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    :پيش گفتار

  
با ظهور كودهاي شيميايي از منابع فسيلي، توسعه منابع آبي، گسترش مكانيزاسيون، توسعه روش هاي       

ورت يارانه كود، جديد در حمل و نقل و فراورده هاي محصوالت كشاورزي و برنامه هاي حمايتي دولت به ص
جاي خود را به نظام هاي تك كشتي و يا دوكشتي داده، و استفاده  ،سم و انرژي، مزارع خودكفا و داراي تنوع

نخود علوفه اي يكي از بقوالت علوفه اي فراموش . ي كاهش يافتــاز بقوالت علوفه اي به طور قابل توجه
و تامين نيازهاي تغذيه اي گياهان زراعي،  به عنوان نقش مهمي در كشاورزي پايدار  مي تواند كه استشده اي 

كوتاهي طول مدت دوره رويشي، تثبيت بيولوژيكي نيتروژن، تحمل به . منابع جايگزين تجديد شونده ايفا نمايد
خشكي، سرما، آفات و بيماري هاي گياهي و نياز به نهاده كم، از ويژگي هاي بارز اين گياه جهت كشت به 

نشريه حاضر حاصل  هشت سال كار تحقيقاتي و پژوهش هاي . ود سبز به شمار مي آيندعنوان علوفه و ك
ميداني در زمينه شناخت ويژگي هاي زراعي و تبيين نحوه استفاده از ظرفيت هاي اين گياه فراموش شده در 

  .نظام هاي زراعي مناطق سرد و معتدل سرد كشور مي باشد
  

    : مقدمه

از اراضي، توليد اقتصادي كود سبز و هم چنين جبران بخشي از كمبود علوفه ي  ربراي بهره برداري پايدا     
كشور در شرايط بحراني، ظرفيت هاي خالي موجود در مناطق سرد و معتدل سرد كشور پس از برداشت گندم، 

ود با ور. جو و كلزا ، فرصت و مكان مناسبي را براي كشت دوم بقوالت علوفه اي يك ساله فراهم مي نمايد
اين گياهان به چرخه ي تناوب زراعي و استفاده از كود سبز حاصل ازآن، ضمن افزايش تنوع زيستي وكاهش 

  .تقاضا براي مصرف كودهاي شيميايي، عملكرد گياهاني كه متعاقب آنها كشت مي گردند نيز افزايش مي يابد
تخليه عناصر غذايي خاك،  تك كشتي متوالي و مداوم گندم و جو در مناطق خشك و نيمه خشك به داليل

افزايش بيماري هاي گياهي، آفات، علف هاي هرز، روند كاهشي عملكرد و بازدهي اقتصادي، روشي پايدار 
امروزه استفاده از بقوالت علوفه ايِ يك ساله، در تناوب زراعي به عنوان پشتوانه ي هر . محسوب نمي گردد

رد كشور ــين گياهان در فضاهاي خاليِ مناطق سرد و معتدل سبا كشت ا. سيستم زراعي پايدار به شمار مي آيد
و آيش ديم زارها، عالوه بر مزاياي فوق شرايط مناسبي براي حفاظت ) پس از برداشت گندم ، جو و كلزا ( 

خاك از خطر فرسايش، افزايش مواد آلي، بهبود خواص فيزيكي و شيميايي خاك، كنترل علف هاي هرز و 
  .والت متعاقب فراهم مي گرددافزايش بهره وري محص

علوفه ي حاصل از اين گـياه، عالوه بر مصـرف كود سبز،  به صـور مختلف نظير چراي مسـتقيم، علوفه ي      
در حال حاضر، در بيشتر مناطق دنيا به دليل نگراني . نيز مورد استفاده قرار مي گيرد دانهتر، علوفه ي خشك و 

  .هان مورد توجه همگاني قرار گرفته استهاي زيست محيطي، احياء اين گيا
  

    :گياه شناسي و خصوصيات مورفولوژيكي

و   Leguminosaeتيره ي ، Fabalesاز راسته  Pisumبه جنس  ) x2  =n2= 14(  نخود علوفه اي      
 نخود علوفه اي گياهي است خودگشن، يك ساله، داراي ساقه هاي باريك و باال .متعلق مي باشد  Viciaطايفه

سانتي متر متفاوت  50 –200واريته از  گونه و و نوع) آبي و ديم ( رونده، كه ارتفاع آن بسته به شرايط كشت 
يك تا  داراي اين گياه مركب يبرگ ها. ساقه هاي نازك و ترد اين گياه براي باال رفتن نياز به قيم دارد. است

پيچك ها نقش مهمي را در اتصال اين . شوند برگچه بوده و در انتها به پيچك هاي شاخك دار منتهي مي پنج
رادي يا ـــگل ها به صورت انف. ايفا مي نمايند) جو، گندم ، يوالف، تريتيكاله و چاودار ( گياه به گياهان قيم 



 3

قرار گرفته و رنگ آن در گونه هاي مختلف از سفيد، صورتي، بنفش و گاهي  دو تايي در محور برگ ها 
به  كه آن پنج عدد گلبرگ درون و شده هر گل از پنج كاسبرگ لوله اي تشكيل. ارغواني متفاوت مي باشند

اولين گلبرگ كه بزرگ ترين آن ها مي باشد، درفش ناميده  .وجود دارد،  شكل هاي مختلف ديده مي شود
گلبرگ ها پرچم ها و مادگي را . دو عدد از گلبر گ ها بال و دو گلبرگ ديگر ناو ناميده مي شوند. مي شود

عددآنها به هم پيوسته و يك عدد آزاد مي  9عدد مي باشد كه  10تعداد پرچم ها در هر گل . ميان مي گيرنددر 
  .هار الي ده تخمك تشكيل شده استچتخمدان داراي يك مادگي خميده است و از . باشد

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اندام هاي زايشي و رويشي در نخود علوفه اي
         

ميانگين طول و عرضِ غالف نخود علوفه اي در شرايط . روز مي باشد 30- 35ره ي گل دهي اين گياه طول دو
. دانه را در خود جاي مي دهد 3 -7ميلي متر بوده كه به طور متوسط هر غالف تعداد  7و  5/42آبي به ترتيب 

روز   55 – 65) درصد گلدهي برداشت در مرحله پنجاه(   طول دوره ي رويشي اين گياه با هدف توليد علوفه
روز با توجه به شرايط آب و هوايي متفاوت  110-120از ) برداشت در زمان رسيدن دانه (  و با هدف توليد دانه

بذور اين گياه كروي بوده و رنگ آن با توجه نوع گونه و ارقام اصالح شده از سياه متمايل به . مي باشد
رم متفاوت ــگ 5/8- 3/10دامنه ي تغييرات وزن صد دانه ي آن از . ستمتغيرا كرميخاكستري تا قهوه اي و 

درجه تحمل اين گياه به سرما كمتر از بقوالت علوفه اي خلر، ماشك گل خوشه اي و مجاري بوده و . مي باشد
ويژگي هاي رويشي و زايشي نخود علوفه  1جدول شماره  .پاييز تحمل مي نمايد درجه سانتي گراد را در -12تا 

  .اي در شرايط كشت بهاره آبي نشان مي دهد
  

  ارتفاع بوته نخود علوفه اي در شرايط ديم نواحي پش سفلي و ميان دشت استان گيالن
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  ويژگي هاي رويشي و زايشي نخود علوفه اي در شرايط كشت بهاره آبي  - 1جدول 

  عملكرد دانه
  تن در هكتار

  عملكرد علوفه تر
  تن در هكتار

  رد ماده خشكعملك
  تن در هكتار

  وزن صد دانه
  گرم

  پروتئين خام
  درصد

5/2-5/1  5/28 – 5/14  5/6 – 5/3  3/10 -5/8  43/17 – 5/16  

  يارتفاع ساقه اصل
  سانتي متر

  تعداد انشعابات
  ساقه

  قطر ساقه اصلي
  ميلي متر

تعداد روز تا زمان مرحله 
  درصد گلدهي 50

  تعداد روز تا زمان
  رسيدن دانه

120 - 75  5 - 3  5/3 – 5/2  65 - 55  120 - 110  

  طول غالف
  سانتي متر

  عرض غالف
  ميلي متر

  تعداد غالف
  در بوته

  رنگ گل  در غالف تعداد دانه

  سفيد، بنفش و ارغواني  3 - 7  7 - 16  6 - 8  3 - 4/5

 خاك اسيديته مناسب .نمايدبيشترين محصول را توليد مي شني  -رسي و رسي  –شني  اين گياه درخاك هاي
  .) 8(  است شدهگزارش  6 – 5/7براي رشد اين گياه 

  
  ::::منشأ و توزيع جغرافيايي نخود علوفه اي

سال قبل از ميالد  8000يكي از قديمي ترين نباتاتي است كه حدود  ).Pisum arvense L ( نخود علوفه اي      
مديترانه . آسياي مركزي و اوراسيا مي باشد Pisumي موطن اصل .مسيح در مزارع چين مشاهده گرديده است

پراكندگي اين گياهان در جهان، قابل  ). 8(  اين گياه مورد قبول واقع شده استغربي به عنوان دومين منشا 
توجه بوده وكشورهاي روسيه، اكراين، آذربايجان، چين، ژاپن، هندوستان، مجارستان، يوگسالوي، تركيه، 

با  درياي مديترانه حوزه و كشورهاي ان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، قبرس، پاكسـتان، كاناداسوريه، ايران، يون
قدمت و سابقه كشت نخود . بشمار مي آيـنداز مناطق كشت اين گياه  ميلي متر 350-550ميانگين بارندگي 

در استان هاي ) گروگر(نخود علوفه اي با نام هاي محلي . تخمين زده مي شود 100-120علوفه اي در ايران 
ناخته ــــدر استان آذربايجان غربي ش) حلر(در استان آذربايجان شرقي، ) هولكه(و همدان،  اصفهان، مركزي

اگرچه آمار رسمي از سطح زيركشـت اين گياهـان در بيشـتر كـشورها در دسـترس نمي باشد، ولي . مي شود
شيميايي و هم چنين آلودگي هاي زيست محيطيِ  با توجه به افزايش هزينه تهيه كود هاي در سال هاي اخير

  .، توجه زيادي به كشت اين گياهان مبذول مي گرددي شيمياييناشي از مصرف بي رويه ي كود ها
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    : كاشتزمان 

كه  بودهعوامل چندي در تعيين زمان كشت موثر . توان در همه فصول كشت كرد نخود علوفه اي را مي        
كشت بهاره و انتظاري  .دننسبت به آن عمل مي كن) دانه، علوفه(رايط و هدف از كشت با توجه به ش انكشاورز

 . انجام مي گيردو كود سبز علوفه  ،ف توليد دانهاهدابا  ،اين گياه در شرايط آبي و كم آبياري مناطق سرد كشور
طق در اولين فرصت كشت بهاره در اين منابراي استفاده بهتر از بارندگي هاي موثر در بهار، ضروري است 

در شرايط ديم مناطق سرد ، كشت  .گيرد صورتن به محض گاورو شدن زمين در نيمه اول فروردين ماه ممك
  .ترجيح داده مي شود ي آن كشت بهاره به ، انتظاري اين گياه به دليل عملكرد علوفه و دانه

  
    

    

    

    

    

    

  باد استان زنجانآخير ت كشاورزيدر ايستگاه تحقيقا كشت بهاره و تابستاني نخود علوفه اي

كشت پاييزه نخود علوفه اي در مناطق معتدل سرد همزمان با كشت گندم و جو و در نيمه اول لغايت نيمه دوم 
در صورت كشت پاييزه مي توان اين گياه را به صورت كود سبز، علوفه و دانه . آبان ماه انجام مي گيرد

در حال حاضر كشت پائيزه نخود علوفه اي در منطقه الموت استان  .د استفاده قرار دادبرداشت نموده و مور
  .است قرار گرفتهمورد استقبال كشاورزان  ، قزوين با هدف توليد علوفه و كود سبز در تناوب با برنج
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  تناوب با برنجكشت پاييزه نخود علوفه اي در منطقه الموت استان قزوين در 

يكي از ويژگي  )روز  60 -70( درصد گلدهي  50تا مرحله  طول مدت رشد و نمو اين گياه كوتاه بودن        
گندم ، جو و كلزا در نظيربه عنوان كشت دوم بعد از برداشت گياهاني هايي است كه اين گياه را قادر مي سازد 

گياه در  در صورت كشت تابستاني اين .دادقرار  ستفادها مورد مناطق شمال غرب كشور و استان هاي مركزي
امكان توليد دانه مقدور نبوده و علوفه حاصل از زراعت اين گياه ،  مناطق سرد به دليل محدوديت شرايط اقليمي

، علوفه تر، علوفه خشك و يا به عنوان  به صور چراي مستقيم دام) اواخر مهر ماه ( گل دهي %  50در مرحله 
 ،شرايط ناسازگار محيطي از قبيل تگرگ در بعضي از سال ها كه به علت. مي گيردمورد استفاده قرار  كود سبز

، زراعت هاي اصلي بهاره نظير لوبيا، سيب زميني، گوجه فرنگي، ذرت، و يخبندان سرماي ديررس بهاره
زماني از نظر طول يت دمحدولحاظ به  ، مي شودكشور، دچار يخ زدگي  در مناطق سردآفتابگردان و خيار 

در فضاهاي  شت گياه نخود علوفه ايك و ، نبودهمقدور  اين گياهان تجديد كشت  امكان ديگردوره رويشي 
  )كشت دوم( هكشت تابستاناصلي در هدف .را جبران نمايد وارده بخشي از خسارت دمي توان خالي موجود

  .توليد علوفه و كود سبز است

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  كشت نخود علوفه اي بدون عمليات خاك ورزي در شرايط آيش تابستاني

  
 طوالني تاخير. ، زمان كشت گياه مي باشد عامل موثر و مهم در كشت و توليد نخود علوفه اي در مناطق سرد

علوفه تر و ماده خشك اين گياه را  عملكرد،  نخود علوفه اي تابستانه كشتتاخير در و يا در برداشت غالت 
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ضروري  ، اين گياه به عملكرد ماده خشك مطلوب دستيابيبراي  .تحت تاثير قرار داده و آن را كاهش مي دهد
   .شود بدون وقفه انجام اولين فرصت ممكن پس از برداشت گندم و جودر  كشتتهيه زمين و عمليات  است

تن در  24( بيشترين عملكرد علوفه تر ، باد استان زنجانآتحقيقات انجام شده در ايستگاه تحقيقات خيردر        
  .)  6(  توليد شد )تير 20( در نيمه دوم تيرماه نخود علوفه اياز كشت  )تن در هكتار 6/4( و ماده خشك )هكتار 

  انيبررسي اثر زمان كاشت بر عملكرد علوفه تر، ماده خشك ، توليد نيتروژن و پروتئين خام نخود علوفه اي در شرايط آيش تابست –2جدول

  عملكرد علوفه تر  تاريخ كاشت
  تن در هكتار

عملكرد ماده خشك 
  تن در هكتار

عملكرد نيتروژن 
  كيلوگرم در هكتار

عملكرد پروتئين 
  كيلوگرم در هكتار

  9/562  1/90  8/3  7/19  تير 10

  6/684  5/109  6/4  24  تير20

  3/545  3/57  7/3  1/19  تير30

  7/323  8/51  2/2  3/11  مرداد10

  

  :شتاذر در واحد سطح، عمق كاشت و نحوه كميزان ب

رديف كار  ،بذر افشان سانتريفوژ استفاده از بذور نخود علوفه اي را مي توان به روش دست پاش، و يا با          
با خاك ، بذور توسط ديسك  در صورت استفاده از بذر افشان .نمودكشت  و رديف كار لوبيا گندم آبي و ديم

عمليات تهيه زمين  مشابه ، زمين جهت كشت بهاره و پاييزه نخود علوفه اي ده كردنآما .وط مي گرددخلم
نخود علوفه اي را مي توان بدون انجام شخم و عمليات خاك ورزي با استفاده از  .مي باشدگندم و جو براي 

و كشت ، رديف كار گندم آبي و يا رديف كار لوبيا در داخل بقاياي كلش گندم و ج عميق كار گندم ديم
با  رميزانِ بذ. سانتي متر متفاوت مي باشد پنجتا  سهبافت خاك از  اندازه بذر و عمق كاشت با توجه به. نمود
كيلوگرم در  125تا  150، از  دير هنـگام و وزن صددانه كشتبه موقع،  كشت،  تهيه شده بستر خاك به توجه

مي  متغير دانه در متر مربع 150تا  200از  اف توليدبسته به اهد بوته در واحد سطحتراكم  .متفاوت است هكتار
و با هدف  )دانه در مترمـربع  200( ، تولـيد علوفه باشـد ميـزان تراكم چنانچه هدف از زراعت اين گياه. باشد

 هاي در نتايج تحقيقات انجام شده در ايستگاه. دانه در متر مربع مناسب مي باشد 150، تراكم  توليد دانه
اختالف  ، دانه در مترمربع 200به  160، با افزايش تراكم دانه از  ي استان زنجان خيرآباد و خدابنده تيتحقيقا

  .) 4(  اين گياه مشاهده نگرديدعملكرد علوفه ي تر و ماده ي خشك  معني داري در
ين گياه در نيتروژن و پروتئين خام ا ، ، ماده خشك تراكم كاشت بر ميانگين عملكرد علوفه تر اثر جدول زير

  .نشان مي دهد را  در ايستگاه تحقيقاتي خيرآباد زنجان ط كشت تابستاني به عنوان كشت دومشراي
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  نخود علوفه اي در شرايط آيش تابستاني بررسي اثرات اصلي تراكم بوته بر عملكرد علوفه تر، ماده خشك ، توليد نيتروژن و پروتئين خام– 3جدول

 تراكم دانه 

  در مترمربع
  عملكرد علوفه تر

  تن در هكتار
عملكرد ماده خشك 

  تن در هكتار
عملكرد نيتروژن 
  كيلوگرم در هكتار

عملكرد پروتئين 
  كتاركيلوگرم در ه

80  1/15  9/2  69  4/431  
120  86/18  6/3  2/86  7/538  
160  41/20  9/3  3/93  8/582  
200  73/19  7/3  1/90  4/563  

 گويايكشور شمال غرب مركزي و انجام شده در استان هايهاي ميداني و نتايج تحقيقات  بررسي      
 علوفه خشكدر هكتار  تن 3 - 5 ،علوفه تردر هكتار  تن 15 - 25با ميانگين توليد موفقيت كشت دوم اين گياه 

  .استخام كيلوگرم در هكتار پروتئين  530-850كيلوگرم در هكتار عملكرد نيتروژن و  85 -120، 

  

  :كود

ودهاي مورد نياز در زراعت نخود علوفه اي با توجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و مقدار ك         
براي . ترجيحا الزم است ميزان كود مصرفي بر اساس آزمون خاك تعيين شود . مي باشدقبلي متفاوت  زراعت

ت آمونيم و كيلوگرم فسفا 50-100 با بذور نخود علوفه اي ، كاشت صرفه جويي در وقت وكاهش هزينه هاي
،  سپس به وسيله رديف كار گندم آبي و يا رديف  شدهكيلوگرم سولفات پتاسيم به طور كامل مخلوط  100-50

،  به علت تثبيت نيتروژن هوا توسط باكتري هاي همزيست با نخود علوفه اي.  كشت مي شودكار گندم ديم 
در خاك همزيست با ريشه اين گياه  ه باكتريك در مناطقي .ضروري نمي باشد ، استفاده از كود نيتروژنِ زياد

ان ـــــنشميداني تحقيقات . خواهد بودمفيد ، مايه كوبي بذور اين گياه با باكتري ريزوبيوم  نمي باشدموجود 
باكتري هاي همزيست با ريشه اين گياهان در اغلب خاك هاي مناطق سرد و معتدل سرد كشور  مي دهد كه
در صورت لزوم . ي نيتروژن در شرايط آبي بيشتر از ديم مي باشد تعداد گره هاي تثبيت كننده.  وجود دارد

كيلوگرم در  50مصرف ) نيمه دوم فروردين ( ، در اوايل فصل بهار  جهت رشد سريع و افزايش عملكرد علوفه
قي به راحتي از با) سانتي متر  100تا  70( داشتنِ ريشه هاي عميق  به دليلاين گياه . هكتار كود اوره كافي است

آلودگي آب هاي زيرزميني  استفاده نموده و از) گندم و جو(مانده كودهاي مصرفي در زراعت قبلي 
 100تا  150، مصرف مقدار  در صورت كشت پاييزه ي اين گياه با هدف توليد دانه. جلوگيري مي نمايند

  .، هم زمان با كاشت توصيه مي شود  فسفات آمونيمكيلوگرم كود 
  

                                                                                       :        آبياري 

ميزان آب مورد نياز نخود علوفه اي در . نخود علوفه اي متحمل به خشكي بوده و نيازِ آبي كمتري دارد        
) علوفه ، دانه (از كشت  ، بافت خاك و به ويژه هدف ، زمان كشت ، بسته به شرايط آب و هوايي زراعت آبي
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تعداد دفعات آبياري در زراعت بهاره ي نخود علوفه اي با هدف توليد دانه دو نوبت بيشتر از . متفاوت است
تعداد دفعات آبياري اين گياه در شرايط كشت بهاره و تابستاني و با هدف توليد علوفه از . توليد علوفه مي باشد

روز  20تا  10، بسته به بافت خاك از  فواصل آبياري. وايي متغير استنوبت با توجه به شرايط آب و ه 5-3
، با يك يا  زراعت اين گياه در اراضيِ كم آب و مناطقي كه از آب مطمئن برخوردار نيستند. متفاوت مي باشد

 در شرايط كشت. دو نوبت آبياري در افزايش عملكرد علوفه تر و ماده  خشك اين گياه بسيار موثر مي باشد
، انجام يك نوبت آبياري  پاييزه اين گياه در مناطق معتدل كه همزمان با كشت گندم و جو صورت مي گيرد

ي در پاييز و اوايل بهار سال در اين مناطق به دليل نزوالت جو. براي استقرار مطلوب اين گياه ضروري است
تن علوفه تر از اين  15 – 20دو نوبت آبياري ، با  ، نيازي به آبياري نبوده و پس از توقف بارندگي هاي بهارهبعد

  .گياه حاصل مي شود

  
  )باد زنجان آايستگاه تحقيقاتي خير( كشت خالص و مخلوط نخود علوفه اي در شرايط كم آبياري 

  :عمليات برداشت

مناسـب تـرين  .محصول تغيير مي كند با توجه به نوع و هدف استفاده از،  زمان برداشت نخود علوفه اي      
،  اين مرحله ي رشد. دهي مي باشـد درصد گل  50، مرحله ي رشـد  زمـانِ برداشـت براي توليد علـوفه

دركشت مخلوط اين . و گياه گل دار است شده و نيمه پر تشكيل مصادف با زماني است كه غالف هاي پائيني
. باشد جو مي دانه م زمان با مرحله ي شيري و ابتدايِ خميري شدنه گل دهي درصد 50مرحله ي ،گياه با جو

براي كاهش رطوبت اضافي و  .گيردانجام مي  غالت و يا توسط دروگر ، داس بلندبه وسيله ي داس برداشت
قرار داده و بعد از كاهش رطوبت را در معرض هواي آزاد  ، آن جلوگيري از پوسيدگي علوفه ي برداشت شده

مناطق سرد با توجه در  شرايط كشت بهاره زمان برداشت اين گياه درنظر به اينكه . كنند ته بندي ميبس ، علوفه
بنابراين  ، تغيير مي كنداز اواخر ارديبهشت تا دهه ي اول خرداد ماه  ، و زمان كشتبه شرايط آب و هوايي 
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كه بعد از برداشت  گونه ايه ب .امكان پذير استصيفي  سبزي و  آن در تناوب با كشت بهاره ي شتكامكان 
، خيار و كلم را  ، ارقام زودرس و ميان رسِ لوبيا ، گوجه فرنگي ، مي توان محصوالت سيب زميني اين گياه

، موقعي است كه گياه كامأل رسيده و زرد شده و غالف هاي  زمان برداشت با هدف توليد دانه. كشت نمود
  .درصد غالف ها به تأخير انداخت 80ن زمان برداشت را تا رسيدن مي توا. ، نزديك به باز شدن باشند پائيني

  
  نخود علوفه اي با هدف توليد بذر در شرايط كشت بهاره استان همدان خرمنگاه و كاه 

ع جدا و جماز دانه  را ، كاه خرمن كوب به وسيله مي توان برداشت شده خشك علوفهبذرگيري از  براي
  .مي باشدكيلوگرم در هكتار  2500الي   350عملكرد دانه اين گياه در شرايط كشت ديم و آبي  .آوري كرد

  
  خرمن كوبي و تهيه بذر نخود علوفه اي

  : درهم كشت مخلوط
 .به شمار مي آيد و پيشرفته ي، روشي متداول در كشاورزي سنت كشت مخلوط نخود علوفه اي و غالت        

، توليد علوفه ي با كيفيت و افزايش بهره وري از مزايايِ  استفاده مطلوب از منابع در دسترس،  پايداري توليد
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نخود علوفه اي داراي ساقه  از آنجاكه .) 5(  به شمار مي آيند دانه ريزكشت مخلوط نخود علوفه اي و غالت 
 مفيد بوده و از بسيار دانه ريز با غـالت آنكشـت مخلوط  لحاظبدين  ، ترد و شكننده مي باشد ، هاي ضعيف
، چاودار و  ،گندم ، يوالف با جو نخود علوفه ايكشت مخلوط .نمايد ها جلوگيري مي آن )ورس(خوابيدگي 

، كاهش زمان  كنترل رشد علف هاي هرز در خوابيدگي از خطر بوته هاتريتيكاله ضمن حفاظت فيزيكي 
  .مؤثر مي باشد علوفه و دانه و افزايش عملكرد داشت، سهولت بر رسيدگي

  

  
  ميان دشت ديلمان از توابع استان گيالن ناحيه شرايط ديم مقايسه كشت خالص و مخلوط نخود علوفه اي در

        

نظر گرفـتن آرايـش بذور اين گياهان بدون در  ، نخود علوفه اي با غالت دانه ريز كشت مخلوط درهمدر 
با يكديگر  گياهان مخلوط،  در اين نظام كشت. كاشـته مي شـونددر يك قطعه زمين هم زمان  خاصي رديـفيِ

آب و  كار ،نيروي  ، زمين (استفاده بهتر از منابع موجود . هم زمان صورت مي گيرد نيز رشد كرده و برداشت
به شمار اين نوع كشت  از ديگر مزاياي اهيـــــاي گيو بيماري ه كاهـش خسـارت آفـات و )عناصر غـذايي

  .) 1و  6( مي آيند

  

  

  

  

  
  مقايسه كشت خالص و مخلوط نخود علوفه اي

،  مزرعه  مراغهديم   ، ي استان زنجان مطالعات انجام شده در ايستگاه هاي تحقيقات ديم خدابنده         
 نشان داد كه ، اه تحقيقاتي خيرآباد زنجان در شرايط آبيهم چنين ايستگ ، تحقيقاتي ديم ديلمان استان گيالن

بيشترين  اتدر اين مطالع. )  6(  دارداين گياه ترجيح  خالص، به كشت  با جو نخود علوفه ايكشت مخلوط 
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. شدبقوالت علوفه اي حاصل % 25+ جو % 75، پروتئين خام از نسبت كشت  مقادير عملكرد ماده خشك
نخود علوفه  ، پروتئين خام  و توليد نيتروژن دركشت مخلوط ين عملكرد ماده خشكميانگ ، 4  شمارهجدول 

  .نشان مي دهد  خدابنده جو را در شرايط ديم بااي 
در ماه هاي بهار سال هاي  مطلوب آن و پراكنش بارندگي باال بودن ميزاننتايج نشان داد كه به دليل        

قابل مالحظه  ميزانبه نخود علوفه اي  لكرد علوفه تر و ماده خشك عم ميزان  1388 – 89و  1389 -90زراعي 
  26/2 تا  94/5 ازدامنه تغييرات عملكرد ماده خشك اين گياه در كشت خالص و مخلوط   يافته واي افزايش 

تن  5/1تا  3دوره زماني طوالني  از  ماده خشك اين گياه دربازده ميانگين   درعين حال .تن در هكتار متغير بود
  .بوددر هكتار در نوسان 

  
  كشت ديم نخود علوفه اي                                         كشت آبي نخود علوفه اي             

در شرايط ديم  مقايسه عملكرد علوفه تر، ماده خشك، نيتروژن و پروتئين خام در كشت خالص و مخلوط نخود علوفه اي -4جدول 
 )  1388 -1390 گين دو سالهميان(  خدابنده 

  عملكرد علوفه تر  تيمارها
  )تن در هكتار ( 

  عملكرد ماده خشك
  )تن در هكتار ( 

  عملكرد نيتروژن
  )كيلوگرم در هكتار ( 

  عملكرد پروتئين خام
  )كيلوگرم در هكتار ( 

  401  2/64  26/2  15/6  كشت خالص نخود علوفه اي

  7/484  6/77  19/5  5/11  علوفه اي نخود% 75+ جو % 25

  5/467  8/74  94/5  13  نخود علوفه اي% 50+ جو % 50

  8/436  9/69  3/7  3/15  كشت خالص جو

  

 هاي كشت گياهان مورد كشت دربين  رقابت در  نسبت هاي بذر مقدار و ، زراعي ارقامانتخاب گونه         
به شمار مي عملكرد و كيفيت باال از عوامل مهم براي دست يابي به توليد علوفه با تاثير گذار بوده و  مخلوط

،كشت مخلوط اين گياه با يكي از ارقام جو با تيپ رشد بينابيني و يا  در شرايط آبيِ مناطق سرد كشور .دنآي
در مناطق معتدل نيز . ماكويي و در شرايط ديم با ارقام جو آبيدر و سهند مناسب مي باشدرقم جو  بهاره  نظير
 توليدبراي دستيابي به . با ارقام جو تيپ زمستاني انجام گيرد ، مخلوط ود علوفه اي، كشت پاييزه  نخ الزم است
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جو مناسب  %25 + نخود علوفه اي% 75،  نسبت كشت  بذر نخود علوفه اي در شرايط كشت آبي و ديم مطلوب
ي غالت دستگاه هاي بوجار به وسيلهبوجاري و جدا سازي بذور حاصل از كشت مخلوط اين گياه با جو . است

، جدا سازي بذور به سـختي صورت  الي كه در كشـت مخـلوط با گندمــــــ، درح انجام مي شودبه سهولت 
  .مي گيرد

  

  :كود سبز

، فاقد گياهي به نام كود سبز بوده و زراعت  در حال حاضر در مناطق سرد كشور، الگوهاي رايج كشت         
، پيـاز و ساير محصـوالت  ، سيـب زميني ، آفتابگردان ، نظيرِ لوبيـا ، جو و كلزا با محـصوالت بهاره پاييزه گندم

 در وبه عنوان كود سبز  يك ساله ترويج كشت گياهان علوفه اي .در تناوب قرار مي گيرندسبـزي و صيـفي 
زراعي و وجود محصوالت  به دليل اشغال زمين زراعي به مدت يك فصل ، زراعت هاي اصلي ي باجايگزين
ظرفيت هاي خالي موجود  .مورد استقبال زارعين قرار نمي گيرد ، اقتصادي نبودن توليد آن هم چنين رقيب و

با توجه به  .مي آورد، بستر و فرصت مناسبي را براي توليد اقتصادي كود سبز فراهم  بعد از برداشت گندم و جو
ايت نيمه اول مرداد ماه به طول ــاطق از نيمه اول تير لغـــاين من ، جو و كلزا در دمـــان برداشت گنـاينكه زم

، امكان كشت دوم  در چنين شرايطي به دليل محدوديت طول فصل رشد و احتمال خسارت سرما ، مي انجامد
را تا زمان كشت پاييزه به  آن ، هايي زمين چنين علت كشاورزان پس از شخم زدنهمين  به .نمي باشدمقدور 

ورت نكاشت يا آيش زمستاني رها ـاره به صـــ، و يا تا زمان كشت محصوالت به تانيـــابسورت آيش تــص
، بقاياي كاه و  بخشي از كشاورزان نيز با هدف آماده سازيِ سريعترِ بستر بذر براي زراعت بعدي. مي نمايند

كه در بهبود  به خاك اشتباه از برگشت مقادير متنابهي از مواد آليعمل كلش مزارع را سوزانده و با اين 
نخود علوفه اي . ، جلوگيري مي نمايند ، شيميايي و بيولوژيكي خاك نقش اساسي دارند خواص فيزيكي

، تحمل به سرما و  ، ترد و آبدار بودن اندام هاي هوايي گياهي است كه به دليل كوتاهي طول دوره رويشي
جو و كلزا  ، ين مناطق بعد از برداشت گندم، در ا ، نياز كم به نهاده هاي كشاورزي از قبيل كود و آب خشكي

و علوفه ي  شودبه عنوان كشت دوم وارد تناوب زراعي مي تواند و در مناطق معتدل بعد از برداشت  برنج 
نيمه دوم مهر ماه در مناطق سرد و نيمه دوم ارديبهشت ماه در  (درصد گل دهي  50حاصل از آن در مرحله 

. گيردد سبز جهت افزايش مواد آلي و حاصلخيزي خاك مورد استفاده قرار به عنوان كو) مناطق معتدل سرد
 متغيرتن در هكتار  15 تا 25از  مزرعه ميانگين عملكرد علوفه تر اين گياهان در صورت كشت در فضاهاي خالي

زيافت با با كشت اين گياه به عنوان كود سبز عالوه بر. مي باشدتن كود دامي   5/7-10 توليد معادلكه  بوده
كمك شاياني  كنترل زراعي علف هاي هرز نيزبه  ، ضايعات حاصل از ريزش گندم ، جو و پسماند كاه و كلش

  .مي گردد
در مقايسه با  نيتروژنو پايين بودن نسبت كربن به  زيادبه دليل ذخيره ي نيتروژن  گياهي نخود علوفه اي بقاياي

، بخش عمده اي از نياز نيتروژني و  ادسازي عناصرغذاييتجزيه شده و با آزسريع  خاك غالت دانه ريز، در
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، از بقاياي  خاك ميكروارگانيسم هاي. ساير عناصر غذايي مورد نياز گياهانِ بعدي در تناوب را تامين مي نمايد
با توليد گاز كربنيك، تركيبات معدني و مولكول هاي و  اين گياه به عنوان منبع انرژي و غذايي استفاده نموده

نوع  اين گياه با توجه به توسط مقدار تثبيت نيتروژن . در توليد هوموس خاك نقش موثري ايفا مي نمايند ، يآل
كيلوگرم در   35تا 220 از) كشت آبي و ديم( شت و شرايط محيطيا، روش ك گياه ، تراكم كاشت ، زمانرقم 

  .)  3و  6( مي باشدمتفاوت  هكتار
  

  :گياه پوششي

منظور از . استفاده از آن به عنوان گياه پوششي مي باشد ، گياه نخود علوفه ايربرد ديگر مزيت و كا         
، استفاده از گياهان زراعي براي پوشاندن خاك و محافظت آن در برابر فرسايش آبي و بادي  گياهان پوششي

 در ابستان و پاييز، نظير ِنخود علوفه اي پس از برداشت محصوالت اصلي در ت كشت گياه زراعي پوششي. است
اين گياه با . دنزمستان تامين مي نماي پاييز و ، فصول تابستان، پوشش زمين را در طول  مناطق سرد و معتدل

، به  ، به حداقل رساندن رواناب و جلوگيري از فرسايش حفاظت سطح خاك از برخورد قطرات باران
، خلل و  كي خاك از جمله دانه بندي، ساختمان و خصوصيات فيزي حاصلخيزي پايدار خاك كمك كرده

مواد  ، نخود علوفه اي، گستردگي و عمق نفوذ ريشه  به دليل حجم. فرج و نفوذ پذيري آن را بهبود مي بخشند
 تلفات مواد غذايي و جذب و از اين گياه توسط ريشه در اعماق خاكغذايي اضافي و عناصر غذايي محلول 

  گياه “مي توان از اين گياه به عنوان  داشتن اين خصوصيات به دليل. جلوگيري مي شودآبشوئي آنها در خاك 
  .استفاده نمودنيز  ”تله
  

  :كنترل علف هاي هرز

، كشت جايگزين آيش تابستاني در  )در تناوب با غالت(  زارها نخود علوفه اي را مي توان در آيش ديم       
بعد از ( ت جايگزين آيش زمستاني در مناطق معتدل ، كش )، جو و كلزا  بعد از برداشت گندم(  مناطق سرد

شيوه كاربرد اين گياه به ويژگي هاي زراعي نخود . كشت نمود) برداشت برنج و يا كشت دوم ذرت علوفه اي 
كشت گياه نخود با .علوفه اي و محدوديت هاي شرايط آب و هوايي در طول دوره رويش گياه بستگي دارد

، بذور حاصل از ريزش گندم و جو  و علف هرز همزمان با اين گياه سبز  ستانيآيش تاب علوفه اي در شرايط
، ظرفيت  ، و ضمن بازيافت اين ضايعات و پاك كردن زمين از بذور علف هاي هرز براي زراعت بهاره شده

در اين روش . هاي جديدي براي توليد اقتصادي كود سبز و كنترل زراعي علف هاي هرز  فراهم مي گردد
،  ، كاهش دماي خاك سايه اندازي به واسطه،  ، نخود علوفه اي و غالت دانه ريز سبز شده يت مزرعهمدير

 را جوانه زني و رشد علف هاي هرز ، فيزيكيايجاد موانع  ، دريافتي ميزان نور در تغيير رطوبت خاك ، تغيير
اثر كشت گياه   4ره جدول شما. ددهكاهش مي را و وزن تر و خشك علف هاي هرز  دادهتحت تاثير قرار 

، وزن خشك علف هرز، ميانگين تعداد بوته هاي گندم و  نخود علوفه اي بر ميانگين عملكرد كل ماده خشك
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در شرايط كشت آيش علف هاي هرز و سهم هريك از اجزاي تشكيل دهنده كل ماده خشك توليدي را 
كشت  كرت هاين خشك علف هرز در ر اين بررسي سه ساله، ميانگين عملكرد وزد. تابستاني نشان مي دهد

كه  شد حاصل) تن در هكتار  65/1( شاهد  كرت هايدرصد كمتر از  55) تن در هكتار 75/0(نخود علوفه اي 
  .) 5جدول (  نقش كشت نخود علوفه اي را در كنترل علف هاي هرز نشان مي دهد

  
سهم ماده خشك، وزن خشك علف هرز، وزن خشك گندم سبزشده و مقايسه اثر كشت گياه نخود علوفه اي بر ميانگين عملكرد كل  -5جدول

  )در شرايط آيش تابستاني ( كل ماده خشك از هريك از اجزاي تشكيل دهنده 

ميانگين تعداد 
بوته علف 

  هرز
  مترمربع در

ميانگين تعداد 
  بوته سبز گندم

  مترمربع در

سهم اجزاي تركيب از كل ماده 
 )درصد( خشك

وزن خشك گندم 
   سبز

وزن خشك علف 
  هاي هرز

عملكرد كل ماده 
 خشك

 

 

علف    تيمارها
 هرز

 گندم
  گياه

 علوفه اي

درصد به 
   شاهد

تن در 
  هكتار

درصد به 
   شاهد

تن در 
   هكتار

درصد 
 به شاهد

تن در 
 هكتار

146 184 6/16  6/27  8/55  7/94  09/1  45 75/0  9/151  27/4   نخود علوفه اي 

201 208 37/58  48/41  - 100 151/1  100 65/1  100 81/2  

بدون  شاهد
كشت گياه 

 علوفه اي

  

در از آنجا كه نتايح مطالعات متعدد گوياي برتري كشت مخلوط نخود علوفه اي با غالت دانه ريز          
به دليل وجود  مديريت مزرعه، در اين روش  استاز لحاظ عملكرد ماده خشك مقايسه با كشت خالص آن 

ديگر نيازي به خريد بذر گندم و جو و اختالط آن با اين گياه نبوده و اين ،  غالت ضايعات حاصل از ريزش
زمان . موضوع يكي ديگر از مزاياي اقتصادي بودن كشت اين گياه در شرايط آيش تابستاني محسوب مي شود

برداشت اين گياه با هدف كود سبز يا علوفه يكي از نكات حائز اهميت در مديريت كشت اين گياه بوده و 
 نخود علوفه اي تاخير در برداشت. اسب ترين زمان آن مرحله پنجاه درصد گلدهي نخود علوفه اي مي باشدمن

را در سطح  ها، احتمال  بالغ شدن بذور علف هاي هرز و ريزش مجدد آن با انگيزه دستيابي به عملكرد علوفه باال
  .)  3و  5(  در بر داردمزرعه  

از عوامل مديريتي مهم در  و نسبت هاي مخلوط اين گياه با گندم يا جو، ميزان بذر  ، روش كشت زمان كشت
به شرايط آب و هوايي منطقه  كشتزمان .  ) 2(  كارايي اين گياه براي كنترل علف هاي هرز به شمار مي آيند

،  ددر صورتي كه نخود علوفه اي  با رديف كار كشت شو. و گونه يا واريته گياه نخود علوفه اي بستگي دارد
در كشت . صورت مي گيرد ترجوانه زني بذر و استقرار گياهچه آنها سريع ، بذرها در عمق دلخواه قرار گرفته

در نتيجه با سايه اندازي مانع  ، ، هم پوشاني بوته ها سريع تر ايجاد شده باشد كمتررديفي اگر فاصله رديف ها 
بذرها در عمق هاي غير  ينكه در كشت دستپاشبه دليل ا .از رشد علف هاي هرز در بين رديف ها مي شود 
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به همين علت ميزان بذر . از بين مي روندقبل از جوانه زدن درصدي از آن ها  ، يكنواخت قرار مي گيرند
در كشت دستپاش به دليل غير يكنواختي عمق بذرها . مصرفي براي كشت بايد اندكي بيش از حد معمول باشد 

  .بي نخواهند داشت، بوته ها رشد يكنواخت و مطلو
نتايج مطالعات انجام شده در شرايط ديم نيز موفقيت كشت مخلوط اين گياه را دركنترل علف هاي هرز         

عملكرد ماده خشك و وزن خشك  درنخود علوفه اي  مخلوط و خالص اثركشت 6جدول شماره . نشان داد
كشت  كرت هايهرز در  هاي زن خشك علفو.  نشان مي دهد را استان گيالن هرز در شرايط ديم هاي علف

 هاي هرز وزن خشك علف.  درصد كمتر از شاهد بود 73و  6/33خالص و مخلوط نخود علوفه اي به ترتيب 
درصد كمتر از كشت خالص نخود علوفه اي  146،  جو % 50 ونخود علوفه اي %  50 در نسبت كشت مخلوط

مخلوط را مي توان به  سرعت زياد جوانه زني و رشد  دليل پايين بودن وزن خشك علف هرز در كشت. بود
. سريع ريشه و اندام هاي هوايي جو در مراحل اوليه رشد در مقايسه با نخود علوفه اي و علف هرز نسبت داد

نور، آب و عناصر غذايي به نحو مطلوبي  مانند موجودگياه جو از منابع اين خصوصيات رشد سبب مي شود كه 
در كشت مخلوط . سازدهرز و گياهان علوفه اي را محدود  رشد علف هاي ، با ايجاد سايه اندار نمايد واستفاده 

  .كيفيت علوفه افزايش مي يابد ،هرزهاي كاهش وزن خشك علف در اثر

  
تراكم علف  و ، وزن خشك ، پروتئين خام ، نيتروزن مقايسه اثر كشت خالص و مخلوط نخود علوفه اي با جو بر عملكرد ماده خشك - 6جدول 

  هاي هرز در شرابط ديم استان گيالن

  تيمارها
   

  عملكرد  )تن در هكتار ( عملكرد ماده خشك 
  نيتروژن

كيلوگرم در (
  )هكتار

  عملكرد
  پروتئين خام

كيلوگرم در  ( 
  )هكتار 

ميانگين تعداد علف 
  هرز

  در متر مربع

  گياه

  علوفه اي
علف 

  هرز
  جمع  جو

62/1 كشت خالص نخود علوفه اي  38/1  - 3 45/66  3/403  4/95  

جو% 50+ نخود علوفه اي %  50  0/38 56/0  05/3  95/3  63/65  2/387  7/97  

)آيش ( شاهد   - 08/2  - 08/2   7/334  94 

 

وب استقرار مطل ، كشت پاييزه نخود علوفه اي در مناطق معتدل عامل موثردركنترل علف هاي هرز در شرايط
و كوتاه بوده و هوا به سرعت به سردي ــد و نمـــرشدوره  چون كشت پاييزهدر .اه در پاييزمي باشدـــاين گي

بدون انجام عمليات خاك  اينكهو يا  گيرد ، ضروري است عمليات تهيه زمين بدون وقفه انجام مي گرايد
جوانه زني . و جو كشت شود مگند نخود علوفه اي در داخل بقاياي ،ورزي با استفاده از رديف كار گندم آبي

، زمان رسيدگي و كنترل  استقرار مطلوب اين گياه در پاييز از پيش شرط هاي مهم در افزايش كمي محصولو 
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كنترل علف هاي هرز خواهد  تاثير بيشتري در گياه در پاييز،استقرار مطلوب . مار مي آيدعلف هاي هرز به ش
  .داشت

  

  :ي گياهي نخود علوفه ايو بيماري ها تاآف

حشره  .گياه انتشار دارد در تمام مناطق كشت اين است كهآفت مهم نخود علوفه اي سوسك نخود،          
. ميلي متر و به رنگ قهوه اي تيره با نقاط خاكستري يا سفيد 5/3 - 5/5به طول  كامل اين آفت سوسكي است

به كه  يو روي آن را با يك ماده لعابي شفاف مي گذاردحشره ماده تخم خود را روي غالف نخود علوفه اي 
الرو آفت  پس از خروج از تخم غالف را . مي پوشاندو تخم را حفاظت مي نمايد مي شود سخت  مرور

مانند لكه كوچك و سياهي ديده  ، الرو روي غالف ل ورودــمحسوراخ . شود سوراخ كرده و وارد بذر مي
  .طول مي كشد روز 33 -45الرو   نموگراد دوره رشد و  درجه سانتي 18-20در حرارت . مي شود

  

  
  علوفه اي سوسك نخود

  
  الروها. از بذر نخود علوفه اي تغذيه كرده و باعث كاهش ارزش غذايي آن مي گردد ، الرو سوسك        

قوه ناميه  ،بر اثر حمله آفت به بذر. ممكن است ضمن تغذيه حدود يك پنجم وزن اصلي بذر را مصرف كنند
با تغذيه از ولي به تدريج  نامحسوس مي باشد اوايل ورود الرو به داخل بذر، خسارت آندر . بين مي رود آن از

در  .الرو در داخل بذر به شفيره تبديل مي گردد خسارت آن شديد و در نهايت بافت و مواد ذخيره اي بذر
سپس به حشره كامل  و بودهطول روز  8 -14مرحله شفيرگي اين آفت ،  درجه سانتي گراد 18 – 20حرارت 
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اين حشره در سال فقط يك . حشره كامل تا بهار سال بعد در داخل حفره بذر باقي مي ماند .تبديل مي شود
سموم  با به گل رفتن بوته ها زمانمزرعه نخود علوفه اي در  ، براي مبازه شيميايي عليه اين آفت. نسل دارد

قرص  10- 20فستوكسين به مقدار   ي بذور نخود از قرص هايبراي ضدعفون .مي شوداشي پسم موثر حشره كش
  .مي شودبراي هر تن محصول و يا از گاز متيل بروميد استفاده 

،  بيماري برق زدگي .است در مزارع نخود علوفه اي چندين بيماري به صورت لكه اي مشاهده شده       
ماري ها درسال هاي پرباران و در شرايط اين بي .از جمله آنهاستسفيدك پودري و  پژمردگي فوزاريومي

،  حضور و خسارت آنها به دليل برداشت زود هنگام علوفه ولي مي شود در بعضي از مزارع مشاهده رطوبي
 و اقدامات از اهداف ي گياهي ارقام متحمل به بيماري ها اصالح و انتخاب. قابل مالحظه و اقتصادي نمي باشد

  .ي هاي گياهي استدر پيشگيري و كنترل بيمارمهم 
  

  :ارزش غذايي نخود علوفه اي
،كاه  ، علوفه ي خشك سبز ي ، علوفه به صورت چراي مستقيم نخود علوفه اي،  در بسياري از مناطق دنيا         

و منبع  بوده اين گياه غني از فسفر، كلسيم .مورد استفاده قرار مي گيرد دانهو ) خالص يا مخلوط با كاه غالت(
ما به داليل عدم شناخت كافي از  در كشور. ) 7( مي باشد Dو   Aويتامين ها مخصوصا ويتامين خوبي از 

جايگاه واقعي آن  با، تركيبات شيميايي و ارزش غذايي اين گياه و همچنين عدم آشنايي  ويژگي هاي زراعي
، از علوفه و  صرفه باشدكشاورزان و دامداران مقرون به  در تناوب هاي زراعي رايج كه از نظر اقتصادي براي

 موسسهتجزيه شيميايي انجام شده  در نتايج . استفاده مي شود به طور محدود دانه اين گياه در تغذيه و طيور
،  ، معدني و قابليت هضم گياه از نظر موادآلي تحقيقات علوم دامي بر روي نمونه هاي علوفه خشك و دانه اين

، اهميت اين گياه را به عنوان مواد  ه و دانه به شمار مي آيندكه از شاخص هاي مهم تعيين كيفيت علوف
تركيبات شيميايي و قابليت هضم علوفه  7و  8شماره  ول هايجد. ساخته استخوراكي با ارزش آشكار 

  .خشك و دانه اي اين گياه را در مقايسه با دانه و علوفه جو نشان مي دهد
 

  جو وود علوفه اي مقادير مواد معدني علوفه و دانه نخ -7جدول 

  مشخصات
  نمونه

  كلسيم
  درصد

  فسفر
  درصد

  منيزيم
  درصد

  پتاسيم
  درصد

  سديم
  درصد

  گوگرد
  درصد

  آهن
قسمت در 

  ميليون

  منگنز
قسمت در 

  ميليون

  مس
قسمت در 

  ميليون

  روي
قسمت در 

  ميليون

  نخود علوفه اي
  2/84  1/5  9/40  824/0  984/0  163/0  228/1  285/0  304/0  84/0  علوفه

  7/69  7/6  3/14  9/264  227/0  082/0  905/0  138/0  503/0  11/0  دانه

  جو
  1/80  2/11  8/77  3148  963/0  345/0  555/1  300/0  165/0  30/0  علوفه

  49  9  2/19  8/316  262/0  081/0  543/0  150/0  481/0  07/0  دانه
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  جو ومقادير موادآلي و قابليت هضم  علوفه و دانه نخود علوفه اي  - 8جدول 

  مشخصات
  نمونه

قابليت هضم 
  ماده خشك

  درصد

  خاكستر
  درصد

  

  قابليت
  هضم ماده آلي

  درصد

مواد آلي 
قابل هضم در 
ماده خشك 

  درصد

  خام ئينپروت
  درصد

الياف 
  خام

  درصد

ديواره 
  سلولي
  درصد

  ديواره
سلولي 

همي  بدون
  سلولز
  درصد

عصاره 
  انزي
 

  
نخود 
  يعلوفه ا

  6/48  581/0  20  2/35  6/23  05/16  13/59  01/55  65/11  علوفه

  75/65  800/0  8/7  4/13  2/7  6/26  13/75  46/73  55/3  دانه

  
  جو

  45/49  842/0  4/23  4/48  2/21  94/8  38/55  91/55  55/11  علوفه

  75/61  330/1  4/5  0/17  4/3  48/13  13/73  97/69  10/3  دانه

ي ، قابليت هضم ، فسفر، رو ، الياف خام، كلسيم مقادير پروتئين خام 8و  7ول شماره ابر اساس اطالعات جد
،  مس مانند ، در علوفه و دانه نخود علوفه اي بيشتر از جو بوده ولي از نظر ميزان عناصركم مصرف ماده خشك

 با توجه به مزاياي كشت مخلوط اين گياه با جو از نظر عملكرد ماده خشك. منگنز، آهن كمتر از جو مي باشد
، تركيب علوفه حاصل از كشت مخلوط  ت خالص اين دو گياه، پروتئين خام و توليد نيتروژن در مقايسه با كش

به طور كلي مخلوط .  مي تواند به عنوان يك غذاي مكمل و با ارزش در تغذيه دام مورد استفاده قرار گيرد
، ويتامين ها و  ، پروتئين ها از مواد معدني ، ها خالص آن علوفه علوفه جو و نخود علوفه اي در مقايسه با

، با رغبت و اشتهاي بيشتري توسط دام  هاي كافي برخوردار بوده و به دليل ارزش غذايي باال كربوهيدرات
، مي تواند نقشِ مهمي را در  تعادل عناصر غذايي در تركيب علوفه جو و نخود علوفه اي. مصرف مي شود

توليد  مكمل هاي پروتئيني دانه نخود علوفه اي را مي توان به عنوان منبع و. افزايش فراوردهاي دامي ايفا نمايد
  .جايگزين مواد خوراكي وارداتي نموده و در تغذيه طيور مورد استفاده قرار داد داخل كشور،

  

  :كاهش آالينده هاي محيط زيست 

، آفت بخصوصي كه بتواند از اندام هاي  در مزارع تحت كشت نخود علوفه اي با هدف توليد علوفه         
بنابراين نيازي . ، تغذيه و به آن آسيب وارد نمايد گزارش نگرديده است گلدهي% 50ه هوايي اين گياه تا مرحل

به . به سم پاشي در اين مزارع نبوده و علوفه ي حاصل از اين گياه عاري از هرگونه بقاياي سموم نباتي مي باشد
ردار بوده و يك غذاي ، علوفه ي حاصل از اين گياه از كيفيت مطلوبي برخو شيميايي دليل عدم كاربرد سموم

، فروارده هاي دامي  شك اين گياهدر صورت تعليف دام با علوفه ي خ. سالم در تغذيه دام محسوب مي گردد
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تامين غذاي سالم و  تهيه و ، در شير، گوشت و لبنيات نيز سالم و عاري از تركيبات سموم نباتي بوده مانند
 ، افزايش تنوع كشت عالوه بر،  وط و استفاده از نخود علوفه ايبا كشت مخل. سالمتي انسان تأثيرگذار مي باشد

 رشد در اين روش مديريت مزرعه. اختالل ايجاد مي شود در چرخه ي زندگي آفات و بيماري هاي گياهي
،  مصرف علف كش ها و آفت كش ها كه از منابع مهم آلودگي آب كنترل شده و در پي آن علف هاي هرز

همچنين با بازيافت پسماند و ضايعات حاصل از ريزش گندم و . آيند كاهش مي يابد هوا و خاك به شمار مي
  .، اثرات زيان بارِ ناشي از آتش زدن مزارع و مخاطرات  ناشي آلودگي هوا از بين مي رود جو

  

  :چالش هاي استفاده از گياه نخود علوفه اي در نظام هاي زراعي
، نوع و ميزان مواد آليِ خاك  ، به شرايط آب و هوايي اكوسيستم مزرعه تأثيرات گياه نخود علوفه اي بر        

در مناطق مختلف و در سيستم هاي تناوبي گوناگون با يكديگر  و داشتهو مديريت كشت اين گياه بستگي 
تحقيقات نسبتا زيادي در زمينه تبيين جايگاه كشت گياه نخود علوفه  اگرچه در دهه اخير ، .متفاوت مي باشد

و نتايج آن به  شده اي در سيستم هاي زراعي در بسياري از كشورهاي اروپايي به ويژه آمريكا و استراليا انجام
، ولي در ايران بررسي هاي بسيار محدودي در اين  قرار مي گيرد اورزان اين كشورها مورد استفادهوسيله كش

و كاربرد دانه و علوفه اين گياه  به زراعي ، اديبنابراين الزم است در زمينه هاي به نژ. گرفته است صورتزمينه 
، دراز مدت بوده و  بسياري از فوائدكود سبزطرفي از . تحقيقات دامنه داري صورت پذيرد در تغذيه دام و طيور

، از اين رو ممكن است كشـاورزان به اسـتفاده از آن  در كوتاه مدت تنها برخي از آنها  نمود پيدا مي كنند
، و قارچ  علف كـش ها، حشره كش ها،  ، در حال حاضر انواع كود هاي شيـميايي ـژه اينكهبوي. راغب نباشـند

، آفات  ،كنترل علف هاي هرز كـش در بازار عرضـه مي شوند كه به وسيله آن ها  نياز گياهان به عناصر غدايي
كار كه مالك مزرعه  ره، كشاورزان اجا سوئياز . و عوامل  بيماري زاي گياهي در كوتاه مدت ميسر مي گردد

نمي باشند رغبت و انگيزه اي براي استفاده از اين گياه به عنوان كود سبز  با هدف تامين منافع دراز مدت 
، از ديگر موانع  عدم اطالع از  مزايا و نحوه ي به كارگيري اين گياه در سيستم هاي زراعي موجود. ندارند

  .شمار مي آيد هبچالش زا در زمينه توسعه كشت  اين گياه 
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  :نتيجه گيري

  :، آيش زمستاني و آيش ديم زارها كشت گياه نخود علوفه اي در شرايط آيش تابستاني فوايد و مزيت هاي
علوفه تن  5/1 -3و  شكخ تن در هكتار علوفه ي  3-5 در شرايط آيش تابستاني و زمستاني به طور متوسط -1

 .در شرايط ديم توليد مي شود خشك

در خام  و پروتئين نيتروژن از ييباال ميزان ، ماده ي خشك اضافي و با جو نخود علوفه ايمخلوط كشت در -2
 .توليد مي شود خالص آنكشت  مقايسه با

بطور محسوس كنترل  علف هاي هرز هاي فصليآيش  ديم و در شرايط نخود علوفه ايكشت مخلوط در -3
 .افزايش مي يابدبهره وري از اراضي  و ميزان تفاده شدهبه طور بهينه اس و زمين ، نيروي كار وقتو از  مي شود

، مواد آلي خاك  در صورت برگرداندن علوفه ي حاصل از كشت اين گياه به خاك به عنوان كود سبز-4
 .افزايش مي يابد 

 .، ميزان مصرف كودها ي شيميايي در مزارع كاهش مي يابد  با تثبيت بيولوژيكي نيتروژن -5

، از باقي مانده ي كودهاي شيميايي مصرفي در مزارع گندم و جو  دليلِ داشتن ريشه هاي نافذ به هاين گيا -6
 .استفاده نموده و در كاهش ميزان آبشويي و آلودگي آب هاي زير زميني مؤثر مي باشد

 .بطور محسوس كاهش مي يابد، فرسايش بادي و آبي خاك  كامل سطح مزرعه با پوشش -7

 . شود، به افزايش تنوع زيستي كمك مي  ست سالم براي موجودات زندهبا ايجاد محيط زي -8

 .آيد، رشد و ثبات جوامع روستايي فراهم مي  بستر مناسبي براي اشتغال بيشتر -9

 .، نفـوذ پذيري خاك نسـبت به آب افزايش مي يابد با بهبود خصوصـيات فـيزيكي و شيـميايي خاك -10

 .شود ، زمينه ي مناسبي براي جلوگيري از تخريب مراتع فراهم مي به دليل توليد علوفه اضافي -11

 .پروتئين و مواد معدنيِ موجود در اين گياهان سبب افزايش كيفيت علوفه در جيره غذايي دام ها مي گردد-12
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