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 اصالح مدارك فني 
 
 

 خواننده گرامي

س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   
 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  ز اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

ا

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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 1                                                                                             پيشگفتار             

 

 پيشگفتار

رود كه تامين معيشت جمعيت قابـل تـوجهي از كشـاورزان و              شمار مي   تصادي به ق، به عنوان يكي از مهمترين منابع ا       عرصه مراتع 
  اي افزايش جمعيت در كشور به ويژه در سه دهه اخير باعث فشـار فزاينـده               .طور مستقيم يا غير مستقيم به آن وابسته است          دامداران به 

هـاي اصـالح و    رو اجـراي طـرح   از اين. ده استكر دچار آسيب و تخريب فراوان    رايل عرصه مراتع    مسا اين. ه است شدبر منابع موجود    
با توجه به محدوديت منابع، الزم       .رسد  نظر مي   هاي تخريب شده، ضروري به      منظور حفظ منابع موجود و احياي عرصه        مديريت مراتع به  

 معيارها و ها براساس تهيه طرحهمچنين  .ي بر ضابطه مند نمودن آنها داشتندهي كرده و سع در بسياري از موارد اقدامات را ساما     است
هـا و نيـز        كاهش هزينه  ،ها موجب ساماندهي عرصه     ها و پروژه    برداري طرح   ، طراحي، اجرا و بهره    پيدايش مختلف استانداردها در مراحل  

 .رويه از منابع خواهد شد برداري بي بهرهمانع 
  و نظام فني و اجرايي كشـور        مربوطه نامه استاندارهاي اجرايي     آيين  و بودجه  قانون برنامه و   23اس و با توجه به ماده        بر همين اس  

هـاي مربـوط بـه مـديريت و اصـالح       تهيه دستورالعمل) هيات محترم وزيران20/4/1385 ه  مورخ  33497ت  / 42339مصوبه شماره   (
، دفتر طرح ريزي و هماهنگي آبخيزداري كه مجري طرح          )دفتر فني مرتع  (از دستگاه اجرايي    و با اعالم ني   . مراتع مورد توجه قرار گرفت    

 نظـام فنـي اجرايـي     ها، مراتع و آبخيزداري كشور است، با همكاري و همـاهنگي دفتـر                تهيه ضوابط ومعيارهاي فني در سازمان جنگل      
ضـوابط و     و تدوين ضوابط را برعهده دارد، نسبت به تهيه         ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري كه مسئوليت تهيه          معاونت برنامه 
 ذخيـره   دستورالعمل فني كاشت،    بازده و پرشيب به مراتع دست       دستورالعمل تبديل ديمزارهاي كم    ، شامل هاي فني مرتع    دستورالعمل

 .اقدام نمودكاري  رالعمل فني مرتع دستو ودستورالعمل فني مديريت چرا و قرق ،دستورالعمل فني كودپاشي در مراتع نزوالت آسماني،
عنوان راهنمايي   به ، از اين مجموعه   "كاشت  بازده و پرشيب به مراتع دست       تبديل ديمزارهاي كم  دستورالعمل فني   "نشريه  

 .است شدهئه اار  و اصالح مراتع، از منابع پايه آب و خاك صحيحبرداري  يكي از اقدامات ضروري جهت حفظ و بهره انجامبراي
 تهيـه و     جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشـور      يت و هدايت معاونت آبخيزداري و با نظارت دفتر فني مرتع سازمان           ديراوليه با م  متن  

  . نهايي شد،سپس در جلسات كارشناسي توسط كار گروه فني
هـاي    رهنمودهـا و حمايـت     و اند  در تهيه اين نشريه همكاري داشته     وسيله از كليه عزيزاني كه         بدين ريزي  برنامهدر نهايت معاونت    

 .نمايد  بوده است، سپاسگزاري و قدرداني مي موثرثمر رسيدن نشريه حاضربه  درايشان 
 .  اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود در خصوص اين نشريه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند
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 2 هاي فني مرتع ضوابط و دستورالعمل                                                                                                        

 
 كاشت بازده و پرشيب به مراتع دست تبديل ديمزارهاي كمدستورالعمل 

 418نشريه شماره 
 
 

 
 تهيه كننده

 
 مهندسين مشاور پايداري طبيعت و منابع

 
 

  فني-علميكميته 
 

 داري كشور  آبخيزدفتر فني سازمان جنگلها، مراتع و
 
 

 داور
 

  موسسه تحقيقات جنگل و مرتع ازصطفي سعيدفرمدكتر 
 
 
 يته بررسي و تصويب نهاييكم
 

 ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه) الف
 معاون دفتر نظام فني اجرايي، مهندس عليرضا دولتشاهي
 رئيس گروه آب و كشاورزي دفتر نظام فني اجرايي، مهندس خشايار اسفندياري

 ، كارشناسمهندس مهتاب معلمي
 
 ها، مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل) ب

ريزي و هماهنگي آبخيزداري و مجري طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني آبخيزداري  هاشمي، مديركل دفتر طرح مهندس عليرضا بني
 و منابع طبيعي

 ها، مراتع و آبخيزداري مهندس محمد عقيقي، رييس گروه ضوابط و استانداردهاي سازمان جنگل
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 فهرست مطالب
 6  مقدمه -1
 6  طرح مسئله-2
 7  تعاريف، مفاهيم و اصطالحات -3
 7  تاريخچه ديمكاري -4
 8  اهداف -5
 8  معرفي پروژه -6
 9   سابقه اجرا-7
 10 هاي مناسب جهت اجراي پروژه   مهمترين ويژگيهاي گونه-8
 11  يونجه -8-1
 11  گياه شناسي -8-1-1
 12   و پر شيبمناسب براي پروژه تبديل ديمزارهاي كم بازدهاي    امتيازات يونجه به عنوان گونه-8-1-2
 13 سابقه و سطح پراكنش كشت يونجه   -8-1-3
 13   در ايران يونجه مختلف ارقامها و  بررسي عملكرد واريته-8-1-4
 14  نيازهاي اكولوژيكي يونجه -8-1-5
 14  اقليم -8-1-5-1
 15  ناهمواري-8-1-5-2
 15  خاك -8-1-5-3
 17  عمليات زراعي يونجه-8-1-6
 17  كاشت-8-1-6-1
 17  انتخاب زمين-8-1-6-1-1
 17  انتخاب بذر-8-1-6-1-2
 18 سازي بستر كاشت   آماده-8-1-6-1-3
 18  سيستمهاي كاشت-8-1-6-1-4
 19  زمان كاشت -8-1-6-1-5
 20  مقدار بذر -8-1-6-1-6
 20  عمق كاشت -8-1-6-1-7
 20  نياز كودي -8-1-6-1-8
 21  روش كاشت -8-1-6-1-9
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 21 آالت كاشت  ماشين-8-1-6-1-10
 21  داشت -8-1-7
 22  كنترل علفهاي هرز -8-1-7-1
 22  روشهاي مكانيكي -8-1-7-1-1
 22  روشهاي شيميايي -8-1-7-1-2
 23  مبارزه با آفات و امراض -8-1-7-2
 24  كنترل آفات -8-1-7-2-1
 23 هاي يونجه   كنترل بيماري-8-1-7-2-2
 25  برداشت -8-1-7-3
 25  زمان برداشت -8-1-7-3-1
 25   ارتفاع برداشت -8-1-7-3-2
 25 آالت برداشت   ماشين-8-1-7-3-3
 26  اسپرس -8-2
 26  گياه شناسي-8-2-1
 26 هاي اسپرس   گونه-8-2-2
 27  امتيازات اسپرس -8-2-3
 28  كاشت -8-2-4
 29  داشت -8-2-5
 29  كنترل علف هرز -8-2-5-1
 29  كنترل آفات -8-2-5-2
 29 ها  كنترل بيماري-8-2-5-3
 30  نياز آبي -8-2-5-4
 30  برداشت -8-2-6
 30  برداشت علوفه سبز -8-2-6-1
 30  چراي مستقيم -8-2-6-2
 30  توليد بذر -8-2-6-3
 30  كشت مخلوط-8-3

 33  استفاده  منابع مورد
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 فهرست جداول

 32  ميليمتر بارندگي 350 تا 200  تركيبهاي مناسب براي مناطقي با -1جدول شماره  
 33  ميليمتر بارندگي500 تا 350  تركيبهاي مناسب براي مناطقي با -2جدول شماره 
 33  ميليمتر بارندگي500  تركيبهاي مناسب براي مناطقي با بيش از -3جدول شماره 
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 مقدمه  -1

 ، احيـاء ، خاك و گياه است كه اين امـر نيـز تـابع چگـونگي حفـظ            ،دستيابي به توسعه پايدار منوط به مديريت پايدار منابع پايه آب          
  .استبرداري از منابع طبيعي تجديد شونده   توسعه و بهره،اصالح

 دام و گيـاه را بـه عنـوان          ، اگر انسـان   ،كوسيستم مرتعي  ا  يك نگر به ابعاد و چگونگي مديريت پايدار        در يك نگاه سيستمي و جامع     
بردار در اعمـال و پايـداري مـديريت اصـولي بـر ايـن                  بهره  مدير يا   نقش انسان به عنوان    ، زنده اين اكوسيستم بدانيم    يمهمترين اجزا 

 ايفاي نقش سـاير     يه چگونگ كنند  كننده بوده و به ويژه در اكوسيستمهاي مرتعي حتي تعيين            اساسي و تعيين   ،اكوسيستم نقش محوري  
  . زنده در چگونگي پايداري اين اكوسيستم استياجزا

 سبب تشديد فشـار و بـه تبـع آن تخريـب             ، از سوي ديگر   سو و محدوديت منابع توليد و اشتغال       رشد فزاينده جمعيت كشور از يك     
ـ   ـري اراضـي مرتعـ    ـهاي مرتعي اغلب به شكل تغيير كارب       منابع پايه شده است كه اين فشار در اكوسيستم         كنـي بـه عنـوان        هـي و بوت

  در . پوشش گياهي بـروز و ظهـور يافتـه اسـت          ، و عدم رعايت زمان و ميزان مناسب چراي دام به عنوان تخريب كيفي             ،يمتخريب ك 
ت و  هاي شص   الخص در مقطع زماني دهه    ا تبديل مراتع به اراضي زراعي ديم به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك و ب                ،همين راستا 

  .گردد  يكي از مهمترين اشكال تخريب مراتع كشور محسوب مي،هفتاد
هاي مرتعي استوار اسـت كـه اعمـال     برداري پايدار از منابع پايه به ويژه مراتع بر مبناي توان اكولوژيك عرصه            اصول و مباني بهره   
پايدار اكوسيستمهاي مرتعي به ويژه اصل حفظ       نگرانه اصول و مباني مديريت         شناخت و درك صحيح و جامع      رچنين نگرشي با تكيه ب    

ده كه خود متضـمن بقـا و        ـاده ش ـا نه ـدار بن ـاپايـد مقطعي و ن   ـد بر تولي  ـمنابع آب و خاك و لزوم توجه به ارحجيت اصل استمرار تولي           
  .حيات انسان و اكوسيستمهاي مرتعي است

  طرح مسئله-2

سبب تشـديد فشـار مسـتقيم و         … درآمد و  ، اشتغال ،روزافزون نياز انسان به غذا    رشد فزاينده جمعيت انساني و به تبع آن افزايش          
و به ويـژه اراضـي       كه يكي از مهمترين اشكال اين فشار تبديل اراضي مرتعي به زراعي              شدغيرمستقيم او به منابع پايه به ويژه مراتع         

برداري پايـدار از ايـن     اصول و مباني بهره ،اهي به ارزش  گر عدم آگ  ـوي دي ـس افزايش احساس نياز از يكسو و از       .زراعي ديم بوده است   
برداري غير اصولي در سطح نسبتاً        گيري نوعي رقابت جهت بهره       عمالً سبب شكل   ،برداري از آن    منابع همراه با نگاهي مقطعي به بهره      

  .دش مالكيت يوسيع و تبديل مراتع به اراضي زراعي ديم به ويژه جهت تحقق هدف حفظ و بقا
يل اراضي مرتعي به ديمزار در سطوح وسيع و در زماني نسبتا كوتاه و عدم رعايت اصول عمليـات زراعـي در ايـن ديمزارهـا از            تبد

 تشديد هدر رفـت روانـاب سـطحي و           و  اين اراضي سبب بروز    ز سوي ديگر،  ا ... ادافيكي و  ، اقليمي ،هاي فيزيوگرافي  يكسو و حساسيت  
  شد اين اراضي رها شده و يـا  با كاهش توجيه اقتصادي عمليات زراعي سبب ا تخريبي و نهايت   فرسايش خاك و افت توان توليد اراضي      

هـاي فقيـر از       گاهانه ايـن ديمزارهـا ظهـور عرصـه        آ بطوريكه امروز آثار سوء اين تبديل و نيز مديريت نا          .يرند قرارگ  شدن در شرف رها  
باشد كه بالقوه به شدت در معرض فرسايش آبي و بادي بوده كه  ي توان توليد و حاصلخيزي پايين م وعمق پوشش گياهي با خاكي كم
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و همـه جانبـه   ريزي اصولي و لزوم اعمال مديريت پايدار بر اين اراضي تخريبي را به ويـژه بـا مشـاركت آگاهانـه                      در اين مقطع برنامه   
  . امري اجتناب ناپذير نموده است،برداران بهره

 ،پـذيري اقتصـادي     سـو و انطبـاق     اي به علت تطابق خاص اكولـوژيكي از يـك           تات علوفه تبديل ديمزارهاي كم بازده به كشت نبا      
راري و در عين حال پايدار جهـت حفـظ و   ـ به عنوان يكي از اقدامات اضط    ،اجتماعي و نيز قابليت اجرايي در اين مناطق از سوي ديگر          

خرين دستاوردهاي تحقيقاتي و نيـز حـدود چهـار دهـه تجربـه               كه با تكيه به آ      شد رحـبرداري پايدار از منابع پايه آب و خاك مط          بهره
  .گردد اجرايي سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور تعقيب و در اين نوشتار معيارها و ضوابط فني آن تبيين و ارائه مي

  مفاهيم و اصطالحات عاريف، ت-3

  .خشك مناطق نيمه در ها  و متكي به بارندگي عبارتست از زراعت بدون آبياري:ديمكاري
  . ميليمتر در سال500 تا 250 بارندگي بين  ميانگين مناطق با:خشك مناطق نيمه

  .گيرد  اراضي كه زراعت در آنها به شيوه ديمكاري صورت مي:ديمزار
يـا،   .ت از درآمـد اسـ      بيشتر  ديمزارهايي كه در آنها ارزش توليدات ساالنه غالت پايين و هزينه توليد            :كم بازده هاي  ديمزار

 درصد متوسط توليد درازمدت غـالت در ديمزارهـاي كشـور            75ديمزارهايي كه در آنها متوسط توليدات ساالنه غالت كمتر از           
  .است

آالت كشـاورزي و      درصد كه به ويژه از لحاظ كاربرد ماشـين         15ي با شيب عمومي باالتر از       ي ديمزارها :ديمزارهاي پرشيب 
  .هستندعمليات زراعي با محدوديت مواجه 

 مزارع غالت يا حبوبات ديم كه به داليل متعدد رها و خاك سطحي آن در معرض فرسـايش آبـي و بـادي            :مزارع متروك 
  .دگرفته باشقرار 

  تاريخچه ديمكاري -4

 اولـين تجربـه بشـر در زمينـه كشـاورزي        ،خشك و بعد از اهلي كـردن دام         ديمكاري به معني زراعت بدون آبياري در مناطق نيمه        
  500 تـا  250خشك را مناطق داراي نزوالت متوسط ساالنه از   اگر مناطق نيمه.حسوب و از سابقه حدود ده هزار ساله برخوردار است   م

 ميليون كيلومتر مربع بوده كه طيـف اكولوژيـك بـين اقلـيم سـرد      4/17ميليمتر بدانيم مساحت اراضي قابل ديمكاري در جهان حدود     
  .گيرد ياي را در برم معتدل تا حاره

اطق ـور باالخص من  ـديمكاري در ايران نيز از قدمتي طوالني برخوردار بوده و در سطوح وسيعي به ويژه از نوار شمال تا غرب كش                    
 نقـش و سـهم مـؤثر و    ،اكنون ديمكاري به عنوان يكي از روشهاي توليد  بطوريكه هم.توسعه يافته استزيراستپي و جنگلهاي خشك    

 ديمكـاري   ، تا قبل از ورود تكنولوژي جديد به ويژه تراكتور         .نمايد  اشتغال و درآمد بخش كشاورزي كشور ايفاء مي        ،داري در توليد    معني
ـ      د  ابـزار سـاده زراعـي بـا     رر ايران در مراحل اوليه خود با برخورداري از تعادل نسبي بين توليد و مصرف محصوالت زراعي و با تكيه ب

 ليكن به تدريج همراه با افـزايش فاصـله بـين توليـد و نيـاز و نيـز ورود                     .استمرار داشته است   مناسب   اتوسعه معقول و در اراضي نسبت     
 عدم تعريف و تعيين مناطق مستعد ديمكاري از حيث ،تكنولوژي جديد به ويژه به علت كمك به ارتقاء سطح توان شخم در واحد زمان
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ها از طريق شخم و تبديل آنها به اراضـي            ظ مالكيت خود بر اين عرصه     ، ملي شدن مراتع و تالش مالكين قبلي براي حف             قابليت اراضي 
 بـدون توجـه و شـناخت اسـتعدادها و           ، در زماني نسبتاً كوتـاه     ، و نيز ضعف نظارت و ايفاي نقش حاكميتي دستگاههاي مسئول          زراعي

رويه و نامعقول سـطح ديمزارهـا          بي ،عه كمي  توس ر زمينه الزم جهت تبديل و تخريب منابع پايه به ويژه مراتع با تكيه ب              ،قابليت اراضي 
 5 تا 4برداري غير اصولي بين   ميليون هكتار اراضي زراعي ديم به علت بهره6/12 بطوريكه امروز در سطح كشور از كل    .فراهم گرديد 

هش ضريب حاصلخيزي   ميليون هكتار به صورت ديمزارهاي كم بازده يا اراضي رها شده در آمده و به ويژه با تشديد فرسايش و يا كا                     
 ، فنـي و اقتصـادي اسـت   ،خاك از حيث اصول و مباني مديريت پايدار اسـتمرار در زراعـت غـالت ديـم در آنهـا فاقـد توجيـه علمـي              

صورتيكه اغلب اين اراضي در زماني نه چندان دور جزء مراتع بسيار خوب محسوب و توليد قابل قبول و مستمري داشته و در چرخه                        در
  .نموده است اي را ايفاء مي رجستهتوليد نيز نقش ب

  اهداف -5

  " خاك و گياه،آب" ؛ منابع پايه از حفاظت-5-1
 افـزايش  ، اصـالح سـاختمان خـاك   ، حفاظت خاك از طريق مهار و كنتـرل فرسـايش خـاك            -5-1-1 

 .حاصلخيزي خاك و نهايتاً تضمين پايداري يك سيستم كشاورزي
ر توده خاك در محل نزول باران و بـرف و ممانعـت از               حفاظت آب از طريق نگهداشت آب د       -5-1-2 

 تجديد اسـتقرار پوشـش گيـاهي در منـاطق           .گيري و هدررفت رواناب و كمك به تقويت منابع آب زيرزميني            شكل
  .تخريب شده

 تا كـاهش وارد   ، افزايش كمي و كيفي توليد علوفه در واحد سطح كه سبب ايجاد تعادل نسبي بين توليد و مصـرف علوفـه                     -5-2
 .دشو مين و توليد پروتئين حيواني و در نهايت پايداري سيستم دامداري ميا تضمين امنيت غذايي با كمك ت،علوفه
بـرداري پايـدار از منـابع پايـه            توسعه و بهره   ، احياء ،برداران براي حفظ     ايجاد انگيزه الزم جهت حضور و مشاركت مؤثر بهره         -5-3

  .يجاد اشتغال و افزايش درآمد مرتعداران و زراعين به ويژه از طريق ا" خاك و گياه،آب"
كمك به ايجاد واحدهاي اقتصادي ناشي از        ايجاد زمينه الزم جهت امكان تحول در نظام سنتي دامداري متكي به مراتع به                -5-4
 . كشاورزي-يمداربرداري تلفيقي دا گيري واحدهاي بهره شكل

  معرفي پروژه -6

 و اين اراضـي بـه       .گرفته است   و نيز توليد و ايجاد درآمد صورت        پرشيب با هدف حفظ و بقاء مالكيت       تبديل ديمزارهاي كم بازده و    
ه علـت افـت شـديد       باي رسيده است كه به ويژه          به نقطه  " داشت و برداشت   ،كاشت"مديريت   ء   سو علت شرايط خاص اكولوژيكي و    

هاي توليد نبوده بلكـه اسـتمرار ديمكـاري غـالت در آنهـا از       مين هزينها نه تنها درآمد حاصله از كاشت در آنها قادر به ت   ،متوسط توليد 
  .گردد  محسوب مي،عوامل اصلي تخريب و تشديد ناباوري منابع توليد آب و خاك
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هكتار  ميليون   8 تا   7 ميليون هكتار اراضي ديم وجود دارد كه         6/12 در ايران حدود     حال حاضر  در   ،هاي انجام شده   براساس بررسي 
به دليل باال بودن شيب از حد مجاز آن كـه  ا به يو يا از نظر توان توليد    ميليون هكتار باقيمانده     5 تا   4 ب زراعت ديم بوده ولي    آن مناس 

  . تبديل ديمزارها قرار گيرنده درصد است، براي اين منظور مناسب نبوده و بايستي زير پوشش پروژ15حداكثر حدود 
 3/34اي   و كـل نيـاز علوفـه   T.D.N 1 ميليون تـن  25 ،ل علوفه توليدي كشور در سال دام و مرتع ك  لبراساس طرح مصوب تعاد   

 T.D.N ميليـون تـن   3/9 ميليون واحد دامـي كشـور   124 كه بر همين اساس كل كسري علوفه براي كل        . است T.D.Nميليون تن   
بـرداران جهـت      ينه مشاركت فعال و آگاهانه بهره      تبديل ديمزارهاي كم بازده به علوفه ديم به ويژه علوفه ديم دائمي با ايجاد زم               .است

استقرار و حفظ پوشش گياهي بر روي خاك نه تنها موجب حفظ پايداري منابع پايه آب و خاك شده بلكه در كنار ساير اثرات مطلـوب          
زم جهـت تحـول در نظـام        تواند با توليد علوفه بخش اعظمي از اين كمبود علوفه را نيز جبران نموده و به ويژه بـا ايجـاد بسـتر ال                         مي

 ،دامداري سنتي متكي به مرتع به دامداري نيمه صنعتي و صنعتي سبب كاهش فشار دام بر مراتع كشـور و در نتيجـه بهبـود وضـعيت           
  .ظرفيت و گرايش مراتع كشور گردد

  سابقه اجرا -7

ترين گياهان مورد استفاده بشر       اي متنوع   ترين و نوع زراعت و گياهان علوفه        كاري قديمي   ترين نوع كشت و علوفه      ديمكاري قديمي 
 ليكن سياست توليد علوفه به صورت يك برنامه در راستاي كاهش فشار چراي دام بر مراتـع در ايـران از اوايـل تـدوين قـانون                            .است

هـاي    برنامـه جزء وظايف اصلي سازمان جنگلها و مراتع محسوب و به عنوان يكي از) 1346حدود سالهاي (حفاظت از جنگلها و مراتع    
هاي ساليانه ملحوظ و در سطوح كم به اجرا در آمده است لـيكن در مجمـوع سـابقه اجرايـي تعقيـب ايـن                           نامه  اين سازمان در موافقت   

  :بندي است سياست در مقاطع زماني ذيل قابل تقسيم
د و توزيع علوفه بـا تخفيـف     هاي توليدي علوفه به ويژه جهت تولي        در اين مقطع با ايجاد و توسعه ايستگاه        :1357تا سال    •

هايي بوده است كه با مديريت مستقيم سازمان جنگلها           به طريقي همسو با سياست     ،ابعبراي دامداراني كه جهت حفظ من     
 هكتار از ديمزارهاي كم بازده به مزارع 51000ر برنامه اجرايي اين سازمان قرار گرفت در اين مقطع حدود د  بدواًو مراتع

  .بديل گرددكشت علوفه ديم ت

 348630 به مزارع كشت علوفه ديم تبديل گرديد حـدود            كه  در اين مقطع كل مساحت ديمزارهاي كم بازده        :64-1358 •
  .هكتار بوده است

 شاخص اصلي اين مقطع تهيه و تصويب طرح تبديل ديمزارهاي كم بازده به مزارع كشت علوفه ديم توسط :67-1365 •
 براساس اين طرح مقرر .استزندگي ساجهاد وزارت  كشاورزي و رتجهت اجرا به وزاي كشاورزي و ابالغ آن لاع شوراي

 ميليارد ريال 10  استان كشور با صرف17 دو ميليون هكتار از ديمزارهاي كم بازده در ،د در مقطع زماني سه سالهش
  237370  پروژه معادل در اين مقطع كل عملكرد.تبديل گردد) اغلب يونجه و اسپرس(اعتبار به مزارع كشت علوفه 

  .هكتار بوده است

  : اجتماعي و فرهنگي كشور،هاي توسعه اقتصادي مقطع زماني شروع برنامه •

                                                 
1 - Total Digestible Nutrient 
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  هكتار 4146 ،1373 هكتار و در سال 319389 :)1368-72(  برنامه اول -
  هكتار 69874 :)1374-78(  برنامه دوم -
  هكتار 61460 ،1382ان سال  در طول برنامه سوم تا پاي:)1379-83(  برنامه سوم -

  پرشـيب و كـم بـازده        ميليون هكتـار از ديمزارهـاي      12935/1 حدود   1382بطوركلي از آغاز اجراي اين پروژه تا پايان سال          
  .كاري شده است كشور تبديل به علوفه

  مناسب جهت اجراي پروژه يها ونههاي گ  مهمترين ويژگي-8

تـر خواهـد بـود كـه داراي            گياهي مناسـب   ،اكولوژيكي و زراعي مناطق اجرايي اين پروژه      هاي    شرايط و ويژگي   ،با توجه به اهداف   
  :هاي زير باشد ويژگي

  .دائمي يا چند ساله باشد •
  .مقاوم به خشكي باشد •
  .مقاوم به سرما باشد •
  .مقاوم به آفات و امراض باشد •
  .كميت و كيفيت علوفه بيشتر و باالتري داشته باشد •
  .تري داشته باشد تر و گسترده ميقاي ع سيستم ريشه •
  .قدرت توليد بذر بيشتري داشته باشد •
 تري داشته باشد    طول دوره رويش به طوالني •
  .مقاوم به چرا باشد •

صـورت كشـت خـالص يـا         هبازده و پرشيب كه ممكن است ب        ي كه براي كشت در ديمزارهاي كم      يها   گونه با توجه به اين ويژگيها،    
 : مورد استفاده قرار گيرند، عبارتندتركيبي از چند گونه

 :هاي  شناخته مي شوند، گونه)Legumes( ها  بقوالت كه با نام عمومي لگومههاي خانواد از گونه
− Lotus corniculatus 
− Medicago sativa 
− Onobrychis sativa 
− Trifolium pretense 
− T. repense 
− Vicia villosa 

 :شوند   ناميده مي Grass اهاي خانوادة گندميان كه عموم از گونه
− Agropyron cristatum 
− A. desertorum 
− A. intermedium 
− A. trichophorum 
− Bromus inermis 
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− B. tomentellus 
− Dactylis glomerata 
− Festuca arundinacea 
− F. ovina 
− Secale montanum 

 :هاي ها، گونه و از ساير خانواده
− Artemisia aucheri ( Compositae ) 
− Dorema aucheri ( Umbelliferae ) 
− Erotia ceratoides ( Chenopodiaceae ) 
− Ferula ovina ( Umbelliferae ) 
− Kochia prostrata ( Chenopodiaceae ) 
− Prangos uloptera ( Umbelliferae ) 
− Sanguisorba minor ( Rosaceae ) 

ديل ديمزارهـاي پرشـيب و   ـي در تبـ ي، از اهميت باالندرداكه ي يها هاي يونجه و اسپرس معمولي به دليل ويژگي  يكه گونه ياز آنجا 
 .گردد رخوردارند، اطالعات بيشتري در ارتباط با استفاده از اين دو گونه ارائه ميبكم بازده 

  يونجه -8-1

  گياه شناسي -8-1-1 
، زيـر شـاخه نهانـدانگان     (Spermatophyta)گلدار    گياهان  ، شاخه Rosales، راسته   (Papilionaceae)گياهي است از تيره       يونجه

(Angias permae)ها  ، رده دو لپه(Dicotyledon)  خـانواده ،Fabaceae  يـا Legominoseae  جـنس ،Medicago   كـه در دنيـا  
 هـاي يونجـه يكسـاله بـوده و مهمتـرين گونـه دائمـي يـا چندسـاله ايـن جـنس يونجـه معمـولي                             اكثر گونـه  .  گونه دارد  60بيش از   

(Medicago Sativa)باشد ي م . 
 سـانتيمتر و بـا      120 تـا    60، به حالت عمودي يا خوابيده بـه ارتفـاع           ) ساله 6 تا   5در سطح اقتصادي    (يونجه گياهي است چندساله     

اي  اي و متنـاوب، گالزيـن خوشـه    هاي فرعي زياد، برگهاي سـه برگچـه    متر و ريشه12 تا 5، ضخيم و با عمق نفوذ 1اي مستقيم  ريشه
ـ اي، پراكنده و به رنگ بنفش روشن، ارغواني، آبي و زرد و ميوه غالف حلزوني شكل حاوي چنـد                     متراكم و گلهاي خوشه    اي   قلـوه  ذرب

 . شكل و معموالً با يك تا هشت بذر به رنگ سبز زيتوني است
افـزايش   قابليـت تثبيـت ازت هـوا را داشـته و موجـب               4 و  ايجاد گره    3 با باكتري ريزوبيوم   2هاي اين گياه به دليل همزيستي       ريشه

 . شود حاصلخيزي خاك مي

                                                 
1 - Tap-Root 
2 - Symbiotic 
3 - Rhyzobium meliloti  
4 - Node (Nodule) 
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   و پر شيب پروژه تبديل ديمزارهاي كم بازدهاي مناسب براي گونه يونجه به عنوان  امتيازات-8-1-2
 و دستيابي به تمـامي اهـداف ايـن          داردهاي يك گياه مناسب براي پروژه را         اي است كه تقريباً تمامي ويژگي       گياه علوفه  •

  .تواند محقق نمايد پروژه را مي
 6000بومي ايران است و سابقه كشت آن در ايران تقريباً برابر سابقه شناخت بشر به اصول و مباني زراعت يعني حـدود                        •

  .گردد سال قبل برمي

  .چند ساله است و به همين دليل عمليات زراعي زيادي احتياج ندارد •

  .اري است داراي دامنه وسيع سازگ... ارتفاع و، خاك، بارندگي،از نظر درجه حرارت •

 و كمتـرين  شـود   مي محسوب1 يكي از معروفترين گياهان محافظ خاك      ، فراوان و عميق   ،اي وسيع   به علت سيستم ريشه    •
  .فرسايش خاك را دارد

 تن  25 تن ماده تر و      100حدود   (.كنند   در شمار گياهاني است كه بيشترين مقدار ماده خشك را توليد مي            از نظر عملكرد   •
 ) ماده خشك در سال

 آن خـاك و افـزايش حاصـلخيزي          هـوا در   يت تثبيت ازت  صاخ داراي   3 ريشه آن با باكتري ريزوبيوم     2ه دليل همزيستي  ب •
  .است

پروتئين باال است و هيچ گيـاه       مقدار   قابليت هضم و     ،از گياهان بسيار مغذي بوده و كيفيت علوفه آن از نظر مواد معدني             •
  .گزين يونجه شودـد جايـتوان ياي به ويژه از نظر توليد علوفه خشك نم هـعلوف

تواند در ايجاد و بقاء يك سيستم كشاورزي پايدار نقش            به علت عدم نياز به ازت، در توالي اكوسيستم پيشگام است و مي             •
 . اساسي ايفا نمايد

 .يوارهاي نسبتاً باال براي شرايط متنوع اكولوژيكتاي، ارقام و كول برخورداري از تنوع گونه •

  . ساختمان و حاصلخيزي خاك است،اي و قابليت تثبيت ازت داراي قابليت بهبود عمق ريشهبه علت سيستم  •

  .دارددر مقايسه با علفهاي هرز قدرت رقابت بااليي  •

 ،ا كشت گندم و جو از بهـره اقتصـادي         ب اراضي ديم متروكه و رها شده در مقايسه          ،كشت يونجه در ديمزارهاي كم بازده      •
  . بيشتري برخوردار استصاديآمد اقتارزش افزوده و در

  .گيرد هاي آن مورد استفاده دام قرار مي فاقد مواد زائد بوده و هم برگ و هم ساقه •

 هـاي  خانـه  هـاي مربوطـه بـه ويـژه در وزارت        در تمامي طـرح    ،تقريباً از ابتداي طرح موضوع تبديل ديمزارهاي كم بازده         •
 نظارت و ارزيـابي     ، اجرا ،ريزي   برنامه ، طراحي ،مبناي اصلي مطالعه   يونجه و اسپرس     ، تا امروز  زندگي سا جهاد كشاورزي و 

  .شود اين پروژه محسوب شده و مي

يزداري و زراعـت بـا تكيـه بـه محوريـت            خ آب ، بخش مرتع  3هم اكنون اجراي پروژه تبديل ديمزارهاي كم بازده توسط           •
 .گرددمي  نظارت و ارزيابي ، اجرا،ريزي كشت يونجه برنامه

                                                 
1 - Cover crop 
2 - Symbiotic 
3 - Rhyzobium meliloti  
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 قه و سطح پراكنش كشت يونجه ساب  -8-1-3
گردد كه توانسته است بطور نسبتاً سريع تقريباً در همه نقاط جهان              اي دنيا محسوب مي      زراعي علوفه  انترين گياه   يونجه از قديمي  

 از ميالد    قبل 490اه ايران باستان است كه اولين بار در سال          ـ موطن اصلي اين گي    .دـحاره گسترش ياب    دله و شبه  ـاطق معت ـبه ويژه من  
 از ميالد مسيح زراعت يونجه      لـ قب رنـك ق ـدود ي ـه چين و در ح    ـ قبل از ميالد مسيح ب     126 در سال    ،مسيح توسط ايرانيان به يونان    

 ،ده اسـت كردا ـاي پي ادهـالع رش فوقـ گسته وـ راه يافتيلماشر قرن نوزدهم به آمريكاي ـدر اواخ و Lake lucernنام  هب در سويس و
د ـا توليـ   ب كتارـسطح زيركشت يونجه در اياالت متحده آمريكا به ده ميليون ه          ) تنها در طول مدت نيم قرن      (1945در سال   كه  ـبطوري

اي ايـن      درصد كـل محصـول علوفـه       48 درصد اراضي زيركشت علوفه و       32 اين اراقام برابر     .ول در سال رسيد   ـ ميليون تن محص   50
  .كشور در آن سال بوده است

   در ايران يونجه مختلف ارقامها و عملكرد واريته بررسي -8-1-4
 :ارقام و كولتيوارهاي يونجه در كشور عبارتند از برخي از هاي انجام شده برروي  نتايج حاصل از تحقيقات و بررسيخالصه
 و محلـي  خـويي   محلي،داري از ارقام رنجر طور معني هعملكرد ارقام قره يونجه و همداني در شرايط آب و هوايي تبريز ب             •

  .)1368 ،زاده خويي زاده و رحيم ولي(تبريزي بيشتر است

 19 تن علوفـه تـر و   40 و رقم پيك با  در هكتار تن علوفه خشك13 تن علوفه تر و    45ا سر با ميانگين عملكرد      رقم آلف  •
 عمكـرد بـاالتري      تبريز و دزفول   ،تن علوفه خشك در هكتار به ترتيب در مقايسه با ارقام يونجه وارداتي در شرايط كرج               

  .)1368زاده خويي  زاده و رحيم ولي(اند  داشته

 شـيب   ، ميليمتر 556 متوسط بارندگي    ،متر 2170يا شرايط ارتفاع    ) هرنج( در شمال طالقان     1ديمتوسط عملكرد واريته ك    •
ـ          ،ليموني با درصد بااليي از رس        رسي ، خاك سنگين  ، درصد و جهت جنوبي    5 تا   4 وده اسـت    دو تن در هكتـار در سـال ب
  .)1363مقدم (

 وارداتي برتـري داشـته و    و رقم بومي5 بر ،يوار سلماس و قره يونجه از توليد علوفه و درصد برگ    تلو ك ،در شرايط اروميه   •
  .)1369اكبرزاده ( در هكتار بوده است  علوفة خشك كيلوگرم1636 و در قره يونجه 1970متوسط توليد در رقم سلماس 

بـا    يونجه همـداني   متر از سطح دريا،    2200 ميليمتر و ارتفاع     450 كردستان با بارندگي متوسط      در شرايط ايستگاه خركه    •
لتيوارهــاي و نســبت بــه كو ســازگاري  از نظــر عملكــرد كيلــوگرم در هكتــار علوفــه خشــك در ســال،8/1496توليــد 

  .)1371،  قصرياني(است  داده  تركي و كدي برتري نشان،2122 ،رچنسكاياميس

اي تـوأم بـا        متر و خـاك قهـوه      1960 ميليمتر و ارتفاع     330يستگاه تحقيقات همند آبسرد با متوسط بارندگي        در شرايط ا   •
 بـه   20224و همـداني     صـوفيان    مي بنـا  هـاي يوارتلو از نظر عملكرد علوفه خشك ك      ،مقدار زيادي آهك در طبقات زيرين     

در مقايسه با ساير ارقام از نظر ميزان توليـد        ) الهس  متوسط پنج  (كتارر ه  كيلوگرم د  7/1713 و   3/1695 ،5/1824ترتيب با   
  .)1373 ،پور فرد و ملك پيماني(مناسبتر استاستپي سرد كشور  تر و براي كاشت در مناطق نيمه علوفه خشك موفق

                                                 
1 - Medicago Sativa Var٠Cody  
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 ،فـرد  پيماني( در مقايسه با ساير ارقام مقاومتر به خشكي است 2122در شرايط ايستگاه همند آبسرد رقم بومي كريساري          •
  .)1360پور  پور و فائزي ملك

  نيازهاي اكولوژيكي يونجه  -8-1-5

  اقليم  -8-1-5-1

تواند در شرايط سـخت آب و هـوايي علوفـه بـا كيفيـت بـااليي توليدكنـد         يونجه بومي ايران بوده و از جمله گياهاني است كه مي       
 يونجـه بـه   (Cafa - 2001)كوهستاني سرد توليد محصول كند  هاي گرم تا دره تواند در بيابانهاي اين گياه مي) 1374 ،آبادي ميرحسين(

از تواند در مناطق خشك و كم آب متفاوت نموده و             مي) 1380 ،حسيني (متر 12هاي عميق و با عمق نفوذ تا          علت برخورداري از ريشه   
  .)1369 ،كريمي(كند  االرض به خوبي استفاده آب تحت

و با زمستانهاي بسيار سـرد در بقيـه نـواحي در صـورت              ) 5/6 زير   pHبا  ( بسيار اسيدي    ،بطوركلي يونجه به غير از مناطق باتالقي      
  . قادر به استقرار و توليد محصول است،فراهم شدن حداقل شرايط

  بارندگي -الف
 منبـع   ميزان نياز آبي گياهان تابع بافت و ميزان شوري خاك، درجه حرارت و تبخير محيط، ميزان نفوذ و گسترش ريشه در خاك،                     

كننده نوع پوشش و ميزان توليد به ويژه در يك عرصه زراعي ديم و                بارندگي مهمترين عامل تعيين   . آب و شرايط بيولوژيكي گياه است     
خشك ميزان بارندگي ساالنه و پراكنش آن از سالي به سال ديگـر در نوسـان بـوده و در نتيجـه          در مناطق خشك و نيمه    . مرتعي است 

 هـا    بـودن ريشـه   سـطحي  تواند در گياهان يك ساله بـه دليـل          لوفه توليدي وضع ثابتي نداشته و اين تغييرات مي        ميزان رشد و مقدار ع    
 :  كهدهد هاي مختلف نشان مي بررسي.  باشدهبه مراتب بيشتر از گياهان چند سال

  . ليتر آب831 هربه ازاي  برابر است با توليد يك كيلوگرم علوفـه خشكدر يونجهتوليد  بازده •

 كنــد   محصــول نســبتاً خــوبي توليــد مــي، ميليمتــر در ســال باشــد300يونجــه در منــاطقي كــه بارنــدگي آن بــيش از  •
 ).1380حسيني، (

 . (Rumbaugh. MD - 1982)رسد   ميليمتر بارندگي رشد كرده و به بذردهي مي280يونجه در نواحي با  •

آميـز يونجـه را توقـع     طقي است كه استقرار موفقيت من، ميليمتر و خاك مساعد است280 حداقلدر شرايطي كه بارندگي  •
 ). 1985ويليام و همكاران  (داشته باشيم

ايـن   كـه حـداقل نيمـي از         و الزم اسـت   .  نياز است   مورد  براي استقرار يونجه    در سال   ميليمتر 380 تا   280بارش  حداقل   •
 . (Jefferson, P.G, Irvine, R.B - 1992) شداب به صورت برف بارندگي

وجود دارد كه اين همبستگي از نظر فصل بارش         ) r = 78/0(يي باال انه همبستگي يزان توليد و ميزان بارندگي سال     بين مي  •
 برخـوردار بـوده اسـت    )r = 87/0 ( بـاالترين همبسـتگي  از در فصل بهار و از نظر ماه در ماههاي اسـفند و ارديبهشـت           

 ). 1380حسيني، (
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  درجه حرارت  -ب
 و زيـر صـفر تحمـل        پايين را بيشتر از درجه حرارت        باال ام اصوالً يونجه د   .مل مؤثر در كشت يونجه است     درجه حرارت يكي از عوا    

درجه + 60 تا    -60 بطوريكه قادر است دماي      مجموع دامنه تحمل يونجه به تغييرات درجه حرارت محيط بسيار وسيع بوده            در .دكن مي
هـاي    يونجـه در دامنـه  ، در بررسـي ديگـر   .)1369كريمي  (صدمه ديدن تحمل كند      ندوب  ا در نواحي با بارش كم تا فراوان       سانتيگراد ر 

 بـا  ي منـاطق ،ولي در مجموع، (Dan Undrsander, 1995) درجه سانتيگراد در نواحي مختلف دوام داشته است + 49  تا -60دمايي 
  .دشون براي كشت يونجه محسوب مي مناطق ترين درجه سانتيگراد از نظر درجه حرارت مناسب20 تا 10متوسط درجه حرارت ساالنه 

قطع  و هاي آن از خاك  شدن ريشهرجا سبب تورم و در نتيجه خ،ويژه در خاكهاي سنگين و مرطوب     به  خاك، هاي متناوب  يخبندان
تيجه ده و درن   گياه ش  هاي   سبب پوشاندن ريشه    در سطح زمين   اي از يخ    برف يا ورقه  وجود   .دشو   و نهايتاً مرگ گياه مي      آنها و هواديدگي 

 .)1355 ،نعمتي(نمايد  اي محافظ عمل مي  جلوگيري به عمل آورده و به صورت اليهها يشهروي ر جريان هواي سرد برات زيانباراز اثر

   ناهمواري-8-1-5-2

  ارتفاع  -الف
 كشـت ايـن گيـاه در    .)1382 ،طـوافي (آميز بوده و از اين جهت محدوديتي وجود نـدارد        كشت يونجه در ارتفاعات مختلف موفقيت     

 آميز بـوده اسـت     آبعلي موفقيت در متري 2465  ارتفاعتا  متري ابرقو1000 در ارتفاع    كشت آن  ارتفاعات مختلف مقدور است بطوريكه    
 .)1369كريمي (

)  ارتفاع معينتا( افزايش بارندگي ،كاهش درجه سانتيگراد درجه حرارت 1 تا   4/0 بين   ، ارتفاع افزايش  متر 100هرء   به ازا  طور كلي، ب
 .دشو و طول فصل رويش گياهي محدود و كوتاه مي
 .دن باشداشتهسرما ي در مقابل ترت بيشمقاوم  بايستي ارقامي انتخاب شوند كهبنابراين، در انتخاب ارقام يونجه براي كشت،

  شيب  -ب
 بين شيب و توليد يونجه ديم در .)1376 ،نبيي(يابد   عملكرد يونجه ديم در واحد سطح افزايش مي،تر باشد هرچه شيب زمين ماليم

 داري وجـود دارد و بـا افـزايش شـيب و كـاهش عمـق خـاك ميـزان توليـد كـاهش داشـته اسـت                           همبستگي معني  ، درصد 95سطح  
 .)1382 ،طوافي(

ـ              ، را محـدود   ي امكان كار با ادوات و وسـايل ماشـين         ،شيب بيش از حد      كاري را ذر خطـر فرسـايش خـاك را افـزايش و روشـهاي ب
 .سازد محدود مي

  .هاي جنوبي بذركاري شوند  دامنهسبي و شرقي و سپغرهاي   بعد دامنه،در بذركاري شيبهاي شمالي در اولويتند

  خاك  -8-1-5-3

ـ       اند ولي به دال     زمينهاي ديم رها شده و متروك كه شخم خورده           مقـرون بـه صـرفه      ومصـلحت     هيل متعدد كشت غالت در آنها ن
هـاي    ويژگـي  .)1362 ،منيعي(عين فراهم آورد    ر درآمدي بيش از غالت ديم براي زا       ،قرار گرفتن زيركشت يونجه ديم    تواند با      مي ،است

  : ازنداساسي خاك كه در توليد مؤثر است عبارت
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  بافت خاك -الف
كنـد    ول مـي   متفاوت از نوع شنهاي ساحلي تا رسي سنگين تحت شرايط ديم و آبي توليـد محصـ                  هاي ي با بافت  ييونجه در خاكها  

(Cafa,2001).      تا تواند شوري خاك را     كند و مي     شني كه مقداري آهك داشته باشد خوب رشد مي         - اين گياه در خاكهاي عميق رسي  
 عميق و با زهكش خوب ،يـاي لومــا سازگاري دارد ولي خاكهـ يونجه به دامنه وسيعي از خاكه.)1362 ،منيعي(د  ماياي تحمل ن    اندازه

بـاران و خاكهـاي    كـم بـراي نـواحي   ) رسي( خاكهاي سنگين ، در ديمكاري، در مجموع.(D. H. Smith, 2002)د ــده را ترجيح مي
 .تر هستند  باران مناسبپرسبك براي نواحي 

هايي تشكيل مي شـود كـه موجـب اخـتالل در               خاك از چسبيدن ذرات رس اليه      ،در خاكهاي رسي سنگين پس از تبخير رطوبت       
ك و مرطوب اوايل پاييز يا بهار، كشت مخلوط يونجـه           نبذركاري در هواي خ   . دشو  ها از خاك مي      خروج جوانه  نع ما مراحل اوليه رشد و   

شـكني    سله مناسبها از خاك و نيز استفاده از روشهاي مكانيكي از جمله راههاي  زمان خروج جوانه    در ، آبياري )به ويژه جو  (با گراسها   
 . دشو محسوب مي

  عمق خاك  -ب
 درصد با رعايت 25 تا 13 متر و شيب 1800 سانتيمتر و ارتفاع باالتر از 30اضي ديم رها شده با عمق خاك بيشتر از اختصاص ار

 مناسب و مستمر در طول آمد اقتصادي تضمين كننده دربر اينكه  عالوه، به كشت يونجه،سازي بستر اصول و استانداردهاي آماده
 و حفظ پايداري مرتع را نيز  پرهيز از شخم و تبديل اراضي مرتعي خواهد بود،نه اراضي سال برداشت مفيد علوفه از اينگو5حداقل 

  .)1376 ،نبيي(خواهد داشت  دنبال به
  اسيديته خاك  -ج

سـرد و مرطـوب و در فصـول بهـار و پـاييز              مناطق  مقاومت رويش نباتات در مقابل شوري خاك در مناطق گرم و خشك كمتر از               
 و يونجـه از جملـه       .هاي سـطحي و افشـان اسـت         ا ريشه بهاي مستقيم و عميق بيشتر از گياهان          ا ريشه بگياهان   در   ، از زمستان  بيشتر

 مخصوصاً در مرحله جوانـه زدن       ، است ولي حساسيت آن به شوري خاك       اديزگياهاني است كه تحمل آن در مقابل شوري خاك نسبتاً           
  .(Christiansen, 1944)شود  مل جوانه زدن مي مهم است چرا كه شوري خاك سبب تأخير در ع،و آغاز رشد

ـ م  PH .بيشتر خاكهاي ايران آهكي و براي زراعت يونجه مناسب هستند    يـا خنثـي   7ه را بايـد حـدود   وب بـراي كشـت يونجـ   طل
يـاه   كشت ايـن گ    .)1349 ،صمدي( بيشتر باشد    5/8 تا   7 خاك يونجه نبايد از      PHو بايد توجه داشت كه      ) 1369 ،كريمي(گرفت  درنظر

 .(Bruce Anderson -1988) است يت آميز بوده موفق5/7 تا 2/6 بين PHلومي با   لومي و رسي،در خاكهاي عميق با زهكشي خوب
  .(D. H. Smith, 2002)نمايد   معرفي مي8 تا 5/6 مناسب براي رشد مطلوب يونجه را PHها  آخرين بررسي

  زهكش خاك-د
وا بـه داخـل آن وجـود نداشـته و يـا             هـ وناگون داراي رطوبت زياد بوده و امكان نفوذ         كشت يونجه در مناطقي كه خاك به علل گ        

 شرايط باتالقي زمـين  ن، زنده ماند براي روز21 تا  14 رشد و     براي  روز 14 تا   7تواند حداكثر      يونجه مي  .شود   توصيه نمي   باشد، باتالقي
  .)1365 ،نعمتي(را تحمل نمايد 
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  عمليات زراعي يونجه -8-1-6

  كاشت -8-1-6-1

  انتخاب زمين -8-1-6-1-1

  :زمين مناسب كشت يونجه ديم شامل اراضي
بـازده و اراضـي        مراتع تخريـب شـده كـم       ، مزارع متروك  ، ديمزارهاي رها شده   ، ديمزارهاي پرشيب  ،بازده  ديمزارهاي كم  •

  .هزينه كش مناسب و كمهباتالقي با امكان ايجاد ز

  .دهند ه در زمستان برفگير و در تابستان رطوبت خود را از دست ميبا خاك رسي شني عميق و كمي آهك ك •

  . ميليمتر و با تمركز نزوالت در بهار و به ويژه ماههاي اسفند و ارديبهشت280مناطق با متوسط بارندگي ساالنه حداقل  •

  و با زهكش خوب 5/8 تا 2/6 بين  PH با ، سانتيمتر30 با عمق حداقل ،با خاك با بافت رسي شني با مقدار آهك •

  . جنوبيسپس شرقي و ، غربي، ترتيب شماليهتر و ارحجيت جهات شيب ب با شيب ماليم •

  . داشت و برداشت،برداران در تمام مراحل عمليات كاشت ضور و مشاركت آگاهانه و همه جانبه بهرهحبا امكان  •

شده كه بـه صـورت رديفـي كاشـته      ي كشت مياند و يا در آن محصوالت مناطقي كه قبالً در تابستان به حالت آيش بوده   •
  .)به علت ذخيره رطوبت كافي در خاك و كاهش مؤثر علفهاي هرز(اند  شده

  انتخاب بذر -8-1-6-1-2

 از جملـه    ، با درجه خلوص و قوه ناميه مناسب و عاري از بذر علفهـاي هـرز               ، سازگار با شرايط اكولوژيك منطقه     ،انتخاب بذر خوب  
  : به نكات زير توجه گردددد كه در اين خصوص بايشو آميز يونجه محسوب مي موفقيتعوامل مؤثر در كشت 

  .اند  توصيه شدهيي كه توسط مراكز تحقيقاتياه بذر،بعدله  ارجحيت دارند و در مرحروبذ ررسايببذور بومي محل  •

  . داراي رنگ زرد روشن يا زيتوني مايل به سبز است،بذر سالم و خوب •

  . درصد90و با درجه خلوص بيش از  ... سس و،ز بذور علفهاي هرزبذر بوجاري شده ا •

  .) درصد20 تا 10حداكثر  (1  درصد و حداقل بذور با پوسته سخت80بذر با قوه ناميه باالتر از  •

  : الزم است بذر انتخابي،پس از انتخاب بذر مناسب
كشـهاي شـيميايي     با قـارچ  قبل از كاشت بذورست، بهتر اهاي يونجه به بيماري پژمردگي   جهت پيشگيري از ابتال جوانه     •

  .آلوده شوند

  .2 بذور را قبل از كاشت به باكتري آغشته نماييم،در صورت كشت در اراضي كه فاقد سابقه كشت بقوالت هستند •

  خراش ،ار ماه نگهداري در انب12 تا 6 بذر را با ، بذور با پوست سخت و الزام به استفاده از آن درصددر صورت باال بودن •

 

                                                 
1- Hard Seed 
2 - Inoculation 
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 درجـه  88عت حـرارت   سـا  يـك ،تهي نيـروي الكتريسـ  استفاده ازو يا تيمارهايي همچون  1دادن پوسته خارجي با چاپر غالت     
 .داكثر نمودـ ح را حداقل و درصد جوانه زدن راتخصد بذور س در…سانتيگراد و

 سازي بستر كاشت   آماده-8-1-6-1-3

زمان مناسب، به روش صحيح و با وسايل مناسب انجام و سبب بـه حـداقل رسـاندن                  آماده كردن زمين براي بذركاري بايستي در        
در خاك و نيز امكان ايجاد حداكثر تماس بـذر           سازي رطوبت   داكثر نفوذ و ذخيره   ــاي هرز با يونجه، ايجاد امكان ح      ـقدرت رقابت علفه  

  .با خاك گردد
 وجود بـا  ، عمق، پايداري يا حساسيت به فرسايش،بافت(ايط خاك  شر،نحوه آماده كردن بستر كاشت بسته به شرايط آب و هوايي         

هـا متفـاوت و ممكـن اسـت بـه روش               وضع پستي و بلندي و شيب زمـين و هزينـه           ، نوع و مقدار پوشش    ،)عدم وجود سنگ در خاك    
 ايجـاد بسـتر كاشـت در        .يردو يا با دست انجام گ     )  و ساير ادوات مخصوص     دار  دندانه ي ديسكها ،با استفاده از انواع گاوآهن    (مكانيكي  

 ،اراضي شيبدار با ايجاد شيار در امتداد خطوط تراز و در اراضي مسطح و كم شيب بعد از شخم پاييزه شامل ديسـك عمـود بـر شـيب                            
  . غلطك و كشت خواهد بود،هرس

خردكـردن    ،)در مناطقي كه محدوديت عمق خـاك وجـود نداشـته باشـد        ( شخم عميق    ،سازي بستر كاشت شامل     مجموع آماده در  
 ،)آوري خاشاك و بقاياي علفهاي هرز حاصل از عمـل شـخم             جهت جمع ( هرس   ، ديسك ، كردن تقريبي سطح خاك    وارمهو   ها  كلوخه

 در اراضي كه خطر تبخير رطوبت و فرسايش خاك وجود دارد بهتر .باشد مي) جهت فشرده شدن و تماس بذر با خاك مرطوب   (غلطك  
ها را خـرد   لت آيش گذاشت كه در اين حالت بعد از شخم به منظور مقابله با خطر فرسايش نبايد كلوخه       است زمين را در تابستان به حا      

  .كرد و بقاياي گياهان كشت شده قبل را از خاك خارج

  سيستمهاي كاشت-8-1-6-1-4

  )تك گونه( 2 كشت اصلي-الف
  .ك زمينو به صورت يك زراعت اصلي يا تنها در ي) بهار(كشت يونجه در فصل معين 

  3 كشت مخلوط-ب
 كشت مخلوط . بايد به كشت مخلوط متوسل شد،دهد بخشي نمي اي نتيجه رضايت  يك نبات علوفهلصاخكه كشت اصلي يا  وقتي

اي كه از نظر رشد و   در كشت مخلوط چند گياه علوفه      .رود  ها بكار مي    است ولي بيشتر براي چراگاه     فادهتاسبراي همه محصوالت قابل     
  .شوند  و ريشه داراي تناسب نزديكتر هستند به صورت مخلوط كشت مينمو برگ

  :شود چرا كه اين كشت داراي مزاياي زير است هاي گراس و بقوالت توصيه مي در مرتعداري كشت مخلوط گونه
 ... شـوري و   ، خشـكي  ، آفات و امـراض    ، ثبات بيشتر و احتمال انهدام كامل پوشش گياهي در اثر سرما           ،هرچه تنوع بيشتر   •

  .حداقل خواهد بود

  .گردد  مواد غذايي اعماق مختلف خاك ميسر مي، امكان استفاده بهتر از رطوبت ها، ريشه متفاوتبه علت عمق •

                                                 
1 - Scarification 
2 - Monoculture 
3 - Polyculture  
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 و با انرژي و پروتئين       باال با كيفيت ( مناسب    و  دام به علوفه تازه    ي دسترس  امكان ،گياهان فاوتعلت زمان رشد و نمو مت      هب •
  .گردد  ميي فراهمتر يندت طوالدر م) الزم

 يونجه را در مقابـل سـرما و گرمـا محافظـت كـرده و مـانع       اين گياهانشود تا    سبب مي  گراسهاكشت مخلوط يونجه با      •
 افـزايش   ،شـكني    سـله  ،هاي يونجـه از خـاك        تسهيل در سر درآوردن جوانه     ،سرمازدگي و اثر شدتهاي زياد نور بر يونجه       

 ، امكان سيلو كردن علوفه يونجه     ندهم نمو افر  در اثر مصرف يونجه تر،     1ايجاد نفخ  كاهش   ،قدرت رقابت با علفهاي هرز    
  ... توسـط يونجـه و   گراسـها  بـراي رشـد    مـورد نيـاز  تـأمين ازت   ،كاهش رقابت در جذب كاتيونهاي يك و دو ظرفيتـي    

  .خواهد بود

  زمان كاشت -8-1-6-1-5

 بهتـرين زمـان كشـت       .هاي انتخابي است    اي اكولوژيكي و زراعي گونه     وضعيت عرصه و نيازه    ،زمان كاشت تابع شرايط آب و هوا      
  .يونجه اوايل بهار و يا اوايل پاييز است

  كشت بهاره -الف
 مزايـاي  . يخبندان و پايان سرما در اوايل بهار صـورت گيـرد    ر عمليات كاشت بايستي بالفاصله پس از رفع خط        سيردر مناطق سرد  

  :كشت بهاره عبارتست از
  .نمايد اه از رطوبت خاك حاصل از ذوب برفها به خوبي استفاده ميريشه گي •

  .كند بارندگي بهاره عمل جوانه زدن و رشد يونجه را تسريع مي •

 .گيرد حد كافي قوي شده و نيز كمتر در معرض خطر هجوم علفهاي هرز قرار مي هها گياه ب قبل از شيوع آفات و بيماري •

   كشت پاييزه -ب
ايد هرچه زودتر و قبل از فرا رسيدن سرما اقدام به بذركاري نمود تا يونجه بتواند تا حدودي رشد نمـوده و وضـع                        در كشت پاييزه ب   

ر ضـ  بلكه خطر حمله حشرات و آفات م،دآم محصول زودتر بدست خواهد نيچه تنها يك ن ، در صورت كشت پاييزه  .خود را تثبيت كند   
  .فتهد يااخوه دوره رشد علفهاي هرز يكساله نيز پايان به علت فرا رسيدن سرما كاهش يافته و به عالو

در مجموع تاريخ كشت را در مناطق گرم در بهار زودتر و در پاييز ديرتر و در مناطق سرد تاريخ كشت را در بهار ديرتر و در پـاييز                             
 .)1376 ،كريمي(نماييم  زودتر انتخاب مي

هاي جوان يونجه بتواننـد سـرماي زمسـتان را تحمـل              دهد كه پايه    را نمي در مناطقي كه سرماي زودرس پاييزه امكان رشد كافي          
، بـراي  دهـا نمـي دهـ     كشت را تا پايان بارندگيها و رطوبت باالي خاك اجازة آماده كردن زمين و رندگينمايند، و در بهار نيز تداوم با    

در كشت خفتون كاشـت     . است  شده  معروف »ت خفتون كش«شود كه به      هاي بهاره، از نوعي كشت استفاده مي        اكثر استفاده از باران   دح
گيرد، به نحوي كه به دليل پايين آمدن سريع دما جوانه زدن آنها در پاييز                  قبل از شروع سرما انجام مي       فاصلة اندكي  و با بذور در پاييز    

هـاي    حـداكثر اسـتفاده از بارنـدگي   با اين ترتيـب، . امكان پذير نباشد، ولي در فصل بهار، به محض افزايش دما، رويش آنها آغاز گردد         
   . از بذر به عمل خواهد آمدروييدههاي تازه  بهاره براي جوانه زدن بذور و استقرار پايه

 
                                                 

1 - Bloat  
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  مقدار بذر -8-1-6-1-6

 درصـد بـذور بـا پوسـت       ،) گرم اسـت   5/1-3وزن هزاردانه يونجه    ( وزن هزار دانه     ، درجه خلوص  ،مقدار بذر مصرفي تابع قوه ناميه     
 بطوريكه هرچه قوه ناميه و درجه خلـوص بـذر           . دارد  وسيلة كاشت   بستر بذر و    نحوة آماده سازي   ، روش كاشت  ،ستم كاشت  سي ،سخت
 درصد بـذر بـا پوسـت سـخت حـداقل و سيسـتم كاشـت        ، روش بذرپاشي با بذرپاش   ، وسيله كاشت ماشين   ،تر   بستر بذر مناسب   ،بيشتر

  نتايج برخي از بررسيها در زمينه ميـزان بـذر مصـرفي يونجـه در هكتـار                   .دوبد  واه خ  كمتر  در هكتار   ميزان بذر مصرفي   ،مخلوط باشد 
  :عبارتست از
  بـراي ديمزارهـا مناسـب اسـت           كيلـوگرم بـذر يونجـه      5/13 تـا    9بسته به شـرايط محيطـي و مـديريتي كاشـت بـين               •

(D. H. Smith – 2002). 

  .)1382طوافي (وجود دارد داري   ضريب همبستگي معني،بين مقدار بذر مصرفي و ميزان توليد •

 ).1355 ،نعمتي (استدر مناطق خشك مقدار بذر مصرفي كمتر از مناطق مرطوب  •

  .)1360 و ايشال، 1369 ،كوچكي( كيلوگرم در هكتار است 30 تا25 مقدار بذر يونجه  و رديفي،در كشت خالص •

  عمق كاشت -8-1-6-1-7

 بطوريكـه هرچـه شـرايط    ، نوع گياه و شرايط اقليمي است  ، قوه ناميه بذر   ، بذر  اندازه ،كاشت بذر تابع ميزان دوام رطوبت خاك        عمق
 عمق كاشت بـذر در مـورد يونجـه در           . عمق بذركاري بيشتر خواهد بود     ، اندازه بذر بزرگتر باشد     و  رطوبت خاك كمتر   ،تر  اقليمي خشك 

  : عبارتست ازآمده است، بعمل  زمينه اين درئي كه نتايج برخي از بررسيها سانتيمتر است و2 تا 1حدود 
ــت    • ــز باف ــاي ري ــق  در خاكه ــه عم ــ6/0ب ــق    2/1ا  ت ــه عم ــني ب ــاي ش ــانتيمتر و در خاكه ــت  2 س ــانتيمتر اس   س

(Bruce Anderson, 1983).  

كاشـت يونجـه اسـت        سـانتيمتر عمـق مناسـب      5/3 تا   2/1ك   و در خاكهاي سب    2/1 تا   6/0در خاكهاي با بافت سنگين       •
(D.H.Smith, 2002).  

  .Manitoba Agriculture and Food,2001) ( سانتيمتر قرارگيرد2جه نبايد در عمق بيشتر از بذر يون •

  .)1349 ،صمدي( سانتيمتر است 2حداكثر عمق كاشت در خاكهاي سنگين يك و در خاكهاي سبك  •

  نياز كودي -8-1-6-1-8
 در مجمـوع در  .مـين و واريتـه موردكشـت اسـت     سابقه كشت و زرع قبلي ز،مقدار انواع كود مصرفي تابع نوع و حاصلخيزي خاك 

تر باشـد      ميزان نزوالت آسماني بيشتر و بافت خاك سبك        ، هرچه رطوبت ذخيره شده در خاك در زمان كاشت بيشتر          ،شرايط ديمكاري 
  .مقدار كود مصرفي بيشتر خواهد بود

)(گرم فسـفر     كيلو 5-10 ، كيلوگرم ازت  20نياز كودي يونجه به ازاي هر تن يونجه خشك توليدي            52OP، 5     كيلـوگرم كربنـات 
  بــاكتري بــاهــا ر بقــوالت بـه علــت همزيســتي ريشـه  ـد سايـــه هماننـ ـ يونجــ.وگرم پتاســيم از زمـين اســت ـ كيلــ5 -10كلسـيم و  

Rhyzobium meliloti ،ـ   مـورد نيـاز   ازت، قادر است از طريق تثبيت ازت هوا از طريق اين باكتري همزيست  .أمين نمايـد  خـود را ت
 و  بـوده هايي كه فاقد سـابقه كشـت بقـوالت            در زمين  . مصرف زياد ازت براي كشت يونجه اتالف انرژي و هزينه خواهد بود            اين،بنابر

 هفته پس از كاشـت و تـا         4 تا   3( و در خاكهاي فقير به منظور صرفاً تأمين نياز اوليه گياه به ازت               ،) 7باالي pHداراي  (د  ناسيدي نباش 
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هـاي    د و پـس از تشـكيل غـده        شـو   كيلـوگرم ازت خـالص در هكتـار توصـيه مـي            15مصرف مقدار   ) ها ها و فعاليت باكتري     غدهايجاد  
  .كننده ازت احتياجي به كود ازته ندارد ذخيره

 نقش بسيار زيـادي در رشـد و تكثيـر سـلول و     RNA  و DNA حضور در ساختمان  كه به علتفسفر از جمله عناصري است
 كيلـوگرم فسـفات آمونيـوم در    350 الي 250 ليكن مصرف ،اه دارد كه بسته به حاصلخيزي خاك ميزان آن متفاوت است     رشد ونمو گي  

در صورت استفاده از كودهايي كه عناصر ازت و فسفر را جدا از هم               .تواند ازت و فسفر مورد نياز يونجه را با هم تأمين نمايد             هكتار مي 
 كيلوگرم در هكتار و صرفاً در مراحل اوليه رشد مصـرف            50ودهاي ازته را به مقدار حداكثر       شت و ك  كودهاي فسفره را قبل از كا     دارند،  

) سـرد  (ي رسـ  هـاي و در خاك  ) كود سرد (از كود اسبي و گوسفندي      ) گرم( در خاكهاي شني     ، كود حيواني  ز در صورت استفاده ا    .كنند  مي
  .نماييم استفاده مي) گرم(كودگاوي 
 انتقال قندها از برگ بـه سـاير انـدامها و            ،)ها  نقش تنظيم روزنه  (ي است كه در مقاومت گياه به خشكي          از جمله عناصر   يمپتاس

 وجـود دارد و     يم درصـد پتاسـ    30 بطوريكه در خاكستر يونجـه حـدود         رد،ز پروتئين و چربي نقش اساسي دا      نت س ، به نشاسته   آنها تبديل
  .ميزان آن در برگها بيشتر است

  روش كاشت -8-1-6-1-9

  از كلوخ و قطعات بزرگ خاك باشد، ثانيـاً يو عار زمين به خوبي آماده شده  نكته اساسي در بذركاري يونجه اين است كه اوالً  سه
 كشت يونجه بيشتر به صورت      .كافي با خاك پوشيده شود     اً بذر به اندازه   لث ثا ، يكنواخت در سطح مزرعه پخش شود       بطور بذر به خوبي و   
 كـاهش علـف     ،چنانچه هدف بذرگيري باشد كشت خطي يا رديفي به علت امكان ذخيره رطوبت بيشتر             . گيرد نجام مي اكرتي يا خطي    

و سـانتي متـر      60  را  در اين صورت فاصله خطوط كاشت      .تر است    مناسب ، آسان  داشت و برداشت   ،آالت كاشت    استفاده از ماشين   ،هرز
  .)1367 ،كريمي(ند گير  سانتيمتر در نظر مي4 تا 3را ها روي خطوط  فاصله بوته

 ،ها كمتر و بـذر مصـرفي بيشـتر خواهـد بـود               فاصله بوته  ،در صورت كشت يونجه با هدف توليد علوفه فاصله خطوط كاشت كمتر           
  .يابد  سانتيمتر كاهش مي25 تا 20شكني فاصله بين خطوط حتي به  بطوريكه در صورت نياز به سله

باشـد كـه       سـانتيمتر مـي    30 سانتيمتر و با هدف توليد علوفه        60يري حداقل   دف بذرگ هدر مجموع فاصله خطوط كاشت يونجه با        
 . فاصله خطوط بيشتر خواهد بود باشد،هرچه ميزان بارندگي كمتر

 آالت كاشت ماشين -8-1-6-1-10

 . غلطك، بذرپاش،هرس  ،دندانه  ، ديسك، گاوآهن، تراكتور:آالت كاشت شامل  ماشين

 داشت  -8-1-7 

 علفهاي هرز  كنترل -8-1-7-1

  :اثرات علفهاي هرز بر يونجه به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم است
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اثرات مستقيم علفهاي هرز به يونجه ممانعت از رسيدن نور خورشيد بـه يونجـه و در نتيجـه اخـتالل در عمـل               -الف  
 ،ه موجـب پژمردگـي     كـ   اسـت  خشـك و شـرايط ديـم        ويژه در مناطق خشك و نيمه      فتوسنتز و با جذب و استفاده از آب به        

  .دشو  يونجه ميي و زايشياهش شديد رشد رويششدن و ك خشك

 اثرات غيرمستقيم علفهاي هرز بر يونجه شامل تحميـل هزينـه و وقـت زيـاد جهـت كنتـرل                     :اثرات غيرمستقيم  -ب  
 از آثـار    ... كاهش كيفيت علوفه و در نتيجـه افـت كيفيـت توليـدات دامـي و                ، كمك به انتشار امراض و آفات      ،علفهاي هرز 

  .گردد رز محسوب ميهغيرمستقيم علفهاي 

 .زيادتر اسـت   احتمال هجوم علفهاي هرز      ،تر است   در كشت خالص به ويژه زماني كه توليد بذر هدف توليد باشد چون مزرعه تنك              
ستفاده از كودهـاي حيـواني    ا،وص باال و عاري از بذر علفهاي هرزل با درجه خ،جاري شدهو ضمن تأكيد بر استفاده از بذور ب      ،در مجموع 

رل ـ در كنتـ   ييي شـيميا  اـكشهـ   و مكانيكي بر استفاده از علف     جين دستي    ارجحيت روش و   ،لفهاي هرز عكامالً پوسيده و عاري از بذر       
  :ند از راههاي كنترل علفهاي هرز عبارت.گردد  توصيه ميويژه در مزارع كوچك و تازه احداث شده رز يونجه بهـاي هـعلفه

  روشهاي مكانيكي -8-1-7-1-1

  :دون ش مي احداثي كه جديداً در مزارع-الف
 شخم مناسب و به موقع و سپس آماده سازي بستر كاشت بعد از بارندگي  •

بدون وارد آمـدن تـنش بـه    ( زمين ي سطح سانتيمتر8 تا 7 ارتفاعر قبل از گلدهي و از       وچيدن علفهاي هرز به كمك مو      •
 ) هاي يونجه جوانه

  :ز پيش احداث شده در مزارع ا-ب
 هاي هرز چندساله  ويژه براي كنترل علف گذاردن زمين در تابستان و يا اجراي تناوب زراعي در آن به شخم زدن و آيش •

 ايجاد رهكش و خروج آب اضافي از زمين  •

  بذر نشستن علفهاي هرز بار بهدرو يونجه قبل از هر •

 اجـراي روشـهاي زراعـي و وجـين     .ا اوايـل بهـار اسـت   يـ  اواخـر زمسـتان   ،بهترين موقع براي مبارزه مكانيكي عليه علفهاي هرز 
  .هاي چندساله و يكساله را بايستي اوايل بهار و بالفاصله بعد از اولين برداشت محصول انجام داد گراس

 در  .اسـت كم  ـك و محـ   ـهاي كوچـ    دانهدن ابيواتورهاي  تو كول   فلزي هاي دندانه  بهترين وسيله براي اجراي روشهاي زراعي هرس      
  . خاك خراش داده شودي سانتيمتر5 تا 3شود كه حداكثر تا عمق  سعي  بايدا كولتيواتور،ـ يرسـاده از هـوقع استفـم

ن  تـا بـدي  د قبل از رشد محسوس يونجه آن را آتش ز،توان سطح مزرعه را به كمك كاه و كلش پوشاند و سپس در اوايل بهار           مي
  .م و الرو آفات از بين بروندخ هم توهاي هرز،  هاي علف ترتيب هم جوانه

  روشهاي شيميايي -8-1-7-1-2

به ويـژه بـراي خاكهـاي       ( كيلوگرم در هكتار     700 تا   650ات سديم به ميزان     ر استفاده از كل   :ضد عفوني كردن خاك    -الف
 جهـت   ...ر هكتـار و      ديوران به ميزان يك تا شش كيلـوگرم د         ، سال 6 تن در هكتار براي حدود       4 بوراكس به ميزان     ،)سنگين

  .ضدعفوني خاك
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 حسـب ابي خاص و    ختكشهاي ان   علفهاي هرز يونجه از علف     بسته به انواع گوناگون      :ابيختنهاي ا  كش  استفاده از علف   -ب
  .شود  استفاده مي،دستورالعمل مربوطه

  :ك يونجهپيچكنترل سس يا 
اقه سـ باشـد كـه دور         نازك به رنگ نارنجي مايل به زرد مي        اي  سس يكي از مهمترين گياهان انگلي است كه داراي ساقه استوانه          

 ، در صورتي كه بذر آن در زمين در شرايط مساعد قـرار گيـرد              .نمايد  توليد گل و بذر مي     ، كه به حد رشد رسيد     زمانيپيچد و     يونجه مي 
د را با زمين قطع كرده و از شيره پـرورده  پيچد و بعد از واردكردن آالت مكنده خود در ساقه يونجه ارتباط خو     روييده و به دور ساقه مي     

  : انوع سس عبارتند از.نمايد يونجه تغذيه مي
Cuscuta planiplora   بذر ريز داراي  

Cuscuta arvensis       مزرعه پيچك  

Cuscuta indecora  ك بذر درشتپيچ        
يسـت و   ن مبـارزه بـا آن آسـان         ،   گياه تكثير پيـدا نمايـد       ساقه و تمام قسمتهاي مختلف اندام      ،از آنجايي كه سس قادر است با بذر       

 در صورتيكه مزرعـه     . بذر مطمئن و عاري از تخم علف سس است         ، استفاده از   جلوگيري از آلوده شدن مزرعه به اين انگل        ،بهترين راه 
ا بريدن قطعات يونجه آلوده به توان ب شود مي هايي در مزرعه ديده مي يوجه به سس آلوده شده در سالهاي اول كه انگل به صورت لكه

 شعله افكنهاي پشتي قطعات آلوده يونجه را همـراه بـا سـس نـابود      باوده و آتش زد يا آنكهـ آنها را به خارج از مزرعه منتقل نم   ،سس
پس سـ  زد و توان مزارع را از كف درو نموده علفهـا را آتـش      واردي كه مزارع يونجه كامالً به سس آلوده شده باشد مي          ـنمود ولي در م   

 .دام به از بين بردن مزرعه آلوده به سس نمـود          ـكشهاي عمومي اق    هاي باقيمانده را نيز با شعله افكن از بين برد و يا آنكه با علف                هـلك
ود زيـرا در ايـن      شـ ها استفاده    كش   از علف  يد نبا ،اند  هاي يونجه خوب رشد نكرده       از آنجايي كه ريشه    ، در سال اول   بايد توجه داشت كه   

هاي يونجه بـه انـدازه كـافي           ولي از سال دوم كه ريشه      ، به كلي از بين خواهد رفت       مزرعه هاي يونجه نيز صدمه ديده و       ورت ريشه ص
 مجدداً به رشـد و نمـو خـود     يونجهيد و ددخواهنها آسيبي ن توان اقدام به سمپاشي نموده و اطمينان داشت كه ريشه           مي ،اند  رشد كرده 

 5/2 نسبت    به باشند كه    آراتيت و مرگلون مي    ، گراماسون ،توان براي اين منظور بكار برد       كشهايي كه مي    له علف  از جم  .ادامه خواهد داد  
  .شود  مصرف مي، سانتيمتر برسد30ها به   كيلوگرم در هكتار قبل از اينكه ارتفاع بوته3تا 

 مبارزه با آفات و امراض  -8-1-7-2

  .االمكان كنترل آفات و امراض به روش غيرشيميايي ارجحيت دارد تيدر مزارع يونجه به علت علوفه توسط دام ح

 كنترل آفات -8-1-7-2-1

نصف عدس و تقريباً به همان رنگ با خرطومي نسبتاً دراز كه به خوبي               است به اندازه     ي سوسك :آفت سرخرطومي يونجه   •
كنـد از     هاي يونجه كنده و تخمگذاري مـي        قههايي در سا     حفره ، اين سوسك در اوايل و بعضاً در اواخر بهار         .شود  ديده مي 

آيند اين   مايل به زرد با سر سياه شفاف بيرون مي        نگاين تخمها در بهار همان سال يا بهار سال بعد كرمهاي كوچكي بر            
كنند به محض اينكه برگها سفيد شده يا خود كرم را كه در اين           خورند و سفيد مي     كرمها هستند كه برگهاي يونجه را مي      

 اگر يونجـه كوتـاه اسـت        شد،شود در مزرعه مشاهده       ت آنها ديده مي   شپ ردن رنگي مايل به سبز دارد و خط سفيدي          زما
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 ولي در صـورت شـدت       . تخمگذاري سوسك سرخرطومي خواهد شد     مانع از  اين كار    .نماييم   درو مي   است، چرا و اگر بلند   
خرطومي اسـيد عليـه سـر      در هزار تيـودان يـت سوپر       2  تا 5/1 محلول   زتوان ا   آفت و تهديد خطر نابودي تمام مزرعه مي       

  .استفاده كرد

 موشـها و تغذيـه آنهـا از ريشـه يونجـه       سازي محل مناسبي براي النه يونجه، مزرعة آن به علت چند ساله بودن :موش •
توان از    ه  براي اين منظور مي     كتوان عليه آن مبارزه كرد         در صورت مشاهده اين آفت با پاشيدن طعمه مسموم مي          .است

 ها براي تهيه گندم يا تخم آفتابگردان مسموم بايد ابتدا آن          .نگ استفاده نمود  زگندم يا تخم آفتابگردان آغشته به فسفر دو         
  بـراي تهيـه هـر       .كننـد هـاي نبـاتي مـايع اسـتفاده          ز روغـن   ا ، بچسـبد  آنهـا  و براي آنكه سـم بـه سـطح           هدررا پاك ك  

 گندم يا تخم آفتابگردان تميز شده را در . كيلوگرم روغن الزم است3 تا 2موم  كيلوگرم گندم يا تخم آفتابگردان مس100
 درصـد  10 تـا  6د سپس به نسبت شوها به آن آغشته  برند تا سطح دانه ريزند و آن را در روغن فرو مي ظرف مشبكي مي  

  تـا  6گرم طعمـه مسـموم    كيلـو 100 به اين ترتيب بـراي هـر       .نندز پاشند و خوب بهم مي      ها مي   انهدنگ روي   زفسفر دو   
نـگ  ز فسفر دو ، زيرا تهيه طعمه مسموم حتماً بايد از دستكش استفاده كرد      هنگام.  كيلوگرم فسفر دو زنگ الزم است      10

  .دشو رعايت مسائل ايمني  مسموم بايد در موقع تهيه طعمهوسمي بسيار خطرناك و كشنده است 

 هاي يونجه   كنترل بيماري-8-1-7-2-2

هـاي    و موجـب پژمردگـي بـرگ   اسـت  Coryneloacterium insidiosum باكتري  بيماري عامل اين:پژمردگي برگ •
اي   در برش عرضي ريشه بيمار حلقـه زرد يـا قهـوه   .شود كه در مناطق با آب و هواي گرم بيشتر ديده مي   شود  يونجه مي 

هـاي سـالم    ز گياهان مـريض بـه بوتـه    ا، وسايل برداشت وشود و انتقال بيماري به وسيله آبياري       زير پوست مشاهده مي   
 ايـن   بـه ه جلـوگيري از ابـتال   بهتـرين را ،هاي مقاوم و نكاشتن زمينهاي آلوده براي مدت چند سال            كشت گونه  .باشد  مي

  .بيماري است

 .باشد كه در نواحي مرطوب شايع اسـت  مي Pseudopeziza medicagonis عامل اين بيماري قارچ :بيماري لكه برگي •
 بـه  ، بـراي جلـوگيري  .باشـد  اي رنگ بر روي برگهاي يونجه مي هاي كوچك مدور زرد و قهوه اري وجود لكهعالمت بيم 

  .نمود) چين(محض مشاهده آثار بيماري بايد اقدام به برداشت 

 در اغلب نقاطي كـه يونجـه كاشـته    .است Pseudomonas mosicaginis عامل اين بيماري قارچ :بيماري زنگ برگ •
اي    قهـوه  هاي  ههاي گال مانند است كه روي آن نقط         عالمت مشخصه مرض وجود برجستگي     .گردد   مي شود مشاهده   مي

  . بهترين راه جلوگيري از پيشرفت مرض درو مزرعه است.شود ريزي ديده مي

 ،انهاي بـدون بارنـدگي  زمسـت  اغلب بعد از .است Ascochyta imperfecta عامل اين بيماري :بيماري سياه شدن ساقه •
 و  اي بـر روي سـاقه   هاي سياه مايل بـه قهـوه   يابد و عالمت آن پيدايش لكه  شيوع مِي ،ارندگيهاي بهاره شديد باشد   اگر ب 

  . بهترين راه پيشگيري از اين بيماري است يونجه،هاي مقاوم  تهيه و كاشت واريته.باشد برگهاي يونجه مي

 اين بيماري بيشـتر در آب و هـواي   .است Pronospora trifoliorum عامل اين بيماري قارچ :سفيدك دروغي يونجه •
 برگ است كه موجب كاهش سبزينه برگها         در هاي سفيدرنگ    عالمت مشخصه بيماري ظهور لكه     .شود  مرطوب ديده مي  

  .باشد  درو كردن به موقع مزرعه مياين بيماري ع بهترين راه پيشگيري از شيو.شود مي
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اي ايـران محسـوب     است كه يكي از آفات قرنطينهDitylenchus dipsaci  عامل اين بيماري نماتد: يونجههنماتد ساق •
گردد و بنابراين هنگام خريد بـذر يونجـه از           اين نماتد به سادگي با بذر يونجه از محلي به محل ديگر منتقل مي              .دشو   مي

هاي بذور    مل آيد كه نمونه    بنابراين هنگام خريد بذر يونجه بايد مراقبت كامل به ع          .گردد  محلي به محل ديگر منتقل مي     
 اجـازه ورود آن     ، عاري از نماتد باشـد      شده  تا اگر بذور خريداري    ،خريداري شده به تأييد سازمان حفظ نباتات رسيده باشد        

  .شود داده 

  برداشت -8-1-7-3

  زمان برداشت -8-1-7-3-1

 كـاهش  گيـاه  ولي طـول عمـر   ،كنيم بهتر است مياي كه برداشت  فهواگر يونجه را قبل از گلدهي برداشت كنيم اگرچه كيفيت عل     
  .يابد  كاهش مي آن عملكرد،ات توليدنويابد و در مجموع با كاهش تعداد چين در سال و نيز طول س مي

 : در اين مرحله.د نشسته باش گلبهترين زمان برداشت زماني است كه پنجاه درصد مزرعه  مناسب
  . استحاصلضرب عملكرد كمي در كيفي علوفه حداكثر •

  .قه از نظر رشد فيزيولوژيك براي تجديد رشد از بهترين شرايط ممكن برخوردار هستندوهاي ط جوانه •

  .زايي براي دام است علوفه توليدي داراي حداقل اثر نفخ •

  . ممكن استسطح بيشترين ي دردعذخيره كربوهيدرات ريشه جهت رشد ب •

   ارتفاع برداشت -8-1-7-3-2

درو ( ارتفاع برداشت    .شود   شروع مي  همين محل  رشد و نمو آينده يونجه از        و ندنام  طوقه مي يقه يا    ساقه را    محل جداشدن ريشه از   
 . چرا كه درغيراين صورت رشد گياه و محصول كاهش خواهـد يافـت             ،را بايد طوري تنظيم نمود كه به طوقه آسيبي وارد نشود          ) يا چرا 

هـاي    جوانـه ( سانتيمتر باالتر از طوقه درو شود تـا بـه طوقـه              10 تا   5و بهتر است حدود     نمود   بر  خيلي كف  ستي نباي  را  يونجه ،بنابراين
  .آسيبي نرسد) روينده

 آالت برداشت   ماشين-8-1-7-3-3

  .كند  علوفه را درو مي:(Mover)موور  •

  .كند  علوفه را پهن مي:(Swather)سوواتر  •

  .كند  كپه ميهائي  روي رديف علوفه را:(Rake)ريك  •

  .كند  مي بنديستهآوري و ب جمع را ة كپه شده علوف:(Bayller)ر بيل •

  .كند  علوفه را خشك مي:(Conditioner)كانديشنر  •



  مرتع فنيهاي دستورالعمل ضوابط و                                                                                 26

  اسپرس -8-2

  گياه شناسي-8-2-1
 بـا    Onobrychis و جـنس     Hedysareae و قبيلـه     Papilionaceae زيـر تيـره      ،Leguminosaeاسپرس گياهي است از تيره      

از نظـر خصوصـيات        O.vicieafoliaهـا گونـه       كه در بين اين گونه    )  ي در ايران  ـگونه وحش   70 الي    50بين   (دد  ـاي متع ـه  ونهـگ
 1000 بومي آسياي مركزي بـا       ، اسپرس گياهي است چند ساله     .استين گونه   هم ،ترين بوده و عموماً منظور از اسپرس         مطلوب ،زراعي

  : ايران و دارايسال سابقه كشت در روسيه و صدها سال سابقه كشت در
تقريباً دو  (زيادبا انشعابات جانبي   متر   10 تا   1 سانتيمتر و عمق     5 مستقيم به قطر     ، چوبي ، قوي ، ضخيم ، عميق هاي  ريشه •

  .)برابر يونجه

  . به طول يك متر يا بيشتر كه از قسمت طوقه برخاسته است، توخالي، كركدار، منشعب،اي افراشته و قائمه ساقه •

 . جفت برگچه به شكل بيضي مي باشند10تا  7 متقابل كه معموالً داراي اي برگها شانه •

هاي كمـي      با رگه  1 سانتيمتر كه داراي حداقل ده گل صورتي يا سرخابي         15تا   10اي منفرد و قائم بطول        آذين خوشه   گل •
  .تيره است

 گياه در داخل گلبرگ ناو بوده و بـا          باشد كه اندام نر و ماده       مي)  ناو ويك درفش   ، بال 2شامل  (هر گل داراي پنج گلبرگ       •
  .شوند اندك فشار به اين گلبرگ آزاد مي

 درون هـر    .اسـت كه سطح خارجي آن مشبك و برجسته        ) نيام(ميوه اين گياه به صورت غالفي ناشكوفا به شكل عدس            •
 ميليمتر كـه نـاف      3 زيتوني روشن يا تيره به طول         ،اي   با سطح صاف به رنگ قهوه      ،اي شكل   غالف يك دانه منفرد قلوه    

  .در داراقرآن در ميانه مقعر 

 گـرم تغييـر     8/16 تـا    2/13از) بدون پوست ميوه  (ار دانه بذر     وزن هز  .شود   كه كشت مي   ة آن است  بذر اسپرس همان ميو    •
  .دهد وه را تشكيل ميـل ميك وزن  از درصد30دود ـحدر وه ـد و پوست ميـكن مي

 هاي اسپرس   گونه-8-2-2
گرچـه تعـدادي از آنهـا از نظـر          .  معروفنـد   اسـپرس   است كه اغلـب آنهـا بـه نـام          ي متعدد هاي  داراي گونه  Onobrychisجنس  

 . باشند  مساوي ميهاي راي تعداد كروموزوما شبيه هم بوده و د ديگر ولي بعضي،كامالً متفاوت هستند مورفولوژيك
ــابق • ــوروي س ــه3در ش ــي   از گون ــه خشــك كشــت م ــد علوف ــد  آن جهــت تولي ــپرس   گ.ه اســتش ــولي اس ــه معم  ون

(Onobrychis vicieafolia Scop.)نـام  ا كه در بعضي منابع علمي ب O. Sativa   در نـواحي  ، نيـز آورده شـده اسـت 
رشـد مجـدد    . باشد  استپي جنگلي اكراين پراكنده بوده و داراي مقاومت متوسطي نسبت به خشكي و سرماي زمستانه مي               

 . شود بار برداشت مي  يك فقطبعد از برداشت آن آهسته بوده و در هر سال

 منطقه اكراين سازگار بوده و مقاومت آن نسبت به خشكي و سرما بسـيار  ا نيز ب(.O. arenaria Kit)اسپرس سنگالخي  •
  .شود بار برداشت مي انه يكيخوب است و سال

                                                 
1 - Pink 
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 اسـت  O. Sativa نهرما بهتر از گوـكي و ســاومت به خشــرد و مقــ از نظر عملك .O. transcancas GrossHگونه  •
 ولي طول عمـر آن  ،دهد  برداشت در سال مي3 تا 2) كشت غير ديم(و داراي رشد مجدد خوبي بوده و در شرايط فارياب        

  .از اين گونه كمتر است

  .شود  ميهشتاكبه صورت ديم  O. sativaدر ايران فقط گونه  •

  امتيازات اسپرس -8-2-3
توان آن را به صورت ديم      مي ،ميليمتر باشد   300 حد اقل در مناطقي كه بارندگي آن      گياهي است مقاوم به خشكي و        -8-2-3-1

  .كشت نمود
 به همين دليل بـه عنـوان   ، ودـش ل از به گل رفتن سبب نفخ در دام نمي         ـاه قب ـم دام از اين گي    ـراي مستقي ـون چ ـچ -8-2-3-2

  .آل است  ايده بسيارگاهاي براي ايجاد چرا يك گياه علوفه
 خشك و نيز به علت اينكه نسبت هيـدرات كـربن بـه ازت در آن زيـادتر از يونجـه                      ،تواند به صورت تازه     اسپرس مي  -8-2-3-3
  . به صورت سيلو نيز مصرف شود،است
 دهـد و در بهـار        مي تري به رشد خود ادامه      در پاييز نسبت به يونجه مدت طوالني      ،   مقاوم به سرما   ي است چون گياه  -8-2-3-4

  .استنسبت به يونجه تري  صل رويشي طوالنيف بنابراين داراي . نمايد مير فعاليت رويشي خود را آغازنيز زودت
 تحـت حملـه شـديد      كه  تا در مناطقي   هدش سبب   خوار برگ و ريشه     ،آفاتي نظير سرخرطومي ساقه   در مقابل   مقاومت   -8-2-3-5

  .استفاده شود از گياه اسپرس به عنوان يك گياه مقاوم ،اين آفات قرار دارند
 1هاي نفوذناپـذير خـاك      هاي عميق سبب شكستن اليه       به دليل داشتن ريشه    : بهبود كيفيت فيزيكي و شيميايي خاك      -8-2-3-6

  .شود اروري خاك ميـزايش بـ به علت داشتن غدد تثبيت ازت سبب افهمچنينو مي گردد 
 جهـت   ،ا انشعابات جانبي زياد و قـدرت اسـتقرار بـاال          هاي عميق ب    اسپرس به علت داشتن ريشه     :حفاظت آب و خاك    -8-2-3-7

  .شود جلوگيري از فرسايش آبي و بادي خاك به ويژه در شيبهاي تند استفاده مي
 كشـت نمـوده و   ، نيسـتند  يونجه و شـبدر ن نياز هاييأمهايي كه قادر به ت توان در زمين  اسپرس را مي :توقعات پايين  -8-2-3-8

  .ورددست آ  بهيبخش محصول رضايت
 اسپرس داراي مواد معدني به ويژه كلسيم فراوان است و به همين جهت حيوانـات از ايـن علوفـه بـا رغبـت تغذيـه                           -8-2-3-9
  .نمايند مي

ن گياه براي زنبور عسل سبب شده تا در افزايش توليد زنبورداران در مناطق زنبورداري از اين گياه يجذابيت گلهاي ا -8-2-3-10
  .استفاده شود

ي برخـوردار بـوده و در       تردرجه حرارت الزم براي جوانه زدن بذر اسپرس در مقايسه با ساير بقوالت از دامنه وسـيع                 -8-2-3-11
 بـراي ايـن گيـاه    هنگـام  اين موضوع باعث شده است كه كشت زود  .زند   درجه سانتيگراد به خوبي جوانه مي      28 تا   18درجه حرارتهاي   

  .پذير گردد امكان

                                                 
1 - Hard pan 
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 كاشت  -8-2-4
  بسـيار ولي به رطوبت     خشكي مقاوم و به سرما و      كند   اسپرس گياهي است كه در هر آب و هوايي رشد مي           :آب و هوا   -8-2-4-1

 مهمتـرين  .توان آن را به صورت ديـم كشـت نمـود     مي، ميليمتر باشد300 و در مناطقي كه متوسط بارندگي آن بيش از           است حساس
 ، قـزوين  ، اصـفهان  ، شرقي و غربـي    هاي   آذربايجان ، چهارمحال و بختياري   ، كردستان ،لمناطق كشت اسپرس در ايران استانهاي اردبي      

  .باشد  نوار شمالي استان تهران و ساير مناطق سردسير كشور مي،زنجان
 ، سـرد  ،كند و برعكس در زمينهـاي سـنگين          خشك و نسبتاً سبك به خوبي رشد مي        ، اسپرس در اراضي آهكي    :خاك -8-2-4-2
كنـد و از نظـر تناسـب معمـوالً در              محصول خوبي توليد نمـي     ، شور و اسيدي   ،راضي زهدار با سفره آب زيرزميني باال      و به ويژه ا    رسي

  .شود  كشت مي،دنباش   ضعيفتر يونجهاز حد تأمين توقعاتخاكهايي كه 
ه حـرارت الزم بـراي       به سرما و نيز برخورداري از دامنه نسـبتاً وسـيع درجـ             ت اسپرس را به علت مقاوم     :زمان كاشت  -8-2-4-3
 ولي بهتر اسـت در پـاييز        ،اي كشت نمود    توان به صورت بهاره و پاييزه زودتر از ساير نباتات علوفه            مي) صفر بيولوژيكي (زني بذر     جوانه

 ي  منتفـ  دن زمـين   ز  برگي رسيده باشد و در بهار نيـز احتمـال يـخ            4 تا   2رحله  ـ گياه به م   ،قبل از فرا رسيدن سرما و يخبندان زمستان       
  . باشدشده

 چون گياهان جوان قدرت     . نمود كشت توان به صورت خالص و يا مخلوط با ساير گياهان            اسپرس را مي   :روش كاشت  -8-2-4-4
 بنـابراين در    ،توانند از نظر آب و مواد غذايي و نور در مراحل اوليه رشد خود با اين گياهان رقابت كننـد                     رقابت با غالت را ندارند و نمي      

 در   گيـاه همـراه آن  ، امكـان  صـورت  ر يـا د   نمـود و    كشـت   با غالت   بهتر است آن را به صورت رديفهاي يك در ميان          كشت مخلوط 
 با كشت مخلوط اسپرس با يونجه و حتي شـبدر           .دشو سانتيمتر عمود بر رديفهاي كاشت اسپرس كشت         60 تا   45 فواصل   ارديفهايي ب 
  .يد نمودمحصول بيشتري تول ، درصد15توان به مقدار  قرمز مي

 .شـود   است كه بـذر در آن كاشـته مـي         ) نرم و عاري از كلوخ    (اي     زمين آماده شده   ، منظور از بستر بذر    :تهيه بستر بذر   -8-2-4-5
 نيز به حداقل رساندن قدرت رقابـت   ون مناسب انجام و با اصالح رابطه آب و خاكا ديسك و ماله در زم   ،بستر بذر بايد با انجام شخم     

  . ايجاد نمايد  بهترين شرايط الزم را جهت تماس بيشتر بذر با خاك و استقرار موفق گياهچه،هاي نامطلوب گونهو قابليت هجوم 
شـود و در       در اسپرس كاهش فواصل كاشت باعث باال رفتن عملكرد كمي و كيفي گيـاه مـي                :فواصل خطوط كاشت   -8-2-4-6

 50 بهتـر اسـت ايـن فاصـله          ،راي تسهيل در انجام عمليات ماشـيني كاشـت         معهذا ب  . سانتيمتر بيشترين توليد را دارد     40فاصله رديف   
  .سانتيمتر در نظر گرفته شود

 50 تـا    30 بطوركلي در صورت رعايت نحوه كاشت ميزان بذر مورد نياز براي كاشـت ديـم بـين                   :ميزان بذر مصرفي   -8-2-4-7
داراي (تـر    بسـتر بـذر نامناسـب   ،تـر  ميه و درجه خلوص بذر پـايين  قوه نا،كيلوگرم در هكتار متغير است كه هرچه وزن هزار دانه بيشتر     

انه بيشتر باشـد مقـدار بـذر مصـرفي          يي سال دگنراب حاصلخيزي خاك كمتر و متوسط       ،)با دست  ( با امكانات نامناسب    كاشت بذر  ،)كلوخ
  .يافتيش خواهد افزا

 در عمق بيشتر به دليل مدت زمـان     .باشد  متر مي سانتي  5 تا   5/1 كاشت بذر اسپرس      براي  بهترين عمق  :عمق كاشت  -8-2-4-8
 ،اسـت  تنها منبع تأمين مـواد غـذايي رشـد گياهچـه              كه    خروج جوانه از خاك و تمام شدن مواد غذايي داخل دانه            الزم براي  طوالني

  .د گردخروج جوانه از خاك با مشكل روبرو مي
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هاي فرعي خود توانـايي اسـتفاده از ازت هـوا را دارد و بـه       در ريشه ازت اسپرس به دليل داشتن غدد تثبيت :كوددهي-8-2-4-9
 يايشيمي طريق كود ت ازهاي ريزوبيوم نياز به تأمين از همين دليل بعد از رشد و توسعه كامل ريشه و شرايط مناسب براي فعاليت غده

 كيلوگرم در هكتار اوره همزمان با 200 تا 150 نياز به حدود     ،ها و غدد مذكور      در سال اول كاشت به دليل عدم تكامل ريشه         ،ندارد ولي 
 .باشد  كيلوگرم فسفات آمونيوم قبل از كاشت مي250 تا 200كاشت و 

  داشت -8-2-5

 كنترل علف هرز  -8-2-5-1

 چين اول زودتر از موعد تعيين ،لو هرز پهن برگ و نازك برگ يكساله اسپرس بهتر است در سال ا  هايبراي كنترل علف   •
 ترجيحاً بايستي اين برداشت زماني انجام شود كه علفهاي هرز توليد بذر ننمـوده               . اسپرس انجام شود   داشت بر شده براي 

  .باشند
  اسـتفاده  يواتـور در فواصـل بـين رديفهـا        ت كول  وسايل دستي يـا     از ،طريق مكانيكي  هعلفهاي هرز چندساله ب    كنترل براي  •

  .شود مي

 كنترل آفات  -8-2-5-2

 ولـي   ، نشـده اسـت    ديده ،ي كه جنبه اقتصادي داشته و در مرحله رويشي و زايشي موجب خسارت گردد             در ايران براي اسپرس آفت    
  : ازندگيرد عبارت بطوركلي مهمترين آفات اسپرس براساس اندامي كه مورد حمله قرار مي

سـرخرطومي   و (Dipsasphecia scopigera)زنبـور ماننـد   پروانـه  ل آفـات شـام    اين:كنند حمله مي كه به ريشه آفاتي •
(Sitona scissifrous)شود كه با استفاده از سموم نفوذي با آنها مبارزه مي باشد  مي.  

 زنجيـرك سـيب زمينـي       .شـوند   اي كه سبب سوختگي بـرگ و كـاهش توليـد شـاخ و بـرگ اسـپرس مـي                     آفات مكنده  •
(Empoasca fabae) و شته نخود (Acyrtosiphon pisum)ور صـورت مشـاهده   د كـه د نباش  مي از جمله اين آفات 
  . استفاده نمود براي مبارزه با آنهاستميكسيكش  توان از سموم حشره  مي،اقتصادي بودن خسارت

ــي    • ــه م ــدهي حمل ــان گل ــپرس ذر زم ــذر اس ــه ب ــه ب ــاتي ك ــد آف ــك :كنن ــامل سوس ــات ش ــن آف ــپرس هاي اي ــذر اس   ب
Bruchidius unicolor و Contarini onobrychidis ا هشوند و براي مبارزه با آن  بذر ميباشد كه مانع از تشكيل  مي

 . كيلو در هكتار بهره برد5/1 تا 1 به نسبت رتوان از متوكسي كل مي

 ها كنترل بيماري -8-2-5-3

 كـه اواخـر فصـل    است (Leveillum leguminasarum)اسپرس   سطحي  سفيدكرايج اسپرس دركشور   بيماريهايناز مهمتري
 در  .باشد  كند كه در صورت نياز استفاده از تركيبات گوگردي در كنترل بيماري مؤثر مي               ه حمله مي  به گيا ) هاي سه و چهار    چين(زراعي  

  داراي ند كه در خاكهاي سنگين و زهدار و منـاطقي كـه           نك   بيماريهاي قارچي به ريشه و طوقه اين گياه حمله مي           از اي  ايران مجموعه 
 انتخاب خاكهاي   ، در اين ارتباط   .شود   كاهش مدت بقاي گياه در زمين مي       دوره آبياري كوتاه مدت هستند خسارت بيشتر است و باعث         

 . كند ها را كم مي االمكان سبك و كاهش ميزان آبياري صدمات اين بيماري حتي
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 نياز آبي  -8-2-5-4

 ز اسپرس به عنوان يك گياه مقاوم در برابـر خشـكي معـروف اسـت و بطـوركلي در منـاطقي كـه بارنـدگي سـاليانه آن بـيش ا                               
 . توان آن را به صورت ديم كشت نمود  ميليمتر باشد مي300

تـوان    اسپرس را مـي   . گردد  در شرايط فارياب نياز آبي اسپرس از يونجه كمتر و حتي در آبياري زياد دچار امراض ريشه و طوقه مي                   
مين دليل مقدار آب مـورد       ه هبه است و    تر از يونج     ولي عمر آن به ويژه در شرايط فارياب كوتاه         ردك  سال برداشت يا چرا    4براي مدت   

 . نياز اسپرس در مقايسه با يونجه كمتر است

  برداشت -8-2-6
اي   براي دستيابي به حداكثر عملكرد كمي و كيفي اسپرس رعايت زمان برداشت ضروري است و اين زمان بسته به نـوع اسـتفاده                      

 . شود متفاوت خواهد بود كه از علوفه آن مي

  علوفه سبز برداشت -8-2-6-1

جهت دستيابي به حداكثر عملكرد كمي و كيفي علوفه و بقاي گياه بهتر است اسپرس را در مرحله پنجاه درصد گلـدهي برداشـت                        
 .  تن علوفه خشك در هكتار متفاوت است8 تا 4عملكرد اسپرس . نمود

  چراي مستقيم  -8-2-6-2

د و بـراي اينكـه بـه دوام و          وجـود د ار   استفاده گياه در چراگاهها و مراتـع         امكان   ،كند  از آنجايي كه اسپرس در دام ايجاد نفخ نمي        
 . ها نماييم  ر سانتيمتري در مزرعه20  رشد دام را در مرحله توليد جوانه گل و ارتفاع، بهتر استقدرت رشد بعدي گياه لطمه وارد نشود

  توليد بذر -8-2-6-3

 صـورت   هتوليـد بـذر هـم بـه يكبـار         ،  د و به همـين روال     نشو  ل آذين باز مي   گلهاي اسپرس به ترتيب از قسمت پايين به باالي گ         
 جهت دستيابي به بذري كـه داراي كيفيـت مطلـوب باشـد كنتـرل            ، لذا .نمايند   بذور اسپرس سريعاً ريزش مي     ،از طرف ديگر  . گيرد  نمي

 درصد باشـد و ايـن   40توده بذر حدود شود كه رطوبت  بذر گياه اسپرس زماني برداشت مي . مزرعه بعد از تشكيل غالف ضروري است      
وگيري از كـاهش شـديد قـوه      باشد و به همين دليل جهت جل        رطوبت مربوط به آن دسته از بذوري است كه غالف آنها كامالً سبز مي             

 .  در هكتار متفاوت است800 تا 400 توليد بذر در اسپرس بين .كاست رطوبت بذر را الزم است ازناميه 

  كشت مخلوط-3

 بر كشت گياهان با ارزش مانند يونجه و اسپرس كه به دليل اهميت بااليي كه دارند، به تفصيل مورد بحث و بررسـي قـرار           عالوه
تـوان بـا كشـت مخلـوطي از           هافراهم نباشد، مي    ، در ديمزارهايي كه به داليل مختلف امكان استفاده از كشت خالص اين گونه             ندگرفت
هاي مرتعي و   انتخاب تركيب مناسبي از گونه با.گياهي دائمي براي چراي مستقيم دام ايجاد نمودپوشش  ، مرتعي اي و  علوفههاي گونه
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اي پرشـيب و كـم بـازده، علوفـه     ز فرسايش خاك در عرصه ديمزارهاتوان ضمن جلوگيري    ها و گراسها، مي     اي، بخصوص لگوم    علوفه
 . تفاده دامها توليد نمودتوجهي را نيز هم از حيث كميت و هم از لحاظ كيفيت جهت اس قابل

.  ميليمتر به باال نشان داده شده اسـت        200هاي مناسب براي مناطقي با ميزان بارندگي         ها و تركيب    گونه  3تا   1 در جداول شماره  
 : در استفاده از اين جداول، توجه به نكات زير ضروري است

ا، از تركيـب    ه   در اين تركيب   .ده است ش ي مشخص ا  گونه   تركيب 3جدول   ل و در هر   جدو  محدوده بارندگي يك   براي هر  •
  . بر ميزان بارندگي مورد نياز، در همان دامنة بارندگي، افزوده مي شود3 به طرف تركيب 1

 قابليـت    بـه  بنابراين، بـا توجـه    . هاي ذكر شده در جداول، در همان محدوده بارندگي قابل استفاده هستند             هريك از گونه   •
هايي را كه امكان تهيـه و تـأمين بـذر آنهـا               هاي پيشنهادي دخالت نموده، گونه     ان در تركيب  تو  ها مي   دسترسي بذر گونه  

 . هاي ديگري جايگزين نمود فراهم نباشد، با گونه

 از ميـزان بـذر پيشـنهادي    صد  در25تا حد ميتوان  …از نظر حاصلخيزي، عمق، ميزان شيب و با توجه به كيفيت خاك       •
 .كم كرد يا به آن اضافه نمود

) پاييز و بهـار   (در مواردي كه امكان كشت لگومها و گراسها همزمان در يك فصل فراهم نباشد، كشت بايد در دو فصل                     •
 . انجام گيرد

بهترين وسيله بـراي كاشـت      .  با هم مخلوط و يكباره كشت كردند       دنباي   ند،نيست از نظر وزن و اندازه يكسان        هي ك يبذرها •
اي   هاي آنها مخزن بذر جداگانـه     »نازل «ف، ماشينهاي بذركاري است كه هريك از        هاي مختل   همزمان بذرهايي از اندازه   

. اي قرار داد    هاي مختلف را در مخزنهاي جداگانه       توان بذرهايي با اندازه      مي  در صورت استفاده از اين نوع بذركارها،      . دارند
 .راً كشت در چند نوبت انجام گيردممكن است اجبا در غيراينصورت، 

 
 

  بارندگي  ميليمتر350 تا 200 تركيبهاي مناسب براي مناطقي با – 1 مارهجدول ش

 مقدار بذر برحسب كيلوگرم در هكتار
 1تركيب  2تركيب  3تركيب 

 ها گونه

3   Medicago sativa 
 5  Onobrychis sativa 
1 1 5/1 Agropyron cristatum 

  5/1 A. desertorum 
2 2  A. trichophorum 
1   Kochia prostrata 
2 2 2 Bromus tomentellus 
2   Erotia ceratoides 

  2 Stipa barbata 
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  بارندگي ميليمتر500 تا 350 تركيبهاي مناسب براي مناطقي با – 2 جدول شماره

 مقدار بذر برحسب كيلوگرم در هكتار
 1تركيب  2تركيب  3تركيب 

 ها گونه

3 2 1 Medicago sativa 
- - 5 Onobrychis sativa 
2 1 - Dactylis glomerata 
1 - - Festuca arundinacea  
- - 1 F. ovina  
1 - - Bromus inermis  
- 2 2 B. tomentellus  
1 1 - Agropyron intermedium 
- - 1 A. cristatum  
- 1 - Secale montanum 
3 3 - Vicia villosa  
- 2 3 Ferulo ovina  
4 3 - Prangos uloptera 

 
 

  بارندگي ميليمتر500 بيش از تركيبهاي مناسب براي مناطقي با – 3 جدول شماره

 مقدار بذر برحسب كيلوگرم در هكتار
 1تركيب  2تركيب  3تركيب 

 ها گونه

2 5/1 - Trifolium pratense 

- 5/1 1 T. repense 
1 - - Festuca arundinacea 
2 3 3 Lotus corniculatus 
2 - 1 Bromus inermis 

- 2 2 Ferula ovina 
3 3 3 Prangos uloptera 
2 2 - Dorema aucheri 
1 1 1 Dactylis glomerata 
- - 1 Agropyron intermedium 
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گرامي خواننده

 سـال  سـي  از بـيش  گذشـت  بـا  ،س جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت  نظام فني اجراييدفتر

 نامـه، آيـين  قالـب  در فنـي،  -تخصصي نشريه عنوان چهارصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي فعاليت

 كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات ورتص به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل، معيار، ضابطه،

 كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در حاضر نشريه. است

 سـايت  در اخيـر  هـاي سـال  در شده منتشر نشريات فهرست. شود برده كار به عمراني هايفعاليت بهبود و

  .دباشمي دستيابي قابل ir.mporg.tec://http اينترنتي
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 اين نشريه
 به  نام دارد و   "كاشت  بازده و پرشيب به مراتع دست       دستورالعمل تبديل ديمزارهاي كم    "

  .مي پردازدمديريت مرتع بررسي يكي از موضوعات 
هـاي   ونـه گخصـوص    اهيم و اصطالحات مربوط به ديمكاري، در      ضمن ارائه مف  در اين نشريه    

كاشـت بحـث شـده و        مهم و مناسب براي تبديل ديمزارهاي كم بـازده بـه مراتـع دسـت              
خصوصيات هر يك از جمله نيازهاي اكولوژيكي، اقليم و خاك مورد نياز آنها مـورد بررسـي                 

 .قرار گرفته است


	Modification.pdf
	 




