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بدينوسيله از زحمات آقاي مهندس محمد محسن ادهمي مجـرد كـه در تـدوين و    

تكميل اين نشريه و همچنين از سركار خانم الهام كشفي كه مسئوليت تايپ را بـه  

 و تشكر به عمل مي آيد. عهده داشتند تقدير

 

 

تقدير 

 وتشكر
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 پیشگفتار:

بـه مراتـع   كمبود علوفه مورد نياز دام كشور موجب گرديده تا فشار بيش از حـدي  

وارد شده، به طور روز افزون فرسودگي آن تشديد يابد. از طرفي افزايش جمعيـت،  

و نياز غذايي بشر، تامين پروتئين را ضروري دانسـته، كـه از طريـر پـرورم دام و     

 ت دامي و لبني فراهم مي گردد.محصوال

مراتع تنها بخشي از علوفه مورد نياز دام را تامين كرده، لذا توليد و ذخيـره علوفـه   

يش توليـدات دامـي،   كه به همـراه افـزا  مازاد، يك نوع كشاورزي اساسي تلقي شده 

 فشار قابل توجهي را از سطح مراتع كاهش مي دهد.

خوشـخوراكي و تركيـب مناسـب مـواد     بليت شبدر يكي از علوفه هاي مطلوب با قا

مصرفي و رطوبت و ... بوده كه همواره به عنـوان مرغـوب تـرين جيـره غـذايي دام      

مورد توجه دامداران قرار گرفته است. بهمين منظور توليد ماده و نهاده هاي اوليـه  

از جمله بذر، آب، ادوات كشاورزي و همچنين توليد علوفه و سيلوي آن از اهميـت  

   اي برخوردار خواهد بود. ويژه

 مقدمه :

نياز روز افزون بشر به فراورده هاي دامي، اهميت اقتصادي زراعت علوفـه را بـارزتر   

نموده، تا آنجا كه امروزه علوفه كاري يكي از معمول ترين نـوع فعاليـت كشـاورزي    

معرفي مي شود. مطالعات و بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد، در راسـتاي  

بي به فراورده هاي دامي مشكل اصلي كمبود خوراك دام در مراتع طبيعي و دستيا

دامداريهاي صنعتي است. بعالوه با كشت علوفه و تعليف دامها از آن، نه تنها فشـار  

بر مراتع كمتر مي شود، بلكه موجب حفظ و نگهداري سرزمين و كاهش فرسـايش  

وسعه و تعمـيم دامرـروري و   خاك نيز مي گردد. بطور كلي يكي از اركان مهم در ت
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دام در جايگاه هاي انتظار و تـامين علوفـه مـورد نيـاز      يارنگهددامداريهاي مدرن 

جهت تغذيه كافي و مناسب آنها مي باشد. لذا براي موفقيت در طرحهاي گونـاگون  

دامرروري و نگهداري دام بايد به مسئله علوفه كاري و كشـت نباتـات علوفـه اي و    

و  تعادل دام و مرتعبيشتري نمود. در راستاي دستيابي بـه  بخصوص شبدر توجه 

توليد علوفه غير مرتعي ضروري است، گونه ها و ارقام مناسب هر منطقه تعيـين و  

 خصوصيات كمي و كيفي آنها مورد بررسي و شناخت كـافي قـرار گيرنـد. شـبدر و    

ند توليـد  نحوه سيلوي آن در كشور ما، جايگاه ويژه اي داشته و نقش مؤثري در رو

 مناسب فرآورده هاي دامي ايفا مي نمايد.

 

 خواص گیاه شناسي شبدر:

شبدر نبات علوفه اي يكساله بهاره با ريشه هاي ضخيم و عمير با انشعابات فـراوان  

زير زميني است. شبدر داراي ساقه هاي راسـت، نـازك، يريـف، مـدور و منشـعب      

يك متـر رسـيده و برگهـاي    است، كه طول ساقه هاي هوايي آن گاهي به بيش از 

 قاعده آن از هم فاصله نسبتاً زيادي دارند.

ساقه هاي قاعده اغلب صاف و براق و قسمت فوقاني آن داراي كرك است، برگهاي 

ليكـه برگهـاي ر س كوچـك و    اساقه قاعده داراي دمبرگ نسبتاً بلندي است، در ح

 .داراي دمبرگ كوتاهتر بوده كه در مقابل هم قرار گرفته اند

ي گياه ميانبرگچه هاي قسمت فوقاني گياه معموالً بلندتر از برگچه هاي تحتاني يا 

كـه در   بـوده  هستند. برگچه ها داراي شكل تخم مرغي معكوس يا بيضي كشـيده 

راس معموالً مدور و قسمت حاشيه نزديك راس بـه طـور محسوسـي دندانـه دار و     

معمـوالً پوشـيده از   رگچه هـا  حاشيه ب دو سطح گاهي كامالً صاف به نظر مي رسد.
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 رگبـرگ  72-71شبدر تعداد  يكرك مي باشند. يكي ديگر از مشخصات برگچه ها

 است. آن

ميليمتـر طـول    72-42گوشواركهاي قاعده دمبرگ به صـورت غالفـي در آمـده و    

دارد. فرم و شكل گوشواركها اغلب نيزه اي شـكل و حاشـيه هـاي آنهـا ريشـه دار      

 نگي پريده و رگبرگ آنها سبز به نظر مي رسد. است. گوشواركها داراي ر

شبدر مناطر شرقي درياي مديترانه و بيشتر به نواحي مصر و آسياي صـغير   ءمنشا

در مـزارع و مراتـع طبيعـي    اغلب به صورت وحشي يا علف هـرز   شبدرتعلر دارد. 

امروزه انواع اصالح شده آن جانشين فرمهاي بدوي و خودرو گرديده، اما ديده شده 

   (2.)علوفه رضايت بخشي را توليد مي نمايند

 خواص زراعي :

شبدر يكي از گونه هاي گياهي بسيار مناسب جهت كشت در بخشـهايي از كشـور   

بوده كه جهت علوفه كاري و همچنين تغذيه مورد استفاده واقع مـي شـود. شـبدر    

گياهي است يكساله با نيـاز شـديد بـه گرمـا و آب كـافي كـه خاكهـاي اسـيدي و         

مرطوب را دوست نداشته و در خاكهاي سبك و قليـايي محصـول رضـايت بخشـي     

توليد مي كند. بهترين شرايط مناسب جهت كاشت شبدر مصري خاكهـاي سـبك   

چين علوفـه   2-2تا نسبتاً سنگين و آب و هوائي مرطوب بوده و در شرايط مناسب 

و مناسب بعد توليد مي نمايد. از خصوصيات بارز شبدر قدرت پنجه زدن و رشدونم

، كه در صورت تقويت خاك با كود آلـي و پوسـيده، ميـزان توليـد     از برداشت است

چشمگيري خواهد داشت. افزايش سطح زير كشت شبدر كه جايگاه مهمي افزايش 

در توليـد علوفــه و بهبـود حاصــلخيزي خـاك دارد، اهميــت بسـزايي داشــته و در     
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كشت دوم بعـد از برداشـت بـرن     استانهاي مرطوب و بويژه شمالي كشور به عنوان 

   (2.)مطرح و به سرعت گسترم يافته است

 خاك:

شبدر خاك اسـيدي و مرطـوب را دوسـت نداشـته و در خاكهـاي سـبك قليـايي        

خـاك سـنگين،   محصول رضايت بخشي مي دهد. بهترين خاك براي رشـد شـبدر   

ريع آب و هواي نسبتاً مرطوب است. وجود مواد آلي پوسيده در خاك باعـ  تسـ  پر

 2/1 با اسيديتهخاك سيلتي لوم  مناسب . بافتمي گردددر رشد و ازدياد محصول 

  (2.)است بر سانتي متر ميلي موس 8تا  7شوري  و 4/2تا 

 خاك: سازیآماده 

جهت كشت شبدر ، ضمن فراهم نمودن ادوات الزم و تعيين زمـان مناسـب، ابتـدا    

 722يلـوگرم كـود اوره،   ك 22زمين با عمر كافي شخم وسرس ديسـك لـولر زده،   

كيلوگرم كـود پتـاس بـه زمـين داده شـده و سـرس        722كيلوگرم كود فسفات و 

عمليات ديسك و لولر مجدد زده مي شود. جهـت مبـارزه بـا علـف هـاي هـرز بـا        

 زمـين  ليتـر در هكتـار و قبـل از كاشـت     4استفاده از علف كش ترفالن به ميـزان  

با رديف كار غالت اقـدام بـه كاشـت    سمراشي مي گردد. پس از آماده شدن عرصه 

 مزرعه در اواخر آبان ماه مي شود.

 میزان بذر و نحوه مبارزه با علف های هرز:

ميزان بذر مصرفي در مزارع شـبدر بـا هـدف بـذر     

گيري و براي توليد و برداشت علوفـه تـر در يـك    

كيلوگرم است. در طـول مرحلـه    42مرحله حدود 

بيل مبارزه با علف هـاي هـرز بـا سـموم علفكـش      داشت كليه مراقبتهاي الزم از ق
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ترفالن و بازگران و مبارزه مكانيكي و سه مرحله آبيـاري بـه موقـع انجـام     گاالنت، 

خواهد گرفت. عالوه بر آن طي دو مرحله مخلوط كشي با استفاده از نيروي انساني 

 (2.)صورت مي پذيرد

 گرده افشاني بذر: 

 والت كـه گـرده افشـاني آنهـا    لوفه اي تيره بقـ ويژه نباتات عكشت علوفه ب مزارعدر 

غير مستقيم صورت مي گيرد، رابطه اي پيچيده اما منسجمي بـين بـذر و    بصورت

عوامل گرده افشاني وجود داشته كه مهمترين آنها زنبور عسل است. زنبور عسل به 

تـثثير داشـته و    افشانيعنوان مناسبترين و ارزنده ترين عامل گرده افشاني در بذر 

در مناطر شبدر خيز درصد توليد را به ميزان قابل مالحظه اي افزايش مـي دهـد.   

، اسـتقرار كنـدوي زنبـور عسـل بـه      ظور در مزارع كشت توليد بذر شبدربهمين من

و زنبـور داران قـرار    دامدارانكلني در هكتار مورد توجه جدي كشاورزان،  2ميزان 

د عسـل، امكـان تلقـيح    ر و توليـ در اين حال ضمن تثمين مواد غذايي زنبـو  گرفته،

  (1.)يش محصول فراهم مي شودگياهان و افزا

 برداشت بذر:

كيلـوگرم در   22مغـذي هـا    لوفه تر مقدار مناسب كود اوره و ريزپس از برداشت ع

هكتار در سطح مزرعه پاشيده و آبياري ميگردد. زمان مناسب آخرين برداشت بـذر  

ه برداشـت ديرتـر از موعـد مقـرر صـورت      اواخر فروردين خواهد بود، در صورتي كـ 

شـاني بـا گرمـاي شـديد تابسـتان،      فگيرد، به دليل برخورد زمان گلدهي و گـرده ا 

 ين مي آورد.ايميزان تلقيح كاهش چشمگيري داشته و درصد توليد را پ

براي برداشت محصول بهتر اقدام به آبياري در مرحله گلدهي ضروري بوده، پس از 

روز با كمباين اقدام به برداشـت مـي گـردد. محصـول      12د تكامل بذر بعد از حدو
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و با تعيين تاريخ مصـرف و  كيلوگرمي بسته بندي  12بوجاري شده در كيسه هاي 

  (2.)درصد قوه ناميه در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد

 مزايای كشت شبدر برسیم:

يي است، كه اعـم  شبدر برسيم نسبت به ساير علوفه ها و ديگر شبدرها داراي مزايا

 آن عبارتند از:

ــيعي از    (7 ــور و در ســطح وس ــويژه شــمالي كش ــواي مرطــوب ب در آب و ه

 شاليزارها، امكان توسعه داشته و توليد بااليي خواهد داشت.

شبدر برسيم در طول ساقه انشعابات فراوان، ساقه حجيم تر، مقـاوم تـر و    (4

علوفـه اي و   پربرگ تر نسبت به ساير علوفه ها داشته، لـذا درجـه كيفـي   

 غذايي آن باالتر و گونه اي خوشخوراك براي دام محسوب مي گردد.

توليد در هكتار آن نسبت به ساير گونه ها، باالتر بوده و در صـورت دقـت    (8

تن علوفـه سـبز در    82در زمان كشت و رعايت نكات فني و علمي بالغ بر 

 هكتار توليد خواهد داشت. 

اري كشور، كشت شبدر برسيم و ذخيره علوفـه  با توجه به شرايط كشاورزي و دامد

و استفاده در دامداري در شمال كشور مناسـب بـوده، امكـان موفقيـت آن فـراوان      

 (1.)است

 ارزش غذايي شبدر:

بسيار خوم خوراك بوده، كه به  صد پروتئين نسبتاً باال و علوفه ايشبدر داراي در

تي كـه در اسـتان گـيالن    سرعت توليد شير گاو را افزايش مي دهد. طبر آزمايشـا 

درصـد بـوده كـه     42تـا   71انجام شده، پروتئين خام شبدر پس از خشك كـردن  

بسته به زمان برداشت متغير خواهد بود. شبدر در ميان علوفه ها و غـذاهاي رايـ    
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ن خـام را داراسـت.   يكشور بعد از كنجاله پنبه و سويا باالترين پـروتئ دام در شمال 

 ونجه و كاه برن  را نشان مي دهد(رزم غذايي شبدر، يمقايسه ا 7)جدول شماره 

 : مقايسه ارزش غذايي شبدر با يونجه و كاه برنج7جدول شماره 

 پروتئین قابل هضم محصول

 )گرم(

 انرژی قابل هضم

 )كالری(

كلسیم 

 )گرم(

فسفر 

 )گرم(

 4/8 1/482 4242 722 يك كيلو شبدر

يك كيلو يونجه 

 خشك

722 4222 71 1/4 

و كــاه يــك كيلــ

 خشك برن 

1 7142 4 2/2 

 

در بسياري از كشورها با مشابهت آب و هوايي شمال ايران كه زراعـت اصـلي آنهـا    

آن براي تعليف دام استفاده مي كنند، بـا مخلـوط شـبدر و كـاه     برن  بوده و از كاه 

برن ، محصوالت دامي خود را تا دو برابر افـزايش داده انـد. دامـداريهاي صـنعتي و     

عتي كشور با توجه به نكات زير استفاده از سـيلوي شـبدر را مـورد توجـه     نيمه صن

 جدي قرار مي دهند.

 علوفه مرغوب و كافي براي دامها تامين مي شود. -

 دامها از فقر غذايي نجات پيدا كرده، سالم و شاداب مي شوند. -

توليد دامي) شير، گوشت و غيره ( افزايش يافته و مخارج خريـد علوفـه و    -

 م كاهش پيدا مي كند.خوراك دا

 توسعه دامرروري براي دامداران و كشاورزان ممكن مي شود. -

 براي فرصتهاي بيكاري خانواده هاي روستا نشين اشتغال ايجاد مي شود. -
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ارزم غذايي كاه و كلش در تعليف دامها) مخلوط شبدر و كاه ( بهبود مي  -

 يابد.

 يش مي يابد.درآمد دامدار افزا -

 خريد علوفه و غذاي دام از سرگرداني رهايي مي يابد.دامدار براي تهيه و  -

ساير مزاياي ديگر از جمله تقويت و حاصلخيزي خاك، افـزايش محصـول    -

 برن  و ... را مي توان نام برد.

 روش استفاده از شبدر:

به منظور تعليف دام و استفاده از علوفه و از جملـه شـبدر چهـار روم عمـده          

 معمول است.

درو كـردن و   -8درو كردن روزانه و مصرف علـف تـازه    -4چراي مستقيم  -7

درو كـردن و سـيلوي علوفـه و مصـرف در زمـان       -2مصرف علف خشك 

 مناسب.

 چرای مستقیم: -7

بـه داخـل مزرعـه     فوق دام در روم

بطـور مسـتقيم   شبدر هدايت شده تا 

تعليف نمايد. ايـن نحـوه اسـتفاده از    

شد، از جمله در فصـل رويـش   شبدر ممكن است، مشكالتي را در پي داشته با

بارندگي و رطوبت زمين زياد ، كه (پاييز و زمستان)مناطر مرطوب  و درشبدر 

به ويژه گاو سبب كوبيده شدن گياه و خـاك شـده،    رفت و آمد حيوانات بوده،

 د.بوبه رشد شبدر لطمه مي زند. اين مشكل در روزهاي باراني شديدتر خواهد 

، زيرا شبدر معموالً ي گردداز مزرعه استفاده نمبه عالوه در اين روم صبح ها 
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پر از شبنم بوده و احتمال نفخ دام و بروز بيماري را در بـر خواهـد داشـت. در    

 دام هـا ، اسـت شك و بارندگي كمتر زمين خ كه عين حال در بعضي از مناطر

تـا   گرفتـه قـرار   تحت كنتـرل  به وسيله طناب و ميخ در محدوده اي از مزرعه

به تدري  و به طور منظم از يـك قسـمت مزرعـه شـروع و تمـام      چراي شبدر 

. در اين حالت دام در سطح مزرعه كمتر تـردد داشـته،   در بر گيردها را  بخش

ضمن بهره برداري تمامي قسمتها از رفت و آمد در مناطر خاص و هدر رفـت  

امـداراني كـه   خاك و علوفه جلوگيري مي شود. بديهي است اين روم بـراي د 

اسـتفاده  مي دام داشته، قابليت اجرايـي بيشـتري خواهـد داشـت. در     تعداد ك

، تـا  از مخلوط كاه در تغذيه دام استفاده گـردد توصيه مي شود  مستقيم شبدر

يش از آغاز دوره چراي شبدر تازه واكسن پاحتمال نفخ از بين رفته، همچنين 

يرد. در آنترتوكسمي تزرير و در صورت لزوم تمهيدات ديگر مورد توجه قرار گ

  (2.)اين مورد با دامرزشك مشورت مي گردد

 درو روزانه و مصرف شبدر تازه: -2

اين روم نسبت به چراي مستقيم در مزرعـه برتـري داشـته و مشـكلي بـراي      

رشد شبدر پيش نمي آورد. در اين شيوه يك يا چند بار شبدر به اندازه مصرف 

است، عمل  شايسته. روزانه درو شده و در محل دامداري به مصرف مي رسانند

ــتن شــبنم انجــام گيرد.)ترجي   ــين رف اً حــدرو پــس از گــرم شــدن هــوا و از ب

بعدازيهرها(. اين روم در تمام مدت به غير از روزهاي باراني به راحتـي قابـل   

 اجرا خواهد بود
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 خشك كردن شبدر برسیم: -8

پس از دروي شبدر و پخش آن در مزرعه در شرايطي كه انرژي آفتاب مناسب 

د، شبدر پس از چند روز خشك مي شود، اما از آنجـا كـه فصـل برداشـت     باش

شبدر مواجه با پاييز و زمستان و اوايل بهار است، معموالً در اين فصول انـرژي  

آفتاب به اندازه كافي نبوده كه بتواند شبدر درو شـده را خشـك نمايـد. وقـوع     

داشـت، در هنگـام    بارندگي نيز كيفيت علوفه را به خطر مي اندازد. بايد توجـه 

درصد باشد كرك زده و از بين مي  42اگر رطوبت علوفه بيشتر از سيلو كردن 

 (2.)رود

 خشك كن:ت خشك كردن شبدر به وسیله دستگاه موانع و مشكال

طبر مطالعات و بررسي هاي انجـام شـده در كشور)اسـتان گلسـتان( خشـك      

دي داشته و كردن شبدر به روم مصنوعي در دستگاه خشك كن مشكالت زيا

 در سطح دامداراي ها كار ساده اي نخواهد بود زيرا:

 ماشين آالت و سرمايه گذاري اوليه زيادي مورد نياز است. (7

لعكس به دليـل حجـيم   احمل و نقل شبدر به كارخانه خشك كن و ب (4

 بودن هزينه زيادي در بر دارد.

%( براي خشك كـردن  22با توجه به باال بودن رطوبت شبدر )بيش از  (8

 ن مقدار زيادي انرژي اعم از مواد سوختي و... مصرف خواهد شد.آ

به هنگام خشك كردن مقدار زيادي از برگهاي شبدر تلـف شـده و از    (2

 ارزم غذايي آن كاسته مي شود.

قيمت تمام شده شبدر خشك شده باال رفته، لذا خشك كردن شـبدر   (2

 به طور مصنوعي از نظـر اقتصـادي بصـرفه نخواهـد بـود. البتـه روم      
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خشك كردن معمـواًل بـراي ذخيـره سـازي مـازاد علوفـه توليـدي و        

مي باشد، كـه در برخـي مـوارد اثـرات بسـيار       آيندهاستفاده از آن در 

 (4.)مفيدي را در بر خواهد داشت

 معرفي ساير ارقام شبدر:

 (trifolium pretenseشبدر قرمز)

ـ  را از قـديم مـي   شبدر قرمز يكي از نباتات قديمي است و اغلب كشاورزان جهان آن

شناخته اند. شبدر قرمز در زمينهاي شني و نقاط خشك كمتر يافـت مـي شـود و    

مناسب ترين مكان براي كشت آن نقاطي است كه داراي آب و هواي مرطوب بوده 

و يا نزوالت آسماني ساليانه آن زياد باشد. شبدر قرمز مـي توانـد اغلـب در برنامـه     

بگيرد. اين نبات را بومي اروپا و قسمتي از آسـياي  تناوب زراعي با ساير نباتات قرار 

صغير مي دانند. از شبدر قرمز در موارد مختلف استفاده مـي كننـد بخصـوص كـه     

براي تغذيه دام به علن خوشخوراكي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيـرد. در ايـران   

اط بـه  در نواحي آذربايجان و در دامنه رشته كوههاي كناره درياي خزر و بعضي نق

 خوبي مي رويد.

 شناسي شبدر قرمز: خواص گیاه

شبدر قرمز گياهي چند ساله، علفي و داراي ساقه هاي برگدار اسـت. بـرگ اصـلي    

داراي يك دمبرگ يريف و نازك و بلند است كه در راس آن برگچه ها قرار دارنـد.  

 هر برگ سه برگچه و برگچه ها تخم مرغي شكل و مستقيماً به راس دمبرگ اصلي

در روي ه ها صاف و گاهي كركـدار مـي باشـد.    برگ متصل مي شود. حاشيه برگچ

پهنك شبدر قرمز عالمت مثلثي شكل سفيد يا سبز روشن ديده مي شود. برگچـه  

گلهاي و در انتهـا داراي ريشـك مـي باشـند.    هاي اين نوع شبدر گالبي شكل بوده 
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آن شـاخه هـاي    شبدر به صورت گل آذين خوشه اي مركب و متراكم است كه در

گل توليـد   422تا  722 دگل آذين متراكم شبدر قرمز تعدافرعي ياهر مي شوند. 

 نمايد.

رنگ گلها قرمز ميخكي بوده و از نظر فرم شبيه گل نخود و اندكي كوچكتر اسـت.  

سه پنجم وزن كل اعضاي خارج از خاك را ساقه هاي شـبدر تشـكيل مـي دهنـد.     

پرچم آن به هـم   1س و ده پرچم ميباشد كه كاسبرگ لوله اي شكل داراي پن  را

 متصل و يكي آزاد است. ميوه شبدر قرمز در غالف تخم مرغي شكل قرار دارد. 

دانه ها داراي رنگ قرمز مايل به زرد تا قرمز يا بنفش بوده و كمي فشـرده و كليـه   

اي شكل به نظر مي رسد. گرده افشاني توسط زنبورهاي درشـت معمـولي بـه نـام     

Bumble-Bee ،   پروانه ها و زنبورهاي وحشي معمولي انجام مي گيرد. شبدر قرمـز

داراي ريشه ايست كه بطور نسبتاً مستقيم در زمين نفـوذ مـي كنـد و طـول ايـن      

. ريشه اين گونه شبدر داراي تعداد زيادي ريشه فرعـي  مي رسدريشه تا دو متر نيز

ده ازت توليـد مـي   جانبي است كه روي آنها تعداد زيادي غـده هـاي ذخيـره كننـ    

گردد. بذر شبدر قرمز قوه ناميه خود را معموالً بيشتر از دو سال حفظ نمـي كنـد،   

در آن صورت دانـه پوسـته    كهدر آب و هواي خشك و گرم  هاي توليدي مگر دانه

كه مـدت زمـان بيشـتري بـراي      بذور فوق بديهي است .ضخيمي تشكيل مي دهد

 نه زدن در خاك احتياج خواهد داشتجوا

 كشت مخلوط:

 بوده و به تنهايي نتيجـه اي مثبـت    شبدر نقاطي كه داراي شرايط نامناسب كشت

مد نظر قـرار ميگيـرد. بـويژه    روم كشت مخلوط با علوفه هاي گرامينه  ،نمي دهد

استفاده از چراگاههاي چنـد سـاله از مخلـوط علفهـاي گنـدميان و شـبدر        بهنگام
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يزان علفهاي گندميان را زيـادتر از ميـزان   م گونه شرايط. در اينمي نماينداستفاده 

-72شـبدر و   در هكتـار  كيلوگرم 2-72مينمايند. معموالً  منظورشبدر در كاشت 

مـورد  از ساير نباتات مناسب گرامينه بـراي كشـت مخلـوط     در هكتار كيلوگرم 72

.كشت مخلوط شبدر و علوفه گندميان داراي مزاياي زير مي استفاده واقع مي گردد

 باشد:

 لوفه سبز و پروتئين زيادتر توليد مي شود.ع -7

 دارد. طوالني مدتاستفاده  -4

بعلت دارا بودن ريشه هايي با عمر هاي مختلف استفاده تغذيـه اي بهتـر    -8

 زمين دارند. ازومناسبتري 

 احتمال سبز نشدن بذور كم است. -2

كمتـر مـي    مخلوط نباتات علوفه اي كشترويش و انتشار علفهاي هرز در  -2

 باشد.

 .از علوفه مخلوط كمتر استنفخ حيوانات در تغذيه  امكان -1

مصـرف كننـده   استفاده از علوفه سبز سهل تر و پروتئين كـافي حيوانـات    -1

 .تامين مي گردد

 استفاده از كودهاي ازته را مي دهد. امكانكشت مخلوط  -2

انواع نباتـات شـده،   نسبت به نوع رشد سريع و بطئي  كافيدر كشت مخلوط دقت 

نه زني همه بذور فراهم مي گـردد. اسـتفاده از بـذوري كـه ديگـر      شرايط براي جوا

نباتات را تحت تاثير قـرار داده، محـدود شـده و اسـتفاده از بـذور مناسـب ميـزان        

 مصرف بذر را نيز كاهش مي دهد.
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و از  Lolium perenneو  Trifolaum repensاز نباتـات كـم رشـد شـبدر سـفيد      

 را مي توان نام برد. Lolium italicum و Trifolium pretenseنباتات سريع الرشد 

نباتات علوفه اي گنـدميان نسـبت بـه شـبدر داراي مقاومـت كمتـر و حساسـيت        

. در بيشتري بوده، لذا در هنگام بكارگيري بذور مخلوط مورد توجه خواهـد گرفـت  

 انتخاب مخلوط بايد توجه داشت كه:

 Loliumو شـبدرقرمز   -سـفيد شبدر –مناطقي كه شرايط كاشت يونجه  -7

italicum مناسب هستنددارند ،. 

اسـتفاده از گونـه   در مناطر سرد و مرطوب يا زمينهاي شـني و سـنگين    -4

  Trifolium hybridum , Festuca pretenseو  Phleum pretense  هاي

 .مناسب است

 و Trifolium repens گونه هاي در مناطر خشك و زمينهاي شني سبك -8

Lotus sp و Dactylis glomerata دارند. ارجحيت بر ساير گياهان 

زمين نفوذ مـي  عمر  يباريك كه تا دو متر ،ريشه قوي است با گياهيشبدر قرمز

كركدار يا بدون كرك  اي سه برگچه در داراي ريشه هاي جانبي و برگهاي. شبكند

. ساقه استداراي انشعابات ساده كوتاه  سانتي متر و 42-22ساقه طول مي باشند. 

 بـوده و طـول  و داراي رنگ قهوه اي مايـل بـه سـبز يـا قهـوه اي قرمـز        ارها لبه د

 .قرار دارندبرگچه روي دمبرگ اصلي متصل  وسانتي متر  72-42دمبرگهاي اصلي 

د. در باشـ برگها بيضي شكل يا تخم مرغي شكل وارونه و در راس كمي مـدور مـي   

رخشندگي حاشيه برگ گاهگاهي كركهاي نازكي ديده مي شود. سطح برگ فاقد د

و اغلب با يك شكل مثلثي سفيد رنگ يا سـبز   آمدهولي مات و سبز و خرم به نظر 

مايل به سفيد در قاعده برگ مشخص مي شود. برگچه ها نيزه اي تخـم مرغـي يـا    
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مثلثي شكل بوده و دقيقاً به ريشك ختم مي شود كه با دمبرگ به هم متصل مـي  

 باشند.

 (:trifolhum repensخواص گیاهشناسي شبدر سفید )

چند ساله و داراي ريشه هايي دائمي مي باشد كـه گـاه طـول     شبدر سفيد گياهي

شـبدر سـفيد در    سانتي متر مي رسد. 22آنها در شرايط بسيار مناسب به بيش از 

محل طوقه ساقه هايي توليد مي كند كه ممكن است در بين آنها ساقه هاي عقيم 

راي گره هايي است كه در اثـر تمـاس بـا    ساقه هاي شبدر سفيد دا نيز ياهر شوند.

خاك ريشه هايي توليد مي كنند كه بـه آنهـا شـاخه هـاي خزنـده روي زمـين يـا        

اين ساقه ها كال و پـوك و گـاهي پوشـيده از كـرك      مي گويند. (Stolon)استولن 

 قد كرك هستند. ااست. برگها و دمبرگهاي شبدر سفيد اكثراً ف

-22ي شوند. برگها داراي دمبرگي بلند به طـول  گره برگها و گلها خارج ماز محل 

سانتي متر و كال يا پوك و داراي شيار بوده و بندرت كركهـايي روي دمبـرگ    72

ديده مي شود. در انتهاي دمبرگ برگچه هاي سه تايي جاي گرفته اند. اين برگچه 

اي ها فاقد دمبرگ و قلبي شكل مي باشند. طول اين برگچه ها معموالً دو برابر پهن

طـوري  . حاشيه طرفين اين برگچه ها به طور يريفي مضرس مي باشـند ب استآن 

 برگچه شبيه يك حلقه به نظر مي رسد. كه تشكيل دندانه را مي دهند.

راس برگچه ها اغلب فرو رفته و پشت آنها معموالً به رنگ سبز تيره است. در روي 

 شم مي خورد . برگچه ها اغلب لكه هاي مثلثي شكل شبيه شبدر قرمز به چ

 ديـده   گوشوارك هاي نسبتاً بزرگي در قاعده دمگل و به صورت ورقـه هـاي نـازك   

 . مي شوند
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گوشـواركها در قاعــده بـه صــورت ريشــك خـارداري باريــك مـي شــوند. چنانچــه     

تا سبز رنگـي   گيرند، رگبرگهاي سفيدگوشواركها را به دقت در برابر روشنايي قرار 

 لهاي اين نوع شبدر سفيد رنگ است . روي آنها به چشم مي خورد. گ

 خواص زراعي شبدر سفید:

شبدر سفيد در هر منطقه با آب و هواهاي مختلف و انواع خاكها .در كنار جاده ها، 

 يافت مي شود.  ، اراضي مرتعي و طبيعي، حاشيه مزارع و ...يزمين هاي ورزش

 كم اكسيژن باين در خاكهاي رسي سنگو  شتهشبدر سفيد به نور فراوان احتياج دا

 مي رويد.  و اندكي رطوبت

و در بعضي نقاط به عنوان گياه علوفه اي زمسـتانه   بوده شبدر سفيد گياهي دائمي

يك ساله استفاده مي شود. يكي از مزاياي مهم اين نبات امكان كاشت مخلـوط آن  

 با بذر چمن هاي معمولي است.

 است.ر عسل در فصل گرم سال، منبع خوبي براي زنبو شبدر سفيد

مـي   جلب و بدين وسيله نظر انواع زنبور ها را كردهشبدر سفيد شهد زيادي توليد 

و بايـد عـاملي موجـب تلقـيح آن گـردد.       بوده كند. شبدر سفيد گياهي دگر گشن

 شود.  مي گرده گل آذين گلهاي ديگر بارور عمدتاٌ به وسيله بدين لحاظ

ن رشد را در آب و هـواي مرطـوب و   شبدر سفيد در مقايسه با ساير شبدرها بهتري

سرد و خاك هاي داراي آهك، فسفر و پتاس دارد. خاك هـاي رسـي و لـومي كـه     

و نمو اين گياه بهتر از خاكهاي شـني و فاقـد    رشدداراي رطوبت كافي باشند براي 

 .  عمل مي نمايدمواد غذايي 

و ريـز بايـد   بذر كوچـك   دارا بودنبستر بذر شبدر سفيد مانند شبدر قرمز به علت 

 بـا اسـتفاده از  سفت و محتوي مواد غذائي از قبيل آهك، فسفر و پتاس باشد. بذور 
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 گردنـد، چنانچـه در اوايـل بهـار اقـدام بـه كشـت        پخش شده وزمين در بذر پام 

كيلو گـرم   72-4احتياج به پوششي از خاك نرم روي بذر نيست. ميزان بذر حدود 

شـده  ب و شرايط مناسـب خـاك تعيـين    در هكتار در صورت داشتن قوه ناميه خو

كيلو گرم پتاس در هكتار براي رشد  22-722كيلو گرم فسفر و  422. ميزان است

 است. ضروري ونمو شبدر سفيد كافي

مـي  شبدر سفيد به صورت علف سبز، سيلو و چرا مورد تعليف و تغذيه احشام قرار 

احـل رشـد توسـط    رد. ارقام شبدر سفيد داراي خصوصياتي است كه در تمام مرگي

مي شود. اين گياه عالوه بـر تغذيـه چهـار پايـان در      اشتها مصرفكليه حيوانات با 

مرغداري هم مورد استفاده قرار مي گيرد.مقاومت شبدر سـفيد بـه سـرما بـيش از     

ساير خواص كاشت و داشت و برداشـت بـا شـبدر قرمـز      بوده، و در مقايسه باگرما 

 متشابه است.   

 (:trifolum resupinatumشبدر ايراني )

شبدر ايراني بومي آسياي صغير و ايران و مصر است. از نقطه نظر چـرا و يـا توليـد    

برمه علوفه با ارزشي مي باشد و با رغبت و ميل وافـر بوسـيله چارپايـان و ماكيـان     

خورده مي شود. امكان كشت شبدر ايراني با انواع نباتات گرامينـه بصـورت كشـت    

 يت و كميت علوفه وجود دارد.مخلوط جهت بهبود كيف

 خواص گیاهشناسي شبدر ايراني:

شبدر ايراني يكساله پائيزه كه در اوايل بهار و اواخر زمستان توليد علوفه مي نمايد. 

ه در طول مدت زمستان بـه صـورت خوابيـده در روي زمـين اسـت      ارشد اصلي گي

 )روزت(.
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د و توليـ  آن آغـاز ر رشـد  و بـا آغـاز بهـا    شـده بذر اين نوع شبدر در پـائيز كاشـته   

و  كـرده گياه در طول مدت بهار توليد علوفـه   دمگلهاي يريف و راستي مي نمايد.

در اواخر بهار يا اوايل تابستان با خاتمه رشد توليد بـذر مـي نمايـد. ارتفـاع شـبدر      

سانتيمتر ميرسد. در زمان اوليـه رشـد    42-22ايراني بر حسب شرائط محيطي به 

و  مشـكل بـوده  خيص برگ بين شبدر ايراني و شبدر سـفيد  )روزت( اختالف و تش

بسادگي از يكديگر متمايز نمي گردند. اختالف اصلي اين دو را مي توان در قاعـده  

زيرا قاعده برگچه شبدر ايراني باريك و قلمي مي باشد. شبدر  ،برگچه جستجو كرد

گره هاي آن بر و بعالوه  نبودهايراني بر خالف شبدر سفيد داراي ساقه هاي خزنده 

روي ساقه ريشه توليد نمي نمايند. شبدر ايراني داراي گل آذيني در ياهر پهن بـا  

 گل زرشكي يا ارغواني رنگ است. ايـن گيـاه خودگشـن بـوده و بعـالوه خودبـارور       

 مي باشد.

سانتيمتر خارج مي شـود. در   2/7-2گلها از محور برگ در روي ساقه بطول دمگل 

اطراف غالف متورم شده و تشكيل يك بادكنـك پـاكتي    Calyxضمن رسيدن بذر 

كوچكي مي دهد كه در موقع رسيدن جدا شده و به سهولت به وسيله آب و باد به 

مي گردد.  ه و انتشار بذر در مسافتهاي زيادطرير موجب اشاع بدين واطراف حمل 

 رنگ بذر شبدر ايراني معموالً سبز زيتوني و يا ارغواني تيره است.

راني خاكهاي سنگين و مرطـوب را دوسـت داشـته و در دره هـاي جنـوب      شبدر اي

 ايران يافت مي شود و خاكهاي شني زياد مناسب رشد آن نمي باشد. گرچه شـبدر 

 پائيزه است ولي مقاومت زيادي به سرماي زمستان نشان نمي دهد. ايراني

شـبدر خاكهـاي زراعـي حاصـلخيز اسـت و       نـوع  بهترين خاك براي رشدونمو ايـن 

چنانچه در اوايل رشد مصادف با آب و هواي گرم و خشك گردد رشـد آن ضـعيف   
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كشـت مـي   بـه صـورت بـذرپام     بـا اسـتفاده از  ً . اين نوع شبدر معموالخواهد بود.

 .گردند

در زمينهـاي نـامرغوب و آب و    وكيلـو   2-2ميزان بذر براي هر هكتـار در حـدود   

 .بكار گرفته مي شودهواي گرم و خشك بذر كمتري 

داشته و كوددهي قبل از بذر پاشي صورت بدر ايراني زمينهاي اسيدي را دوست ش

مي گيرد. از طرفي به دليل بكارگيري زراعت هاي وجيني در كشـت مخلـوط و يـا    

 آيش كودهاي آلي و يا دامي مورد استفاده نمي باشند.

شـده كـه    در صورت احتياج و يا كمبود مواد غذايي از كودهـاي معـدني اسـتفاده   

% در هكتار در پاييز )زمان كاشت( 42كيلوگرم سوپر فسفات  722-422 ارگيريبك

فـوق  بهترين نتيجه را خواهد داد در زمينهاي خيلي ضعيف بيش از دو برابر مقدار 

كيلوگرم در هكتـار كلريـد    722-422در صورت كمبود پتاسيم  استفاده مي شود.

 نياز زمين كشت شده شبدر را بر طرف مي سازد.پتاسيم 

 موارد مصرف شبدر ايراني:

اين شبدر را چنانچه بخوبي و مطابر اصول صحيح خشك كنند علوفه خوشخوراك 

   و مغذي براي كليه احشام خواهد بود.

بـوده و جهـت   % پـروتئين  71طبر تجربيات آزمايشگاهي اين گياه محتوي حـدود  

شوند چيـده مـي شـوند.    ياهر  ي آنك چهارم تا كليه گلهاي استفاده برمه زمانيكه

ساير نباتات علوفه اي چنانچـه در برداشـت آن تـاخير شـود سـبب تقليـل        همانند

. در صـورت  بيشـتر مـي گـردد   ميزان عملكرد محصـول   آن شده اما غذايي كيفيت

توليـد نمـوده و   يـك هكتـار    درتن علوفه خشـك   4-2 ميزانكليه شرايط  رعايت

 مانند يونجه است. آنك نمودن ايط خششر
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شبدر ايراني با دارا بودن پروتئين زياد وكيفيـت علوفـه اي خـوب و مغـذي بـودن      

. چـراي بـيش   چرا مي شوندمعموالً قبل از رسيدن كامل  مناسب چراي دام بوده و

سبب صدمه به رشد بعدي شبدر و توليد بذر مي گردد. شـبدر سـفيد و    نيز از حد

جهت . مي گردداده گرامينه براي چرا با شبدر ايراني مخلوط بعضي از گياهان خانو

در جيره غذايي دامها مـد  كاه و يونجه خشك  استفاده ازاز نفخ حيوانات  جلوگيري

 . نظر قرار مي گيرد

كيلـوگرم بـذر در هـر     722-222 و تـن علوفـه سـبز    41شبدر ايراني حدود  توليد

كيلوگرم  222سب مي توان بيش از شرايط كامالً منا وجوددر صورت  بوده وهكتار 

برداشت بذر همزمان با روشن شـدن زنـگ   بذر از يك هكتار محصول برداشت نمود

شـبدر ايرانـي گيـاهي بـا گـرده افشـاني مسـتقيم و         قهوه اي كرسولهاي آن است.

ولي زنبور عسل به علت جلب شهد آن به توليد بـذر بيشـتر كمـك     است خودبارور

 مي نمايد.

 (:trifolium incarnatumشبدر الكي)

و در كشـور هـاي    بودهبومي جنوب غربي آسياي صغير تا نواحي اروپا  الكي شبدر

اروپائي اهميت زيادي پيدا كرده اسـت. گيـاه فـوق نبـاتي يكسـاله زمسـتانه و تـا        

در پـائيز كاشـته و در بهـار از علوفـه آن      شبدر الكي .حدودي به سرما مقاوم است

نيـز مـورد   اصالح ساختمان خـاك  و گيري از فرسايش استفاده مي كنند. براي جلو

در ياهر مشابه شبدر قرمز است ولي با هاللي بودن  الكي. شبدر استفاده مي باشد

راًس برگ ودارا بودن كرك زياد در سطح برگها و روي ساقه به خـوبي از آن تميـز   

بهـار   داده مي شود. كشت پائيزه آن توليد بوته كوتاهي مي كند كه با فرا رسـيدن 
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با فـرا رسـيدن    ،دنساقه هاي گل يا دمگل ياهر و به سرعت شروع به رشد مينماي

 تابستان گرم دوره رشد آن هم پايان مي يابد.

 :شبدر الكي خواص گیاه شناسي

. كليـه  ديده مـي شـود  ياهي يكساله پائيزه در بعضي مناطر دوسـاله گشبدر الكي 

طـور كلـي پوشـيده از كـرك مـي      ساقه و شاخه ها به  ،برگ اعم از قسمتهاي گياه

كه توليد ريشه هاي نسبتاً عمير و راست  بودهباشند. طوقه گياه گوشتي و ضخيم 

 را مي نمايند.  شكل دوكي

سانتي متر و فاقد انشعابات شاخه اي زيـاد اسـت.    72-22ارتفاع ه ساقه اين گياه ب

ردن نـرم و  بـوده و قبـل از گـل كـ     ائم اصوالً داراي تعداد زيادي بـرگ ساقه هاي ق

 بعد از گل كردن كامل چوبي مي شود. ويف ير

برگهاي شبدر داراي دمبرگ بلندي است كه در راًس آنها برگهاي سه بخشي بنـام  

راي دمبرگهـاي كوتـاه   او بر خالف برگهاي روي ساقه اصلي د داشتهبرگچه ها قرار 

تنهائي ه ميليمتر و طول يك برگچه ب 2-42مي باشند. برگچه ها پهن وگرد بطول 

سانتيمترمي رسد. برگچه هاي قائده بزرگ ودر راًس هاللي شكل به نظر مـي   4به 

 رسند.

برگچه ها اصوالً تخم مرغي شكل معكوس و اكثراً مـدور و در راًس دمبـرگ اصـلي    

قرار دارند. حواشي برگچه ها مضرس و دراي سـطح نـرم و پوشـيده از كـرك مـي      

اي بوده كه از عالئم تشخيص اينگونه ه باشند. رگبرگهاي برگچه ها به صورت شبك

 . رنگ برگچه ها سبز بازو بر خالف شبدر قرمز فاقد لكه سفيد است. شبدر است
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و  هبه صـورت غـالف دور قاعـده دمبـرگ را پوشـاند      كهگوشواركها بزرگ، كاغذي 

رنگ رگبرگهاي سبز  ،ندرت مضرس شكل تخم مرغي بدون زائده در راًس، بداراي 

 راًس رگبرگها اغلب قرمز رنگ مي باشد. ه وحاشي مي باشند.

 :شبدر الكي خواص زراعي

اسـيدي كـم    PHاين نوع شبدر در اغلب خاكهاي زراعي رسـي و شـني كـه داراي    

 تر آن مناسب كشت. زمينهاي سبك حاوي آهك براي رشد ميكندبخوبي  هستند،

 طوبـت ر كـم و زمسـتانه   ينوسان حرارتـ  يادر مناطر سرد  الكيمي باشند. شبدر 

تقويت زمين با كودهاي پتاس و فسـفر موجـب   به خوبي رشد ونمو مي كند.  كافي

كود فسفات كيلوگرم  722-822 افزايش سبزينگي و بذر و علوفه مي گردد. ميزان

بر اساس نياز زمين كشت شبدر الكـي در هكتـار   پتاس  كود كيلو گرم 22-722و 

 استفاده مي شود.

، اصـالح مرتـع،   علوفه سبز و خشك  ، توليدك و اصالح خا حفظبراي  شبدر الكي

 .تقويت دامداري و ... بطور جدي مد نظر قرار مي گيرد

 :شبدر الكي موارد استفاده

 اوليـه تـا  در مراحـل   و كميت مناسبتوليد علوفه خشك يا برمه مرغوب با كيفيت 

، ميزان محصول برمه برحسب شـرائط آب و هـوايي   بوده و مرحله كامل گل دادن 

 يك هكتار است. درتن  8-2و معموالً بين  ، بذر، مديريت و ... متفاوتخاك  نوع

 گرفتـه امـا  مورد تعليـف قـرار    نيز سبز بصورت برمه بحالت،عالوه بر مصرف شبدر 

عوارضي موجب مي گردد كـه بـا تغذيـه مخلـوط از آن     بعلت دارا بودن كرك زياد 

 . جلوگيري مي شود
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ات بوده و به شدت چرا مي گردند. مصـرف زيـاد   شبدر الكي مورد توجه اكثر حيوان

گياه توليد نفخ در حيوان كرده و به همين دليل به صورت مخلـوط بـا غـالت و يـا     

ساير نباتات علوفه اي گرامينه استفاده مي شـود. از چـراي دام در چراگاههـايي بـا     

تراكم زياد شبدر جلوگيري شده، همچنين بهره برداري از علوفـه پايـان فصـل بـه     

دليل كركهاي خشك و خشن و فراوان روي برگها ايجـاد اخـتالل در حيـوان مـي     

 نمايد. شبدر الكي به صورت سيلو نيز مورد مصرف قرار مي گيرد.

 ( و ساير شبدرها :trifolium hybridumشبدر دو رگ )

شبدر دو رگ گياه علوفه اي چند ساله ايست كه معمـوالً آن را بـه عنـوان نباتـات     

بـه صـورت انفـرادي و يـا     ساله كشت و كار مي كنند. شـبدر دو رگ  علوفه اي دو 

 مي گـردد. يا شبدر قرمز كشت  (Phleum pretense)مخلوط با گياهاني مانند اردو 

خاكهـاي مرطـوب و محلهـاي آبگيـر مـوقتي       دو رگ مخصوص مناطر سرد شبدر

شان خاكهاي اسيدي و قليايي مقاومت ن دراست. شبدر دو رگ بهتر از شبدر قرمز 

داراي ساقه هاي نسبتاً بلندتر با طوقه هاي پاجوم دار و خوابيده تر اسـت.   داده و

ميخكي )زرد كمرنـگ( بـا بـذرهايي بـه رنـگ سـبز        بندرترنگ گلهاي آن سفيد 

 مخلوط با بذرهاي زرد رنگ مي باشد. 

جهـت  خاكهاي رسي با رطوبت كافي مناسب رشدو نمـو ايـن گونـه شـبدر اسـت.      

شش كيلو بذر در هكتار مورد نياز بوده كه در شـرايط مختلـف   كشت شبدر ميزان 

برداشـت شـبدر دو رگ    كيلوگرم افزايش ميابـد. زمـاني   42آب، هوايي و خاكي تا 

اسـت. شـبدر دو رگ در    اي بـه هنگـام گـل دهـي كامـل آن     علوفه  مصرف جهت

 .مي گرددخاكهاي مرطوب و اسيدي به عنوان چراگاه كشت 
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 ( montanum trifoliumشبدر كوهي )

. اسـت  شبدر كوهي گياهي چند ساله با ساقه هاي نسبتاً راست وريشه هـاي قـوي  

پوشـيده از كركهـاي ريـز     آن دمبرگ و ساقه هاي جوان ،قسمت تحتاني برگچه ها

حاشـيه برگچـه هـا     سـانتي،  2/8تـا   2/4به طول آن  است. برگچه ها بيضي شكل

برخـي نـواحي كـوه سـبالن     شـبدر كـوهي در   رنگ گل سفيد اسـت.   ودندانه دار 

 بصورت طبيعي ديده شده است.

 fragiferum)  (trifoliumشبدر توت فرنگي 

. ساقه گيـاه  است شبدر توت فرنگي گياهي كم وبيش پوشيده از كرك و چند ساله

و از محل گره ساقه هـا، بـرگ توليـد مـي گـردد.      بوده  انشعابات زياد دارايخزنده 

. ميباشـد چه هاي بيضـي تـا تخـم مرغـي شـكل      برگبا داراي دمبرگ بلند ها برگ

ميليمتر عرض  74تا  2ميليمتر طول و  72تا  2 بطولحاشيه برگچه ها دندانه دار 

است. گوشوارك اين نوع شبدر نيزه اي شكل بوده كه بـه طـرف قاعـده پهـن و دو     

زائده اي به نظر مي رسد. دمگل بلند، كركدار يا بدون كرك بوده كه از قاعده برگ 

يماً باال مي رود. گل آذين پر گل و متراكم، بيضي تا كروي شكل، ميوه نيام و مستق

 د.نبذر تخم مرغي شكل با لكه هاي قهوه اي باز مي باش

متر( خراسـان، كرمـان،    7222در نواحي تهران، كرج )در ارتفاع  توت فرنگي شبدر

 كوه الله زار و بلوچستان يافت مي شود.
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 :  melilotus sp)شبدر شیرين يا شاه افسر)

جايگاه مهمـي داشـته و   در كشاورزي ايران  ،آسيا و اروپا بوده  شبدر شيرين بومي

زنبور  تربيتسيلو و  توليد علوفه،مرتع،  احيا حاصلخيزي خاك و ،كود سبز  بعنوان

داراي رنگ روشن و طعم و مـزه ماليـم    توليدي. عسل مد نظر قرار مي گيردعسل 

 مي باشد. 

ه افسر، در شرايط نامناسب آب و خاك و در حاشيه جـاده هـا بـا    شبدر شيرين شا

تكثير بذر و پراكنش آن استقرار يافته و در توليد محصوالت استراتژيك نوعي علف 

هرز شناخته مي شود. بذر شبدر شيرين سخت و محكـم بـوده و مـدت زيـادي در     

 خاك زنده باقي ميماند.

 :شبدر شیرين خواص گیاهشناسي

و ساله داراي ريشه عمير و مستقيم بوده كه تا عمر حدود سه متر شبدر شيرين د

نبـات دو يـا چنـد     بوده در حاليكهكوتاه و يريف  شبدريكساله گونهنفوذ مي كند. 

يك  داراي. در سال اول رشد گياه فوق ميباشد ساله داراي ياهري راست و كشيده

جوانه ها در  مي شود.ساقه بوده كه در پاييز جوانه هايي در روي طوقه آن تشكيل 

بهار سال بعد تبديل به ساقه هايي مي شوند كه از مولد جوانـه هـاي تـاجي سـال     

 .بوجود آمده اندگذشته 

مي باشد كه برگچه وسط نسبت به دو  اي كشيده شبدر شيرين داراي برگچه هاي

برگچه ديگر طويل تر است. ساقه گـل دهنـده از قاعـده دمبـرگ بـرگ اصـلي بـه        

ي )سنبله اي( مركب، متراكم يا غير متراكم ياهر مي شود. خوشـه  صورت خوشه ا

هاي مركب گل در نزديك انتهاي گياه به وجـود مـي آيـد. گلهـاي شـاه افسـر بـه        

رنگهاي سفيد و زرد بوده كه در نوع يكساله در سال اول و در نـوع دو سـاله آن در   
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له دو دريچه كه به وسي يسال دوم ياهر مي شود. بذرهاي رسيده در غالف كوچك

 قرار دارد. ،شوند مي باز

 :شبدر شیرين خواص زراعي

رسي سنگين و خاكهاي شني سبك بـراي رشـد    از خاكهايانواع خاكهاي مختلف 

خاكهايي كه داراي آهـك، كـود، مـواد معـدني كـافي و       مناسب است. امااين گياه 

شـبدر  د بود. اين نوع شبدر نسبت به ند رشد مناسب تر خواهنزهكش طبيعي باش

 و دارد.كودهـاي آهكـي در پـاييز    بيشتري نيازقرمز و يونجه به آهك و مواد آهكي 

 . پخش مي گرددزمين  در قبل از كاشت

از دارد.  زيـادي  شبدر شيرين معموالً بـه كودهـاي معـدني ازتـه و فسـفر احتيـاج      

اين گياه بعد از مدتي رشد ازت خود را به وسيله غده هاي ريشـه تـامين    آنجائيكه

افـزايش  نمايد لذا در حين رشد مانند ساير نباتات خانواده لگوم احتيـاجي بـه   مي 

و جـذب   با هر تركيبـي فسفر موجود در خاك را  كود ازته نخواهد داشت. همچنين

% بـراي  42كيلـوگرم سوپرفسـفات    722- 422. ميزان مورد استفاده قرار مي دهد

 .به منظور كوددهي مد نظر قرار مي گيرديك هكتار زمين 

كرده بطوريكه در تشكيل غده هـاي   آن از هوا كمك جذبازت و  تثبيتپتاس در 

به خاكهاي اسيدي حسـاس بـوده و    روي ريشه مشاركت جدي دارد. شبدر شيرين

را ترجيح مي دهد. در خاكهايي كه نمك زياد داشـته و   1نزديك به  phخاكهاي با 

 .  استقرار ميابد رشد نمي كند، بخوبييا در زمينهايي كه غالت و يونجه 

نسبتاً مقاوم بوده و در مناطقي با بارندگي فـراوان رشـد بهتـري خواهـد      فوق گياه

 داشت. حرارتهاي باال و پايين چندان صدمه اي به اين گياه نمي زند.  
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ر سـال اول از  بهتـر اسـت د   رسـيده، لـذا  اين گياه در سال دوم به رشد اصلي خود 

است كه رشد گيـاه   گياه زمانيبرداشت  مانز د. بهتريندربرداشت آن خودداري گ

علـت چـوبي   در غير اين صورت دامهـا از خـوردن آن بـه     رسيده ومتر 7تا  2/4به 

همچنين اين گياه بـه علـت داشـتن مـاده اي بـه نـام        شدن اجتناب خواهند كرد 

 ومارين تلخ مزه است.ك

راط در حيوانـات از افـ  نفخاحتمـال   بـوده و شاه افسر علوفـه اي مقـوي و پـرحجم    

و احيـا مراتـع و   و اصـالح خـاك    فـوق در تقويـت  زياد مي باشد. گيـاه   آنخوردن 

 چراگاه كاربرد داشته و در تهيه علوفه سيلويي بكار گرفته مي شود.

خاك نرم به همراه رطوبت كافي جهت جوانه زني و رشد گياه ضروري بوده كـه بـا   

بهـار نسـبت بـه كشـت آن     توجه به مقاومت نسبي آن در مقابل يخبندان در اوايل 

اقدام مي شود. در مناطقي با زمستان ماليم در فصل پاييز نيز كشـت مـي گـردد.    

شبدر شاه افسر به صورت مخلوط با ساير نباتات علوفه اي و يا علوفه هاي خـانواده  

گرامينه كشت شده، برداشت و سيلوي آن همراه با جو و يوالف در حالت خميـري  

 مينمايد.برمه بسيار خوبي توليد 

جهت كشت شبدر شاه افسري با توجه به مرغوبيت بـذر، قـوه ناميـه، نـوع خـاك،      

كيلـوگرم در هكتـار بـذر بـا غـالف       72-42رطوبت، آب و هوا، مديريت و ... ميزان 

  كيلوگرم در هكتار بذر بدون پوسته و با كيفيت مصرف مي شود. 2-72)ميوه( و يا 

 :شبدر شیرين موارد استفاده

به عنوان چراگاه نيـز   بوده امااصالح خاك  تقويت وشبدر شيرين  اربردمهمترين ك

سال اول  بوده و معموالً درگيرد. اين نوع شبدرها چند ساله مي مورد استفاده قرار 

. اين گونـه نباتـات در تنـاوب زراعـي قـرار      مي نماينداز آن به عنوان برمه استفاده 
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 فوق شبدر نمايند.ت بعدي فراهم مي براي زراع مناسبي راشرايط فيزيكي  گرفته و

 .مورد توجه جدي قرار گرفته استبا دارا بودن پروتئين و مواد معدني زياد 

يكي از موارد استفاده شبدر شيرين چراي آن توسط دام بوده، بطوريكه بايد توجـه  

نفخ آن متر از مصـرف يونجـه و    .داشت، مصرف زياد آن در دام ايجاد نفخ مي كند

 ا است.ساير شبدره

 شبدر شيرين كمتر به صورت برمه مورد استفاده بوده و بهترين زمان برداشـت آن 

بعنوان علوفه هنگام گل رفتن گياه است. شبدر شيرين داراي ساقه خشبي بـوده و  

جهت سيلو و خشك كردن آن زمان بيشتري نسبت به ساير گونه هـا نيـاز خواهـد    

سيار مهـم بـوده، بـه نحويكـه در     داشت. خشكيدگي علوفه شبدر شيرين در سيلو ب

 صورت دارا بودن رطوبت توليد ماده سمي كومارين مي نمايد.

شبدر شيرين را در مواقع بخصوص براي سيلو به كار مي برند بنابراين بايـد توجـه   

داشت كه اين نوع شبدر به موقع برداشت شده و به اندازه كافي براي سيلو پژمـرده  

 كومارين را در سيلو مي نمايد.گردد و گرنه توليد ماده سمي 

 41كيلـوگرم( و يـا مـالس )    12در سيلوي شبدر شيرين معموالً ذرت خرد شده )

كيلوگرم( براي هر تن مخلوط مي نمايند. عسل حاصل از زنبورهايي كه از گـرده و  

شهد مزرعه شبدر شيرين استفاده مي كنند بسيار مرغوب و به علت رنگ روشن و 

عسلها بازار پسند است شبدر شيرين عالوه بـر مزايـاي ذكـر     مزه و بوي ماليم اين

شده در اصالح خاك و فرسايش آبي و بادي در مناطر به خصوصي به كار مي رود. 

شبدري را كه براي اين منظور انتخاب مي نمايند بايد از ارقام سريع الرشد و داراي 

 شاخ و برگ زياد و ريشه عمير و كافي باشد

 



 34 

 سیلو كردن شبدر:

سيلو كردن عبارت است از نگهداري مواد خوراكي و علوفه اي به نحوي كـه ضـمن   

سالم باقي مانده و فاسد نشود. همـانطوري كـه بعضـي از سـبزيها و      ،حفظ رطوبت

 نيـز ند، علوفـه  شوميوه ها را به صورت ترشي، مربا و كنسرو در يرف نگهداري مي 

شـود. چنـين   نگهـداري مـي   در مخازن و جايگاه بزرگ كه سيلو ناميده مي شـود،  

دامداري بنا مي را معموالً با استفاده از مصالح ساختمان كنار  مخازن و جايگاههاي

 كنند.

)اسـيد   ، ترشـي توليـد شـده   كـرده علوفه پس از سيلو شدن شروع به ترم شـدن  

الكتيك و استيك( سبب سالم ماندن علوفه شده و از فاسد شدن آن جلوگيري مي 

انه سـيلو بـوي ترشـي احسـاس مـي شـود.       از باز كردن دهكند، به نحوي كه پس 

سـيلوي   .بودبه خوبي عمل آمده باشد، تا مدتها قابل استفاده خواهد  علوفه چنانچه

شبدر داراي مزايايي نظير تناسب آب و هوايي با كشور، توليد بيشتر به همراه ساقه 

ويژه مورد توجه قرار حجيم، پر برگ، مقاوم و... بوده و بعنوان توليد غذاي دام بطور 

 گرفته است.

 فوايد سیلو كردن شبدر:

 .مي شودمازاد شبدر توليد شده را براي فصل هاي بعد به سادگي ذخيره  (7

لـف در زمـان مناسـب و سـيلو كـردن آن خـوراك يكنواخـت و        عبا برداشـت   (4

 مطلوبي براي دامها ذخيره مي شود.

ا مي توان زمـاني كـه   امكان انتخاب زمان مناسب برداشت شبدر ميسر بوده لذ (8

 غذايي بيشتري رسيده ، آن را درو كرد.شبدر به ارزم 
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زيادي اشغال كند و يـا   شبدر سيلو شده براي مدتي طوالني بدون اينكه جاي (2

 .مي گرددكند، نگهداري خطرآتش سوزي و غيره آن را تهديد

 يي شبدر پس از سيلو كردن حفظ مي گردد.ويتامينها و مواد غذا (2

)بـرن ، گنـدم، جـو و...( بهمـراه شـبدر ارزم غـذايي و        ن كـاه با مخلوط كرد (1

 خوشخوراكي كاه افزايش مي يابد.

بو و طعم ترشي در سيلوي شبدر سبب تحريك اشتهاي حيوان شـده، مقـدار    (1

 خوراك، فعاليت شكمبه و هضم افزايش مي يابد.

 دارد، مقدار درصد( 12-12با تعليف شبدر سيلو شده كه رطوبت نسبتاً بااليي) (2

آب آشـاميدني كمتـر خواهـد     زيادي از آب مورد نياز حيوان تامين شده و نياز بـه 

 بود.

)نسبت به استفاده از كاه برن   مقدار شير دامهاي شيري افزايش پيدا مي كند (1

نيـز دامهـا سـريعتر    و سبوس به بيش از دو برابر مي رسد( و در حيوانات گوشـتي  

 چاق مي شوند.

صل چـرا، بـه دليـل نداشـتن علوفـه، دام خـود را       دامداراني كه در خارج از ف  (72

)معموالً گاو( در كنار جاده ها و اماكن عمومي رها مي كنند. با تامين علوفه كـافي  

 دامها را از آلودگي هـاي محـيط و آب آلـوده و فقـر غـذايي و سـاير خطـرات دور       

 مي سازند. 

 واهد شد.ويژه انگلي(كاهش يافته، مرگ و مير حيوانات كمتر خبيماريها )ب  (77

و بـا   آموختـه و دامدار بـه راحتـي آن را    بوده سيلو كردن شبدر كار ساده اي  (74

 .بكار خواهد بستكمك خانواده 
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شبدر در فصـلهايي از سـال اسـت، كـه كشـاورزان      عمليات برداشت و سيلوي  (78

 (7.)بيكاري به سر مي برند زمان فعاليت را پشت سر گذاشته و در اوقاتً

 ردن شبدر:شرايط الزم برای سیلو ك

براي دستيابي به علوفه مرغوب ذخيره شده سيلويي توجه به مـوارد زيـر ضـروري    

 است:

 كردنزمان مناسب شبدر براي سيلو -4خواص مناسب و كيفي شبدر  -7

 اجراي صحيح عمليات سيلو كردن. -2رطوبت مناسب شبدر براي سيلو كردن  -8 

 سیلويي شبدر: واصخ -7

براي تخمير و توليـد ترشـي )اسـيد     ضروري يشبدر از نظر دارا بودن مواد قند

ضعيف مي باشد. از طرفي باال بودن رطوبت آن نيز مشكل ايجاد مـي  الكتيك( 

مـد نظـر قـرار    سيلو كردن شبدر با كيفيت مطلوب  برايكند. بنابراين تدابيري 

 .مي گردد. در اين رابطه به شيوه هاي زير عمل مي گيرد

قندي و نشاسته در حـين سـيلو كـردن شـبدر     براي باال بردن مقدار مواد  -الف

موادي مانندمالس چغندر و يا مالس نيشكر، تفالـه چغنـدر مـالس دار،)تفالـه     

 .آن مي افزايندخشك فشنگي نشده( و آرد غالت نظير جو به 

براي پايين آوردن ميزان رطوبت شبدر از موادي مانند كاه برن  و كاه ساير  -ب

 د.مي نماينحين سيلو كردن با شبدر مخلوط  آنها را در ،محصوالت استفاده 

( به شـرح جـدول   جهت سيلو كردن شبدر به طور معمول از سه تركيب)فرمول

 استفاده مي گردد. 4شماره 
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 : سه تركیب)فرمول( معمول در سیلوها 2جدول شماره 

 فرمول سوم فرمول دوم اول فرمول مواد  

 22 22 22 )درصد(شبدر 

 72 72 72 )درصد( ن كاه بر

 اگر مالس بيشتر گردد، بهتر است. 8 2 )درصد( مالس

ــو بيشــتري   - )درصد( آرد جو ــر آرد ج  اگ

 مصرف شود، بهتر است.

8 

 4 4 - )درصد( نمك

 

درصد بـوده، در   12-12در سيلوها با فرمولهاي فوق بين  مناسب مقدار رطوبت

. لذا با افزودن مواد قندي درصد رطوبت دارد 22-22حالي كه شبدر به تنهايي 

و نشاسته اي كاه وكلش مي توان خاصيت سيلو شدن شبدر را بهبود بخشـيده  

 (1)و علوفه بهتر و مناسبتري براي دامها ذخيره كرد.

 

 زمان مناسب برداشت شبدر برای سیلو كردن: -2

زمان مناسب برداشت شبدر براي سيلو كـردن پـس   

 نجـا كـه عمـده   امـا از آ  بوده،ه از به گل نشستن گيا

و فصــل  گرفتــهدر شــاليزارها انجــام  شــبدر توليــد

در  برداشت در پاييز و زمستان خواهـد بـود، شـبدر   

به گل ننشسته، در اين صورت فرصت رشد كافي بـه مزرعـه شـبدر داده     اين زمان

علوفه بيشتر و با  حالتدر اين  رسيده،سانتي متر(  82)، تا ارتفاع آن به حدودشده

ت مي آيد. از طرفي دير برداشت كردن سبب خوابيدگي محصول دسكيفيت بهتر ب

 .شد روي زمين و كاهش كيفيت محصول خواهد
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رم رات جوي و احتمال بروز سـرماي شـديد و بـا   يدر برخي موارد به دليل تغي

كـه در   كـرده، برف كشاورزان ناچار مي شوند، شبدر را زودتر از موعد برداشـت  

شاسته اي بيشتري جهت سـيلو كـردن مـد    اين صورت مواد افزودني قندي و ن

 (1.)نظر قرار خواهد گرفت

 رطوبت مناسب شبدر برای سیلو كردن: -8

I-     ًدرصـد اسـت، امـا از     12رطوبت مناسب براي سيلو كـردن شـبدر معمـوال

( اسـت، لحـاظ   22-22) حـدود  برداشـت در زمـان  ميـزان رطوبـت   آنجايي كه 

كه بـر اسـاس تجربـه و    ضمن اين تمهيداتي جهت نگهداري علوفه ضروري بوده،

زمان برداشت با توجه به رطوبت، توليـد، بـازار و... تعيـين     مناسب ترينتحقير 

 .مي گردد

II-   پس از گرم شدن هوا و از بين رفتن شبنم مرحله برداشت شبدر آغاز مـي

شود. بذر نسبت به رطوبت حساس بوده، لذا در پنـاه انبـار و پناهگـاه از اثـرات     

نيـز برداشـت شـبدر انجـام     گردد. در مواقع بـاراني   باران و شبنم جلوگيري مي

 نخواهد شد.

III-   در صورت امكان شبدر درو شده را در محوطه مناسبي قرار داده تا ضـمن

 پژمردگي از رطوبت آن كاسته شدود.

IV-    براي پايين آوردن رطوبت شبدر سيلو شده مواد خشكي مانند كـاه، تفالـه

. بـا افـزايش مـواد فـوق     اضـافه مـي شـود    آنخشك چغندر، سبوس و غيره به 

درصد قابل كنترل بـوده كـه رطوبـت مناسـبي      12رطوبت شبدر سيلو شده تا 

درصد حجم ماده سيلو شده كـاه باشـد، بـدليل     72اگر بيش از  از طرفياست. 

 (1.)فشردگي مشكالتي براي استفاده مطلوب فراهم مي آورد
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 عملیات سیلو كردن: -2

ستورات فنـي را  ر را به خوبي انجام و ددچنانچه دامدار عمليات سيلو كردن شب

به كار بندد، نتاي  رضايت بخشي را كسـب خواهـد نمـود. امـا چنانچـه سـهل       

 انگاري و بي دقتي كند، مسلماً نتاي  مطلوبي نخواهد داشت.

در صورتي كه در سيلو كردن استفاده از كاه به همراه شبدر مد نظر قرار گيرد، 

ه خرد كن يا چاپر خرد نمـود. همچنـين شـبدر    بهتر است آن را به وسيله علوف

عمليـات سـيلو كـردن را    نيز ريز مي شود. البته بدون خرد كردن هم مي توان 

 انجام داد اما:

در زمان برداشت و مصـرف  فشردن و كوبيدن سيلو دشوار و پر زحمت مي شود.

علوفه سيلو شده ساقه هاي شبدر و كاه همانند كالف به هم پيچيده شده و كار 

جهـت سـيلو نمـودن    برداشت سيلو را دشوار مي كند. در هر حال بهتر اسـت،  

شبدر و كاه آن را خرد كرد. جهت سهولت كار همه مـواد اعـم از شـبدر و كـاه     

آماده و عمليات تهيه، خرد شده، مالس و آرد جو و يروف پيمانه و ديگر ادوات 

و آرد جو توسط  مي پذيرد.)عمدتاً مالس به وسيله آب پام ذخيره سازي انجام

 (1)دست پاشيده مي شوند.(

 به شرح زير خواهد بود: عمليات سيلو كردن

 72پس از تميز كردن كف ساختمان سيلو ابتـدا يـك اليـه كـاه بـه ضـخامت       

سانتي متر در سطح آن پخش مي شود، تا عصاره سيلو را به خود جذب كرده و 

 2ضـخامت حـدود    مانع خروج شيرابه شود. سرس به نوبت يك اليه شـبدر بـه  

 كـف  كيلـو كـاه( در   72كيلو شبدر  22سانتي متر و يك اليه كاه ) به ازاي هر 

سيلو پخش مي گردد. در بين دو اليه شبدر و كاه يا پـس از ريخـتن شـبدر و    
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پيش از ريختن كاه مواد قندي افزودني مانند مالس، آرد جو يـا تفالـه چغنـدر    

. در صورتي كـه محوطـه   ه مي شودمالس دار غير فشنگي به مقدار معين افزود

سيلو بزرگ باشد، با استفاده از تراكتور بر روي مخلوط داخلي سيلو تردد شـده  

تا فشردگي الزم به دست آيد. در اين شرايط فضاي بين مواد به حداقل كاهش 

مي يابد. چنانچه محوطه سيلو كوچك بوده و امكان استفاده از تراكتـور نباشـد   

غلطكهاي دستي و يا ديگر ادوات عمـل فشـردگي انجـام    يا به وسيله فشار پا و 

بـه   هپوشاندن سطح مخلوط با پالسـتيك كـ   مي گيرد. عمليات ذخيره علوفه با

يان مي پذيرد. در ايـن حالـت بـه دليـل     اصورت گرده ماهي شكل داده شده، پ

عدم ارتباط توده ذخيره شده با هواي بيرون استفاده از اجسام سنگين بـر روي  

ك مدنظر قرار مي گيرد. بهتر است جنس اجسام فوق همخواني الزم بـا  پالستي

 پالستيك را داشته باشد، تا موجب پارگي و فرسودگي پالستيك نگردد.

كامـل   بطـور  چنانچه عمل فشردن به خوبي انجام نشده و هـواي داخـل علوفـه   

 نفـوذ  روي سيلو كامالً پوشيده نشود، و رطوبت بـه داخـل آن  خارج نگردد، و يا 

فاسد شدگي و كرك زدگي بيش از حد شـده و موجـب كـاهش كيفيـت      كند،

روز بـا كـار   7-2علوفه شبدر حداكثر طي علوفه مي گردد. عمليات سيلو كردن 

روز، ي نظير پوشاندن سيلو در پايـان هـر  مستمر پايان مي پذيرد. لحاظ تمهيدات

اليت ضروري به آماده نمودن ابزار مورد نياز، سرعت عمل و... به هنگام انجام فع

   (1.)نظر مي رسد

 كنترل و ارزيابي عملیات سیلو كردن:-2

  در دو مرحله مي توان از كيفيت كار آگاه شد.
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مان باز كـردن سـيلو و در   در ز -در هفته اول پس از پايان سيلو كردن ب -الف

 علوفهحين مصرف 

ازديـد و  روز پس از اتمام عمليات سيلو كردن با مشاهده فيزيكـي و ب  8-1الف: 

تخمين ميزان نشست توده مي توان به شدت عمل فشردگي پي برد. همچنـين  

با استفاده از دست و احساس المسه، ميـزان حـرارت علوفـه سـيلو شـده را در      

بطوريكه حرارت باال نشـان دهنـده عمـل     سانتيمتر برآورد كرده، 82-22عمر 

 ناقص فشردگي خواهد بود.

و در اين مرحله مشخص مي گردد. سيلوي كيفيت سيلب: در واقع ارزم اصلي 

روز آماده مي شود. مشخصات علوفـه سـيلو شـده     12-722شبدر معموالً بين 

 سالم بشرح زير است.

 م بويي دارد.وترشي مطلوب و خ -

 رنگ شبدر سبز زيتوني مايل به زرد است. -

ياهر ساقه و برگ شبدر نسبت بـه پـيش از سـيلو كـردن تغييـر زيـادي        -

 ر در زير انگشتان حالتي بين تردي و پژمردگي دارد.نداشته و با فشا

 ترم مزه بوده و شرايط گنديدگي و تلخي ندارد. -

 علوفه شبدر سیلو شده نامرغوب دارای خصوصیات زير خواهد بود:

 بوي كرك و گنديدگي داشته باشد. -

 رنگ قهوه اي سياه و لكه هاي سريد كرك زدگي در آن مشاهده مي شود. -

 با فشار انگشتان له شده و حالت پختگي و لزج دارد.ساقه و برگ شبدر  -

 )طعم كرك زدگي، تلخي، گنديدگي( داشته باشد. مزه نامطلوب -
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به هر صورت قسمتهاي خراب شده سيلو، يعني بخش ضايعات آن، مشخصـات  

سيلوي مرغوب را خواهد داشـت.  سيلوي نامرغوب و بخش سالم آن مشخصات 

دن نـاقص انجـام شـده باشـد، درصـد      در هر حال چنانچه عمليـات سـيلو كـر   

ضايعات باال مي رود. لذا بايد عمليات سيلو كردن با دقت زياد انجام گيـرد، تـا   

 (8.)%( گردد72درصد هدر رفت حداقل)كمتر از 

 نحوه مصرف علوفه:

مقدار برداشت علوفه از سيلو به ميزان جيره روزانه دام و طي حداكثر دو نوبت 

ت ايمني و حفايتي نظير پوشش مناسـب، جلـوگيري   از روز انجام گرفته و نكا

از رطوبت، خارج كردن بخشهاي فرسوده و فاسد و انهدام آنهـا، رعايـت نكـات    

بهداشتي و... مدنظر خواهد گرفت. نحوه تغذيه دام توسـط علوفـه سـيلو شـده     

تدري  افزايش مي يابد. به گونه تغذيه بشبدر نيز با ميزان كم آغاز و طي دوره 

كيلو در روز ابتدا مقـدار علوفـه مـورد     72اي تغذيه يك دام به ميزان اي كه بر

كيلوگرم در روز اول بوده و بتدري  بـه ميـزان آن    4استفاده سيلو شده حدود 

 (8.)افزوده مي شود

 نكات قابل توجه برای سیلوكردن شبدر:

به دليل باال بودن نسبت پروتئين به ئيدروكربور در شبدر توجه بـه نكـات زيـر    

 هت دستيابي به تركيب مناسب ضروري است:ج

در روزهاي باراني از سيلو كردن شبدر خودداري گردد، زيرا برگهاي شبدر  -

داراي پرزهايي بوده كه قادر است، مقدار زيادي آب را جـذب و بـه سـيلو    

 وارد و موجب تخريب و كرك زدگي گردد.

 برداشت شبدر قبل از قطور شدن ساقه انجام پذيرد. -
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 42ين درصد رطوبت تركيب ماده خشك علوفـه شـبدر حـدود    مناسب تر -

درصد است. لذا شايسته است، پس از برداشت علوفه شـبدر آن را در محيطـي   

خشك و هواي آفتابي به مدت چند ساعت نگهداري كرد. بـراي افـزايش مـاده    

كيلو گرم به ازاي هـر تـن علوفـه مـد نظـر قـرار        422قندي استفاده از مالس 

اين حالت كمبود هيدروكربورها نسبت بـه پـروتئين تـامين مـي     گرفته، كه در 

درصد جو و گندم يا ذرت و يا تركيبي از هر كدام به صـورت   72گردد. افزايش 

دستيابي به تركيب مناسب را فراهم مي آورد. اسـتفاده از سـبوس   خشك شده 

 مي دهد. ي رادرصد نيز تركيب مطلوب 72برن  به ميزان 

 ي يونجه و شبدر استفاده نمي شود.از كود اوره در سيلو -

رعايت نكات ايمني حفايتي و ايجاد پوشش و جلوگيري از نفـوذ رطوبـت    -

 (1.)در سيلو ضروري است

 منابع مورد استفاده:

 انتشارات وزارت كشاورزي –( غالت 7817خدابنده، ناصر،)

اورزي و شارات دانشگاه علوم كشتان -( زراعت نباتات علوفه اي7814. رياضي، هوشنگ،)4

 منابع طبيعي گرگان

مجموعه اطالعات كشاورزي)آب و خـاك و زراعـت( انتشـارات     (7818. سازمان تروي ،)8

 وزارت كشاورزي

ــادي )2 ــي، ه ــه اي  7812. كريم ــان علوف ــت و اصــالح گياه ــارات وزارت  –( زراع انتش

 كشاورزي

اه انتشـارات دانشـگ   –طر خشـك  ا( زراعت در منـ 7811. كوچكي، عوض و همكاران،)2

 فردوسي

انتشارات دانشگاه  –( زراعت گياهان علوفه اي 7812. فاضل طباطبائي، محمد حسين،)1

 تبريز

 ( سيلو كردن شبدر برسيم، انتشارات وزارت كشاورزي7817. فضائلي،حسن،)1
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انتشـارات وزارت  –توليد و مديريت گياهان علوفـه اي  (7811. مدير شانه چي، محسن،)2

  كشاورزي


