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مقدمه
از حــدود 6،200،000 هکتــار ســطح دیــم زارهــای کشــور، حــدود 95،000 
ــر از دو درصــد  ــه کمت ــه ای اســت ک ــان علوف ــر کشــت گیاه ــار آن زی هکت
دیــم زارهــای قابــل کشــت اســت. از ســوی دیگــر، کل علوفــۀ تولیدشــده در 
کشــور )مجمــوع دیــم و آبــی( حــدود 15میلیــون تــن گــزارش شــده اســت 
ــن  ــود. ای ــی ش ــد م ــم تولی ــرایط دی ــن از آن در ش ــزار ت ــط 870 ه ــه فق ک
ــه  ــۀ دام هــای کشــور کافــی نیســت و باتوجــه ب ــرای تغذی ــه ب ــزان علوف می
افزایــش نیــاز جامعــه بــه تولیــدات دامــی، عــوارض کشــت تــک محصولــی و 
نیــز بــی اســتفاده مانــدن اراضــی مســتعد در ســال هــای آیــش، ضــروری اســت 
کــه بــه بررســی و توســعۀ گیاهــان علوفــه ای در اراضــی دیم و همچنیــن معرفی 
رقــم مناســب بــرای اقلیــم هــای مختلـــ کشــور بپردازیــم. تردیــدی نیســت 
ــد  ــای جدی ــه ه ــا یافت ــاورزان ب ــان و کش ــان، مروج ــنایی کارشناس ــه آش ک
تحقیقاتــی، زمینــه هــای افزایــش بهــره وری اســتفاده از ژنوتیــپ هــا )ارقــام 

ــع محیطــی موجــود را فراهــم مــی کنــد. مختلـــ( و مناب
مراتـع و چـراگاه هـای طبیعـی کشـور که درحـال حاضـر از آن ها اسـتفاده 
مـی شـود، در اثـر چـرای بـی رویـه و بـی موقـع، رعایت نکـردن ظرفیـت چرا، 
دوام بیـش ازحـد، تناسـب نداشـتن تعـداد دام بـا میـزان علوفـۀ تولیـدی، نبوِد 
تنـاوب و... تحـت فشـار فراوانی هسـتند. همچنین در طول سـال های گذشـته 
برخـی افـراد سـودجو مراتع را شـخم زده انـد و اقدام به کشـت وکار در این مناطق 
کرده اند، ولی به دلیل شـیب زیاد، اسـتفادۀ بیش ازحد از ماشـین آالت کشـاورزی 
و اجـرای غیراصولـی شـخم و در جهـت شـیب، باعث فرسـایش خاک هـای این 
مناطـق شـده انـد. یـک گام مؤثـر بـرای حل ایـن مشـکالت، کشـت گیاهان 
یـک سـاله در تنـاوب غـالت بـا اسـتفاده از گیاهـان علوفـه ای اسـت؛ رقـم 
مراغـه از جنـس ماشـک، گونۀ داسـی کارپـا و خانـوادۀ پروانه آسـا )گونه ای 

یـک سـاله( یکـی از ایـن گیاهان اسـت.
رقـم مراغـه به صـورت طبیعـی در بسـیاری از مراتـع و دیم زارهای کشـور 
دیـده مـی شـود و سـازگاری باالیـی در مناطـق خشـک و نیمه خشـک ایران 
دارد. بـه دلیـل اهمیـت ایـن گیـاه از نظـر تغذیـۀ دام، قابلیت کشـت در اراضی 
کـم بـازده، مقاومت به خشـکی و سـرما و همچنین نقشـی کـه در حاصل خیزی 
خـاک دارد، شناسـایی و معرفـی رقـم مناسـب آن در مؤسسـۀ تحقیقـات دیـم 

کشـور انجام گرفته اسـت.
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ویژگی های رقم مراغه

پــس از ده ســال پژوهــش در مؤسســۀ تحقیقــات کشــاورزی دیــم کشــور، 
ــا  رقــم مراغــه شناســایی شــد. منشــأ رقــم مراغــه از کشــور ایتالیاســت و ب
ــک  ــق خش ــاورزی در مناط ــات کش ــی تحقیق ــن الملل ــز بی ــکاری مرک هم
)ایــکاردا( وارد آزمایــش هــای دیــم شــده اســت. ایــن رقــم تیــپ رشــد بهــاره 
)گنــدم بهــاره( دارد و بررســی هــای مقدماتــی بــه صــورت کشــت بهــاره در 
مناطــق ســرد انجــام شــد و از ســال 1382 بــه همــراه ارقــام محلــی گاودانــه 
در مناطــق ســرد، معتــدل و گــرم کشــور ارزیابــی شــد. رقــم مراغــه بــا تولیــد 
متوســط 2500 کیلوگــرم علوفــۀ خشــک در مناطــق ســرد، پایدارتریــن رقــم 
و یکــی از پرمحصــول تریــن ارقــام در آزمایــش هــا بــود. رقــم مراغــه تیــپ 
رونــده دارد و بســیار مناســب کشــت مخلــوط بــا غــالت و بــه خصــوص جــو 
در شــرایط دیــم اســت. عملکــرد علوفــه در کشــت مخلــوط )درهــم( آن بــا 
ــت  ــه کیفی ــی ک ــد، درحال ــی یاب ــش م ــر افزای ــه براب ــش از س ــه بی ــالت ب غ
علوفــۀ تولیدشــده در کشــت مخلــوط )بــا حــدود 11 درصــد پروتئیــن( هنــوز 

در حــد قابــل قبولــی بــرای تغذیــۀ دام اســت )شــکل 1(.

شکل 1. چرای مستقیم در مزرعۀ کشت مخلوط ماشک مراغه با جو
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توصیه های زراعی

1- تاریــخ کاشــت رقــم مراغــه در آب وهــوای معتــدل و گــرم هــم زمــان 
ــا کشــت گنــدم در پاییــز اســت، ولــی در دیــم زارهــای سردســیر بایــد در  ب
اولیــن فرصــت بــرای کشــت یعنــی در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار اقــدام 
شــود. کشــت مخلــوط )درهــم( ایــن رقــم بــا جــو در تمــام مناطــق در پاییــز 

و قبــل از شــروع بارندگــی هــای مؤثــر توصیــه مــی شــود. 
2- بــرای کاشــت رقــم مراغــه، چــه بــه صــورت دســتی و چــه بــا اســتفاده 
از بذرافشــان، بــذر توســط دیســک بــه زیــر خــاک منتقــل مــی شــود. اگــر از 
خطــی کار اســتفاده شــود، بــا توجــه بــه مناطــق مختلـــ، فاصلــۀ ردیـــ هــا 
را 20 تــا 25 ســانتی متــر در نظــر مــی گیرنــد. کشــت ایــن رقــم بــا اســتفاده 

از بــذرکار مرکــب هــم امــکان پذیــر اســت. 
3- مناسب ترین عمق کاشت حدود 3 تا 5 سانتی متر است. 

4- نیازهــای کــودی ماشــک مراغــه مشــابه بــا نیــاز کــودی عــدس یــا 
ــص )از  ــرم ازت خال ــرف 20 کیلوگ ــت. مص ـــ اس ــق مختل ــود در مناط نخ
منبــع نیتــرات آمونیــوم )شــکل 2(( در هکتــار، بــه عــالوۀ 15 تــا 30 کیلوگــرم 
فســفر خالــص )از منبــع سوپرفســفات )شــکل 2(( بــا توجــه بــه میــزان فســفر 

اولیــۀ خــاک در پاییــز و بــه صــورت جایگزیــن آن توصیــه مــی شــود.

شکل 2. کود ازته )راست(، کود فسفره )چپ(
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 5- آفــات و بیمــاری هــای ماشــک، مشــترک بــا یونجــه و ســایر گیاهــان 
خانــوادۀ لگومینــوز )بقــوالت( ماننــد یونجــه، شــبدر، عــدس و ســویا اســت 
)شــکل 3(. بــرگ خــواران از حشــراتی هســتند کــه در مراحــل اولیــۀ رشــد 
ممکــن اســت خســارت جبــران ناپذیــری بــه ماشــک هــا بزننــد )شــکل 4(. 
بــرای مقابلــه بــا ایــن آفــت مــی توانیــد از طعمــه هــای مســمومی اســتفاده 

کنیــد کــه در جــدول 1 معرفــی شــده اســت.

شکل 3. الـ: شبدر، ب: یونجه، ج: عدس، د: سویا

شکل 4. سرخرطومی برگخوار

بالف

دج
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جدول 1. معرفی برخی از طعمه های مسموم

میزان استفادهنام طعمۀ مسموم

2 کیلوگرم برای 20 کیلوگرم سبوس در هر هکتارسوین

دیازینون مایع به همراه 
شکر

دیازینون 4 لیتر؛ شکر 4 کیلوگرم برای 20 کیلوگرم سبوس 
در هر هکتار

10 کیلوگرم برای هر هکتاردیازینون گرانوله

ـــد  ـــت تولی ـــم جه ـــن رق ـــت ای ـــرز در زراع ـــای ه ــــ ه ـــا عل ـــارزه ب 6- مب
علوفـــه ضرورتـــی نـــدارد، ولـــی در برنامـــه هـــای تکثیـــر بـــذر، فاصلـــۀ 
ــــ 25 و  ـــا دو ردی ـــر ی ـــانتی مت ـــت 50 س ـــر اس ـــت بهت ـــای کش ــــ ه ردی
ـــکان ورود  ـــا ام ـــود ت ـــه ش ـــر گرفت ـــری در نظ ـــانتی مت ــــ 50 س ـــک ردی ی
ـــا  ــــ ه ـــن ردی ـــور بی ـــات کولتیوات ـــام عملی ـــرای انج ـــور ب ـــا تراکت ـــه ب ـــه مزرع ب
ـــای  ـــا بقای ـــارزه ب ـــت مب ـــود. جه ـــم ش ـــرز فراه ـــای ه ــــ ه ـــرل عل ـــت کنت جه
ـــک  ـــش باری ــــ ک ـــتفاده از عل ـــم، اس ـــن رق ـــذر ای ـــد ب ـــۀ تولی ـــالت در مزرع غ
بـــرگ هـــا ماننـــد ســـوپرگاالنت در مرحلـــۀ گیاهـــک )بـــه میـــزان 2 در 

ـــکل5(.  ـــت )ش ـــر اس ـــزار( مؤث ه

شکل 5. استفاده از علـ کش
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7- برداشـــت محصـــول علوفـــۀ ماشـــک مراغـــه موقعـــی اســـت کـــه 
ـــن  ـــای درون اولی ـــه ه ـــد و دان ـــیده ان ـــل رس ـــد کام ـــه رش ـــا ب ـــام ه ـــن نی اولی
نیـــام هـــا در مرحلـــۀ خمیـــری باشـــند. اگـــر هـــدف چـــرای آزاد دام در 
مزرعـــه باشـــد، بهتریـــن زمـــان برداشـــت یـــا چـــرای دام زمانـــی اســـت 
کـــه 50 تـــا 100 درصـــد گلدهـــی اتفـــاق افتـــاده باشـــد، زیـــرا در ایـــن 
مرحلـــه بیشـــترین درصـــد قابلیـــت هضـــم و عملکـــرد پروتئیـــن حاصـــل 
ـــان  ـــن زم ـــالت، بهتری ـــا غ ـــم ب ـــن رق ـــوط ای ـــت مخل ـــود. در کش ـــی ش م
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــز زمان ـــالت نی ـــا غ ـــک ب ـــوط ماش ـــه مخل ـــت علوف برداش
ـــن  ـــتند و در ای ـــری هس ـــۀ خمی ـــل مرحل ـــا اوای ـــیری ی ـــۀ ش ـــالت در مرحل غ
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