .است دورمانده نظر از زین گلرنگ

ماند و در ز باقی میاست که سبآن  گلرنگعلوفه 

اي باالي خود را شرایط خشکی نیز ارزش تغذیه

 حفظ می کند و اگر تا زمان گلدهی برداشت شود

خواهد دام خوراك براي خوشیک علوفه بسیار 

احراري و همکاران . )Landau et al., 2005( بود

پتانسیل باالي گلرنگ جهت تولید علوفه ) 1392(

کرده گزارش  را نیتروژنکود سیلویی با استفاده از 

 .)1392اند (احراي و همکاران، 
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هاي بی خار گلرنگ در در ارزیابی تعدادي از الین

شرایط دیم سردسیري مراغه عملکرد علوفه تر بیش 

است (علیزاده و تن در هکتار گزارش شده  10از 

) و بیشترین عملکرد علوفه تر 1395همکاران، 

هاي انتخابی از توده محلی داراب بود متعلق به الین

  .)1(شکل 

  خردل روغنیاي و کلزاي علوفه -5

و اغلب گونه هاي جنس براسیکا داراي  1کلزا

ارقام علوفه اي هستند که به صورت مکمل غذایی 

در تعلیف دام ها  )ا علوفه  قصیلی (سیلویییتازه 

 گیاهان،این  مهم مزایاي یکی از .شوندمی استفاده

زمان تولید علوفه در تیپ هاي پاییزه آنهاست که 

در بسیاري از مناطق مصادف با کمبود شدید علوفه 

کشور است. الزم به ذکر است که امکان کشت 

سردسیر و دیمزارهاي پاییزه کلزا در بسیاري از 

عملکرد کلزا در د ندارد و معتدل سرد کشور وجو

 هاي خشکی در آخرکه غالبا با تنش کشت بهاره

(علیزاده،  فصل همراه است، چندان اقتصادي نیست

1397(.  

 کلزا از خویشاوندان نزدیک  2خردل روغنی 

تحقیقات نشان داده است که تحمل رود. بشمار می

تنش خشکی و بطور کلی تحمل شرایط نامساعد 

راتب بیشتر از کلزا است. از در خردل روغنی بم

سوي دیگر، ارقام خردل روغنی عموما مقاومت 

بسیار باالیی در برابر باز شدن غالف و ریزش دانه 

دارند. اما کیفیت روغن و کنجاله در این گونه 

چندان مطلوب نیست و بعلت داشتن اسید اروسیک 

درپروفیل اسیدهاي چرب بعنوان یک )  >٪45باال (

 ی بوده و گلوکوزینوالت باالروغن غیرخوراک

                                                              
1  B. napus 

)µmol/g  155 <(،  کنجاله آنرا تلخ و غیرقابل

استفاده کرده است. از اینرو داشتن اسید اروسیک 

) و گلوکوزینوالت پایین (کمتر %2پایین (کمتر از 

فیت کانوال تعریف ی) که اصطالحا کµmol/g  7از 

یکی از اهداف اصالحی مهم در جنس  ،شده است

استفاده بعنوان دانه روغنی خوراکی  براسیکا جهت

هاي اخیر ارقام خردل با شود و در سالمحسوب می

کیفیت کانوال جهت کشت در مناطق نامساعد و 

بخصوص دیمزارهاي با تنش خشکی در 

کشورهاي کانادا، آمریکا و استرالیا از طریق 

اصالح و آزادسازي  ،ايگونهگیري بیندورگ

ل توجهی در چین و هند هاي قابشده است و فعالیت

نیز درحال انجام است. تحقیقات در مناطق دیم 

سردسیري ایران نشان داده است که کشت پاییزه 

کلزا و خردل روغنی (همزمان با کشت گندم) قابل 

هاي پاییزه توصیه نیست زیرا پس از شروع بارندگی

در فاصله کوتاهی سرما و یخبندان در این مناطق 

هاي کلزا سنگینی بر گیاهکآغاز شده و خسارت 

اند، وارد که هنوز به مرحله مقاوم روزت نرسیده

کند. تحقیقات در اقلیم سرد  نشان داده است که می

امکان کشت ارقام بهاره کلزا و خردل روغنی 

روغنی در این اقلیم وجود دارد. در حال حاضر 

تحقیقات نشان داده است که امکان ایجاد چنین 

اي کلزا هاي بین گونهگیريرگرقمی از طریق دو

و خردل روغنی و تالقی هاي برگشتی متعاقب آن 

امکان پذیر است که در موسسه تحقیقات 

کشاورزي دیم کشور انجام و اخیرا منجر به 

  شده است "صادق"با نام آزادسازي رقم جدید 

  .)1397(علیزاده، 

2  Brassica juncea 
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تدریج در  برنامه  به باید خردل روغنیکلزا  و  

هایی نها احتیاطآمها وارد شده، در مصرف تغذیه دا

این  گیاهان  غذاي  خوش  طعمی  . گیردمی صورت

است  براي  دامها  مخصوصاً  گاوها  بوده  و  بهتر

تا با طعم  مقدار کم به دام خورانده شده چند روز به

ي آن سازگار شوند. میانگین پروتئین خام بر  و مزه

براي   است. درصد 80  حدودپایه ماده خشک آن 

دست  آوردن  حداکثر  ماده  خشک  و  حفظ   به

پروتئین  با  سطح  انرژي  باالتر،  گیاهان  در  مرحله 

ابتداي  غالفبندي  و  قبل  از  ریزش  گلها  برداشت  

ولیدکنندگان  علوفه  کلزا  اظهار  تگردند.  اکثر  می

بندي گیاهان در  رطوبت مناسب که عدل دارندمی

حل مناسبی  بوده، خرد کردن علوفه را راهمشکل 

دهند.  جهت خشک کردن  یکنواخت پیشنهاد می

عنوان  علوفه  قصیلی   به روغنیکلزا  و  خردل 

در این گیاهان میزان استفاده شده و (سیلویی)  

باال بوده  درصد) 50-13( رطوبت در زمان برداشت

  آید.مشکالتی در علوفه سیلو  شده  بوجود  می لذا

خرد  کردن  فرآیند  (خشک  شدن)  علوفه  را  

 تسریع  خواهد  نمود.  

  اي دیمعلوفهارزش اقتصادي گیاهان 

ارزش آب مصرفی در مناطق مختلف کشور، 

غالبا کارشناسی شده نیست و آب بصورت تجارتی 

گذاري شده است در برحسب مترمکعب ارزش

حالیکه، نگارنده معتقد است که در شرایط کمبود 

آب براي هر قطره آب مصرف شده، باید عددي 

در نظر گرفت که البته خارج از مباحث این مقاله 

است و اطالعات مربوطه نیز در دسترس نیست. از 

اینرو، در این قسمت فقط به ارزش اقتصادي 

محصوالت معرفی شده با تمرکز بر عملکرد آنها 

پرداخته شده است. یعنی برآورد ارزش اقتصادي 

معرفی شده در این مجال، بدون محاسبه  گیاهان

ارزش آبی که در صورت توسعه کشت این گیاهان 

شود بوده، و از اینرو آنچه برآورد جویی میصرفه

شده است بمراتب کمتر از ارزش اقتصادي واقعی 

  آنهاست.

ماشک رقم  خشک میانگین عملکرد علوفه

اي علوفهکه بعنوان گیاه، المعی و گلشن سفیدگل

سب کشت پاییزه در دیمزارهاي سرد و معتدل منا

در هکتار است.  تن 3حدود  ،اندمعرفی شدهایران 

میلیون هکتار براي سطح آیش  2با فرض 

درصد  20اگر تنها دیمزارهاي اقلیم سرد کشور، 

ماشک  این ارقامبه کشت  این مناطق سطح آیش

هزار هکتار)،  400حدود اختصاص داده شود (

تن  دود یک میلیون و دویست هزارحساالنه میتوان 

علوفه خشک تولید کرد که با فرض قیمت هرکیلو 

ده  بالغ برساالنه  ،ریال 8000برابر  علوفه خشک

میلیارد ریال درآمد عاید کشاورزان خواهد شد. 

و  ارقامالبته امکان تولید علوفه مخلوط این 

نیز با جو بخصوص ماشک رقم مراغه و گلشن 

این صورت ضمن تولید علوفه با وجود دارد که در 

توان میپروتئین)  %11(محتوي کیفیت قابل قبول 

حجم علوفه تولیدي و درآمد مربوطه را حداقل 

زارها دوبرابر نمود. با توسعه این ارقام در دیم

افزایش یافته وضمن نیز بتدریج حاصلخیزي مزارع 

توان انتظار کاهش مصرف کودهاي شیمیایی می

یک ارزش ت نیز افزایش یابد که داشت تولید غال

امنیت غذایی در دیمزارها اقتصادي مضاعف بوده، 

  کند.می تضمینرا 
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  ها و امکان توسعه در سطح کشورفناوري

هاي نوین زراعت دیم در مرکزیت فناوري

موسسه تحقیقات کشاوزي دیم کشور است که با 

تمام توان خود در ارتقاي دانش موجود و 

هاي نوین در زراعت و بهبود بکارگیري فناوري

در این  نماید.شرایط کشت در دیمزارها تالش می

ضرورت دارد که براي افزایش تولید و توسعه راستا 

پایدار در محصوالت زراعی در دیمزارهاي کشور 

برداري مناسب از منابع و عوامل تولید، برنامه و بهره

ریزي و تمهیدات علمی صورت گیرد. تجدید نظر 

گذاري بیشتر ها براي جلب سرمایهاستگذاريدر سی

در این بخش، شناخت صحیح از مشکالت، 

ها، امکانات موجود، مکانیزاسیون، توانایی

کشاورزي حفاظتی، تغذیه گیاهی، تناوب، باال 

وري و مدیریت آب، معرفی ارقام جدید بردن بهره

و پرپتانسیل و سازگار با شرایط آب و هوایی 

تواند و نهاده هاي کشاورزي می مناطق، تامین بذر

درصد افزایش  40تا  30توان تولید دیمزارها را بین 

داده و موجب ارتقاي امنیت غذایی و امنیت ملی 

  گردد.

سیستم زراعت دیم کشور به صورت معیشتی 

با نهاده کم استوار است و متاسفانه به علت ریسک 

گذاري خیلی محدود باالي این بخش، سرمایه

خصوصی در آن صورت گرفته است.  توسط بخش

انداز خیلی کم، درآمد سرانه پایین و امکان پس

تسهیالت کم از طرف منابع تامین کننده اعتبار، 

هاي شغلی نرخ بیسوادي و بیکاري باال و فرصت

بسیار محدود از خصوصیات بارز این مناطق است 

هاي پیشرفته در دهد برخی فناوريکه نشان می

دانی در این مناطق نخواهند عمل موفقیت چن

توان به امکانات هاي موجود میداشت. از فناوري

ژنتیکی که عمدتا شامل ارقام جدید براي هر گیاه 

هاي بخش حال، بررسیاست، اشاره نمود. با این

مدیریت منابع در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم 

اراضی  %40کشور نشان داده است که بیش از 

شوند و آیش طوالنی می بصورت آیش مدیریت

بین بردن پوشش گیاهی، افزایش  مدت منجر به از

تجزیه بقایاي گیاهی و کاهش مواد آلی خاك، 

هاي افزایش سطح تبخیر، کاهش فعالیت

یکی خاك، کاهش پایداري ساختمان ژبیولو

شود. هاي بادي و آبی میخاك و افزایش فرسایش

یم اي در موسسه دبخش تحقیقات گیاهان علوفه

هاي نوین براي مسئول ایجاد و معرفی فناوري

اي در دیمزارهاي کشور است. توسعه گیاهان علوفه

هاي ساده برخی فناورياي از در ادامه، خالصه

 در شرایط دیم ارائه ايعلوفهجهت توسعه گیاهان 

هاي معرفی ارقام جدید یا همان فناوريشده است. 

 هاي کشاورزي حفاظتی،مدیریتژنتیکی، 

ورزي جهت ورزي و کشت بدون خاكخاكکم

حفظ منابع آب و خاك و کشت مخلوط براي 

افزایش کمیت علوفه در انواع ماشک و خلر از 

بشمار  این زمینهها و راهکارهاي موفق در فناوري

  گیرند. مورد بررسی قرار می به اختصارروند که می

    ارقام جدید -1

 ي ژنتیکیهافناوريعنوان ارقام جدید که به

هاي نژادي و به روشهستند، در طی عملیات به

شوند. ارقام جدید از مختلف تولید و معرفی می

اي مناسب براي شرایط دیم از گیاهان علوفه

هاي المللی تحت تنشهاي بومی و بینارزیابی توده
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نژادي در طی خشکی و سرما و طبق اصول به

همانگونه  اند.سال اخیر، شناسایی و معرفی شده15

رقم جدید از  پنجمعرفی که پیشتر اشاره شد، 

 ،هاي مراغهاي مناسب دیم به نامگیاهان علوفه

یک رقم گلرنگ المعی، طلوع و ویلوزا، سفید، گل

با بدون خار با نام فرامان و یک رقم خردل روغنی 

  بعنوان گام نخست در این زمینه هستند.  نام صادق

وري ژنتیکی یا استفاده از فناچالش مهم در 

یت تکثیر بذر این ارقام د، محدوهمان ارقام جدید

هاي است. بیشترین ظرفیت تولید بذر در ایستگاه

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ایران طی سه 

تن بذر باشد در حالیکه براي  30تواند تا سال می

میلیون هکتار از سطح آیش دیم  1 حداقل پوشش

خواهد بود. یعنی بدون هزار تن بذر نیاز  120به 

هاي هاي تکثیر بذر با شرکتفعالیتآغاز 

ریزي جهت تامین نیاز هرگونه برنامه ،خصوصی

ممکن  ،در دیمزارها ايعلوفهگیاهان واقعی بذر 

و هرگونه توفیق در توسعه کشت و  نخواهد بود

تولید این گیاهان وابسته به فعالیت و تقویت 

تا ارقام هاي خصوصی تکثیر بذر است شرکت

مطابق قیمت اصالح شده و معرفی شده را تکثیر و 

تجاري مربوطه در اختیار کشاورزان قرار دهند. در 

این راستا واگذاري حق تکثیر بذر ارقام جدید به 

هاي خصوصی در موسسه تحقیقات شرکت

کشاورزي دیم کشور آغاز شده است که راهگشا 

  خواهد بود.

  کشاورزي حفاظتی  -2

اي سنتی باعث کاهش پتانسیل هورزيخاك

ها شده است. تولید و سطح حاصلخیزي خاك

هاي سنتی منجر به ورزيعملیات متعدد در خاك

تخریب ساختمان خاك، از بین رفتن مواد آلی 

هاي بیولوژیکی خاك خاك و کاهش فعالیت

شود و فقط با استفاده از کشاورزي حفاظتی می

مود. گیاهان ها جلوگیري نتوان از این خسارتمی

اي نقش مهمی در کشاورزي حفاظتی به علوفه

عنوان گیاهان تناوبی و همچنین مدیریت بقایاي 

اي در گیاهی دارند. مزایاي استفاده از گیاهان علوفه

خالصه شده  2سیستم کشاورزي حفاظتی در شکل 

 است. 

  کشت مخلوط -3

هاي انجام پژوهش غالت:-کشت مخلوط لگوم

 ،در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشورشده 

نشان داده است که امکان کشت مخلوط ماشک و 

خلر با گندم، جو یا تریتیکاله بصورت پاییزه جهت 

رد، معتدل افزایش عملکرد علوفه در دیمزارهاي س

 Alizadeh and da( و گرم کشور وجود دارد

Silva, 2013( . کشت مخلوط غالت و لگوم در

افزایش یافته، پایداري تولید مقدار ضمن اینکه 

استفاده از کشت مخلوط شود. می بیشتر تولید نیز

هایی که ماشک با غالت، به ویژه در مورد گونه

و از ورس  هاي ضعیف هستند مفید بودهداراي ساقه

کند. کشت مخلوط ماشک با ها جلوگیري میآن

جو، یوالف،گندم، چاودار و تریتیکاله ضمن 

ها از خطر ورس، در کنترل حفاظت فیزیکی بوته

 هاي هرز، کاهش زمان رسیدگی ورشد علف

افزایش عملکرد بذور این گیاهان به دلیل 

هاي باشد. علفموثر می ،جلوگیري از خوابیدگی

ملکرد بذر ماشک معمولی را در کشت هرز ع

کاهش  %71ها تا خالص به دلیل خوابیدگی بوته
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  .)Rubiales Mikic, 2014( دهدمی

  

  

  

  

  

  

  

  

    اي در شرایط دیم توسعه کشاورزي پایدار علوفهاجزاي اصلی در کشاورزي حفاظتی با استفاده از گیاهان  -2شکل 

ها از نظر محتواي پروتئین و لگوم ،ه طور کلیب

ها غنی ها از نظر مقدار کربوهیدارتگراس

باشند. پروتئین نسبتا پایین علوفه غالت و نیاز دام می

و با ارزش، اهمیت کشت مخلوط  به غذاي مکمل

غالت و بقوالت را در تامین پروتئین کافی و علوفه 

دهد. مخلوط علوفه غالت و نشان می ،باکیفیت

از  ،هابقوالت در مقایسه با مصرف خالص آن

ها و ها، ویتامینموادمعدنی، پروتئین

هاي کافی برخوردار بوده و به دلیل کربوهیدرات

رغبت و اشتهاي بیشتري ارزش غذایی باال، با 

 این امر نقش مهمیشود که توسط دام مصرف می

نماید. تعادل ایفا میدر افزایش فراوردهاي دامی 

عناصر غذایی در ترکیب علوفه غالت و بقوالت، 

یکی دیگر از مزایاي کشت مخلوط به شمار 

وري دام در صورت چراي مستقیم از آید. بهرهمی

بقوالت، در مقایسه  مزارع کشت مخلوط غالت و

. زمان برداشت استبیشتر  ،با کشت خالص غالت

این گیاهان در کشت مخلوط با غالت جهت 

ها  هاي آنتعلیف دام، موقعی است که اولین غالف

به خوبی توسعه یافته باشد و در این مرحله غالت 

باشند. میشدن در مرحله شیري و ابتداي خمیري 

ي ماشک در اوایل هاگونهارزش غذایی تمامی

اي یکسان علوفه هايلگومدهی با دیگر مرحله گل

  .است

نتایج حاصل از تحقیق المعی و همکاران 

) نشان داد که در شرایط دیم کشت مخلوط 1391(

انواع ماشک با غالت نسبت به کشت خالص آنها 

شود . بعالوه کشت مخلوط این ترجیح داده می

ده خشک، پروتئین گیاهان با جو به دلیل عملکرد ما

خام، نیتروژن و نسبت برابري زمین باال از کشت 

  تر است. مناسب ،مخلوط با تریتیکاله

اي و غالت، روشی کشت مخلوط نخود علوفه
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متداول در کشاورزي سنتی و پیشرفته به شمار 

). پایداري تولید، 1391، المعی و همکاران( آیدمی

ید علوفه با استفاده مطلوب از منابع در دسترس، تول

کیفیت و افزایش بهره وري از مزایاي کشت 

ریز به شمار اي و غالت دانهمخلوط نخود علوفه

هاي اي داراي ساقهآیند. از آنجاکه نخود علوفهمی

باشد، بدین لحاظ کشـت ضعیف، ترد و شکننده می

ریز بسیار مفید بوده و از مخلوط آن با غـالت دانه

نماید. کشت میخوابیدگی (ورس) جلوگیري 

اي با جو، یوالف، گندم، مخلوط نخود علوفه

ها چاودار و تریتیکاله ضمن حفاظت فیزیکی بوته

هاي هرز، از خطر خوابیدگی در کنترل رشد علف

کاهش زمان رسیدگی، سهولت برداشت و افزایش 

المعی و است (عملکرد علوفه و دانه مؤثر 

  ).1391 ،همکاران

هاي ر ایستگاهمطالعات انجام شده دطی 

بیشترین مقادیر عملکرد  سردسیر، تحقیقات دیم

جو  %75ماده خشک، پروتئین خام از نسبت کشت 

اي حاصل شد. نتایج نشان داد نخود علوفه 25%+ 

باال بودن میزان بارندگی و پراکنش  در صورتکه 

میزان عملکرد علوفه به میزان  ،مطلوب آن در بهار

ته، عملکرد علوفه اي افزایش یافقابل مالحظه

تن در هکتار خواهد بود که حدود  6خشک بالغ بر 

برابر میانگین علوفه خشک در کشت خالص  3

   .اي در شرایط دیم استنخود علوفه

هاي سرد و معتدل تحقیقات اخیر در ایستگاه

کشور با کشت  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم

ها با غالت نیز نتایج قابل توجهی مخلوط ماشک

تن علوفه مخلوط ماشک  20ته است. تولید داش

تن علوفه در  10ناربون با جو در لرستان و حداقل 

کشت مخلوط ماشک داسی کارپا با جو و 

هایی از پتانسیل تریتیکاله در زنجان و مراغه نمونه

تولید علوفه مخلوط در دیمزارهاي سرد و معتدل 

  کشور است. 

 اي باهاي علوفهتوسعه کشت مخلوط لگوم

غالت عالوه بر افزایش تولید علوفه در راستاي 

مدیریت بقایاي ریزش غالت نیز می باشد. مقدار 

ریزش دانه غالت در موقع برداشت با کمباین طبق 

کیلوگرم در هکتار  100آمار رسمی، حداقل معادل 

است و چنانچه طبق جایگاه پیش بینی شده براي 

حداقل  اي بعد از برداشت غالت باهاي علوفهلگوم

ورزي نسبت به کشت خالص ماشک ویلوزا، خاك

دانه در  125-150ناربون یا پانونیکا (با تراکم 

مترمربع) اقدام شود، علوفه مخلوط قابل توجهی 

ضمن بهره برداري از بذور ریزش شده غالت، 

  شود.         حاصل می

هاي برخی گونه لگوم:-کشت مخلوط لگوم

ی تیپ بوته ایستاده ماشک داراي تیپ رونده و برخ

در موسسه تحقیقات کشاورزي  هابررسیدارند. 

هاي ماشک با تیپ نشان داده است که گونهدیم 

بوته رونده نظیر رقم مراغه از گونه داسی کارپا قابل 

کشت مخلوط با  ماشک داراي تیپ بوته ایستاده 

سفید از گونه پانونیکا هستند. کشت نظیر رقم گل

سفید در کشت پاییزه و گلمخلوط ماشک مراغه 

توانست عملکرد علوفه در واحد سطح را حداقل 

). نتایج 1396افزایش دهد (علیزاده و شهبازي،  20%

ها در نشان داده است که کشت مخلوط ماشک

شرایط دیم سردسیري، معتدل و گرمسیر، برتر از 

باشد. مزیت کشت مخلوط کشت خالص آنها می



  8139 ورشهری،  1ه ،  شمار8 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

111 

 

حتی در مقایسه با ماشک ها در شرایط نامساعد 

(علیزاده و تر، نمود بیشتري دارد شرایط مطلوب

رسد که با جریان تغییر و بنظر می )1396شهبازي، 

ها، کشت اقلیم و افزایش فراوانی خشکسالی

مخلوط این ارقام از اهمیت و جایگاه تولیدي 

  بیشتري برخوردار خواهد بود.

مخلوط این گیاهان میتوان بذر  کشتجهت 

اي با تیپ رونده نظیر رقم مراغه یا رقم هماشک

هاي تیپ ایستاده نظیر رقم گل ویلوزا را با ماشک

) مخلوط و 1:1سفید یا المعی به نسبت مساوي (

هاي موثر کشت بصورت پاییزه قبل از بارندگی

ها در دیمزارهاي مخلوط ماشک کشتنمود. 

سردسیر و معتدل سرد باید با استفاده از ارقام 

سرما باشد. بعنوان مثال، ماشک گل سفید  متحمل به

داراي بوته ایستاده و تیپ رشد زمستانه است و 

بدلیل تحمل سرما میتواند بعنوان یک گیاه پاییزه در 

دیمزارهاي سردسیري و در تناوب غالت کشت 

شود و متوسط عملکرد علوفه خشک در کشت 

کیلوگرم در هکتار است. ماشک  3500خالص آن، 

ته هاي رونده و تیپ رشد بهاره بصورت مراغه با بو

خالص جهت کشت پاییزه در اقلیم سرد توصیه 

شود و متوسط تولید علوفه خشک در کشت نمی

کیلوگرم در هکتار است.  2500بهاره آن حدود 

اگر این دو رقم بصورت مخلوط در پاییز کشت 

شوند، ماشک مراغه از ماشک گل سفید بعنوان قیم 

یک رقابت مثبت بین این دو رقم، استفاده کرده و با 

شود که اي ایجاد میمزرعه متراکم و درهم بافته

کیلوگرم  4500متوسط عملکرد علوفه خشک آن 

 %30در هکتار برآورد شده است که بیش از 

افزایش در مقایسه با بهترین مزرعه کشت خالص 

  است. 

ها در دیمزارهاي براي کشت مخلوط ماشک

 رقام بهاره ماشک که متحملتوان از اگرمسیري می

 هستند استفاده نمود. بعنوان مثال ماشک خشکیبه 

تواند مخلوط با ماشک مراغه با تیپ رونده می

طلوع که تیپ ایستاده دارد در این مناطق مورد 

  کشت قرار گیرد.  

  تشکر و قدردانی

دانم ازهمکاري آقایان مهندس صادق الزم می

از ستاد  یفخرواعظشهبازي و مهندس علیرضا 

موسسه دیم، مهندس جواد المعی از مرکز زنجان، 

دکتر عباسی از بانک ژن ملی ایران، دکتر الیاس 

نیستانی از ایستگاه شیروان، دکتر اکبر شعبانی از 

ایستگاه سرارود، دکتر سرحد بهرامی از ایستگاه 

کردستان، دکتر بهروز واعظی از ایستگاه گچساران 

رکز لرستان در اجراي و مهندس کریم خادمی از م

  آزمایشات مناطق، تشکر و قدردانی نمایم.
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Abstract 

Selection of suitable species of forage crops along with cultivation package is a critical 

decision For developing of forage crops in the rainfed conditions. Overall researches on 

forage crop at dryland condition during last 15 years (2003-2018), accessions of indigenous 

and exotic germplasm of three grass pea species, two field pea, six vetch species and 15 

annual medics have been evaluated at research stations of Dryland Agricultural Research 

and suitable species along with superior genotypes for different agro-ecological zones have 

been identified. Maragheh vetch with 2.5 t/ha mean dry biomass, was released for moderate 

and warm areas of Iran. Golsefid and Lamei form Hungarian vetch and Golshan from winter 

vetch with 3 t/ha dray biomass yield are suitable for fall planting at cold and moderate 

dryland areas and also Toloa was released with 2.8 t/h dry biomass yield for warm draland 

areas. Despite the superiority vetchs at cold and fall planting, it was evident that tolerance to 

drought condition in grasspea was more than vetch and some good promising lines for 

grasspea are under releasing. In addition to suitable forage cultivars for increasing yields, 

different mix culture systems like legume-cereal and also legume-legume was evaluated 

under dryland conditions, which increased the dry biomass yield up to 6 t/ha with maraghe 

vetch + barely and at least 20% more dry fodder yield at legume-legume mix culture. Iranian 

annual medics showed poor performance in rainfed conditions in spite of cold tolerance 

presence in some species  . 

Keywords: Annual medics, Lathyrus sp., Rainfed, Vicia sp. 
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