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 مقدمه

هراي دامرا از اهتيري قيآلابر       اي در تعليف دام و تامين نياز انسان به فرآوورد   نقش گياهان علوفه

اي، در مقايسه برا سرايآ    انكاري بآخوردار اسي. با اين وجود در كشور ما به توليد و مديآيي گياهان علوفه

الزم بره افريايش كترا و     سو، عدم توجره  محصوالت زراعا كتتآ توجه شد  اسي. به اين تآتيب از يك

كيفا علوفه، موجب كتبود گوشي و مواد لبنا و كاهش كيفيي ونها شد  و از سوي ديگرآ فشرار دام برآ    

مآاتع طبيعا، به نابودي بخش عظيتا از پوشش گياها موجود و در نتيجره فآسرايش خران انجاميرد      

رويه جتعيي و كتبود  با رشد بااي با شيو  علتا در كشور كه  اسي. لذا توجه به كشي محصوالت علوفه

 يابد. نا روبآوسي اهتيي خاصا مامآاتع ق

هكترار برآوورد شرد      ميليون 09( مآاتع ايآان حدود 3131بنابآ ومار منتشآ  از طآف دفتآ فنا مآتع )

شود. برآ پايره ومارهراي     ميليون تن در سال تختين زد  ما 39اسي كه توليد متوسط علوفه خشك ونها 

ميليون واحد داما در كشور موجود اسي كره   393يليون دام بيرگ، كوچك و وحش معادل م 13موجود، 

ميليون تن علوفه خشك مورد نياز اسي. و اين در حالا اسي كه توليرد   17بآاي تغذيه ونها ساالنه حدود 

از ميليرون ترن    8ميليون تن ون از مآاتع،  39ميليون تن اسي كه  71علوفه خشك در كشور ساالنه تنها 

ميليون تن از  1/7ميليون تن از پس چآ ميارع و مازاد محصوالت كشاورزي و  1اي،  كشي گياهان علوفه

 شود. طآيق واردات تامين ما

ها نيازروفه تنردار علراين مق
3
كره   كند، در حالا از واحدهاي داما كشور را تامين ما 1

3
مانرد    برالا  2

ند. در كشور ما جتعيي برا وهنرر رشردي بيشرتآ از     يانت ميليون واحد داما( صآفاً از مآاتع تغذيه ما 39)

ميليرون نفرآ فآاترآ     399از مرآز   3107متوسط رشد جهانا رو به فيونا اسي و با ادامه اين روند تا سال 

شود كه اين  توليد ما ميليون تن محصوالت كشاورزي در ايآان 09طور كلا ساالنه حدود  خواهد رفي. به
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كند. بآاساس نآخ رشد جتعيي و الگوي مصآف كنونا طا  ميليون كفايي ما 09مقدار بآاي تغذيه حدود 

هيار تن  09هيار تن گندم،  099ميليون نفآ جتعيي اضافا بايد بيش از  7/7دو دهه ويند  هآ ساله بآاي 

هاي ديگآ از خارج وارد كرآد. بره ايرن     ورد هيار تن گوشي سفيد و لآمي و صدها هيار تن فآو 399شكآ، 

درصد افيايش خواهد يافري.   09نياز جامعه به محصوالت اساسا كشاورزي حدال   3107تآتيب تا سال 

هاي داما و پآوتئينا حيروانا   خصوص فآوورد  افيايش جتعيي و گآايش به مصآف بيشتآ مواد قذايا به

علي كتبود محصوالت گوشرتا و لبنرا هتره     كشور ما بهاي بيرگ درومد  اسي.  صورت مسأله امآوز  به

نتايرد. برديها    ساله بخشا از نيازهاي خود را با پآداخي مبالغ هنگفي ارزي از كشورهاي ديگآ وارد مرا 

رويه مواد خوراكا و دام زند  و گوشي از خارج و صآف مبالغ زيادي از جهري ترامين ايرن     اسي ورود با

 د.باش ح  اساسا نتا كتبودها را 

در داخ  كشور  و طيور دستآسا به خودكفايا گآچه وسان نيسي ولا الدام به توليد منابع خوران دام

تآين حآكي در اين جهي اسي. توسعه دامپآوري و صنايع قذايا وابسته بره ون هنگراما ميسرآ     اساسا

اي  ان علوفره خواهد بود كه خوارن الزم و منابع قذايا مطتئن در دستآس باشرد. بنرابآاين توليرد گياهر    

تواند نخستين گام در اين را  باشد. از طآفا با توجه به استقآار ايآان در كتآبند مناطق خشك و نيته  ما

بآداري از گياهان با درجه سازگاري باال به اللري  و شرآايط خراكا كشرور و برا درصرد        خشك ليوم بهآ 

 شود. يش احساس مابيش از پ و طيور پآوتئين باال بآاي تأمين علوفه موردنياز دام

اي كه نياز چندانا به وب پآارزش  هاي علوفه بنابآاين كشي علوفه با حدال  نياز وبا و استفاد  از گونه

هايا كه بتواننرد   باشد. گونه تابستانه نداشته باشند، را  ح  مناسبا جهي افيايش توليدات داما كشور ما

( WUEعبارت ديگرآ رانردمان مصرآف وب )    به با مصآف وب كتتآ، ماد  خشك بيشتآي توليد نتايند و

 باشند. باالتآي داشته باشند از اين نظآ حائي اهتيي فآاوانا ما
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هاي به زراعا خاص امكان استفاد  بهينه از منراطق نيتره    كارگيآي ارلام مقاوم به خشكا و روش به

گيراها اسري كره بره     افيايد. ارزن وفآيقايا  خشك و دي  را ميسآ نتود  و به سطح زيآكشي اراضا ما

شرود. رشرد سرآيع، لابليري تطرابق براال در نرواحا         تازگا در نواخا خشك وسيعا از جهان كشي مرا 

گآمسيآي، مقاومي نسبا باال به خشكا و شوري، درصد باالي پآوتئين، پآبآگا و خوشخوراكا و عردم  

احا گآم و خشرك و براال   وجود اسيدپآوسيك، چهاركآبنه بودن و در نتيجه توانايا توليد باالي ون در نو

هاي سه كآبنه باعث شد  كره بره صرورت گيرا       ون نسبي به گونه (WUEبآدن راندمان مصآف وب )

ولا بآاي كشي در نواحا گآم و خشك مطآح گآدد. با اندكا تأم  در مطالرب ككرآ شرد ،     اي ايد  علوفه

رانردمان اسرتفاد  از وب بره    اي و افريايش   چنانچه بتوان در جهي افيايش كتيي و كيفيي گياهان علوفه

موفقيتا دسي يافي. گام مهتا در جهي تهيه، توليد و رفع كتبرود، علوفره و پرآوتئين موردنيراز كشرور      

 بآداشته خواهد شد.

 

 ارزن

هراي   باشرد كره داراي گونره    ريي و گياهان يك ساله مناطق گآم و خشك ما ها جيو قالت دانه ارزن

جرنس   7هرا شرام     انرد. ارزن  انرد كره اهلرا شرد      ولين گياهانا بود فآاوانا هستند. بآخا از ونها جيو ا

Panicum ،Setsria ،Echinochloa ،Paspalu  وPenni Setum   متعلرررق بررره لبيلررره

Paniceae   و يك جرنسEleusin   از لبيلرهChlorideae  ؛ هرولس و  3017باشرند. )ورنرون،    مرا

به معناي يك هيارم ريشه گآفته و  millesmum( از كامه التين Millet( نام ارزن )3089هتكاران، 

 رود. كار ما العاد  كوچك به ( به معناي خآد و كوچك قالباً بآاي اشار  به چييهاي فوقMillكلته )
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 هاي زراعا ارزن عبارتند از: مهتتآين جنس

 (Punnisetum Typhoidesاي ) ارزن مآواريد يا ارزن گآبه -3

 (Eleusine Coraconaارزن انگشتا ) -7

 (Setaria italicaارزن دم روباها ) -1

 (Pennisetum miliaceumارزن معتولا يا ارزن پآسو ) -0

 (Echinochloa pramentaceaارزن انباري ژاپنا )نوعا سوروف( ) -7

 (Paopalum scrobiculatumارزن كودو ) -3

 (Digitaria exilisفوينو ) -1

 (Eragrostis tefتف )علف باغ( ) -8

 Amaranthus (Panicahatus)س تاج خآو -0

: هررولس و 3080)فررائو،  Coix lachrymajobi( و Panicum miliareارزن كوچررك ) -39

 (3089هتكاران و هتكاران، 

شود. مصارف عتد  اين گيا   در بخش قآبا كآ  زمين، اين گيا  عتدتاً به منظور توليد دانه كشي ما

ات وابسته ون را بره يرك گيرا  برا ارزش در التصراد زراعرا       در تغذيه انسان، دام، توليد علوفه و كارخانج

باشرد،   كشورهاي در حال توسعه وفآيقا و وسيايا كه مييان بارندگا ونها ناچيي و منابع وبا ونها محدود ما

در حيرردروباد  ICRISATژنوتير  مختلررف ارزن توسررط مآكرري   30999تبردي  كررآد  اسرري. برريش از  

 (.3089هولس و هتكاران، ووري گآديد  اسي. ) هندوستان جتع
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 بندي ارزن طبقه

شود. اين گآو  بآخالف كرت و سورگوم كه  ارزن به گآو  بيرگا از گياهان خانواد  گآامينه اطالق ما

ها از نظرآ انرداز  برذور بره دو      باشند. ارزن به يك جنس و گونه خاص تعلق دارند. به چند گيا  متعلق ما

 شود. سي  شد  كه در زيآ به ونها اشار  ماهاي ريي و مآواريدي تق دسته ارزن

 

 ريز دانه ارزن -الف

 شوند: ها خود به انواع مختلف تقسي  ما اين گآو  از ارزن

 

 
 

و گونرره  Panicumمتعلررق برره جررنس   Common.milletارزن معتررولا يررا ارزن پآوسررو   -3

miliaceum .اين ارزن مخصوص مناطق معتدل دنيا اسي 

 .Italicaگونه  Setanaنس به ج متعلق Foxtail.mارزن دم روباها  -7
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ارزن ژاپنا متعلق به جنس اكآيلون كه مقبوليتا در كشور ما نداشته و با ون در بعضا از ميارع مبارز   -1

 شود. ما

 .Cara Caraو گونه  Eluzineمتعلق به جنس  Finger.mارزن انگشتا   -0

هاي بادي، فآينووتف وجود دارد كره   هاي ارزن رزن به نامهاي ديگآي از ا بآ موارد ياد شد  گونه عالو  -7

 شهآت جهانا ندارند.

ها پرايين برود  و وزن    آند. لو  ناميه اين ارزنيگ هاي ريي جاي ما هاي ياد شد  در گآو  ارزن تتاما ارزن

 باشد. گآم ما 0هيار دانه ون حدود 

 

 ارزن مرواريدي -ب

باشرند. تعرداد از    مرا  Americanumو گونره   Pennisetumها خرود بره انرواع     اين گآو  ارزن

شرود. دو گونره از    هراي هرآز بآخرورد مرا     هاي فوق در كشور موجود نبود  و يا با ونها هتانند علرف  گونه

 باشد. روباها و ارزن معتولا ما هاي ياد شد  در ايآان ارزش التصادي دارند كه شام  ارزن دم ارزن

 70ترا   78ميليون هكتار و مييان توليرد حردود    10حدوداً  7991سطح زيآكشي ارزن در دنيا در سال 

 باشد. تن ما 3ميليون تن بآوورد شد  اسي. عتلكآد زراعي دي  و وبا زيآ 

 

 ارزن ايراني –ج 

سطح زيآ كشي، عتلكآد و توليد اين گيا  در ايآان طبق ومار سازمان خواروبرار جهرانا و كشراورزي    

 (.3باشد )جدول  به شآح جدول زيآ ما 7991و  7997( در سال FAOمتحد ) مل 
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 جدول عملكرد توليد ارزن در ايران -1جدول 

 گيآي شاخص مواد انداز  7997سال  7991سال 

 سطح )هكتار( 39999 39999

 توليد )تن( 8999 39999

 عتلكآد )كيلوگآم در هكتار( 899 39999

 

( را حردود  7990) 87در ايرآان و در سرال    ها سطح زيآكشري ارزن  بآخا گيارشات دريافتا از استان

اند. بيشتآين سطح در مناطقا از كآمان و بره   هكتار بآوورد كآد  كه عتدتاً مناطق كوهستانا بود  1399

گآدد  توليد ما داي به نام نوتآيفي خصوص جنوب خآاسان )بيآجند( بود  و در هآ حال يك نوع ارزن علوفه

 باشد. كه داراي خصوصيات زيآ ما

 درصد 77تا  38مييان پآوتئين  -

 امكان استفاد  به صورت چآاي مستقي  علوفه سبي و سيلو -
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 اي و حتا گوزن اي و چند معد  هاي تك معد  موارد مصآف بآاي انواع دام -

چرين و در مازنردران كره بره      1ترا   7تن علوفه در  399اي هتچون كآج  تلكآد كتا گيا  در منطقهع -

 309چين( به بيش از  3تن و در مناطق گآم هتچون دزفول )حدود  39حدوداً  شود صورت دي  كشي ما

 رسد. تن علوفه سبي ما

 

 ارقام ارزن ايراني

باشرد،   هاي گآد، بسته به نوع نژاد لآمي، سفيد يا تيآ  ماي  به سريا  مرا   داراي دانه ارزن معمولي: -1

طرور متوسرط    شند. ارتفاع كلش يا ساله بره با اي ما ها داراي محورهاي ثانوي بلند و ورايش خوشه خوشه

متآ تا يك متآ اسي. در ايآان در نقاط مختلف به عنوان قذاي طيور در اكثآ نقاط كشري   سانتا 89حدود 

 شود. ما

كره در دو طرآف كر  و بريش فشرآد       لها در اين ارلام كامالً گرآد نبرود ، ب   دانه ارزن مازندراني: -2

هاي فآعا با محورهراي ثرانوي بسريار كوترا       كه سنب  طوري هبود  ب هها در حقيقي سنبل باشد، خوشه ما

ها عتوماً ديآرس هستند و در كليه ارتفاعات  اند نژادهاي اين اسپس مستقيتاً روي محور اصلا متص  شد 

هرا پرس از پوسري     رسد. در بعضا از اسرتان  هاي البآز كشي ون متداول بود  و به مصآف انسان ما كو 

 نتايند. دم كآد  و به شك  پلو مصآف مابآنج د كندن دانه مانن

رسرد. لطرآ    متآ ما 7/3ها بود  و ارتفاع ون به  ها بيشتآ از ديگآ اسپس طول و وسعي بونه گاورس: -3

ها به مآاترب بيشرتآ از ديگرآ ارلرام اسري. خوشره مآكرب و مترآاك  و فرآم           ساله و عآض و طول بآگ

هرا بيشرتآ    ترآ و لطرورتآ اسري. دانره     اي ديگآ به مآاتب بريرگ ه اي داشته و نسبي به سنب  ارزن استوانه

باشد از نژادي به نژاد ديگآ در داخ   ها ما دانه كه هتان رنر گلوم شباهي به ارزن مازندرانا دارند. رنر
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تآ از ارزن معتولا بود  اما در مقاب  امآاض  ها نيي ك  و بيش ديآرس متفاوت اسي و اين اسپس ها اسپس

 دهند. ها استقامي بيشتآي از خود نشان ما و ناسازگاري

 

 ارزن مرواريد

ميليون هكترار از نرواحا    77تآين قله در بيش از  اصلا Pennisetum glaucumارزن مآواريد 

اي از دوران يرش از تراري     ور گسرتآد  رطر  اشد كره بره  رب دوستان مارآيقا و هنرته خشك وفرخشك و ني

؛ كومرار و  3081( در وفآيقا و وسيا كشف شد  اسري. )دسرنير،   سال پيش از ميالد مسيح در هند 3799)

 (.3001هتكاران، 

ساله، ارزن ششتين گيا  زراعا مه  جهان پس از گندم، برآنج، كرت، جرو و    هاي يك در ميان گآاس

 (.3087؛ استوسكوف، 3089گآدد. )فائو،  سورگوم محسوب ما

خيريي كر  خران و بآخرا      رت براال، حاصر   بارندگا ك  و پآاكند ، درجه حرآا   در مناطق با ويژگا

تآ از سرورگوم   اي اسي كه عتلكآدي بيشتآ و مطتئن تآين قله دانه هاي محيطا، ارزن مآواريد مه  تنش

 (.3000رت دارد )راي و هتكاران، و ك

هاي شرنا و   عنوان يك گيا  زراعا اصلا مه  به جاي سورگوم در خان در وفآيقا به يارزن مآواريد

شرود. در كشرورهاي وسريايا ماننرد هندوسرتان، پاكسرتان، چرين و وسرياي          آ كشري مرا  ت نواحا خشك

 (.3081رود. )سينر،  شتار ما شآلا اين گيا  يكا از مهتتآين گياهان زراعا به جنوب

منظرور توليرد    گآمسيآي وفآيقا و شبه لار  هند عتوماً بره  در مناطق گآمسيآي و نيته يارزن مآواريد

؛ كومرار و انردرو،   3039گرآدد. )دوت،   ميليون تن دانه برالغ مرا   39ساالنه ون به  دانه كشي شد  و توليد
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درصد از سطح زيآ كشي جهانا ارزن مآواريد را به خود اختصاص داد   01(. هندوستان به تنهايا 3001

 (.ICRISAT 3088به نق  از  3007اسي. )فاجآيا، 

اي مه  رتبه چهارم را بعرد از برآنج،    ي و علوفها عنوان يك گيا  دانه به يدر هندوستان ارزن مآواريد

شرود   گندم و سورگوم به خود اختصاص داد  اسي. ارزن مآورايد عتدتاً در فص  پاييي )بارانا( كشري مرا  

صرورت   گرآدد. ايرن گيرا  بره     صورت وبا نيي كشي ما ولا در بآخا مناطق اين گيا  در فص  تابستان به

 شود. اي و با مديآيي ضعيف كشي ما خيي و حاشيه  هاي فقيآ، قيآحاص اي در خان گستآد 

گيرآد و در صرورت    دلي  خطآ نابودي گيا  در اثآ خشكا استفاد  از كودها بره نردرت صرورت مرا     به

(. ايرن گيرا  نسربي بره     3001و دانكن،  3081روند. )هارينا رايانا،  كار ما استفاد  در سطح بسيار پايين به

ايين مقاوم بود   و نسبي بره وبيراري و شرآايط مناسرب خران      پ PHخييي ك  خان و  خشكا، حاص 

 (.3001؛ كومار و اندرو، 3007دهد. )اندرو و وناندكومار،  خوبا پاس  ما به

باشرند. در   يابد كه سايآ گندميان لادر به توليد دانه نتا معتوالً در مناطقا پآورش ما يارزن مآواريد

باشد. اين گيا  در نواحا خشك گآمسيآي  متآ ما ميلا 899-799اين نواحا مقدار بارندگا ساالنه حدود 

 899با بارندگا بيشتآ نيي گستآش يافته، اما هنگاما كه مييان بارندگا در طرا فصر  رويرش بريش از     

رود. در هآ حال عتلكآد متوسط ارزن مآواريرد بره    عنوان قله اصلا به شتار ما متآ باشد سورگوم به ميلا

هراي مثبري ارزن    باشد. با توجه به مسائ  مطآح شد  بآخا جنبره    مقايسه نتاهيچ وجه با سورگوم لاب

 توان به شآح زيآ خالصه نتود: مآواريد را ما

 (C0داشتن مسيآ فتوسنتيي چهار كآبنه ) -3

قلره عترد  )گنردم، برآنج، كرت، جرو،       8( در برين  WUEدارا بودن باالتآين كارويا مصرآف وب )  -7

 يوالف و چاودار(.سورگوم، ارزن وفآيقايا، 
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شرود. بيشرتآين توليرد جهرانا ون در      گياها اسي چندمنظور  كه جهي توليد دانه و علوفه كشي ما -1

هراي جنروبا    ولا در لستي درصد(. 07كشورهاي پآجتعيي و در حال رشد به توليد دانه اختصاص دارد )

 شود. آ محصول كشي مااي يكساله تابستانه پ عنوان گيا  علوفه اياالت متحد  و استآاليا به

اي در  هاي اسيدي فقيآ محصول داد  و توانرايا لابر  مالحظره    در مناطق خيلا گآم، خشك و خان -0

هاي  كه از نظآ لدرت بازيافي مواد از اليه طوري خصوص از عتق خان دارد به جذب مواد از خان فقيآ به

 (.3080سون، عتيق شايد در بين گياهان زراعا مقام اول را داشته باشد )پيآ

العت  خوبا به كاربآد عناصآ قرذايا   هاي فقيآ و شآايط نامساعد، ارزن عكس رق  توليد در خان علا -7

دهد و در صورت نبود عوام  محدودكنند  جدي اين گيا  پتانسي  توليدي در حد سرايآ قرالت    نشان ما

 (.3001)وتيكامب و دانكن،  باشد. مانند سورگوم و كرت از نظآ توليد علوفه و محصول دانه دارا ما

 باشد. ول بآاي مطالعات ژنتيكا ما ( گياها ايد n7=30دلي  كتا تعداد كآوموزوم ) ارزن مآواريد به -3

 كند. وجود صنعي پآوتوژينوسا مشخص كه جهي توليد هيبآيد كار را وسان ما -1

اً بآابآ ارلام استاندارد محصرول  تقآيب F3خورد. ارلام هيبآيد  پديد  هتآوزيس در اين گيا  به چش  ما -8

 دهند. ما

 

 شناسي خصوصيات گياه

كآبنه دگآگشن، متعلق به  ساله، چهار گياها اسي يك Pennisetum typhoidesارزن مآواريد 

كنرد.   بلند و كشيد  كه معتوالً تا ارتفاع يرك ترا سره مترآي رشرد مرا       Grammineaخانواد  قالت 

هاي چتنا اسي  تآين علف تآين و خشن ن مآواريد يكا از طوي ( ارز3087؛ استوسكوف، 3081)سينر، 

شود. ارزن گيراها روز كوترا  و مخصروص منراطق گرآم اسري. از نظرآ         كه در مناطق خشك كشي ما
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كنرد.   اي به خوبا ون رشد نتا تآ اسي و در مناطق گآم هيچ قله مقاومي به خشكا از سورگوم نيي مقاوم

 (.3089؛ هولس و هتكاران، 3017)وزمون، 

 

 اي سيستم ريشه

باشد. در هنگرام   اي ارزن مآواريد هتانند اكثآ گياهان خانواد  قالت افشان و پآاكند  ما سيست  ريشه

هاي  كند. ريشه اوليه شام  تعدادي ريشه زنا ريشه اوليه ا ز بذر خارج شد  و به داخ  خان نفوك ما جوانه

هاي ثانويره در جوانره روي    رسد ريشه بآگا ما 1تا  7كه گياهچه به مآحله  نازن و جانبا اسي. هنگاما

شوند. وظيفه ثانويه اين ريشه حفظ اسرتحكام و پايرداري    تآين گآ  نيديك به سطح خان خارج ما پايين

متآ گيارش شد  اسي. هتانند سايآ  1/3تا  7/3باشد. نفوك ريشه سآيع و عتيق و معتوالً تا عتق  گيا  ما

 متآي سطح خان بيشتآ اسي. سانتا 19جانبا ونها در  قالت تعداد ريشه و گستآش

گونه قالت را مقايسه نتود  و مشخص كآدنرد   31( ساختتان انواع ريشه 3081ياموشا و هتكاران )

تروان   اي و جانبا، ونها را مرا  هاي گآ  اي و درجه نتو ريشه هاي گآ  دها، ريشه كه بآاساس زواياي ريشه

اي به صورت عتودي به داخ  خان رشد  هاي گآ  در گآو  اول، اكثآ ريشهبندي كآد.  در چهار گآو  طبقه

 اي بيشتآي نسبي به گياهان ديگآ دارند. هاي گآ  كنند و گياهان زراعا كه در اين گآو  هستند ريشه ما

باشرند. برآنج، ارزن    هاي جانبا گآو  اول زياد هستند اما نسبتاً كوتا ، ظآيف و با انشعاب ك  ما ريشه

تا و ارزن ژاپنا از جتله گياهان اين گآو  هستند. در گآو  دوم گياهانا مثر  ارزن معترولا و ارزن   انگش

صرورت   اي بره  هاي گرآ   صورت اسي كه بآخا از ريشه دم روباها لآار دارند. نتو ريشه اين گياهان بدين

. در سرومين  نتاينرد  صورت عتودي رشرد مرا   كنند، در حالا كه بآخا ديگآ به ماي  داخ  خان رشد ما

طور ماير  در پآوفير  خران     اي به هاي گآ  گآو  شبكه ريشه به خوبا نتو يافته اسي. تقآيباً هته ريشه
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باشرد. در   كنند. اين گآو  شام  ارزن مآواريد، سورگوم، كرت، جو، گنردم، چراودار و يروالف مرا     رشد ما

 لآار دارد. Coix lacrymajobiوخآين گآو  گونه 

و هتكراران    كند. بآاسراس ايرن خصوصريات ياموشرا     فآدي توليد ما منحصآ به اين گيا ، نوع ريشه

هاي گياها با سيسرت    ( انواع ريشه را به دو نوع متتآكي و پآاكند  تقسي  كآدند. اولين گآو ، گونه3081)

 هاي پآاكند  دارند. كه گآو  دوم ريشه ريشه متتآكي، در حالا

ژاپنا كه سيست  ريشه نوع متتآكي دارند و در مقايسه برا ديگرآ   گياهان چون بآنج، ارزن انگشتا و ارزن 

گياهان به ايستابا تحت  نسبتاً بيشتآي دارند. از طآف ديگآ ارزن مآواريرد، سرورگوم، كرت، جرو، گنردم،     

چاودار و يوالف كه داراي ريشه نوع پآاكند  هستند، توانايا زيادي از نظآ تحت  به خشكا دارند )فاجآيا، 

3007.) 

 

 اقهس

هاي ارزن لوي و توپآ بود  و متكن اسي لطور يا نازن، ساد  يا منشرعب باشرند ولرا معتروالً      ساله

هرا   هاي فآعا اوليه و ثانويه هستند. ساله از تعدادي گآ  و ميانگآ  تشكي  شد  اسري. گرآ    داراي شاخه

باشرند، در   تي تحتانا مرا هاي نابجا در لس هاي ريشه اي از وقازي اندكا متورم بود  و در بآگيآند  حلقه

ها از  متآ اسي. طول ميانگآ  سانتا 7/7ها، صاف و بدون كآن هستند. لطآ ساله در حدود  حاليكه ميانگآ 

 يابد. پايين به ستي باال افيايش ما
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 برگ

ضرخي  بره حالري راسري لرآار        باشند و بوسريله رگبرآن   طوي  و پهن ما يهاي ارزن مآواريد  گبآ

ها صاف و سطح رويرا   اند. سطح زيآين بآگ ها بآروي ساله به صورت متناوب لآار گآفته گيآند. بآگ ما

باشد. سآ بآگ شام  يك پهنك و يك قالف اسري. لاعرد  پهنرك انردكا حالري       ونها زبآ و خشن ما

 دهلييي دارد.

د باشد. كنار  برآگ ارزن نيري ماننر    اي ما هاي حاشيه م م( قشايا و داراي كآن 0-7سيگول كوتا  )

 باشد. مانند ما هاي ار  بآگ سورگوم داراي دندانه

 

 گل آذين

ه مآكب )پانيكول( انتهايا منفآد، سيلندري شك  با سنبلچه مترآاك  و بره هر     لگ  وكين از نوع سنب

شود. سنبله بدون انشرعاب اسري    سنبلچه ديد  ما 1999تا  899طوريكه در هآ سنبله  باشد، به فشآد  ما
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بله متكن اسي رخ دهد. نانشعاب يا چند شاخه شدن در س P.Puprueumاي با  نهولا در تلقيح بين گو

شوند، يك سرآي   متآ كه از محور مآكيي ون منشعب ما سانتا 7/7هايا به طول  در گ  وكين روي پايه

شوند كه پآزهايا ظآيف يا زبآ و يا زوائد انگشي ماننردي را بره    اي به نام گآيبانه ظاهآ ما بآگچه طوله

هاي گآيبانه متكن اسي تا زمان رسيدن بآييند. هآ سرنبلچه در حقيقري يرك     گذارند. بآگچه ش مانتاي

گلوم داخلا پهن دو گلچه دارد. گلچه برااليا   طسنبله ثانويه اسي كه در بين يك گلوم بيآونا كوتا  وس

ور و قيآبرارور در  دوجنسا و بارور بود  و گلچه پايينا معتوالً نآ و يا قيآبرارور و هرآ دو نروع گلچره برار     

صرورت دگآگشرنا    افشانا دخالي دارند. به دلي  ماهيي پآوتوژنا گ  وكين باروري گلها معتوالً بره  گآد 

 (.3081گيآد )سينر،  صورت ما

 

 دانه

هرا در زمران    كنرد. دانره   اند و نتا ظاهآي تسبيح مانند پيدا مرا  ها لآار گآفته بذور به ستي نون گلوم

گآدنرد. برذر يرا كاريوپسريس تقآيبراً       راحترا از پوسري جردا مرا     شوند  به وزاد مارسيدگا از لتا و پايين 

 باشد. مآقا شك  بود  كه يك سآ ون باريك و نون تيي ما تخ 

گرآم وزن دارنرد. رنرر برذر از      ميلا 39-7متآ عآض و  ميلا 7-7/7متآ طول،  ميلا 1-0بذور ارزن 

كره جنرين بره     اي يا ارقوانا متغيآ اسي. در حرالا  و سفيد ماي  به زرد خاكستآي يا وبا يا وبا روشن له

باشد. بذور ارزن مآواريد ترا چهرار هفتره پرس از گرآد  افشرانا ومراد  بآداشري          رنر لآمي ك  رنر ما

 باشند. ما

وسريله كتبراين    صورت مستقي  بره  توان به گآم متغيآ اسي. بذور ارزن را ما ميلا 39تا  1وزن ونها از 

 بآداشي نتود.
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 دانهتوليد 

كنرد امرا عتلكرآد ونهرا در      تن دانه در هكتار توليد مرا  3اند تا  هيبآيد ارزنا كه تاكنون شناخته شد 

 (.3009باشد )اسكآمان و ريودوس،  كيلوگآم در هكتار ما 399منطقه شتالا استآاليا نيديك به 

 

 زني بذر خواب و جوانه

ها متولف شد  و يك اليه سيا  در ناحيه ناف  كه انتقال كآبوهيدرات وي گيا  مادري در زماناربذر بآ 

رسد، اما خاتته رشد ون بين اواسط پرآ شردن دانره و     شود به حداكثآ وزن خشك خود ما ماون تشكي  

تشكي  اليه سيا  بآ لو  ناميه و لدرت بذر تأثيآي ندارد. اين امآ نوعا سازگاري بآاي حفظ بقا در هنگام 

 ويد. شتار ما رشد دانه بهبآوز خشكا زودرس در اثناي تكتي  

اي پرس از بآداشري دارنرد، ايرن      ها معتوالً يك دور  خواب جندهفته نظآ از زمان بآداشي، دانه صآف

رسرد كره حالري     يابد. به نظآ ما اي اسي كه تنفس و رطوبي بذر كاهش ما دور  خواب هتيمان با دور 

ن اسي با نگهداري بذور در دما و رطوبي دورفسا يا خواب بذر به زمان و دما بستگا داشته باشد و متك

 بيانجامد. لطو ما  به 37پايين تا 

گآاد در محلول  درجه سانتا 79-77توان بذور را به مدت يكساعي در دماي  بآاي شكستن خواب ما

 درصد هيپوكلآيي سدي  لآار دارد. 7/9يك تا دو درصد كلآواتانول و 

 

 شرايط آب و هوايي

باشد كه بآاي مناطق گرآم برا بارنردگا سراليانه      آمسيآي با رشد سآيع مارگياها گ يارزن مآواريد

م م مناسب اسي. با اين حال در مناطق معتدله نيي سازگاري خوبا دارد. ارزن مآواريرد بره دو    179-099

 گآدد. گآو  عتد  تقسي  ما
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 رسد. روز ما 07تا  39ارزن زودرس كه در خالل  -3

 رسد. روز ما 379تا  319ارزن ديآرس كه در مدت  -7

باشد زيآا باعث شسته شدن دانه گآد  و ولودگا لارچا  بارندگا در خالل دور  گآد  افشانا مضآ ما

العتر  را نشران    گآدد. گيا  تحي شآايط نور شديد وفتاب بهتآين عكرس  و در نهايي كاهش توليد بذر ما

بآخرا منراطق ايالري راجسرتان در     تآين قالت بره خشركا اسري. و در     دهد. اين گيا  يكا از مقاوم ما

 78تا  -79شود. بهتآين درجه حآارت بآاي رشد ارزن بين  م م بارندگا ساالنه كشي ما 79هندوستان با 

گيرآد.   گآاد شب صورت ما درجه سانتا 77زنا در دماي  باشد. بيشتآين مييان جوانه گآاد ما درجه سانتا

درجره شرتالا و    17ترا   30متآ و حدود عآض جغآافيايا  3899تا  899دامنه ارتفاع بآاي رشد اين گيا  

كره   طروري  باشد. مييان پآوتئين خام علوفه لاب  توجه و مييان ون به سن گيا  بستگا دارد، به جنوبا ما

هراي   درصد در بآگ 1/17باشد. لابليي هض  ماد  خشك از  گيا  جوان داراي باالتآين درصد پآوتئين ما

هاي مسن متغيآ اسي. كتتآين مييان لابليي هض  ماد  خشك مآبروط بره    درصد در بآگ 0/33جوان تا 

 درصد(. 77اند ) گياهان بالغا اسي كه بعد از چآا از رشد خوبا بآخوردار نبود 

 

 خاك

شرود. در منراطق گآمسريآي     هاي اصلا كه در ون ارزن مآواريدي بآاي توليد دانره كشري مرا    خان

ها رشد نتايد امرا بره شرآايط     تواند در دامنه وسيعا از خان د مامآطوب و خشك لآار دارند. ارزن مآواري

باشرند.   هاي لوما شنا با زهكش خروب مرا   ها بآاي رشد ون، خان ماندابا حساس بود  و بهتآين خان

ترا   8/0بين  PHباشد. در  خان، نه خيلا لليايا لادر به توليد محصول ما PHارزن در دامنه وسيعا از 
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(. ارزن مآواريرد متحتر  بره شروري برود  و      3080شود )پيآسرون،   د مشاهد  نتاتغييآي در عتلكآ 3/0

 افتد. زنا  ون در شآايط نور   تأخيآ ما جوانه

 

 سازي زمين آماده

باشرند.   ارزن مآواريد به بستآي كامالً نآم و عاري از كلوخ نياز دارد. زيآا بذور ون بسيار كوچرك مرا  

دار و به دنبال ون دو تا ديسك عتود برآ هر     گاووهن بآگآدان متآ( با سانتا 37يك شخ  عتيق )حدال  

تواند شآايط بهينه را بآاي كشي ارزن مآواريد فآاه  وورد. هنگام تسطيح زمين بايد كامالً دلي نترود   ما

كه وب بارندگا يا وبياري در زمين تجتع نكآد  و به راحتا خارج گآدد. رطوبي كافا بستآ بذر در زمران  

زنا خوب و مطتئن بذور خواهد گآديد. ارزن مآواريد بايد در اواخآ بهار يا زمرانا كره    وانهكاشي باعث ج

 7-1درجره فارنهايري رسريد  باشرد در عترق       39گرآاد يرا    درجره سرانتا   37درجه حآارت به بيشرتآ از  

 87ترا   37گرآاد )  درجره سرانتا   70تا  38زنا بين دماي  تآين زمان جوانه متآي كشي شود. مناسب سانتا

 باشد. درجه فارنهايي( ما

 

 مفدار بذر، فاصله كاشت و روش كاشت

كيلوگآم بذر در هكتار كافا بود  و ميريان بهينره    7تا  0منظور بآداشي دانه كافا و خوب مصآف  به

متآ و فاصله   سانتا 07هاي  باشد. تآاك  فوق با فاصله رديف بوته در هكتار ما 799999تا  317999تآاك  

باشرد. ارزن مآواريرد    مترآ مرا   سانتا 7-1متآ حاص  خواهد شد. عتق كشي بذر  سانتا 39-37هآ بوته 

شود. كشي ارزن مآواريد با ماشين مخصوص  وسيله بذرپاشا كشي ما عتوماً بالفاصله پس از شخ  و به
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گا كند بلكره پآاكنرد   زنا را تضتين ما بذر كار قالت دانه ريي بهتآين روش بود  و نه تنها بهتآين جوانه

 يكنواخي و خوب گيا  را نيي به هتآا  خواهد داشي.

 

 نياز غذايي

دلي  طول رويش كوتا  و حج  ك  ريشه به مواد قذايا كتا نياز دارنرد.   هاي ريي به ارزن طور كلا به

به مواد قرذايا   باال چين بودن و حج  ريشه چند  دلي  طول دور  رويش بلند، به يهاي مآواريد ولا ارزن

كيلوگآم در هكتار كود اور  در زمران كاشري و مصرآف     79هاي ريي كاربآد  بيشتآ نياز دارد. در مورد ارزن

هراي   شرود. كرود فسرفآ  برآاي ارزن     اور  بعد از هآ چين توصريه مرا  كود كيلوگآم در هكتار  399تا  79

كيلوگآم در هكتار مفيد برود  و حردود    779تا  799مييان  ما  لب  از كاشي به 0الا  1مآواريدي حدال  

 هاي ريي لاب  توصيه اسي. يك سوم اين زمان بآاي ارزن

 

 نياز آبي ارزن

كنند اما زمانا كره وب كرافا در دسرتآس     ها عتوماً در شآايط خشك و اراضا ك  وب رشد ما ارزن

رزن صورت گآفته، نشان هايا كه روي انواع مختلف ا دهند. در وزمايش داشته باشند، بهتآين نتيجه را ما

دهد كه ارزن مآواريد باالتآين درجه مقاومي به خشكا و كتتآين نياز وبا را بآاي توليرد عتلكرآدي    ما

هراي انبرو  ون    باشد. مقاومي باالي ارزن مآواريد نسبي به خشكا به دلي  توليد ريشه لاب  لبول دارا ما

 باشد. ما

دهرد. از   توليد ماد  خشك و عتلكآد دانه را افيايش مرا  دهد كه وبياري مناسب مقدار نتايج نشان ما

 دهد. طآف ديگآ افيايش كود ولا كارايا مصآف وب را افيايش ما
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 مديريت زراعي

چگونگا مديآيي ارزن مآواريد بستگا به نوع استفاد  از ون دارد. لستي عتد  ارزن به منظور توليد 

پيونردد. هنگاميكره    هفته اول رويش به ولوع ما 8 تا 3شود بخش عتد  توليد در خالل  علوفه كشي ما

توان ون را مورد چآا لآار داد. ارتفاع چآا يا بآش نبايد كتتآ از  متآ رسيد، ما سانتا 18تا  77ارتفاع گيا  به 

متآ از سطح زمين باشد. اين نكته بسيار حائي اهتيي اسي كه پس از چآا يا بآش علوفه،  سانتا 39تا  7/1

هاي جرانبا از سرآ    به انداز  كافا بلند باشد كه گيا  بتواند رشد مجدد خود را از طآيق جوانه ارتفاع ساله

 گيآد.

هرا برا    بآخالف علوفه خانواد  سورگوم خطآ مستوميي ناشا از اسيدپآوسيك بره هنگرام تعليرف دام   

ستفاد  بريش از حرد   ها ناشا از ا علوفه ارزن مآواريد وجود ندارد. مسأله لاب  توجه مستوميي نيتآاتا دام

 اي نيي صادق اسي. كود ازته بود  كه در مورد سايآ گياهان علوفه

كه ارزن سه بار در سال بآداشي شود، محصول ون به مآاتب بيشتآ از  اند هنگاما تحقيقات نشان داد 

عنروان علوفره مآقروب يرا چآاگرا        بره  يزمانا اسي كه چهار بار بآداشي شود. هتچنين ارزن مآواريرد 

دلير  پرآ بآگرا و خوشرخوراكا      هاي شيآي و گوشتا مورد استفاد  لآار گآفته و بره  آاري بآاي دامطضا

دهند. خطرآ مسرتوميي برا     گاوهاي پآورشا در خالل تتام فص  رشد ون را به سودان گآاس تآجيح ما

 اسيدپآوسيك نيي وجود ندارد.

 

 ادوات برداشت

تفاد  از كتباين قالت با اعتال بآخا تتهيردات  هاي مآواريدي جهي بآداشي دانه امكان اس در ارزن

هاي بآداشي علوفره گياهرانا نظيرآ كرت و سرورگوم نيراز       وجود دارد. اما جهي بآداشي علوفه به ماشين
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شود. البته چاپآهاي  از كتپانا كالس استفاد  ما 387باشد. در حال حاضآ در كشور از دستگا  جاكوار  ما

 دارند.خورشيدي ه  توانايا بآداشي را 

 

 زمان برداشت

هراي   جهي بآداشي دانه بهتآين زمان تغييآ رنر كام  پانيكول و زرد شدن بآگ يدر ارزن مآواريد

درصد خواهد بود.  77باشد. در اين زمان رطوبي  درصد رسيدگا در ميرعه ما 19پايين و رؤيي بيشتآ از 

تآ برود  و برآاي سريلو كرآدن     م انتاس 399تا  89جهي بآداشي علوفه سبي بهتآين زمان بآداشي ارتفاع 

علي براال برودن نسربي     سازي به خشك) ور پانيكول و در صورت عدم توانايا در مديآيي سيلوهشآوع ظ

و وب فآاوان در علوفه ون( بهتآ اسي تا تشكي  بذر منتظآ ماند  و سپس  يبآگ به ساله در ارزن مآواريد

ها و بهتآين  ن بآداشي جهي علوفه سبي ظهور پانيكولهاي ريي بهتآين زما بآداشي صورت گيآد. در ارزن

 باشد. هاي پايين ما ها و زرد شدن بآگ زمان بآداشي بآاي توليد دانه تغييآ رنر پانيكول

 

 هاي هرز كنترل علف

ش ر  از روير ربر رار لرتر رآم در هكروگر رلرك كيرمييان ي ن بهرازيرآف سيترمص ار( ب3033آت )ربرول

(Pre-emergenceتوانسي ) طور مرثثآي كنترآل نتايرد.     هاي هآز ديجيتاريا و تاج خآوس را به علف

ا  وارد نكرآد.  رار خسارتا بره گير  رمييان يك و دو كيلوگآم در هكت پآوپازين به هتچنين كاربآد وتآازين و

خروبا كنترآل    هراي هرآز را بره    متآ در هكتار بدون وسيب به گيا ، علف 7/9مييان  به D-0-7استفاد  از 

پرس از سربي    يكار بآد  شود. رشد سآيع ارزن مآواريرد  هروز پس از كاشي ب 73كه  به شآط ون كند. ما

دهرد و   هاي هآز اجاز  نترا  وورد كه به علف وجود ما هاي فآاوان، پوشش انبوها را به شدن و توليد پنجه

 شود. باعث خفگا ونها ما
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 ها بيماري

ها از مهتتآين عوامر    شوند بيتاري مآواريد ما در بين عوام  متعددي كه منجآ به توليد پايين ارزن

 باشد. محدودكنند  ما

 

 سفيدك دروغي -1

هراي ايرن    شرانه نشرود.   ايجراد مرا   Sclerospora graminicolaاين بيتاري توسط لارچا به نام 

هاي ولود  به رنر زرد يا سفيد كه در سطح زيآين ونها نوارهاي زردرنگا از نرون ترا    بيتاري شام  بآگ

اي درومرد  و از محر     هايا به زودي به رنرر لهرو    د  بآگ ادامه دارند، ظاهآ ما شوند. چنين بآگلاع

هراي   هرايا برا برآگ    صورت خوشه شوند. بارزتآين نشانه اين بيتاري تغييآ شك  خوشه به ها پار  ما رگه

 شود. ن اطالق ماباشد. نام بيتاري خوشه سبي با توجه به اين مآحله از بيتاري به و مارپيچا فآاه  ما

 هاي مبارزه روش

 .كشي سال  با استفاد  از بذور گواها شد  از منبع لاب  اطتينان -3

گآم بره ازاي هرآ كيلروگآم     7/7به مييان  G.Nهايا مانند اگآوسان  كش بذور بايد با استفاد  از لارچ -7

 ضدعفونا شوند.

 تود.كن ن گياهان ولود  را بايد به محض ظهور در ميرعه ريشه -1

يك بار در هنگام دو تا سه هفتگا و سرپس در مآحلره    Z-18درصد و تيان  7/9گياهان را با محلول  -0

 اوليه ظهور خوشه ستپاشا كآد.

 جهي كشي بايد از ارلام هيبآيد مقاوم استفاد  نتود. -7
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باشرد. مصرآف    مرا  Claviceps fuoiformisعام  اين بيتاري لارچا به نام  :ارگوت )ناخنك(

نتايد. عالي  اين بيتراري ظهرور    دلي  وجود تآكيبات ستا در انسان و دام توليد بيتاري ما ور ولود  بهبذ

ها اسي كه متلو از اسپورهاي لارچ برود  و عامر  انتشرار     روي خوشه مايع عسلا شك  صورتا رنگا بآ

  بعردي  يرد. در مآاحر  و صرورت چسربنان درمرا    اي و بره  بيتاري اسي. اين مايع سپس بره رنرر لهرو    

ها  شوند. اين اندام اي تا سيا  رنر پديدار ما هاي طوي  لهو  صورت اندام ها( به اسكلآويتاي لارچ )ارگوت

 باشند كه بآاي سالمتا انسان مضآ هستند. حاوي ولكالوئيدهاي ستا ما

 روش كنترل

 از كشي ديآ هنگام )كآپه( خودداري گآدد. -3

 .شخ  عتيق ميرعه در تابستان -7

 كشي ارزن مآواريد در ميرعه ولود  سال لب  اجتناب نتود.از  -1

درصرد نترك شرناور سراخته،      79از بذور گواها شد  جهي كشي استفاد  شود. برذور را در محلرول    -0

ووري و معدوم كآد  و بذوري را كره در تره    هاي لارچ روي محلول  شناور خواهند شد. ونها را جتع ارگآت

چندين بار شسته، در سايه خشرك نترود  و بعرد از خشرك كرآدن برا سر         اند با وب  نشين شد  ظآف ته

 نتايند. گآم در هآ كيلوگآم بذر ضدعفونا ما 7/7ياتيآام به نسبي  G.Nوگآوسان 

درصد زيآام ستپاشا شوند. دومين و سرومين   37گياهان در مآاح  اوليه گلدها )بوتينر( با محلول  -7

 روز صورت گيآد. 79ستپاشا با فاصله 

 

 سياهك

شود. ايرن بيتراري    ايجاد ما Tolyposporium pencillariaاين بيتاري توسط لارچا به نام 

هاي بيتاري در ابتردا سربي و از نظرآ انرداز  عتومراً       باشد. خوشه هاي مه  خوشه ارزن ما يكا از بيتاري
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دلير    رنر سبي بره  باشند. هاي ولود  متلو از اسپورهاي لارچ ما هاي سال  هستند. خوشه بيرگتآ از خوشه

رنگا اسي كه تود  سيا  رنر اسپورهاي لارچ را احاطه كآد ، اين قشراء سرپس تغييرآ     وجود قشاء سبي

 شود. رنر داد  و سيا  رنر ما

 روش كنترل

 استفاد  از بذور گواها شد  -3

 شخ  عتيق تابستانه -7

 اعتال بآنامه تناوب سه ساله -1

ليترآ وب در هكترار( در    3999كيلروگآم در   7/3صرد ديتراواكا )  در 37/9ستپاشا گياهان با محلول  -0

 .روز 39مآحله اوليه گلدها )بوتينر( و تكآار ون در نوبي دوم و سوم با فاصله 

 

 زنگ

شرود.   باشد. بيتاري در هآ دو سطح رويين و زيآين بآگ مشاهد  ما عام  مواد اين بيتاري لارچ ما

ه ايرن  چر باشرند. چنان  جا رنر و متلو از اسپورهاي لارچ مرا هاي زنر، كوچك، نارن ها يا پوستول جوش

شروند. در   ها با سآانگشي لتس شوند، اسپورهاي نارنجا رنرر لرارچ روي انگشري مشراهد  مرا      جوش

هرا كرامالً خشرك     شرديد برآگ    شوند. در اثآ ولودگا هاي سيا  رنر ديد  ما مآاح  بعدي بيتاري جوش

 خواهند شد.

 روش كنترل

يا كاپتران سره يرا     Z-18درصد دتيان  7/9آي مثثآ بيتاري، گياهان را بايد با محلول منظور پيشگي به

 چهار بار ستپاشا كآد.
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 بالست برگ

تروان   شود. عالي  اين بيتراري را مرا   ايجاد ما Pyncularia setatiaeاين بيتاري توسط لارچ 

ح زيآين بآگ مشاهد  نتود. اي روشن تا تيآ  در سط هاي )زخ ( لايقا شك  به رنر لهو  صورت لكه به

ها  وورند. در اثآ ولودگا شديد بآگ وجود ما گاها اولات چندين لكه به ه  پيوسته و يك زخ  بيرگ را به

 شوند. كامالً خشك ما

 روش كنترل

 گآدد. درصد زنيب كنتآل ما 7/9وسيله  بار ستپاشا به 1تا  7طور مثثآي با  اين بيتاري به

 

 حشرات آفت

اي از خصوصريات ظراهآي،    شود. خالصه توسط تعدادي از وفات مورد هجوم والع ما يارزن مآواريد

 باشد: فات اين گيا  به شآح زيآ ماتآين و نحو  خسارت و روش مناسب مبارز  با مه 

 

 موريانه

د. گياهان مرورد هجروم عتومراً خشرك     ينتا ها و لستي پايينا ساله گيا  تغذيه ما اين وفي از ريشه

 باشد. تآ ما رت اين وفي به خصوص در مناطق خشك جديشوند. خسا ما

كيلروگآم در هكترار لبر  از     79ميريان   درصد ولدرين يا گآد هپتاكلآ به 7: بآاي مبارز  از مخلوط مبارزه

 كاشي گيا  استفاد  گآدد.
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 كرم سفيد

اشد. ب هاي جوان ما اي گياهچه خسارت اين وفي بسيار جدي اسي. حتله اين حشآ  به سيست  ريشه

گآدد.  در مناطقا كه اين وفي گستآش دارد، حتله شديد الروها به گياهان باعث نابودي كام  ميرعه ما

در هكتار يا گرآد  كيلوگآم  19مييان  به 1Gكيلوگآم در هكتار يافوردان  37مييان  به G-39مخلوط تيتي 

 كند. خوبا كنتآل ما ا بهدر هكتار لب  از كاشي، اين وفي ر كيلوگآم 79مييان  درصد به 7هپتاكلآ 

 

 مگس ساقه

يكرا ازوفرات مهر  ارزن در شرتال      Athengona approtimataمگس سراله برا نرام علترا     

هراي   باشند. اين مگرس تخر    باشد. گياهان در حدود سن سه هفتگا مورد عالله وفي ما هندوستان ما

شد ،  جها تفآي ا سه روز تخ گذارد. در مدت دو ت خود را روي سطح زيآين بآگ يا نيديك لاعد  بآگ ما

هاي بآگ خييد  و جوانه انتهايا گيرا  يرا نقطره     الروهاي القآ مگس از ونها خارج گشته و به زيآ قالف

بره   G-39گآدند. مخلوط تيتي  مآكيي ريشه گيا  را لطع كآد و باعث سآسفيدي يا مآگ للب گيا  ما

كيلوگآم در هكتار به صورت نواري در  19-37ن مييا به G-1كيلوگآم در هكتار و مورادان  37-79مييان 

 رود. كار ما شيدن در ميرعه و مخلوط با خان لب  از كاشي، بآاي كنتآل اين وفي بهپافاروها 

 

 كرم خاردار

فاژ  لاپها  كنند. تتاما اين گونه تغذيه ما يرزن مآواريداچندين گونه از كآم خاردار وجود دارند كه از 

هاي مختلف اين وفي كآم خاردار لآمي و سريا  از   نتايند. در ميان گونه لف تغذيه مابود  و از گياهان مخت

هراي   زند. وفي بالغ تخر   ها و گياهان جوان خسارت ما باشند. اين وفي عتدتاً به گياهچه هته مهتتآ ما
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ترا   ها پرس از سره   گذارد. اين تخ  هاي وحشا و ارلام زراعا ما جدا روي بآگ ارزن تخود را در دستجا

كننرد و   صورت گآوها از لتان گيا  تغذيره مرا   شوند. الروهاي كوچك بآاي چند روز به چهار روز باز ما

هراي سربي    كه تتاما لسرتي  طوري نتايد. به روي سايآ گياهان رفته  و با ولع از بآگ تغذيه ما سپس بآ

 گذارند. ها را بالا ما بآگ را خورد  و تنها رگبآگ

كيلروگآم در هكترار برآاي     19ترا   37مييان  درصد به 7يا فوليدن  BHCد درص 3بآاي مبارز  گآد  

درصرد تيرودان يرا     3/9رود. در مآاح  بعردي گياهران بايرد برا محلرول       كار ما كنتآل الروهاي جوان به

منظور افيايش كارايا محلول س  و كترك بره    ليتآ در هكتار ستپاشا شوند. به 799مييان  فنيتآوتيون به

درصد پرودر صرابون را بره محلرول      7توان  و افيايش نفوك س  به داخ  بدن حشآ  ما وقشتن بدن وفي

 اضافه نتود.

 

 مگس ارزن

هاي خود را روي  باشد. اين حشآ  تخ  ما يهاي در حال نتو ارزن مآواريد اين حشآ  وفي جدي دانه

وكيدگا و مانع تبدي  هاي گيا  گذاشته و الروهاي حشآ  در داخ  تختدان ونها نتو يافته و باعث چآ گ 

 شوند. ها به شفيآ  تبدي  ما چه شود. الروها در داخ  خوشه ونها به دانه ما

 مبارزه

 بايد از بذر خالص و يكنواخي جهي كشي استفاد  نتود تا كليه گياهان در يك زمان به گ  روند. -3

كيلوگآم در هكتار يا از  37ا ت 79مييان  صورت گآدپاشا به درصد كارباري  يا ماالتيون به 7از محلول  -7

 توان استفاد  نتود. پاشا ما صورت محلول ليتآ در هكتار به 399مييان  درصد به 3/9كارباري  
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 كرم خوشه

هاي خود را روي خوشه  كنند. اين حشآات تخ  تغذيه ما يهاي خوشه از ارزن مآواريد از كآم يدتعدا

وورنرد.   كنند و پيله نازن از فضوالت را بره خرود مرا    ذيه ماهاي در حال نتو تغ گذارند. الروها از دانه ما

كيلروگآم   37ميريان   درصد به صورت گآدپاشا به 7درصد يا كارباري   7بآاي مبارز  استفاد  از ماالتيون 

 شود. در هكتار توصيه ما

 و مگررررس سرررراله  Holothichiaدر بررررين حشررررآات برررره وفرررري مگررررس سررررفيد     

Athengona appraximata اشار  نتود. توان نيي ما 

 

 ارزن نوتريفيد

باشرد. در حرال    كشي ارزن مآواريدي در ايآان محدود و سابقه تحقيقات اندن و جوان ما سطح زيآ

شود كره داراي مشخصرات كير      ( توليد ماNutrifeedنام نوتآيفيد )ه اي ب حاضآ يك نوع ارزن علوفه

 باشد: ما
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 7، ارتفاع گيا  در زمان گلدها به حدود Pennisetumاين گيا  هيبآيدي اسي از تاللا دو جنس 

پرذيآد. براال برودن درصرد      تآ بآداشي صورت ما متآ رسيد  كه با هدف استحصال علوفه در ارتفاع پايين

باشرد.   زنا مطلوب و مقاوم به ك  وبا از صفات بآجسته اين گيرا  مرا   درصد( و پنجه 77تا  38پآوتئين )

خروراكا گيرا     دهد كه باعرث افريايش كيفيري و خروش     گ تشكي  مااين گيا  را بآ  درصد باالي علوفه

صورت  شود كه به چين علوفه بآداشي ما 7-3شود. از اين گيا  در شآايط مختلف وب و هوايا كشور  ما

باشرد. امكران    وحرش مرا    اتيعلوفه سبي يا چآاي مستقي  لاب  استفاد  بآاي گوسفند، بي، گاو، اسب و ح

 39تآ از  از اين گيا  باعث شد  تا در مناطق مختلف كشور مييان محصول علوفهبآداشي متعدد و مختلف 

تن علوفه تآ در هكتار توليد شد   399تا  09تن در هكتار متغيآ باشد. در كآج با سه چين در سال  379تا 

هراي وزمايشرا    چين بآداشي در كرآت  3تا  7و در نواحا جنوبا گآمسيآي ايآان مث  خوزستان و ييد با 

 دسي ومد  اسي. تآ در هكتار به تن علوفه 379عتلكآدي بيش از 

خيي عتلكآد بسيار برااليا داشرته و در صرورت انتخراب      هاي حاص  اي نوتآيفيد در خان ارزن علوفه

ترآين اسريديته    رود. مناسرب  عآصه مناسب و عتليات صحيح انتظار توليد محصول بااليا از اين گيا  ما

 باشد. ما 7/3-8خان 

هراي   كه ككآ شد اين رل  از عتلكآد بسيار بااليا بآخوردار بود  و برالطبع توسرط ريشره    طوري هتان

كند. لذا توجره بره تنراوب صرحيح از اهتيري       بسيار گستآد  خود موادقذايا فآاوانا را از خان جذب ما

ذايا در استفاد  بعدي از زمين تحي كشي ارزن ضرتن جبرآان موادقر   اسي زيادي بآخوردار بود  و بهتآ 

 نجه، شبدر، گندم و جو كشي گآدند.مصآف شد  توسط كودهاي شيتيايا گياهانا نظيآ يو
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سازي زمين بآاي كاشي ارزن نوتآيفيد داراي مآاح  شخ  پاييي ، شخ  بهار  سطحا، ديسك،  وماد 

كشرا جهري    كيلوگآم اور  لبر  از كشري و مالره    379كيلوگآم فسفات وموني  و  199مييان  كودپاشا به

 باشد. طيح ماتس

گآاد باشد كه اين درجره   درجه سانتا 31تاري  كاشي گيا  فوق هنگاما اسي كه درجه حآارت خان 

 گآاد اسي. درجه سانتا 77تآ از شود كه درجه حآارت هوا باال حآارت زمانا حادث ما

 صرورت  كه در صرورت اسرتفاد  بره    طوري فاصله رديف كاشي با توجه به نوع مصآف متفاوت بود  به

متآ و در صورت مصآف به شك  علوفه ترآ فاصرله رديرف     سانتا 79چآاي مستقي ، فاصله رديف كاشي 

مترآ   سرانتا  1-7پذيآد. عتق كاشري برذر    والت انجام ما متآ بود  كه با استفاد  از ماشين سانتا 17-79

 بود. كيلوگآم در هكتار خواهد 7-0كيلوگآم و در شآايط دي   3-8مييان بذر در شآايط فارياب 

اي نوتآيفيد مقاومي خوبا به ك  وبا دارد. جهي توليد علوفه بيشتآ و بهترآ دور  وبيراري    ارزن علوفه

 روز اسي كه جهي استقآار بهتآ گيا  دلي در مييان و زمان دور  وبياري اول و دوم ضآوري اسي. 39-1

اسرتفاد  نترود  زيرآا در     هاي هآز الزم اسي در مآاح  اوليه رشد گيرا  از كوليتواترور   بآاي دفع علف

پرذيآ   هرآز امكران   ايهر  علف دبآداري متعدد و رش اندازي شديد، چين علي سايه مآاح  بعدي رشد گيا  به

 نخواهد بود.

( و سبآ )اگآوتي توان كآم طوله نتايد ما ها حتله ما از وفات مه  گيا  كه در مآاح  اوليه رشد به بوته

منظور مبارز  با ون هتآا  با مديآيي زراعا از لبي  رعايي تاري   د كه بهخوار )كارادرينا( را نام بآ كآم بآگ

گرآدد. در بسرياري از    نيي توصيه مرا  سكش سوين بآ عليه اگآوتي كاشي و شخ  پاييي ، استفاد  از حشآ 

علي قيآالتصادي بودن مبارز  و استفاد  از گيا  جهي توليد گوشي و شيآ مبارز  شيتيايا توصيه  موارد به

 گآدد. نتا
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گيآد، اسرتفاد  از   متآ صورت ما سانتا 79-37بآ امكان چآاي مستقي  از اين گيا  كه در ارتفاع  عالو 

گيرآد. در   متآ سطح خان صورت مرا  سانتا 37گيا  از  بآداشي متآ سانتا 89-09تآ گيا  در ارتفاع  علوفه

. بعد از بآداشي هآ چرين بايسرتا   شود هاي بعدي لطته وارد ما تآ به چين صورت بآداشي از سطح پايين

عتلكرآد ارزن   7صورت سآن بره خران اضرافه شرود. جردول       اور  بهكود كيلوگآم در هكتار  399تعداد 

 نتايد. نوتآيفيد را با سايآ ارلام مقايسه ما

 

 مقايسه عملكرد ارزن نوتريفيد ساير ارقام -2جدول 

گياهان كشي شد  اواي  

 ما  وكر

بآداشي اواي  

 بهتن ما 

پآوتئين 

 )درصد(

رشد مجدد 

 اواسط اسفند

پآوتئين 

 )درصد(

 عتلكآد ك 

 )كيلوگآم در هكتار(

 31719 0/30 1303 7/33 0770 هيبآيد سودان گآاس

 33733 0/33 7911 8/31 3301 سودان گآاس

 0393 0/33 3911 7/33 8778 هيبآيد ارزن نوتآيفيد

 838 1/30 013 3/30 1771 ارزن مآواريد تام وارث

 3001 0/37 3881 0/71 0339 ارزن مآواريد كاتآين

 3371 31 7738 7/71 1880 ارزن مآواريد اينگآيد

 3009منبع: اسكآ و ريوروسن 

 

 ز دانه ارزن در تغذيه دام و طيوراستفاده ا

هراي كروچكا توليرد     گآمسيآي اسي كه دانه ارزن يك نوع گندما )گآاس( نواحا گآمسيآي و نيته

 شود. غذيه دام و طيور استفاد  ماكند و در ت ما
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 اي مزاياي تغذيه

ووري ون را  ووري لرآار گيرآد. در عتر     مييان انآژي ون باال اسي اما لب  از مصآف بايد مرورد عتر   

وسياب نتود  كه به علي دارا بود  الياف قيآلاب  هض  بآاي جيآ  قذايا حيوانات جوان مناسب نيسري.  

. ارزن گيا  خوشخوراكا اسي كه در مصآف با ديگآ قالت نتايج بهتآي اما بآاي تغذيه گاو مطلوب اسي

شرود. ميريان    گآدد. الياف خام موجود در ارزن توسط حيوانات جوان به مييان كتا هضر  مرا   حاص  ما

 نشان داد  شد  اسي. 1هاي مختلف )درصدي از جيآ  متآاك ( در جدول  مصآف در گونه

 

 جيره غذايي درصد استفاده از ارزن در -3جدول 

 درصد مورد درصد مورد درصد مورد

 77 جوجه 79 شيآخوراكا 17 گوساله

 19 جوجه گوشتا 77 جايگيين شوند  شيآ 09 گاو شيآي

 17 طيور والد 19 جيآ  رشد 07 گاو گوشتا

 09 جوجه تختگذار 09 جيآ  پايانا 19 بآ 

     07 ميش

 كعبمكيلوگآم در متآ 399-317تآاك  حجتا: 

 

 د سيلو كردنموا

انرد. هردف از    تود  سيلو شد  مواد گياها با رطوبي باال هستند كه در محيط قيآهوازي تختيآ شرد  

باشد كه اين عتر  بره كترك اسريدالكتيك حاصر  از       سيلو كآدن تهيه علوفه وبدار با حدال  تلفات ما

گياها كه بآاي سيلوكآدن  گيآد. اقلب مواد گلوسيدها و يا با افيودن مستقي  اسيدها به علوفه صورت ما
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هاي هوايا و مخلوطا از شاخ و برآگ، گر  وكيرن ميرو  )برذر و دانره در        گآدد شام  لستي استفاد  ما

 باشد. هاي زراعا و مح  بآداشي ونها ما هاي مختلف بسته به گونه نسبي

 

 كردن ارزن فوايد سيلو

بره صرورت سريلو شرد  مرورد      الآشد، خوشخوران و مغذي بود  كره   پسند، سآيع ارزن گياها خشكا

هاي سبي وبدار نسبي به علوفه خشرك داراي ميايراي زيرادي بره      گيآد. سيلوكآدن علوفه استفاد  لآار ما

 شآح كي  اسي:

-37علوفه سيلو شد  حاوي مقاديآ زيادي از موادقذايا بود  و تلفات مواد خشك در ايرن روش از   -الف

رسد و  درصد ما 77-19ش خشك كآدن تلفات علوفه به كند. در صورتا كه در رو درصد تجاوز نتا 39

 باشد. كتتآين تلفات ماد  خشك مآبوط به تهيه علوفه نيته خشك سيلو شد  ما

 باشد. هاي سيلو شد  بسيار ك  ما هدر رفي مواد پآوتئينا در علوفه -ب

باشد.  هاي هآز ما علف ها و مقدار كتا از بذور لو شد  داراي مقاديآ زيادي از انواع ويتامينيعلوفه س -ج

 هاي هآز اسي. در صورتيكه علوفه خشك اقلب داراي مقاديآي بذور علف

ن بود  و در طول فص  زمستان و در نرواحا معتدلره در تابسرتان هر  در     اعلوفه سيلو شد  وبدار و ارز -د

 باشد. صورت ليوم لاب  استفاد  ما

 آ از خشك نتودن علوفه در ميرعه اسي.تلفات موادقذايا در روش سيلوكآدن به مآاتب كتت -هر

توانرد كرامالً    عتليات بآداشي، انتقال، تهيه مواد سيلويا و مصآف )تخليه مواد سريلويا( علوفره مرا    -و

 مكانيي  و با حدال  هيينه انجام پذيآد.
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كه در يك متآمكعب  طوري نتايد به علوفه سيلو شد  فضاي كتتآي نسبي به علوفه خشك اشغال ما -ز

كه در روش خشرك   كيلوگآم ماد  خشك(. در صورتا379گآدد ) كيلوگآم علوفه نگهداري ما 399-799

 شود. كيلوگآم ماد  خش ( در يك متآمكعب كخيآ  ما 397كيلوگآم علوفه خشك ) 377نتودن 

 

 سيلو كردن ارزن

و  تنوع شآايط وب و هوايا در كشور موجب گشته تا در بعضا نواحا به علي وجود فصول نامسراعد 

هرايا نظيرآ    كه جهي كخيآ  علوفره برا روش   طوري طوالنا، استفاد  از علوفه سبي و تاز  محدود گآدد. به

هاي موجود استفاد  از علوفه سيلو شد  به  خشك نتودن و سيلو كآدن و... مدنظآ لآار گيآد. در بين روش

كرآدن كره سربب تلفرات     العراد  برآروش خشرك     ها و ارزش قذايا فوق دلي  كيفيي باال، تنوع ويتامين

هاي اخيآ سطح زيآكشي  گآدد، ارجحيي داشته و به هتين دلي  در سال موادقذايا باالخص پآوتئينا ما

 طور چشتگيآي افيايش يافته اسي. محصوالت سيلويا به

گرآدد.   ها اسرتفاد  مرا   ... سيلو و در تغذيه دامو بآ ارزن محصوالتا نظيآ گندم، جو، كرت، سويا عالو 

 شود. ها باالخص در فصول نامساعد سال ما كتك بيرگا به مسأله كتبود علوفه در دامداري رو بدين

 

 اهداف سيلو كردن ارزن

باال بآدن ارزش قذايا علوفه از طآيق افيودن مواد مختلف و با حدال  ثابي نگهداشتن ارزش قذايا  -3

 علوفه در هنگام بآداشي.

 با دلي در نگهداري و تهيه. جلوگيآي از هدر رفتن مواد مغذي علوفه -7

 تهيه علوفه با درجه خوشخوراكا باال. -1

 .نياز و فص  سآد و زمستان با حدال  هيينه تهيه علوفه در زمان مورد -0
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 روش پر كردن سيلو ارزن

روش پآ كآدن سيلو بآروي كيفيي مواد اثآي بسيار مه  و اساسا داشته، لذا در اين امآ دلي زيادي 

 .رود كار ما هب

دها به كتك دستگا  چايآ به انداز  يك بند انگشي خورد نتود  و ونهرا را بره    در مآحله گ را ارزن 

متآ پهن  سانتا 79الا  77طور يكنواخي و به ارتفاع  رييند. تود  علوفه در تتام كف سيلو به داخ  سيلو ما

  تا پآ شدن كام  سيلو ادامه ها كوبيد  و اين عت نتود  به كتك قلطك يا تآاكتور ون را در تتام لستي

يابد. سطح بااليا سيلو با شيب مناسب به شك  گآد  ماها درومد  و با پالستيك پوشيد  شرد  ترا از    ما

نفوك وب و هوا به داخ  ون جلوگيآي شود. بآاي اين منظور بهتآ اسي سطح خرارجا را برا كرا  و كلرش     

ار كافا خان و سنر ريخي. مواد سنگين به فشآد  مقد متآ پوشاند  و روي ون به سانتا 39كافا به لطآ 

هفته تود  علوفه سيلو شد  مناسب و ارزان لاب   39شدن بيشتآ محتويات سيلو كتك خواهد كآد. بعد از 

 باشد. مصآف ما

 

 گنجايش سيلو

كيلوگآم گنجايش علوفه تاز  را دارد. بنابآاين با توجره   879تا  379هآ متآمكعب از فضاي سيلو بين 

 گآدد. تعداد دام و هتچنين مييان مصآف روزانه گنجايش سيلو و تعداد ساختتان بآوورد ما به

لب  از بآداشي مواد از سيلو بايد نسبي به وماد  بودن تود  علوفه مطتئن شد. رنر علوفه سيلو شد  

يا شربيه  اي روشن و بوي علوفه سبي سيلو شد  تآش مطبوع هتآا  با برو  ارزن سبي زيتونا ماي  به لهو 

 بوي الك  بود  و نبايد رنر علوفه تهيه شد  سيا  و ليج و چسبند  باشد.
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ما  به هتان صورت كامالً پوشيد  و دسري نخرورد     37الا  39اگآ ماد  خوب سيلو شد  بايد حدود 

 ماند. بالا ما

توالً وثار شود. مع روز بآداشي ما 1تا  7به هنگام بآداشي سيلو ابتدا پوشش خارجا به انداز  مصآف 

 د ون را به دلي بآداشي نتود  و از مصآف ون خودداري كآد.يزدگا در سيلو مشاهد  شد  كه با كپك

صورت عتودي انجام گآفته و پس از بآداشي بقاياي سيلو با نايلون پوشاند  شد  ترا   عت  بآداشي به

 فاسد نگآدد.

 

 استفاده از سيلو در تغذيه دام

اي سبي سيلو  كه نباتات علوفه طوري د مطلوب تتام حيوانات هستند. بهموادي كه خوب سيلو شد  باشن

ول بآاي نشخواركنندگان بخصوص ماد  گاوهاي شيآي اسي. سيلوي ارزن به  شد  يك ماد  خوراكا ايد 

 شود. ها نيي داد  ما پذيآي خوب، مواد مغذي ومثثآ قنا به گوساله عنوان ماد  قذايا با هض 

اديآ زياد به گاوهاي پآواري داد  شد  كه بهتآ اسي هتآا  با مواد خشبا باشرد،  مواد سيلو شد  در مق

 گآدد. زيآا مصآف مواد سيلو شد  به تنهايا افيايش وزن دام را در اكثآ موارد موجب نتا

گآدد. اگآ مواد سريلو شرد  از    خوبا و در هآ سنا استفاد  ما در تغذيه گوسفند از علوفه سيلو شد  به

كند.  اي جوان باشد حيوان به خوبا از ون استفاد  كآد  و به سآعي به مصآف ون عادت ما فهنباتات علو

ها به تنهايا لادرند، روزانه ترا   كيلوگآم ارزن سيلو شد  پيشنهاد شد  و ميش 7/3تا  3ها روزانه  بآاي لوچ

 باشد. كيلوگآم در روز ماتا يك  7/9مييان  كيلوگآم از اين نوع مواد را مصآف نتايند. بآاي بآ  نيي به 3
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