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مقدمه
در دیمزارهــای سردســیر در مناطــق نیمــه خشــک، بــه 
ــزه  ــت پایی ــوا، کش ــریع ه ــدن س ــارش و سردش ــی ب ــت کم عل
ــه علــت  ــه گنــدم و جــو محــدود اســت. تولیــد گنــدم دیــم ب ب
ــات  ــی و شــیوع آف عــدم رعایــت تنــاوب زراعــی، فقــر مــادۀ آل
ــر  ــرای تولیــد بیشــتر و پایدارت ــه صرفــه نیســت؛ در نتیجــه، ب ب
ــش  ــی افزای ــوالت زراع ــوع محص ــت تن ــر اس ــا، بهت در دیمزاره
یابــد. آشــنایی کارشناســان، مروجــان و کشــاورزان بــا یافتــه هــای 
ــف و  ــام مختل ــتفاده از ارق ــای اس ــه ه ــی، زمین ــد تحقیقات جدی
ــه  ــن زمین ــد. در ای ــی کن ــم م ــود را فراه ــع محیطــی موج مناب
ماشــک المعــی از لحــاظ تحمــل ســرما مناســب کشــت پاییــزه 

ــات اســت. ــا غ ــاوب ب ــم سردســیر و در تن در اراضــی دی
ماشــک المعــی مــی توانــد در تولیــد بخشــی از علوفــۀ مــورد 
ــاورزان  ــویق کش ــا تش ــن ب ــه کار رود. همچنی ــور ب ــاز کش نی
دیمـــار بــه ســمت کشــاورزی پایــدار و تلفیــق دام و زراعــت 
مــی توانــد بــه اقتصــاد کشــاورزی کمــک کنــد. در تلفیــق دام 
ــار دام  ــدات خــود را در اختی ــاه بخشــی از تولی و زراعــت، گی
قــرار مــی دهــد و دام هــم کــود دامــی و مــواد آلــی خــاک را 

تأمیــن مــی کنــد )شـــل 1(.
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معرفی ماشک المعی
ــواده  ــالۀ خان ــک س ــای ی ــه ه ــی از گون ــی یـ ــک المع ماش
لگومینــوز اســت و هماننــد ســایر گیاهــان ایــن خانــواده موجــب 
اصــاح و تقویــت خــاک مــی شــود و نیتــروژن را در خــاک تثبیت 
ــاال،  ــرد ب ــتن عملـ ــل داش ــه دلی ــی ب ــک المع ــد. ماش ــی کن م
ــد در تغذیــۀ  ــاالی علوفــه مــی توان خــوش خوراکــی و کیفیــت ب
دام هــای منطقــه مؤثــر باشــد. مــی تــوان کشــت ماشــک المعــی 
را جایگزیــن آیــش زمیــن کــرد. ایــن کار نــه تنهــا باعــث کاهــش 
ســطح کشــت غــات نمــی شــود، بلـــه از کشــت هرســالۀ گنــدم 
در یــک زمیــن )کــه بــه دلیــل نبــود گیــاه مناســب بــرای تنــاوب 
بــا آن در برخــی مناطــق بــه اجبــار رواج یافتــه اســت( جلوگیــری 
ــی  ــۀ المع ــب از گون ــم مناس ــی رق ــن رو، معرف ــد. از ای ــی کن م
جهــت کشــت پاییــزه مــی توانــد گامــی بســیار مهــم در توســعۀ 

شـل 1- کشاورزی از نوع تلفیق دام و زراعت
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کشــاورزی پایــدار در دیمزارهــای معتــدل و ســرد کشــور باشــد، 
زیــرا بــه حفــظ منابــع و اقتصــادی بــودن تولیــد کمــک مــی کنــد. 
معرفــی ارقــام جدیــد بــه منظــور افزایــش تولیــد علوفــه، افزایــش 
ــای  ــم از نیازه ــر اقلی ــا تغیی ــه ب ــرورت مقابل ــام و ض ــوع ارق تن

اساســی اســت.

تاریخچۀ رقم المعی
رقــم المعــی در مؤسســۀ تحقیقــات دیــم کشــور بــرای مــدت 
ــه  ــوده اســت. منشــأ آن کشــور ترکی 11 ســال تحــت بررســی ب
اســت و از ســال زراعــی 83-1382 وارد آزمایــش هــا شــده اســت. 
ــی  ــزه در بعض ــت پایی ــورت کش ــه ص ــی ب ــای مقدمات ــی ه بررس
ــم  ــن رق مناطــق کشــور انجــام شــده اســت و از ســال 1385، ای
بــه همــراه رقــم گل ســفید در چهــار منطقــۀ مراغــه، کردســتان، 
کرمانشــاه و خراســان شــمالی طــی ســه ســال از نظــر ســازگاری و 

پایــداری عملـــرد بــا منطقــه ارزیابــی شــده اســت.

ویژگی های رقم المعی
ــک  ــۀ خش ــرد علوف ــترین عملـ ــتن بیش ــا داش ــی ب ــم المع رق
)3572 کیلوگــرم در هـتــار(، جــزو پایدارتریــن ارقــام بــرای 

ــت. ــده اس ــایی ش ــور شناس ــرد کش ــدل و س ــای معت دیمزاره
ــی  ــم المع ــۀ رق ــرد علوف ــن عملـ ــا میانگی ــی ه ــق ارزیاب طب
تفــاوت زیــادی بــا رقــم گل ســفید نــدارد؛ از نظــر عملـــرد دانــه، 
ــود و از  ــفید ب ــتر از گل س ــد بیش ــدود 40 درص ــی ح ــم المع رق
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نظــر زمــان گلدهــی نیــز حــدود یــک هفتــه تــا 10 روز زودرس 
ــود. ویژگــی هــای رقــم المعــی در جــدول 1  ــر از گل ســفید ب ت

آمــده اســت.

کشــت مخلــوط رقــم المعــی بــا جــو و غــات دیگــر در شــرایط 
ــاک ورزی  ــا ادوات خ ــاک ورزی و ب ــدون خ ـــل 2( و ب ــم )ش دی

مرکــب امـــان پذیــر اســت.

جدول 1. ویژگی های رقم ماشک المعی

ویژگی هاماشک المعی
3900 کیلوگرم در هـتارمیانگین عملـرد علوفه

ارغوانیرنگ گل ها
220 روزتعداد روز تا گلدهی

سیاهرنگ دانه
16 درصدمتوسط درصد پروتئین علوفه

شـل 2. کشت مخلوط ماشک با گندم در شرایط دیم
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1- بــی نــام. 1394. دســتورالعمل فنــی کاشــت، داشــت و برداشــت 
ــاورزی  ــات کش ــۀ تحقیق ــم، مؤسس ــرایط دی ــه ای در ش ــان علوف گیاه

دیــم کشــور. 
2- علیــزاده، خ. 1393. افزایــش تنــوع در محصــوالت دیــم در 
مناطــق نیمــه خشــک کشــور. همایــش ملــی تنــوع زیســتی و تأثیــر 

ــران. ــه، ای ــت. ارومی ــط زیس ــاورزی و محی ــر کش آن ب
ــن هــای  ــی. 1392. شناســایی الی ــزاده، خ.، و. فتحــی رضای 3- علی
ــت  ــاری )Vicia panonica( جه ــک مج ــش ماش ــدار و امیدبخ پای
کشــت پاییــزه در مناطــق دیــم ســرد و معتــدل ســرد ایــران. زراعــت 

ــران، 2: 33-40. ــم ای دی
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توصیه های به زراعی
*  تاریــخ کاشــت رقــم المعــی در پاییــز قبــل از شــروع 
ــه  ــیر اســت ک ــدل و سردس ــم معت ــر در اقلی ــای مؤث ــی ه بارندگ
ــت. ــور اس ــف کش ــق مختل ــدم در مناط ــت گن ــا کش ــان ب همزم

* مناسب ترین عمق کاشت حدود 3 تا 5 سانتی متر است.
* انتقــال بــذر رقــم المعــی بــه زیــر خــاک بــرای کاشــت )در 
هــر دو صــورت اســتفاده از دســت یــا بذرفشــان( توســط دیســک 
انجــام مــی شــود. در صــورت اســتفاده از خطــی کار، باتوجــه بــه 
مناطــق مختلــف، فاصلــۀ ردیــف هــا را 20 تــا 25 ســانتی متــر در 
نظــر مــی گیرنــد. اســتفاده از بــذرکار مرکــب بــه منظــور کشــت 

بــا حداقــل خــاک ورزی نیــز امـــان پذیــر اســت.

 شـل 3- فسفر )راست(، ازت )چپ(
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* نیازهــای کــودی ماشــک دیــم مشــابه بــا نیــاز کــودی عدس 
یــا نخــود در مناطــق مختلــف اســت. مصــرف 20 کیلوگــرم ازت 
ــاوۀ 15  ــه ع ــار ب ــوم( در هـت ــرات آمونی ــع نیت ــص )از منب خال
ــه  ــفات( و ب ــع سوپرفس ــص )از منب ــفر خال ــرم فس ــا 30 کیلوگ ت
ــزان مصــرف فســفر  ــه اســت؛ می ــل توصی ــن قاب صــورت جایگزی
بــه میــزان فســفر اولیــۀ خــاک در پاییــز بســتگی دارد. )شـــل 3(

ــا یونجــه، شــبدر و ســایر  ــات و بیمــاری هــای ماشــک ب * آف
ــرگ  ــت. ب ــترک اس ـــل 4( مش ــوز )ش ــوادۀ لگومین ــان خان گیاه
خــواران از حشــراتی هســتند کــه در مراحــل اولیــۀ رشــد ممـــن 
اســت خســارت فراوانــی بــه ماشــک هــا بزننــد. اســتفاده از طعمــۀ 
مســموم )2 کیلوگــرم ســوین یــا 4 لیتــر دیازینــون مایــع بــه همراه 
3 کیلوگــرم شـــر بــرای 20 کیلوگــرم ســبوس در هــر هـتــار( یــا 
دیازینــون گرانولــه )10 کیلوگــرم بــرای هــر هـتــار( جهــت کنترل 

الروهــا و سوســک هــا در مرحلــۀ گیاهــک مؤثــر اســت.

شـل 4. از راست به چپ یونجه، شبدر و سویا
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ــرای  ــک ب ــت ماش ــرز در زراع ــای ه ــف ه ــا عل ــارزه ب * مب
تولیــد علوفــه ضرورتــی نــدارد، ولــی در برنامــه هــای تـثیــر بــذر 
ضــروری اســت. بــه همیــن دلیــل، در مزرعــه هــای تـثیــر بــذر، 
ــا دو  فاصلــۀ ردیــف هــای کشــت بهتــر اســت 50 ســانتی متــر ی
ردیــف 25 و یــک ردیــف 50 ســانتی متــری در نظــر گرفتــه شــود 
تــا امـــان ورود بــه مزرعــه بــا تراکتــور فراهــم شــود و بــا عملیــات 
ــرل  ــف هــای هــرز را کنت ــوان عل ــا بت ــف ه ــن ردی ــور بی کولتیوات
ــذر  ــد ب ــۀ تولی ــات در مزرع ــای غ ــا بقای ــارزه ب ــت مب ــرد. جه ک
ماشــک، اســتفاده از علــف کــش باریــک بــرگ نظیــر ســوپرگاالنت 
در مرحلــۀ گیاهــک بــه میــزان 2 در هــزار کافــی اســت )شـــل5(.

شـل5- علف های هرز در مزرعه ماشک
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 * برداشــت محصــول علوفــۀ ماشــک موقعــی اســت کــه اولیــن 
نیــام )غــاف( بــه رشــد کامــل رســیده اســت و دانــه هــای درون 
ــه  ــی ک ــند. در صورت ــری باش ــۀ خمی ــا در مرحل ــاف ه ــن غ اولی
هــدف، چــرای آزاد دام در مزرعــه باشــد، بهتریــن زمــان برداشــت 
یــا چــرای دام مرحلــۀ 50 تــا 100 درصــد گلدهــی اســت؛ زیرا در 
ایــن مرحلــه بیشــترین درصــد قابلیــت هضــم و عملـــرد پروتئین 

حاصــل مــی شــود.
* در کشـت مخلـوط رقـم ماشـک المعـی بـا غـات، بهتریـن 
زمـان برداشـت علوفـۀ مخلـوط ماشـک با غـات نیز زمانی اسـت 
کـه غـات درمرحلۀ شـیری یا اوایـل مرحلۀ خمیری هسـتند و در 

ایـن زمـان اولیـن غـاف های ماشـک رشـد مـی کنند.

شـل6- غاف ماشک


