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 چكیده

 ایهای مهم در مراتع مناطق نیمه استپی استان اصفهان گون علوفهیکی از گونه

 Astragalus cyclophyllon باشد که در شهرستانهای سمیرم، چادگان، فریدونشهر، خوانسار و می

میزان استقرار گیاه دستورالعمل در این  .کندرشد میمتر از سطح دریا  4811تا  1011داران از ارتفاع 

زارهای کم بازده و مخروبه رها شده در فارو و چاله در شرایط مرتع و دیم های کاشت سطحی،در روش

 استفادهبرای ای چگونگی کشت گونه گون علوفه همچنیند. وشمی مقایسهمناطق نیمه استپی 

زارهای رها شده و و دیم در مراتع افزایش تولید علوفه و داران پیشروو مرتع مروجان ان،ناسکارش

   .دگردیمتشریح استپی مخروبه مناطق نیمه

 زاردیم، عملکرد، ایگون علوفه: کلیدی هایواژه
 

 مقدمه

 ای چندسالههای علوفهیکی از مهمترین لگوم (Astragalus cyclophyllon G. Beckای )علوفه گون

استانهای استپی کشور )های نیمهطور وسیعی در رویشگاهکه به سردسیری استان اصفهان است مراتع

و مرکزی( مورد ، همدان، زنجان و بویراحمد، فارس، لرستانکهگیلویه اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 

استپی داشته و ق نیمهبا شرایط اقلیمی مناطباالیی این گونه سازگاری  گیرد.قرار می ی دامچرا

زارهای کم بازده و مخروبه رها شده استان تواند کمک مؤثری به اصالح و احیاء مراتع مخروبه و دیممی

رویه در برداری یا چرای بیدیمزارهای کم بازده آن دسته از اراضی هستند که در اثر بهره بنماید.

به دلیل عدم بازده تولید موردنیاز، متروک یا رها اطراف روستاها یا پس از تغییر کاربری به زراعت دیم، 

ای دائمی و سازگار با شرایط اقلیمی تواند با کاشت گیاهان علوفهاند. اصالح و احیاء این مناطق میشده

 شود.  ای انجام گون علوفهمانند استان 

بافت خاک در  .ای در حناء سمیرم ارائه شده استگون علوفهمشخصات خاک رویشگاه  1در جدول 

مواد خنثی درصد  88تا  18 درصد سنگریزه، 11حدود  و ایدانهساختمان  ها رسی سیلتی باتمام عمق

 کربنات کلسیم ،زیمنس بر متردسی 1/1هدایت الکتریکی  و( 88/8) خیلی ضعیف تیئقلیاشونده، 

( و پتاسیم قابل p.p.m 18) درصد و میزان فسفر قابل جذب زیاد 131/1میزان ازت کل  ،درصد 1/11

 . (1)جدول  باشد( میp.p.m 131جذب متوسط )
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 ای در حناء سمیرمگون علوفهمشخصات خاک رویشگاه  -1جدول 

 مشخصات خاک
 عمق )سانتيمتر(

51-0 51-51 550-51 

 1/5 1/5 1/6 شن

 1/51 1/51 1/65 سيلت

 10 10 23 رس

 84/0 93/0 48/0 هدايت الکتريکي
 38/7 48/7 48/7 اسيديته

 4/84 94 87 مواد خنثي شونده

 44/0 44/0 48/0 كربن آلي

 099/0 083/0 048/0 ازت كل

 4/6 89 48 فسفر قابل جذب

 980 440 760 پتاسيم قابل جذب

 

سانتیمتر، در هر بوته بالغ تعداد ساقه  81ها تا سانتیمتر، قطر بوته 81ارتفاع تاج پوشش گیاه تا 

باشد و گیاه دارای روز در سال می 141در حدود رسد. طول عمر گیاه نیز می عدد 11دهنده تا گل

میزان  ماه تا خردادماه است.اردیبهشت ،زمان چرای آن در مرتعخواب تابستانه و زمستانه است. 

در ابتدای فصل درصد است که  81این گونه ارزش رجحانی  باشد.درصد می 1/18تا  11پروتئین آن از 

به عناصر ضروری میلیمتر  811تا  181های با بارندگی رویشگاههای جهی از نیاز غذایی دامحد قابل تو

با توجه به وجود کرک در  .(1838 ،ی و همکارانرنجبر)نماید می تأمینرا ازجمله کلسیم و فسفر 

ای را در مرحله گلدهی تصویر گیاه گون علوفه 1در شکل  به کم آبی دارد. سطح برگها مقاومت خوبی

 کنید.مشاهده می

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/20425
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 رمیسم یحمزو دیشه یقاتیتحق مزرعه در یاعلوفه گون -1شكل 

 

  آماده سازی زمین دستورالعمل

 و (سانتیمتر 81 تا 41) با شخم عمیقالزم است تا  روازاین گیاهی چند ساله است، ایگون علوفه

گون حاصلخیز با کلسیم کافی برای  های خوب و. خاک(4)شکل  شودکاشت آماده  دیسک بستر

 .هستند( pH=  1/1-1/8)واکنش خاک  ترمناسب ایعلوفه
 

 
  ،(متریسانت 08 تا 26) قیعم شخم سازی بستر کاشت باآماده -2شكل 

 بعد از گاورو )دونم( شدن زمین
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  اریخ کاشتت

)هرچه سریعتر به محض و بهار )بعد از اولین بارندگی پائیزه( توان در دو فصل پائیز یرا م ایگون علوفه

در  اولین بارندگی پائیزه. آن بهتر استکاشت پائیزه  اما کشت نمودآمادگی شرایط زمین برای کاشت( 

 .باشدماه میمعموالً اواخر آبان استان اصفهانزارهای دیم

 

 سازی بذر آماده

و  زنیجوانهنسبت به آب و تسریع در آن نفوذپذیر کردن برای  ،پوشش سختی دارد ایهگون علوفبذر 

های حاوی یا ریختن در بشکهبا استفاده از کاغذ سنباده بذرها را باید قبل از کاشت  سبز شدن بذر،

و خیس کرده را در آب  هاسپس بذر تر شود.ای پوسته بذر کمی روشنداد تا رنگ قهوهخراش شن، 

 .(8اقدام به کاشت نمائید )شکل  ساعت 14پس از 

 

 
 قبل از کاشت با استفاده از کاغذ سنبادهدهی بذرها خراش -0شكل 
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  مصرف کودهای شیمیایی

بهتر است  د.شومیبر اساس آزمون خاک، میزان کود مورد نیاز و روش مصرف کود شیمیایی تعیین 

گون . ندشوودهای ریزمغذی قبل از کشت مصرف پتاسیم و برخی از ک کودهای شیمیایی فسفر،

های ریشه های موجود در گرهاز خانواده لگومینوز بوده و قادر به تثبیت ازت هوا توسط باکتریای علوفه

مفید  هایاثربا توجه به اما د شوبرای این محصول توصیه نمیکود ازت  زیاد مصرف روازاین ،باشدمی

به عناصر ازت و  ایگون علوفه یکسانو نیاز  گیاهی و کیفی کودهای پتاسیمی بر خصوصیات کم

در بهتر است . شوند همراه با هم استفادهازت و پتاس های ، کودآزمایشگاهپتاسیم، در صورت توصیه 

گون ای منظور بررسی وضعیت تغذیهکمبود عناصر غذایی بهم ئعالصورت بروز درهای بعد، سال

مورد نیاز تعیین و  یه و با انجام تجزیه برگ و آزمون خاک، کودبا مشورت کارشناس تغذ ایعلوفه

 41خشک تولیدی  علوفهبه ازای هر تن  ایگون علوفه یاز کودیطور معمول، ناما به د.شو مصرف

 کیلوگرم پتاسیم است. 1- 11و  (P2O5) کیلوگرم فسفر 1-11کیلوگرم ازت، 
 

  عمق و روش کاشت

عمق کاشت کمتر و در  ،خاکهای رسی و سنگین درباید است. البته سانتیمتر  8عمق کاشت بذر حدود 

انجام  روشبه دو  ایگون علوفه ربذکاشت کمی بیشتر در نظر گرفته شود.  ،خاکهای شنی و سبک

 طور یکنواخت درهبذر ب باید، ایگون علوفههای بذرافشان. در بذرکاری . ماشین4. دستپاش و1: شودمی

  .(8)شکل  شودپوشیده  یا کلش گندم ن با ماسه غیرشورروی آپخش شده و  عرصه

 

  
 

  بذرها با ماسه غیرشور یا کلش گندمپوشانیدن   -9شكل 
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 تكثیر رویشی 

 انجامبه چند قسمت و تقسیم  ها از خاکخارج کردن بوته باای براحتی تکثیر رویشی گون علوفه

  .(1)شکل  ته شوند تا هوازده و خشک نشوندها به همراه خاک اطرافشان کاشبهتر است ریشه شود.می
 

 
 

 
 

 تقسیم بوته روش ای با تكثیر رویشی گون علوفه -6شكل 
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  میزان و نوع بذر مصرفی

کیلوگرم در هکتار  41-81مقدار بذر الزم  در کشت دیم،گرم است.  1 ایوزن هزاردانه بذر گون علوفه

ایستگاه تحقیقاتی شهید حمزوی حنا ، ایگون علوفه بذر تکثیرمناطق برای باشد. یکی از بهترین می

 است.  واقع در شهرستان سمیرم

 

 کنترل آفات

ها و یک نوع زنبور بذرخوار برای گون برای گون (1808، صادقیو  نیکدل)سرخرطومی  هایآفت

ر در اواخ ایگون علوفهسوزاندن بقایای  -4 ،پس از برداشت نیدنچرا -1 :ای گزارش شده استعلوفه

 افکن. زمستان و همزمان با شروع رشد رویشی با شعله
 

  علوفه زمان برداشت

دارای بیشترین کیفیت  )که گلدهی 11۷-81۷در مرحله تازه کشت شده  ایگون علوفهبرداشت علوفه 

های بعدی در مرحله چینبرداشت شود. ولی می شروع یعنی از نیمه دوم خردادماه (باشدعلوفه می

که حیوان  دارد مقدار مواد مغذیبستگی به کیفیت علوفه  .گرددمیانجام  ی گونگلها 11۷-11ظهور 

بیشترین مقدار پروتئین خام  .(1831 ،)ارزانی و همکاران دورآترین مدت از علوفه بدست میدر کوتاه

و بیشترین  گلدهی 11۷ - 81۷در مرحله درصد( را  4/14درصد( و ماده خشک قابل هضم ) 1/18)

 درصد( را در مرحله رشد رویشی دارد.  88/88پذیری ماده خشک )تجزیه

 

 بذر داشترزمان ب

زمان  .شودمی انجام اندکامالً باز شده ایگون علوفهای قهوه یهاغالف که ایمرحله برداشت بذر در

به ارتفاع از سطح دریا، رطوبت خاک و متوسط دمای فصل با توجه در مناطق مختلف بذرها رسیدن 

 ار متغیر است. در استان اصفهان اواخر تیرماه )هفته آخر تیر( زمان مناسب برداشت بذر است.به

 ارائه شده است. 8ای در شکل خالصه مراحل بذر تا گلدهی گون علوفه
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 اند کامالً باز شده ایگون علوفهای قهوه یهاغالف ای کهمرحله برداشت بذر در -5شكل 

 

  روش برداشت

با  بعدو  برداشت نمودبا ماشین موور توان ای را میگون علوفه های زیادمساحتدر چرا،  در صورت عدم

 .کردانبار  وبندی ساعت هواخوری، بسته 83-84ردیف شده و بعد از  هادستگاه ریک، علف

با  ها رانیز وجود دارد. پس از برداشت، روی غالف کمباین برداشت نباتات دانه ریز برداشت بذر باامکان 

. (3شکل ) پوشش پالستیکی کامالً بپوشانید و با سم فستوکسین )فسفید آلومینیوم( ضدعفونی کنید

های فستوکسین بوسیله دست در داخل قرص نیست،بیشتر از یک متر  محصول که ارتفاع مواردیر د

که مجهز  )سوند( مخصوص گذاشته شود ولی در انبارهای بزرگ این کار بوسیله آپلیکاتور زیر پالستیک

فشار دسته  باربا هر  ،دی. در آپلیکاتور یک لوله قرص قرار دهگرددانجام  ،به دستگاه شمارش است

دسته را  بعدفرو کرده و  کیسه حاوی بذرافتد. ابتدا آپلیکاتور را در یک قرص به پائین می ،مخصوص

ماشین یک  ،ی ترانسپورتهامجهز به تسمه انبارهایدر  ها به داخل غله بیفتند.د تا قرصیفشار ده

 .کندها را بفواصل معینی روی تسمه ترانسپورت در حال حرکت رها میمخصوص قابل تنظیم، قرص
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 ایگون علوفه تا رسیدگی بذر گلدهی ،مراحل بذر، نهال، رشد رویشی -7شكل 

  عددی 6،  18،  28،  08های آلومینیومی در لوله نیفستوکس یهاقرص -0شكل 
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 گیری سس و بوجاری
ها توسط كارگر يا با دستگاه گرين كلينر بذر را از پوست ميوه )نيام( جدا بعد از برداشت بذر با كوبيدن آهسته ميوه

درصد  00نمايند. در مرحله آخر با باد دادن )يا با دستگاه بلوور( به روش وزني بذر با كيفيت باال و خلوص تا مي

 شود. حاصل مي

متر است ميلي 10ها كه منافذ آن درشت و حدود با يکي از الک. ا دو الک امکان پذير استببذر  همچنين بوجاري

شوند و با الک ديگر كه منافذ آن ريزتر است اشياء خارجي مانند سنگ، چوب، جانوران زنده و يا مرده جدا مي

 كنند.متر( خاک همراه بذر را جدا ميميلي 1.1-1)

با پودر آهن مخلوط است كليوي شکل و صاف را كه تقريباً  ايگون علوفه بذرگيري و افزايش خلوص، براي سس

باشد ميبذر سس تقريبا گرد و ناصاف با توجه به اينکه  هيد.ربا عبور دداراي آهن گيرو از دستگاه سسه كرد

گيري عمل سس و اي جدا شدهگيرد و تحت تأثير ميدان مغناطيسي از بذر گون علوفههاي آهن را بخود ميبراده

 شود.ميانجام 
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