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  مقدمه
به طور كلي توليد مثل و بقاي موجودات زنده به سازگاري آنها به عوامل محيطي بستگي دارد گياهان 
زراعي كنوني در واقع همان گياهان وحشي بوده كه در نتيجه انتخاب مصنوعي و فعاليت هاي زراعي 

فاقد بخشي از  ،ت و كميتياضر گياهان زراعي به دليل پيشبرد كيفدر حال ح. انسان تغيير يافته اند
. از جمله اين خصوصيات مي توان به خواب بذر اشاره نمود. خصوصيات گياهان وحشي مي باشند

مكانيزم خواب بذر منجر به نايكنواختي در سبز شدن گياهان شده و امكان بقاي گونه را در طي زمان 
ز از ديگر خصوصيات گياهان وحشي است كه امكان توزيع و پراكنش بذر و ريزش بذر ني. ميسر مي سازد

از خصوصيات ديگر گياهان وحشي . درنتيجه امكان بهره برداري از محيط هاي مساعد را بوجود مي آورد
گياهان . نايكنواختي و رسيدگي بذر مي باشد كه احتمال گريز از عوامل مساعد محيطي را فراهم مي آورد

سازگاري بااليي با شرايط محيطي داشته و قادر به حفظ بقاي خود در نوسانات محيطي  وحشي قدرت
  . هستند

انسان در جريان اهلي سازي گياهان وحشي به طور ناآگاهانه و گاهي آگاهانه اين خصوصيات گياهان 
 ،ستمچون يكنواختي و يكدستي در سي. وحشي را كه بقاي آنها را تضمين مي كند از آنها گرفته اند

  . مديريت آسان تري را مي طلبد
اساس تامين غذا براي انسان را تشكيل مي دهند به طوري كه جيره غذايي بسياري از  ي،توليدات گياه

حتي گوشت و فراورده هاي دامي كه  ،مصرف مستقيم فرآورده هاي گياهي متكي است بهمردم تقريبا 
حتي توليد الياف نيز به . دات گياهي منشا مي گيرندگاهي به جيره غذايي انسان افزوده مي شود از تولي

شود كه  يبدين ترتيب به وضوح مشاهده م. طور مستقيم و غير مستقيم به توليدات زراعي وابسته است
رويكرد به توليد پايدار  ،براي اطمينان از تامين نياز هاي جوامع انساني به توليدات گياهي در سطح جهان

  . ي مي باشده هاي گياهي ضرورردفراو
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همانگونه كه مي دانيد كشاورزي عبارتند از كشت و كار و توليد محصوالت زراعي و دامي و علم 
زراعت به فعاليت هاي از انسان اطالق مي گردد كه به منظور تامين نيازمندي هاي بعضي از گياهان و در 

يت ها شامل كاشت ، داشت و اين فعال. نتيجه بهره گيري از حداكثر قدرت توليدي آنها منجر مي شود 
  . برداشت محصول مي باشد

خواهد يافت در اين ميان سه راهكار در جهت  شبه طور كلي با رشد جمعيت نياز به مواد غذايي افزاي
  .افزايش توليد محصوالت غذايي وجود دارد

 :افزايش سطح زير كشت -
فزايش يافته است و زمين با توجه به اينكه سطح زير كشت در جهان تا حداكثر اندازه ممكن ا

هاي باقيمانده عمدتا مناطق حاشيه و نامناسب براي كشاورزي است درنتيجه استفاده از اين 
  . راهكار نمي تواند راهگشاي مشكل تامين نياز غذايي باشد

  :افزايش عملكرد در واحد سطح -
از ارقام اصالح  اين روش از طريق به زراعي يا به نژادي صورت مي گيرد به طور مثال استفاده

شده ، تهيه بستر مطلوب ، انتخاب صحيح تاريخ و روش كاشت، تناوب زراعي ، بهبود عوامل 
زراعي شامل كود ، آبياري ، زهكشي، كنترل آفات و بيماريها، استفاده صحيح از وسايل و 

 الخره مهمتر از همه اين موارد ، تلفيق وتركيب  صحيح اين عوامل دراادوات كشاورزي و ب
  .مان زراعت و توليد در واحد سطح مي گردددانطباق با اكولوژي گياه كه موجب افزايش ران

 : استفاده مناسب از زمان براي استفاده كاراتر از منابع موجود -

 از انواع چند كشتي ها و كشت هاي مخلوط در اين مورد كمك گرفتمي توان به طور مثال 

بسته به شرايط محيطي افزايش توليد محصوالت غذايي هت بايد توجه داشت كه راهكارهاي انتخابي ج
  . حاكم متفاوت خواهد بود

  

 Agriculture( زراعت در شرايط تنش هاي محيطي in  environmental  stress 

conditions(   
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هر چند كه عوامل ژنتيكي، سقف . زراعت تحت تاثير متقابل عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي مي باشد
پتانسيل توليد را تعيين مي كند، عوامل محيطي موجود شرايط دستيابي به اين پتانسيل را  عملكرد گياهان و
  :دو تعريف عمده براي عملكرد وجود دارد كه عبارتند از .فراهم مي سازند

ماكزيمم عملكردي كه در شرايط فاقد تنش حاصل مي شود و وابسته به ساختار ژنتيكي  :كرد پتانسيلعمل
  .گياهان است

  .و در حضور تنش هاي محيطي حاصل مي شودعملكردي كه در شرايط واقعي  :رد واقعيعملك
كه تحت عنوان  و شرايط نامساعد است اختالف بين عملكرد پتانسيل و واقعي، ناشي از تنشهاي محيطي

هر چه شرايط، مساعد تر باشد اختالف بين عملكرد پتانسيل و واقعي كمتر  .خالء عملكرد ناميده مي شود
  .واهد بودخ

در بيولوژي، هر گونه شرايط  .در فيزيك به معناي وارد شدن نيرو در واحد سطح است: strssتنش 
نتيجه روند غير عادي  ،تنش به عبارت ديگر،.منفي و نامطلوب براي رشد و نمو گياهان را تنش گويند

در . يطي حاصل مي شودوامل زيستي و محع زيك يا تركيبي ار كه از تاثي استفرايندهاي فيزيولوژيكي 
ه براي موجود زنده مشكل وحقيقت مقدار يا شدت نامناسب عوامل فوق است كه مي تواند به طور بالق

  .ساز باشد
مشخص مي كند و ممكن است  عوامل اقليمي كه توزيع و پراكنش گياهان را در سر تاسر جهان زا يكي 

د كمبود ميزان آب در درگتعددي در گياه م يايباعث تغييرات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيو شيمي
ينه از آن براي بدست آوردن هبياري از نهاده هاي نادر و با ارزش مي باشد و استفاده بآآب . دسترس است

حداكثر كارايي تحت شرايط محدوديت منابع بسيار حائز اهميت است به طوريكه موفقيت كشت 
   .وليد يعني آب تعيين مي كندت عترين منبرا محدود  كخش محصوالت در مناطق خشك و نيمه

. حساس ترين بخش  نسبت به كمبود آب مي باشد  چون وابسته به آماس سلولي است لاندازه سلو 
مطالعات نشان مي دهند كه تنش ناشي از كمبود آب سبب كاهش رشد قسمتهاي مختلف گياه اعم از 

خشك، بسته شدن روزنه ها، كاهش فتوسنتز و  برگ، ارتفاع، وزن اندام هاي هوايي  ، سطحو ريشه ها 
فضاي بين سلولي، تخريب غشاي سلولي، تخريب و كاهش پروتئينها، تجمع اسيدهاي آمينه، تخريب 
آنزيم ها، توليد مواد سمي، اختالالت هورموني نظير افزايش اسيد آبسسيك و كاهش ميزان هورمون هاي 
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وزن . كاهش كلروفيل و كاهش رشد ريشه مي گردد  محرك رشد، آسيب به رنگيزه ها و پالستيد ها،
مخصوص برگ نيز معموالً با تنش آب افزايش مي يابد كه دليل آن حساسيت بيشتر گسترش برگ نسبت 

 .خشكي همچنين تجمع نيتروژن را در بافت گياهي تسريع مي كند  تنش .به كمبود آب است  ،به فتوسنتز
اين  .قرار داده كه به نوبه خود كلروفيل برگ را متأثر مي سازدبرگ را تحت تأثير  كمبود آب موفولوژي

اييدگي حساستر سپ هي مادر گرده بهاگرده و سلولود، تنش مي تواند منجر به شكست در توليد زايشي ش
  .مي باشند بنابراين نر عقيمي نتيجه تنش خشكي، در طي مرحله گلدهي است

ايط مطلوب بيشتر از گياهان تحت تنش شرن تحت تحقيقات نشان مي دهد كه صدمه آفات در گياها
مت وخشكي مي باشد به عبارتي مي توان گفت كه مكانيسم هاي تنظيم براي كمبود آب ممكن است مقا

 . به آفات را بهبود ببخشيد

صيت صوالكتروليت ها خالي با لظتغ. از مشكالت عمده ديگر در جهان و ايران تنش شوري مي باشد
ط با تبمر يانهنيوو آ Na+ وCa، 2+Mg+2 ي بط با شوررترايج م يانهيوكات. ستور اش يرايج خاكها

 نادرست،مديريت  با هك ستا ناي ازي كحا رقامآمار و ا. دشناي بم -HOO3و  Cl-، 2-SO4ي شور
بق طبر .هستندو برروي و ماندابشوري  سئله م باي ورت جدص هب يرياآبت تحي ابع آب و اراضمن

 يشناي به علت اثرات مضر شوره دش يهاي آبياريناز زمتار كيليون هم 10ساالنه  ربطو FAOهاي ينتخم
 كيت نممديري شوره ب هديدت ياور شت شك بلهاي قاينا توجه به وسعت زمب. وندشي ما هر يرآبيا از

 يدله توكه داشت وجت يدبا. ستا تيماهي غذا داراو فيبر  وليدت يتجهت حفظ و تقو شتالبراي 
و  تره ينزه رپي لكر وطب نيييفيت پاكا ب ياو ر ي شوهاكار خداحد سطح و هري زاا بهي والت زراعحصم

  .استمتر ك يزحصول نرد مكعمل
از سه  راه ياد رشد گانتوي مت سا يرياآبآب  ياي طبيعي صل شوره حاك كمحلول خادر  كنم وجود
ت لظغ شيافزا ، )كيوژولزييفي كشخ( آبل يسپتاناهش ك ينابرابنو ي زسما يلنستاپ شفزايا يقطر
اهش ك ندمان كمان خاختساي س رووكعأثير مت و )كنمه يژاثر و( يهايگم يسولاببازدارنده مت يانهيو

   . دهداهش ك )ييياميش –ي كيزياثر ف(آب و هوا به  كيري خانفوذپذ
ي رشو. ي افتدآنها باالست اتفاق مدر  كرق و سطح نمه تعك ريپي الً در برگهااصو كنمه يژو تثراا
مانعت رشد و تجمع ماده م ،يبچوي وندهاآ زا ديايزي بخشهاشدن  نينيگيل، س بافتهايري زودرپ عثبا
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اهش كبه موجب آن و ه ياادن رشد گفتا يقدن و به تعوند شك ،ينه اوزر يتدااهش هكو  كخش
  . دوش يمه رد گياكعمل
 كخاي كيژولويب يادهينفراز ت انعمام يقز طرا و يمقستم يربه طور غ راه ياد رشد گاني توم كخاوري ش
عت مانم ي،كيبولتام يتسم ،ل در غشاءالختا .ر دهدراق يرت تأثتحيون اسكفييريتشدن ازت و ن معدنيند مان

  .دنريگي م ارقروري ش يرت تأثه تحكتند هس يرگيدي اهرايندف ييجذب مواد غذااهش كفتوسنتز و 
  

ي، اثرات اقتصادي از طريق كاهش رشد و بايد توجه داشت كه هرچند اثرات عمده تنشهاي محيط
كشاورزاني كه در شرايط . عملكرد است ولي تنشها، اثرات فرهنگي و اجتماعي نيز بر جوامع بشري دارند

تنش هاي محيطي، زراعت مي كنند، هميشه خود را مردمي مظلوم و تحت ستم تلقي كرده و يك نوع 
ن افراد بسيار سخت كوش و پرتالش بوده و كمتر، اي. خود كم بيني اجباري بر اين جوامع حاكم است

  . فرصت تفريح و شادماني دارند
  

  عوامل موثر بر انتخاب نوع گياه و نحوه كشت
  :از جمله عواملي كه بر انتخاب گونه گياهي و نحوه كاشت موثر هستند مي توان به موارد زير اشاره كرد

  عوامل محيطي نظير رطوبت و نور -1
 ، بافت و ساختمان pH ،ECعوامل ادافيكي مثل  -2

 ماشين آالت موجود و تكنولوژي آن در منطقه كه بسته به امكانات موجود در هر منطقه -3
به طور مثال در منطقه اي كه غالت، كشت و كار مي شوند . محصوالت تعيين خواهد شدو

معموال ماشين آالت مختص غالت استفاده مي شود و اگر بخواهيم محصول ديگري با نياز 
. ي كشت و كاري متفاوت استفاده كنيم دسترسي به اين ماشين آالت، مشكل خواهد بودها

همچنين بين تكنولوژي و سطح زير كشت رابطه وجود دارد به طوري كه در مناطقي كه 
 .امكانات كم است محصوالت متنوع با سطح زير كشت كم كشت و كار مي شوند

در هر منطقه گياهاني وجود دارد كه از مدت ها : آفات و بيماريها و توده هاي بومي آن منطقه  -4
قبل در اين منطقه كشت و كار مي شدند و در نتيجه تاحدودي به آفات و بيماري هاي خاص 

حال اگر گياهي از منطقه ديگر به اين منطقه منتقل شود ممكن است . آن منطقه سازگار شده اند
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اهش يابد بهمين دليل است كه وقتي گياه با همه آفات و بيماريها مواجه  شده و عملكرد آن ك
جديدي وارد اين منطقه مي شود، توصيه مي شود از همان ابتدا با سطح زير كشت زياد كشت 
نگردد چون در اين صورت در اثر حمله آفات سطح زيادي از اراضي تحت تاثير قرار خواهد 

 .گرفت
افزايش خواهد يافت كه اين امر با طبيعتا با افزايش جمعيت تقاضا : عوامل اقتصادي و اجتماعي -5

همچنين در توليد اقتصادي، . توجه به منطقه و نياز هاي آن روي قيمت تاثير گذار است
فسادپذيري ، سرعت حمل و نقل و فاصله شهر بسيار حائز اهميت است به طوريكه محصوالت 

ساد ناپذير با فساد پذير و داراي ارزش غذايي باال معموال در اطراف شهر ها و محصوالت ف
 .ارزش غذايي كمتر در فاصله بيشتري از شهر ها كشت و كار مي شوند

  مق كاشتع
اصوالً هنگام بذر كاري بايستي سعي شود كه روي بذر با مقداري خاك پوشيده شود تا بذر در تماس 

در كشت خيلي كم عمق . كشت بسيار عميق يا بسيار سطحي مطلوب نيست. كافي با ذرات خاك باشد
بذرها در معرض گرماي خورشيد، حمالت پرندگان، حشرات و خشكي قرار مي گيرند و چنانچه بذر 

 . خيلي عميق كاشته شود، ممكن است جوانه زني بذر و خروج گياهچه با مشكل مواجه شود

 . دو دسته عوامل بر تعيين عمق كاشت تأثير مي گذارند

 ) ارت خاكحر –سرعت خشك شدن خاك  -بافت خاك( :عوامل خاك -

   )اندازه بذر –عادت جوانه زني و رويش (: عوامل گياهي -
 :نكات زير در تعيين عمق كاشت بايد رعايت گردد

 .كمتر است ،بيشتر و تراكم گياه ،عمق كاشت در شرايط ديم 
 .در خاك سبك، عمق كاشت بيشتر است 
 .بذور اپي جيل در عمق كمتر  كشت مي شوند 

  . تر كاشته مي شوندبذرهاي درشت تر در عمق بيش
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  فصل دوم

  

  الگوي كاشت و تناوب زراعي
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  زراعي تناوبالگوي كاشت و 

عمليات تناوب گياهان زراعي يا كشت متوالي گونه هاي مختلف گياهي در يك زمين راهكاري است 
يان شده كه اينگونه به لحاظ قدمت تاريخي در برخي منابع ب. كه براي ساليان سال به اجرا در مي آيد

نخستين متخصصان زراعي به تجربه دريافته بودند . سال قبل اجرا مي شده است 3000عمليات در بيش از 
  . عامل اصلي كاهش عملكرد مي باشد ،كه نظام هاي تك كشتي مداوم

ر سالها قبل پيش از آنكه روش هاي فعلي زراعت و اصالح نباتات در نظر گرفته شود وضعيت عملكرد د
در حقيقت . گياهان زراعي و مجموعه كشاورزي از ثبات بيشتر اما كميت پايين تري برخوردار بود

به لحاظ (كشاورزي و عمدتا زراعت در چنين شرايطي بواسطه كاربرد بيش ازيك گياه، رقم يا فناوري 
  . بي برخوردار بوددر مقابل هجوم آفات بيماريها و شرايط نامساعد اقليمي از امنيت مناس) زماني و مكاني

با رشد دانش زراعت واصالح نباتات ، بهبود فناوري هاي كشاورزي در زمينه هاي عملكرد، نگهداري و 
گرايش به سمت توليد  ،مسائل اقتصاديو حمل و نقل محصوالت كشاورزي و نيز اهميت يافتن تجارت 

اگر چه كاربرد نهاده . ود گرفته استبيشتر افزايش يافته و با رشد فزاينده جمعيت شتاب بيشتري نيز به خ
بذور اصالح شده و  ،هايي همچون ماشين آالت، كودهاي معدني، سوخت هاي فسيلي ، سموم شيميايي

اما در مقابل، باعث مشكالت گسترده  است عملكرد و توليد محصوالت زراعي را افزايش داده ،آبياري
اص ، كاهش حاصلخيزي زمين ، بروز شوري هجوم آفات و امراض خ. اكولوژيكي و اجتماعي شده است

خاك و نيز بي ثباتي توليد محصوالت زراعي از جمله مهم ترين اثرات نامطلوب سيستم هاي پيشرفته تك 
  . كشتي محسوب مي شود

كه ند چهر. همه ساله شكل هاي مختلفي از الگوهاي كشت تناوبي گياهان زراعي در جهان اجرا مي شود
توليد و كسب سود اقتصادي بيشتر است ولي جنبه هاي  ،ز اين الگوهاي تناوبياهداف اوليه بسياري ا
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سيستم زراعي مطلوب جهت دستيابي به سود  ،به تعبير ديگر. گوناگوني از توليد را نيز دربر مي گيرد
بايد از يك سو به دنبال سازگارترين عمليات تناوبي با هدف بهبود حاصلخيزي خاك هاي  ،اقتصادي

م را به نحوي كه قابليت ستدراز مدت باشد و از سوي ديگر موجبات افزايش انعطاف پذيري سيزراعي در 
  . پذيرش فناوري و يا گياهان جديد را داشته باشد فراهم كند 

در حقيقت تناوب كه كاشت گياهان زراعي در يك قطعه زمين بر اساس يك توالي منطقي و مشخص مي 
است كه بنا بر اتفاق نظر اكثر پژوهشگران علوم زراعي منجر به  باشد يك روش مديريت جهاني و قديمي

بعد زمان در . در تعريف علمي تناوب سه نكته نهفته است . بهبود عملكرد سيستم هاي زراعي خواهد شد 
تناوب، تناوب در كاشت گياهان زراعي يا مديريت زراعي و اجراي اين تنوع كاشت در يك مكان 

  . خاص
بطوريكه در هر سال  .در نظر گرفته شود ب مي تواند يك سال زراعي يا يك سال رسميبعد زمان در تناو

و ) زمستانه -تابستانه( فقط يك گياه در هر نقطه زمين كاشته شود و يا ممكن است بر اساس فصل زراعي 
باشد كه در اين صورت تناوب بيش از يك گياه در ) فصل خشك و مرطوب( نيز شرايط رطوبتي خاك 

  . گندم  –مانند الگوي كشت دو گانه ذرت  ال را شامل مي شودهر س
دومين اصل در تعريف تناوب بعد تنوع و يا بعبارتي انتخاب گياهان مناسب در هر تناوب است كه عامل 

تنوع گياهان زراعي در يك تناوب علمي شامل . كليدي براي مطلوب بودن سيستم زراعي خواهد بود
  :ه اي است كه برخي از مهم ترين موارد آن عبارتند از مجموعه از اصول شناخته شد

توالي گياهان داراي ريشه هاي عميق و سطحي جهت حفظ ساختار خاك : الگوي ريشه گياهان -
  و بهبود زه كشي ، تهويه و جذب عناصر غذايي مانند توالي گندم و آفتابگردان

هاي هوايي باعث كاهش علف هاي  بيوماس زياد اندام: بيوماس اندام هاي هوايي و زميني گياهان -
بعالوه اين ويژگي به علت ايجاد مواد آلي باال در خاك، . هرز و كاهش آبشويي عناصر مي شود 

 .شرايط مناسبي را براي رشد ميكروارگانيزم هاي خاك فراهم مي كند
ثري غير ميزبان نقش مو–كاشت متوالي گياهان ميزبان : كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز -

سويا به لحاظ شيوع برخي آفات و  -مثال تناوب يونجه براي. در مديريت آفات و امراض دارد
 امراض در سويا نامناسب تر از توالي سويا و گندم مي باشد
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تركيبات آلي و فنلي باقيمانده از ريشه يا بقاياي يك گياه در خاك : مواد آلي و آللوپاتيك -
گندم  –به همين لحاظ توالي گندم . و يا به تاخير بيندازدممكن است رشد گياه بعدي را تشديد 

 ذرت مي باشد -نامناسب تر از توالي گندم

در تناوب بايستي عالوه بر گياهان نقدي از ساير گياهان زراعي مانند گياهان : عوامل اقتصادي -
بات پوششي، علوفه اي، گياهان خفه كننده و گياهان گيرنده نيز به منظور افزايش تنوع و ث

اقتصادي سيستم زراعي و همچنين كاهش ريسك و نوسانات قيمت محصوالت زراعي استفاده 
  شود مانند تناوب بقوالت علوفه اي ، غالت، گياهان نقدي

توالي گياهان در يك قطعه زمين است اجراي اين اصل باعث بوجود  ،سومين اصل در تعريف تناوب
ي كه براي يك گياه ضروري و پر مصرف و براي گياه در مورد عناصر غذاي(آمدن شرايط مكمل سازي 

مانند كاهش اثرات آللوپاتي يا نقش مفيد ( و بهبود دهندگي ) ديگر غير ضروري و كم مصرف
  . خواهد شد  )ميكروارگانيزم ها

با بررسي ويژگي هاي سيستم هاي تك كشتي و تناوبي و مقايسه بين آنان مشهود است كه در يك الگوي 
اختار اجزاي سيستم زراعي ضعيف و در بسياري موارد فاقد روابط مكملي بوده و ساده تك كشتي، س

سازي سيستم عالوه بر عدم چرخه اي كردن پويايي نهاده هاي اصلي، منجر به بي ثباتي عملكرد و مستعد 
يكي از راهبردهاي اصلي در پايداري يك سيستم زراعي افزايش . شدن آن به آفات و امراض خواهد شد

  . تنوع سيستم در زمان و مكان از طريق اجراي روش هايي همچون تناوب و تلفيق مي باشد
در رابطه با وضعيت غالت در يك الگوي تناوبي، بهتر است گياهان غالت با دو گروه از گياهان زراعي 

اهان قطع اول گياهان بقوالت به دليل تثبيت بيولوژيكي نيتروژن و دوم گياهان موسوم به گي. كاشته شوند
كننده همچون سيب زميني ، چغندرقند و كلزا كه حتي حضور يك يا دو ساله آنان پس از يك دوره 

اين گياهان اگرچه بقاياي زيادي به . طوالني كاشت غالت، اثرات مفيد زيادي از خود نشان مي دهد
كاهش داده و خاك اضافه نمي كنند اما به خاطر ريشه هاي عميق، تلفات عناصر غذايي را از خاك 

البته الزم به ذكر . همچنين شيوع برخي بيماري هاي شايع در كشت مداوم غالت را كاهش خواهند داد
است كه شرايط اقليمي همچون بارندگي، ارتفاع، طول دوره رشد و تاريخچه زراعي از عوامل مهم و 

  . تعيين كننده نوع تناوب مطلوب هر منطقه مي باشد
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مانندكشت بيش از دو گياه در طي سال زراعي همچون كشت (كوتاه مدت  تناوب در هر شكل آن چه
داراي مزيت هاي فراوان و مشخص اقتصادي ) مانند تناوب هاي مرتعي(و يا بلندمدت ) دوگانه و سه گانه

پژوهشگران بسياري به نقش مفيد و موثر كشت متناوب محصوالت زراعي در . محيطي مي باشد –
اين اصطالح در . نام نهاده اند) Rotation effect(و آن را اثر تناوب  ردهك افزايش عملكرد تاكيد

حقيقت به اين مفهوم اشاره دارد كه در بيشتر سيستم هاي تناوبي، توالي گياهان زراعي نسبت به الگوي 
  . تك كشتي، عملكرد گياهان زراعي را افزايش خواهد داد

  الگوي تناوبي در مناطق خشك و نيمه خشك
مهم شرايط اقليمي اين مناطق اين است كه داراي بارندگي فصلي و نامنظم بوده و جمعيت  خصوصيت

عدم توزيع يكنواخت جمعيت (هاي انساني و دامي اين مناطق عمدتا در نواحي خاصي متمركز مي گردد
به دليل همين فشار زياد بر روي زمين جهت تغذيه جمعيت متراكم ). خشكنيمه در مناطق خشك و 

ي و حيواني، روش معمول زراعت در اين نواحي اين است كه همراه با محصول دانه اي بقوالت، انسان
لذا در چنين شرايطي تنها ريشه ها و . بقاياي گياهي نيز اغلب جهت تغذيه دام ها از مزرعه خارج مي گردد

بقوالت  عدم بازگشت بقاياي گياهي به خاك در گياهان. برگهاي ريخته شده به خاك بر مي گردند
  .موجب منفي شدن موازنه نيتروژن خواهد شد

به رغم موازنه منفي نيتروژن براي بقوالت دانه اي كه در شرايط تناوبي يا كشت مخلوط كاشته شده 
بهبود در عملكرد  .باشند، فوايد بقوالت براي گياهان غير بقوالت بعدي در تناوب بسيار مشهود است

تن در هكتار گزارش شده كه مطابق با  3تا  5/0قرار مي گيرند بين غالتي كه پس از بقوالت تك كشتي 
  ).  1-1جدول (غالت است -درصد افزايش در مقايسه با شرايط تك كشتي غالت 35تا  30
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  اثر بقاياي گياه بقوالت بر عملكرد غالت بعدي در تناوب: 1-2جدول 

  )كيلوگرم در هكتار(ن فراهم شده مقدار نيتروژ گياه غالت بعدي گياه بقوالت قبلي

  123 ذرت  شبدر برسيم

  83 ذرت  شبدر شيرين

  68 سورگوم  ماش

  60-70 ذرت  دال عدس

  60 ذرت لوبيا چشم بلبلي

  40 ارزن مرواريدي  بادام زميني

  40 ارزن مرواريدي لوبيا چشم بلبلي

  40 ارزن مرواريدي  عدس

  40 ارزن مرواريدي  نخود

  36-48 ذرت  خلر

  30 ارزن مرواريدي   ماش

  20-32 درت  نخود

  18-30 ذرت  عدس

  6-60 ذرت  بادام زميني

  7 ذرت  سويا
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مقدار كود نيتروژنه مورد نياز براي يك گياه غير بقوالت در توالي با گياه غير بقوالت جهت توليد 
نيتروژن باقيمانده  عملكردي مشابه با عملكرد يك گياه غير بقوالت در توالي با گياه بقوالت، اصطالحا اثر

)N‐Residual effect (ناميده مي شود .  

  برخي مشكالت رايج در الگوهاي تناوبي در رابطه با عملكرد

به طور كلي تفاوت عملكرد گياهان زراعي در الگوهاي مختلف تناوبي را مي توان در نتيجه وجود 
حتي رقابت و نيز عوامل غير  مجموعه اي از عوامل بيولوژيكي مانند علفهاي هرز، آفات و امراض و

) آللوپاتيك(بيولوژيكي منتج از اجراي تناوب همانند پويايي عناصر آلي و معدني و تركيبات شيميايي 
  . دانست

اين توالي . گندم حاصل مي شود -يك نمونه موفق از تاثير تناوب بر پويايي عملكرد با بررسي توالي برنج
در بيشتر اين كشورها كل توليد  .آسيا محسوب مي شود الگوي مهم كشت در كشورهاي جنوب شرقي

در نتيجه افزايش سطح زير كشت، بهبود عملكرد به دليل معرفي ارقام ) براي هر دو گياه برنج و گندم(دانه 
، آبياري و در برخي موارد كمك ها و يارانه هاي )به زراعي(پرمحصول، مديريت بهتر گياهان زراعي 

اين دو گياه اگرچه گياهان اصلي الگوي تناوبي در اين نواحي مي باشند اما . مالي دولت ها بوده است
 -كلزا -گندم، برنج -)راتون(نيشكر -برنج -گندم -گندم، برنج -برنج تناوب هاي ديگري همچون

  .ذرت علوفه نيز با اين گياهان به اجرا در مي آيد -لوبياي چشم بلبلي -گندم -گندم، برنج -)راتون(نيشكر
امل موثر در نوسانات واين ع. ل گوناگوني بر پويايي عملكرد گندم در شرايط تناوبي موثر مي باشندعوام

ندسال و كوتاه مدت يا مشهود در يك فصل تناوبي چعملكرد به دو گروه بلندمدت يا بروز يابنده پس از 
و در خاك، تخليه عمده ترين گروه عوامل بلندمدت شامل تخليه عناصر ماكرو يا ميكر .تقسيم مي شوند

ذخيره آب، فرسايش خاك، تخريب ساختار خاك و افزايش فشار عوامل بيولوژيكي همچون علفهاي 
از طرف ديگر مشكالت كوتاه مدت كه عمدتا محدود به فواصل . هرز و آفات و بيماري ها مي باشند

پس (ت به موقع گندم زماني بين برداشت برنج و كاشت گندم مي باشند،  شامل نگراني از تاخير در كاش
  . و شرايط خاك است) از برداشت برنج

  در زراعت با كمك الگوهاي تناوبي )ريسك(مديريت خطر 
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براي تداوم موفقيت در توليد، بسياري از كشاورزان به ويژه ديمكاران بايستي به ريسك درآمد همانند 
ابطه گروهي از پژوهشگران در اين ر. كسب ميانگين سودمندي در بلندمدت توجه خاصي داشته باشند

آيش تابستانه در نواحي  -يك الگوي تناوبي انعطاف پذير را با الگوي كشت تناوبي سنتي گندم زمستانه
 زدر روش تناوبي انعطاف پذير جديد، كشاورزان تصميم گرفتند جهت حفاظت ا.  ديم مقايسه كرده اند

ي آيش طوالني مدت، گياهان بهاره را وارد خاك و بر اساس ميزان فراهمي رطوبت خاك در بهار، به جا
نتيجه اين كار اين شد كه در برخي نواحي، الگوي كشت انعطاف پذير بهاره هم . الگوي كشت نمايند

به نظر مي . سود اقتصادي مطلوب و هم حفاظت مناسبي از خاك داشت اما ريسك پذيري آن باال بود
سيستم زراعي را بهبود مي بخشند، به طريقي بر  رسد اغلب فناوري هاي جديد كه سودمندي اقتصادي

در مقابل فناوري هاي سنتي با سود كمتر، اغلب به جهت ريسك . ريسك پذيري سيستم نيز مي افزايند
  . پذيري پايين از دوام و بقاي بيشتري برخوردارند

راعي در يك الگوي نكته مهم، استفاده از معيار تنوع به نحوي است كه يا از طريق ورود چند نوع گياه ز
اقتصادي به وجود -تناوبي و يا با تركيب دام و گياه، مديريت مناسبي از ريسك در يك سيستم زراعي

زماني كه در اين چنين سيستمي چند نوع سرمايه گذاري صورت گيرد، شاخص هاي عملكرد و . آيد
در حالي كه براي بقيه قيمت محصول براي برخي گياهان و دام ها ممكن است ثابت يا افزايشي بوده 

تاكيد زيادي برنگهداري مطلوب ماشين آالت  ،براي نمونه برخي از كشاورزان ديم كار. كاهشي باشد
داشته و براي اين منظور هزينه هاي  زيادي در جهت كاهش ريسك توليد در شرايط ديم خرج مي كنند 

اين چنين ).  شين آالت مي شودبه عبارت ديگر بخش زيادي از هزينه هاي توليد، صرف نگهداري ما(
فعاليت هايي، ريسك خرابي ماشين آالت را در دوره هاي حساس ديمكاري كه ممكن است باعث تاخير 

  . كاهش مي دهد)ريسك توليد(در كاشت يا برداشت گياهان زراعي شود 

  

  الگوي تناوبي مناطق ديم

گياهان زراعي، مرتعي و گياهان سيستم هاي توليد كشاورزي به صورت ديم شامل تركيبي از جوامع 
بوده كه در مناطقي با فراهمي محدود رطوبت اجرا ) آيش(اله به همراه دوره هاي نكاشت سعلوفه اي چند

رطوبت عامل تعيين كننده براي موفقيت در الگوهاي كشت تناوبي گياهان زراعي و دوره . مي گردند
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ي ذخيره و حفظ آب با هدف استقرار مطلوب راهبرد مهم در اين نواح. آيش در نواحي ديم مي باشد
نوع گياهان زراعي، توالي مناسب گياهان، . گياهان زراعي و توليد مناسبي از محصوالت زراعي است

خيره رطوبت در ذطول دوره آيش و عمليات زراعي خاص در هر مرحله از جمله عوامل موثر در حفظ و 
  .اين مناطق محسوب مي گردند

 -همي رطوبت عامل محدود كننده توليد بوده و وجود دوره هاي متناوب خشكيدر نواحي ديم، فرا
در هر حال مديريت سيستم هاي توليد محصوالت زراعي در . رطوبت مشخصه اصلي اين نواحي است

  . احي ديم جهان بيشتر به صورت سنتي و معيشتي مي باشدوبسياري از ن
مل بارندگي كم، پراكنش گياهي اندك و غير برخي خصوصيات مناطق ديم به لحاظ آب و هوايي شا

يكنواخت، مشكل شوري، جابجايي شن و خاك، پايين بودن ميزان مواد آلي خاك و وجود سله هاي 
  . متعدد از اين جمله مي باشند

در بسياري از نواحي ديم خيز همچون اقليم . اهميت و كارايي آيش به ميزان بارندگي ساالنه بستگي دارد
به طور كلي در مناطقي كه با . آيش است -، الگوي اصلي تناوب گياهان زراعي توالي گندممديترانه اي

كمبود بارندگي روبروهستند هدف اوليه از اجراي تناوب، تامين حداقل رطوبت مورد نياز براي گياه 
گيري البته به كار. آيش تقريبا اجتناب ناپذير است -لذا در اين شرايط توالي گياه زراعي. اصلي است

آيش تنها زماني در ذخيره سازي رطوبت موثر خواهد بود كه مقدار بارندگي و بخصوص توزيع آن در 
بنابراين عالوه بر كميت . طول دوره آيش به نحوي باشد كه بتواند به زير سطح تبخيري خاك نفوذ كند
  .نزوالت آسماني، ميزان نفوذ رطوبت در عمق پروفيل خاك نيز با اهميت مي باشد

  

  اصول طراحي تناوب
الگوي كاشت يا به عبارتي تناوب گياهان زراعي در حقيقت به منزله برنامه اي هدفمند براي توليد 

اين برنامه توليد، عالوه بر ضرورت تطابق با . محصوالت كشاورزي در يك اقليم يا منطقه زراعي مي باشد
الزاما بايستي  )ي بالقوه و بالفعل موجودبه منظور حداكثر استفاده از ظرفيت ها(شرايط بيوفيزيكي محيط

به وجود آمده اند نيز )فرهنگ زراعي(اهداف مختلفي را كه به واسطه اقتضاي محيط و يا پيشينه زراعي 
  : به طور كلي طراحي الگوي كاشت يا تناوب از دو بخش عمده تشكيل شده است. در بر داشته باشد
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  تناوب بررسي محيط زراعي و غير زراعي اجراي -الف
  اصول و معيارهاي انتخاب گياهان زراعي در تناوب -ب
  
  
  
  
  

  برخي اجزاي كليدي قابل توجه در طراحي الگوي كشت: 2-2جدول
  انياني  فيزيكي اقليم زيستي  خاك

  جمعيت روستايي  تجهيزات ساختماني دما تاريخچه زراعي  نوع ماده آلي
  يق كشاورزدانش و عال  مكانيزاسيون نور علف هاي هرز  حاصلخيزي
  ترويج  صنايع تبديلي نزوالت آسماني منابع طبيعي  فراهمي آب

  بازهاي محلي  منابع مالي تبخير و تعرق آفات و بيماري ها  خواص فيزيكي
  تعاوني هاي محلي  انبار ريزاقليم دامهاي اهلي  مواد سمي

  

  مراحل اصلي طراحي تناوب در سيستم هاي زراعي
يد به اين نكته توجه كنيم كه تناوب را چرا و به چه منظور اجرا مي با: تعيين اهداف اجراي تناوب -

 .كنيم
اين پتانسيل ها شامل : شناخت پتانسيل ها، محدوديت ها و منابع كمكي محيط اجراي تناوب -

مجموعه اي از اطالعات در زمينه هاي زير است كه با شناخت و آگاهي از مجموعه اين عوامل 
ن، قابل اجراترين، سودمندترين و ارجح ترين الگوي كشت منطقه در هر منطقه امكان پذيرتري

 :تعيين مي شود
كميت و كيفيت منابع محيطي موجود در منطقه همچون نور، حرارت، رطوبت، باد و شيب  •

 زمين
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عوامل محدود كننده اجرا و تداوم الگوي تناوبي مانند شوري، اسيديته، فصل رشد و نيروي  •
 كارگري

اده از منابع كمكي جهت ايجاد تغيير در محدوديت محيطي مانند چگونگي امكان استف •
 داري، آبياري تحت فشار و اصالح نباتاتزتراس بندي، آبخي

به طور خالصه اين هماهنگي را مي توان از : هماهنگ نمودن اهداف با پتانسيل هاي محيطي •
 :طريق درك پنج زيرمجموعه به دست آورد

 يزيولوژيكي گياهان  و حيوانات محدوديت هاي ف: بيولوژيكيعوامل  

وظايف فيزيكي كشاورزي و اينكه چگونه مي توان به نحو مطلوب با تركيب : كار 
 .مناسبي از كارگر، مهارت، ماشين آالت و انرژي، آن را به اجرا در آورد

هزينه توليد و قيمت محصول، كميت محصول توليدي و مصرفي، : ياقتصادعوامل  
ير عوامل موثر بر درآمدمانند بازاريابي و مسائل عرضه و ميزان ريسك توليد و سا

 تقاضا

 )دانش بومي(آموزش، تحقيقات و فرهنگ زراعي : عوامل اجتماعي  
حقوق استفاده از استفاده از زمين، بيمه، ماليات و : مسائل حقوقي و سياستگذاري 

 اعتبارات مالي

بات در توليد برحسب نوع خصوصيات و ويژگي ها ث: الگوبرداري از محيط طبيعي منطقه •
گياه، شرايط ژئوگرافيك و اهداف مديريتي از جمله عوامل بسيار وابسته به اكولوژي هر منطقه 

فرد بايد در ابتدا اطالعاتي درباره توليد اوليه، ظرفيت استفاده از زمين، الگوي پوشش . است
 . گياهي منطقه داشته و دانش بومي منطقه را نيز مد نظر قرار دهد

  
  معيارهاي انتخاب گياهان زراعي در تناوب

  :برخي از مهمترين معيارهاي انتخاب گياهان زراعي در تناوب به شرح زير است
 . گندم يا ذرت-كاشت گياهان غير بقوالت به دنبال بقوالت و برعكس همچون توالي ماش -

هبود دهنده گياهان بهبود دهنده خاك بايد پس از گياهان خسته كننده خاك يا گياهان غير ب -
 بادام زميني -ماش يا كنف -خاك كشت شوند مانند توالي كنجد
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مانند توالي پنبه  پس از گياهان داراي ريزش برگ بايستي گياهان بدون ريزش برگ كشت شوند -
 يا برنج گندم -يا كلزا

 - )كودسبز(بهتر است پس از گياهان كود سبز، گياهان دانه اي كاشته شوند مانند توالي ماش  -
 م يا ذرتگند

گياهان زراعي با سطح پايين نياز كودي بايستي پس از گياهان زراعي با كودپذيري باال قرار  -
 ماش يا كدو -مانند سيب زميني و ذرت گيرند

 بادام زميني يا ماش -توالي گياهان يكساله و فصلي پس از گياهان چندساله مانند تناوب نيشكر -

علوفه اي، گياهان زراعي دانه اي يا سبزيجات كاشته در بيشتر مواقع بهتر است پس از گياهان  -
 گندم  -شوند مانند توالي ذرت علوفه اي

گياهان بذري بايد پس از گياهاني كه طي فصل رشد چندين مرحله برداشت مي شوند قرار  -
 ماش يا ذرت دانه اي -همجون توالي يوالف يا شبدر برسيم. گيرند

لف هرز زيادي توليد مي كنند يا قدرت رقابت با علفهاي توالي گياهاني وجيني با گياهاني كه ع -
 سيب زميني يا بادام زميني -هرز كمي دارند مانند توالي ذزت

برنج يا  -بهتر است گياهان خزانه اي يا نشائي پس از گياهان وجيني كاشته شوند مانند هويج -
 سبزيجات نشاء كاري شده

با ريشه هاي عميق كاشته شوند مانند توالي گياهان با ريشه هاي سطحي پس از گياهان زراعي  -
 عدس يا گندم -پنبه يا كرچك يا كلزا

كاشت گياهان با نياز شخم سطحي يا بدون شخم پس از گياهان نيازمند به شخم عميق مانند  -
 ماش يا كود سبز -توالي سيب زميني يا نيشكر

برنج  -يا كلزا يا حبوباتزميني  بكاشت گياهان تك لپه پس از گياهان دو لپه همچون توالي سي -
 يا گندم يا ذرت

گياهان با كمترين نياز به شخم بين رديف بايد پس از گياهان زراعي با ساقه هاي ايستاده خشبي  -
 )شبدر برسيم(گياهان علوفه اي  -كاشته شوند مانند توالي پنبه

دانه هاي  -كاشت گياهان حساس به غرقابي پس از گياهان مقاوم به غرقابي مانند توالي برنج -
 روغني يا حبوبات
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بهتر است پس از گياهان حساس به آفات و امراض  و پاتوژن ها، گياهان زراعي مقاوم يا گياهان  -
برنج يا حبوبات  -قطع كننده و يا گياهان تله كاشته شوند مانند توالي گوجه فرنگي يا سيب زميني

 با هدف كنترل گل جاليز

) آيش پاك يا آيش مالچ(ي بهتر است يك دوره آيش در نواحي مستعد به خشكي يا ديمكار -
 جهت حفظ رطوبت خاك يا كنترل علفهاي هرز يا پاتوژن ها در نظر گرفته شود

  
   

  طراحي مكاني الگوي كشت
مكان و زمان اجراي فعاليتهاي  ،الگوي كشت مجموعه عملياتي است كه توليد كننده بر اساس آن

كه فعاليت هاي كشاورزي نوعي عمليات اقتصادي محسوب مي از آن جا . كشاورزي را تعيين مي كند
لذا ضروري است كه نتيجه طراحي الگوي كشت، افزايش بهره وري، توليد و سودمندي مجموعه  ،گردند

در اين رابطه، برخي از اصولي كه بايد در طراحي مكاني يك مزرعه مورد توجه قرار . كشاورزي باشد
  :گيرند عبارتند از

اين كار به آگاهي بيشتر در خصوص ابعاد . ابتدا مساحي شده و نقشه زمين تهيه شودزمين مزرعه  -
 .كلي زمين و همچنين پستي و بلندي مزرعه كمك خواهد كرد

زمين مزرعه بهتر است به قطعات با شكل هندسي خاص تقسيم شده و خصوصيات فيزيكي و  -
ك از اجزاي مزرعه كمك اين كار به توزيع مكاني هر ي. شيميايي هر قطعه مشخص گردد

به عنوان مثال بهترين بخش خاك زراعي، براي كشت و كار و قطعات نامطلوب . خواهد كرد
 .براي پاركينگ و ساختمان در نظر گرفته شوند

اين كار به حفاظت . با خطوط تراز زمين باشد  حدود مزرعه و قطعات آن بهتر است هماهنگ -
 .بيشتر منابع آب و خاك كمك مي كند

عالوه بر حصار خارجي، هر يك از . صورت امكان بهتر است كل مزرعه، حصاركشي شود در -
اجزاي دروني مزرعه مانند ساختمان ها، دامداري و غيره به صورت حصار داخلي از ساير بخش 

اين تفكيك به ويژه در خصوص مجزا كردن دامداري از بخش زراعي و نيز . ها، مجزا گردند
 .اري ها و علف هاي هرز موثر خواهد بودتداخل كمتر آفات و بيم
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. اجتماعي هر محيط تعيين شود-مكان يابي ساختمان هاي هر مزرعه بر مبناي مسائل اقتصادي -
براي مثال در شرايط كمبود امنيت، مكان هايي همچون انبارها و ساختمان هاي داراي تجهيزات 

بعالوه محل كشت .ت شده باشنددر نزديكي مكان هاي حفاظ) مانند اتاق شيردوشي(گران قيمت 
 .گياهان با ارزش نيز بهتر است در وسط مزرعه باشد

راههاي ارتباطي مزرعهبه گونه اي طراحي شوند كه سطح كمي از مزرعه را بخود اختصاص داده  -
پهناي مسيرهاي رفت و .و حداقل زمان الزم براي جابجايي بين بخش هاي مختلف را داشته باشند

ض ماشين هاي كشاورزي بوده و جهت به حداقل رساندن خسارت به ماشين ها آمد به اندازه عر
 .و دام ها، از زير ساختار مطبوعي نيز برخوردار باشند

، )به ويژه در نظام هاي آبياري تحت فشار(بهتر است جوي هاي آبياري و تجهيزات آبياري  -
وضعيت آبياري و كانال در اين شرايط مراقبت دائمي از . موازي مسيرهاي تردد طراحي شوند

بعالوه فضاي مفيد كمتري نيز براي تسطيح راه و جوي آبياري . هاي آبي صورت خواهد گرفت
 .هدر مي رود

در حقيقت، هدف اصلي از طراحي الگوي كشت براي يك مجموعه كشاورزي و زراعي، باال بردن 
راحي براي نظام هاي كشاورزي البته نوع ط. كارايي استفاده از نهاده ها و منابع محيطي موجود است

زيرا در نظام هاي سنتي، معموال مساحت . ، متفاوت خواهد بود)فشرده(و مدرن ) غير فشرده(سنتي 
كل واحد توليدي كوچك بوده و توليد كننده به لحاظ دانش سنتي خود، تاكيد زيادي بر افزايش 

ه در نظام هاي مدرن، تنوع كاهش در حالي ك دتنوع نظام و استفاده كارآمدتر از منابع كمياب دار
  .يافته و توجه بيشتر به روي منابع رايج است

  
  طراحي زماني الگوي كشت

تناوب .تناوب گياهان زراعي، اساس و زير بناي طراحي زماني الگوي كشت را تشكيل مي دهد
گزينش . زراعي، طبق تعريف عبارت است از انتخاب علمي گياهان مختلف در يك قطعه زمين

وب زراعي بهينه، هسته اصلي پايداري يك مزرعه بوده و عامل كليدي و تعيين كننده جهت تنا
مديريت خاك، علف هاي هرز، آفات و بيماري ها، تغذيه دام هاو نهايتا مسائل مالي محسوب مي 

بر اين اساس، انتخاب گياهان زراعي براي تناوب بايد تابعي از يكسري اصول زراعي و زيستي . گردد
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برخي از مهمترين مواردي كه در طراحي زماني يك الگوي كشت بايد مد نظر قرار گيرد، . باشد
  :عبارتند از

 كشت متوالي گياهان داراي ريشه عميق  و سطحي -1

 توالي گياهان زراعي با زيست توده ريشه كم و زياد -2

د اوليه كشت گياهان با سرعت رشد اوليه زيادو سايه انداز متراكم پس از گياهان با سرعت رش -3
 كند و سايه انداز باز

 كشت گياهان تثبيت كننده نيتروژن در توالي با گياهان غير تثبيت كننده نيتروژن -4

غير ميزبان و حساس و مقاوم به يك يا چند عامل زيستي و غير زيستي  -توجه به گياهان ميزبان -5
 در الگوي كشت

 تابستانه -و زمستانهباريك برگ -علوفه اي، پهن برگ -موازنه بين گياهان دانه اي -6

به . به اين نكته توجه داشت كه تناوب، بخشي از كل مزرعه مي باشد در طراحي يك الگوي كشت بايد
عبارت ديگر مديريت تناوب در كنار مديريت ساير اجزاي مزرعه مانند دامداري، مرتع، باغ و تاسيسات 

بنابراين گياهان زراعي، دام . سوب مي شودبوده و تنوع، عامل تعيين كننده براي مديريت كارآمد منابع مح
ها و ساير منابع موجود در مزرعه به صورت يك مجموعه چند منظوره، بايد به گونه اي طراحي مي شوند 

  .عناصر و حفاظت گياهان، بهينه شود كه كارايي توليد، چرخش

  
  طراحي عمودي الگوي كشت

  :مهمترين اهداف طراحي عمودي الگوي كشت عبارتند از
 .تلفيقي از گياهان يكساله، درخت و دام در يك مكان: مديريت ساختاري پوشش گياهي -
طراحي بايد از طريق تقليد از بوم نظام هاي طبيعي و با توجه به : پايداري نظام توليدي -

 .خصوصيات اكولوژيكي آن ها صورت پذيرد
بود شرايط رشد و از طريق روابط مكملي بين اجزاي مزرعه، به: افزايش بهره وري و توليد -

 )فضا، خاك، آب و نور(استفاده كارآمد از منابع محيط طبيعي 
از طريق كشاورزي در نواحي خاص و براي : استفاده از موقعيت ها و فرصت هاي جديد -

 كشاورزان فقير و خرده پا
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الگوي كشت در حقيقت تلفيقي از طراحي مكاني و ) اشكوب بندي(در يك نماي كلي، طرح عمودي 
در اين طراحي، معموال گياهان زراعي يكساله با يكديگر و يا با . هاي كشت مخلوط مي باشد نظام

 . درختان و درختچه ها كشت مي شوند

  
  تراكم كاشت

  تراكم كاشت عبارتست از درصد اختصاص يافته به هر كدام از محصوالت الگوي كاشت
ر حسب درصد تراكم كاشت ب)=سطح زير كشت هر محصول/ سطح كل زير كشت*(100  

هكتار، جو به  80هكتاري كه محصوالت كشت شده آن، گندم به ميزان  200به طور مثال در يك مزرعه 
هكتار مي باشد، تراكم كاشت 60هكتار و چغندرقند به ميزان  20هكتار، يونجه به ميزان  40ميزان 

  :  محصوالت به صورت زير است
تراكم كاشت گندم )= 80/ 200*(%100=40  

تراكم كاشت جو)= 40/ 200*(%100=20  
تراكم كاشت چغندرقند)= 60/ 200*(%100=30  

تراكم كاشت يونجه)= 20/ 200*(%100=10  
بديهي است كه تراكم كاشت بر حسب درصد مستقل از واحد زراعي بيان مي شود در صورتي كه سطح 

  .زير كشت هر محصول وابسته به وسعت واحد زراعي است
  :كشت هر محصول نيز برابر است با با اين تعاريف سطح زير

سطح زير كشت هر محصول )=درصد تراكم كاشت/100*سطح كل زير كشت(   
در صورتي . بايد توجه داشت كه معموال بخشي از اراضي هرساله به صورت آيش درنظر گرفته مي شود

ح زمين بايد سطح خالص كاشت از طريق تفاضل سطابتدا كه بخشي از زمين به صورت نكاشت باشد، 
هكتار زمين به صورت  40به طور مثال در مثال قبل اگر . آيش و سطح كل واحد زراعي محاسبه گردد

  :آيش باشد سطح زير كشت بر حسب هكتار برابر است با
سطح زير  كشت =سطح كل -سطح آيش= 40-200= 160  

  .كشت به صورت زير محاسبه مي گرددسطح زير در اين صورت 
طح زير كشت گندم س)= 40/ 100*(160=64  
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سطح زير كشت جو )=20/ 100*(160=32  
سطح زير كشت چغندرقند )=30/ 160*(100=48  

سطح زير كشت يونجه )=10/ 100*(160=16  
  
  
  

  

  
  

  فصل  سوم
  

  تيپ ايده آل گياه زراعي
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  ل گياهان زراعيآتيپ ايده 
هان زراعي به كمك روش هاي كالسيك نتيجه تالش متخصصين اصالح نباتات، افزايش عملكرد گيا

مانند توليد گندم هاي پاكوتاه و با برگ (اصالح نباتات و گزينش صفات موثر در بهبود عملكرد مي باشد 
در حال حاضر، بعد جديدي به روند اصالح گياهان زراعي تحت عنوان اصالح گياهان ). هاي عمودي

اهكاري جايگزين جهت انتخاب براي عملكرد اين روش، ر. اضافه شده است 1مدل يا تيپ ايده ال
محسوب مي شود و طبق تعريف، تيپ ايده آل عبارت است از روشي اصالحي جهت بهبود ژنتيكي 

  . پتانسيل عملكرد و كارايي توليد بر اساس تغيير در برخي صفات خاص و منفرد گياه
يژه صفات موثر در جذب نور و در مفهوم تيپ ايده آل، تاكيد اوليه بر روي صفات مورفولوژيكي به و

صفات بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و فنولوژيكي نيز در درجه دوم توجه خواهند . توزيع ماده خشك است
الزم به ذكر است كه در اصالح نباتات كالسيك، افزايش ژنتيكي پتانسيل عملكرد از طريق انتخاب . بود

مانند ارتفاع بوته ، رسيدگي گياه و تعداد دانه بر اساس خود عامل عملكرد و تغيير برخي صفات منفرد 
  . انجام مي گيرد

  :توليد يك رقم ايه آل شامل سه مرحله است
  مرحله اول، يافتن صفات خاص و موثر در عملكرد

  مرحله دوم، تنوع ژنتيكي كافي به جهت توجيه پذير نمودن تالش هاي اصالحي
  زايش ضريب انتقال يا ورود صفتي خاصمرحله سوم، اجراي چند چرخه اي اصالحي با هدف اف

  
  عوامل بازدارنده روند اصالحي در توليد تيپ ايده آل

                                                            
1 ‐ Ideotype crops 
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وجود برخي روابط و پيوستگي هاي دروني بين دو صفت و يا بين چند صفت با يكديگر و با عملكرد 
ترين چهار گروه از مهم.دانه، نقش مهمي در كند نمودن روند توليد گياهان تيپ ايده آل خواهند داشت

عوامل يا روابط بين صفات كه نقش موثري در كند نمودن روند توليد تيپ ايده آل دارا مي باشند عبارتند 
  :از

در رابطه با گندم، تيپ ايده آل شامل برگ هاي كوچك، باريك، : تقرن در اندازه اجزاي گياه -1
ب هستند اما اين مجموعه خصوصيات، اگرچه بسيار جال. عمودي و نيز سنبله بلند عمودي است

. به علت دور بودن از واقعيت هاي مورفولوژيكي گندم، احتمال دستيابي به آن ها بسيار كم است
صفات برگ عمودي و سنبله عمودي با يكديگر هماهنگي داشته و انتخاب يكي، اجبارا با 

و برگ هاي كوچك در گندم ) بزرگ(اما به دست آوردن سنبله بلند . ديگري همراه مي شود
اين تركيب، نيازمند داشتن يك مريستم گياهي است كه هم برگ و هم سنبله را .  ل استمشك

 . توليد كرده و با تغيير در آن، از توليد برگ كوچك به سنبله بلند رسيد

مانند (صفاتي كه در رابطه با رقابت درون گونه اي هستند : خاصيت جبراني بين اجزاي گياهي -2
نمونه بارز آن حالت جبراني در فرايند . در اجزاي گياه دارند، اغلب حالت جبراني )رشد گياه

اصالح غالت ريز دانه در هنگامي است كه افزايش در يك جزء دانه با كاهش در جزء ديگر آن 
براي مثال در جو، افزايش تعداد سنبله باعث افزايش عملكرد نمي شود زيرا اين . همراه مي شود

در گياهان داراي خاصيت . دانه و وزن دانه جبران مي گرددافزايش با كاهش در دو جزء تعداد 
و اندازه اجزاي گياه نمونه ) يا پنجه(وجود حالت معكوس بين تعداد سنبله ) مانند جو(پنجه زني 

از ساير روابط منفي مي توان به رابطه منفي بين تعداد سنبله و . ديگري از اين حات معكوس است
قطر ساقه و تعداد سنبله و رابطه منفي بين تعداد سنبله با سطح برگ اندازه گياه، رابطه منفي بين 

 .پرچمي اشاره نمود
براي مثال . يا شرايطي كه يك ژن، چند صفت فنوتيپي را تحت كنترل دارد:  1خاصيت پليوتروپي -3

در جو، صفات سنبله بزرگ، زاويه برگ عمودي، چند ريشك، تعداد دانه كم تر در سنبله و 
 .ر همگي با يك ژن كنترل مي شوندوزن دانه كمت

                                                            
1 ‐ Pleiotropy 
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در روند اصالحي، تنوع ژتنيكي زياد ممكن است با فعال نمودن يك ژن غير : كل ذخيره ژنتيكي -4
در مقابل تنوع ژنتيكي . فعال، اثر منفي يا مثبت تشديد كننده اي بر فرايند اصالحي داشته باشد

به طور . جديد و قديم مي شود كم، باعث تاخير در تالقي و بروز اتصال ژنتيكي بين ژن هاي
مانند گياهان (كلي تنوع ژنتيكي زياد، معموال در مخازن ژني دستكاري نشده يافت مي شود 

براي . لذا اين ذخاير ژنتيكي نقش مهمي در توليد تيپ ايده آل خواهند داشت). بومي يك منطقه
با تنوع ژنتيكي كم مثال در جو، زماني كه هدف انتقال ژن زاويه برگ عمودي از يك مخزن 

در اين شرايط براي توليد الين هاي داراي برگ . بود، ذخيره ژنتيكي ضعيف مشكل ساز شد
 .عمودي با عملكردي مشابه با ارقام شاهد، پنج دوره اصالحي نياز بود

  
  آل براي نظام هاي زراعي كم نهاده تيپ ايده

ري توليد، از زمان به كارگيري برنامه هاي فرايند سازگاري گياهان زراعي به تغييرات تدريجي در فناو
بهبود در محيط زراعي نيز نقش مهمي . سيستماتيك گزينش جهت افزايش عملكرد، كارامدتر  شده است

در كشاورزي فشرده امروزي، استفاده از نهاده هاي زراعي خارجي . در بهبود مداوم عملكرد داشته است
به گونه اي كه راهبرد تغيير و سازگار نمودن محيط جهت نگراني هاي زيست محيطي را در پي داشته، 

  .كشت يك گياه زراعي يا رقم پر محصول، خدشه دار شده است
با تغيير . بسياري از ارقام پرمحصول فعلي در شرايط زراعي مطلوب و اصطالحا پرنهاده گزينش شده اند

طريق كاهش نهاده هاي توليد يا  از(ديدگاه كشاورزي و تبديل نظام هاي فشرده به نظام هاي پايدار 
، نظام هاي كشاورزي كم نهاده مطرح )جايگزيني برخي از نهاده هاي پرخطر با نهاده هاي اكولوژيكي

خصوصيات اصلي اين . اين الگوهاي كشاورزي، نيازمند گياهاني با مصرف كمتر نهاده مي باشند. شده اند
  :چنين فناوري كم نهاده اي عبارتند از

خارج از نظام بايستي كاهش يافته و فقط در شرايطي مورد استفاده قرار  نهاده هاي -
 .گيرند كه نرخ باالي كارايي نظام حفظ شود

 .حق تقدم بايد با منابع درون نظامي يا حداكثر محلي باشد -
 .حفاظت از منابع طبيعي و استفاده پايدار از آن ها همواره تضمين گردد -
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د با مسائل اجتماعي و فرهنگي جوامع كشاورزي فناوري هاي به كارگرفته شده باي -
 .منطقه هم خواني داشته باشد

پژوهش ها نشان مي دهند كه اجراي فناوري كم نهاده در نظام هاي چند كشتي از طريق بازچرخش 
كشت گياه يك ساله يا چند ساله علفي همراه با (ضايعات آلي در مزرعه، اجراي الگوي جنگل زراعي 

پيشرفت هاي فعلي در زمينه به . فراهمي نيتروژن توسط منابع زيستي، امكان پذير است و) پرورش درختان
نژادي براي افزايش بهره وري، عمدتا، در كشاورزي فشرده و در نواحي معتدل صورت گرفته، حال آن 

 اولين قدم در خصوص. كه براي نواحي زراعي بحراني و گرمسيري، راهبرد كم نهاده بهترين راهكار است
كشاورزري، داشتن خصوصياتي همچون توان ) نيمه سنتي(توليد تيپ ايده آل سازگار با نظام هاي انتقال 

به عالوه عملكرد در كل بايد . باالي پنجه زني براي غالت و پتانسيل باالي شاخهع دهي در بقوالت است
  .ماحصل شاخص برداشت و عملكرد بيولوژيكي بيشتر باشد

هزار سال قبل شروع شده، فرايندي است كه در شرايط  10اهان زراعي كه از در حقيقت اهلي سازي گي
كم نهاده و محدوديت نهاده هاي زراعي انجام گرفته و فقط در طي چند دهه اخير، گزينش ارقام يا 

بايد توجه داشت كه نسبت انرژي خروجي به ورودي در . گياهان زراعي در شرايط پرنهاده بوده است
حال چنانچه افزايش . مكانيزه، بسيار كمتر از سيتم هاي كشاورزي اوليه و ابتدايي استكشاورزي بسيار 

قيمت ها با سرعت بيشتري نسبت به قيمت محصول افزايش يابد، نظام هاي كشاورزي فشرده به تدريج 
  .سودمندي خود را به علت كاهش كارايي مالي نهاده ها از دست خواهند داد

ي رايج، راهبرد طراحي بوم نظام زراعي كم نهاده، افزايش تنوع گونه اي و برخالف نظام هالي تك كشت
ساختاري با هدف استفاده كاراتر از منابع طبيعي محيط، جلوگيري از تلفات عناصر غذايي، حفاظت از 

چنين نظام هايي شامل تركيب هاي مختلفي از گونه هاي . گياهان زراعي و حاصلخيزي خاك مي باشد
تنوع عمودي و افقي در نظام (يك ساله مي باشد  –د زمان و مكان و گياهان چندساله گياهي در واح

  ).زراعي
توليد زيست .  در تيپ ايده آل كم نهاده، بهتر است زيست توده زياد و شاخص برداشت نسبتا كم باشد

ون فقط توده زياد امكان ذخيره حجم زيادي عناصر غذايي را در اندام هاي گياهي فراهم مي كند و چ
بخش كمي از كل گياه به خارج از نظام زراعي منتقل شده، بخش عمده اي از گياه مجددا وارد بوم نظام 

  .     مي گردد
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از سئي ديگر تيپ ايده آل كم نهاده بايد به نوسانات فصلي محيط فيزيكي و اقليم نيز سازگاري مطلوبي 
آل كم نهاده را با يك تيپ ايده آل فشرده  مجموعه از ويژگي هاي يك تيپ ايده 2جدول . داشته باشد

  .مقايسه كرده است
  
  
  
  

  مقايسه خصوصيات پيشنهادي براي گياهان ايده هال در شرايط كم نهاده و فشرده : 1-3جدول 

  تيپ ايده آل تيپ ايده آل فشرده  خصوصيت

     زيست توده  -الف

  بزرگ كوچك  مقدار

  پتانسيل باالي پنجه زني تك ساقه  پنجه زني

  پابلند پاكوتاه  اندازه ساقه

  زياد كم  )دو لپه اي ها(شاخه دهي 

  نسبتا كم زياد  شاخص برداشت

     سازگاري با محيط) ب

  خاص وسيع  )محل(مكان 

  خاص وسيع  اقليم

  وسيع وسيع  نوسانات فصلي

  مقاوم به طيف وسيع مزارع ضعيف  بخش زنده محيط

     قدرت رقابت كنندگي

  قوي فضعي  با علفهاي هرز

  سازگاري با كشت مخلوط ضعيف  با ساير گياهان زراعي

  تاحد ممكن طوالني زود  زمان رسيدگي

  نيمه محدود -نامحدود محدود  نوع گلدهي

     نظام ريشه

  عميق با پراكنش افقي و عمودي زياد محدود به خاك سطحي  عمق ريشه

  كارآمد ناكارآمد همراهي با ميكوريزا و باكتري
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    بذر

  كوچك بزرگ  زه بذراندا

  زياد زياد  تعداد بذر

  )بسته به وزن(كم  زياد  سرعت رشد

     ساختار ژنتيكي

  متنوع-مولتي الين الين هاي خالص  اينبريدينگ

  جوامع مخلوط هيبريدها  تالقي خارجي

 

  
  
  

  چهارمفصل 
  

  و نقش آن در زراعت تداخل گياهي
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  :تداخل
ان مجاور خود را با تغيير در محيط، تحت تاثير قرار دهد كه اين تغييرات يك گياه ممكن است گياه

  .ممكن است با اضافه كردن موادي به محيط يا حذف آن ها باشد
نظام زراعي منوط به درك روابط متقابل بين اجزاي نظام، برقراري دستيابي به مزاياي تنوع گياهي، در بوم

تواند بعنوان هر مكانيزم فيزيكي يا  تداخل گياهي مي. باشدميروابط همزيستي و مديريت تداخل گياهي 
. شود، توصيف گردد شيميايي كه منجر به كاهش رشد گياه در حضور گياه ديگر در طي زمان مي

  . گردد بررسي مي) تداخل فيزيكي( 3و رقابت) تداخل شيميايي( 2گياهي در دو بخش دگرآسيبي 1تداخل

  
  دگرآسيبي

اين . دهدبات شيميايي رها شده ازگياهان، رشد گياهان مجاور را تحت تاثير قرار ميدر دگرآسيبي، تركي
هاي طبيعي، سالمت و توليدات گياهي فرايند، نقش مهمي در تعيين تنوع گياهي، غالبيت، توالي رويشگاه

دهه هاي رويه سموم شيميايي در با توجه به اثرات منفي مصرف گسترده و بي. هاي زراعي دارد نظام بوم
اخير، بكارگيري گياهان دگرآسيب همراه با گياهان ديگر به صورت چندكشتي، جهت كنترل گياهان 
ناخواسته و همچنين فراهم آوردن شرايط مناسب رشد گياهان زراعي به شدت مورد توجه قرار گرفته 

  . است
شـد  كـه در نـوع    دگرآسيبي شامل دو زير مجموعه دگرآسيبي بين گونه اي و درون گونه اي  مـي با 

اول، تركيبات شيميايي، رشد گونه هـاي ديگـر را تحـت تـاثبر قـرار مـي دهـد دگرسـميتي و در نـوع دوم          

                                                            
1‐  Interference 
2 ‐ Allelopathy 
3 ‐ Competition 
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نركيبات شيميايي توليد شده توسط گياه، همان گياه يا گياهان همان گونه را متاثر مي سازد كـه  ايـن نـوع    
مي نامند و تركيبات ) Autoallelopathyيا  Autotoxicity(دگرآسيبي را به اصطالح خود مسمومي 

خود مسـمومي در گياهـاني ماننـد بـرنج، گنـدم، ذرت،      . مي نامند Autoallelochemicalآزاد شده را 
 2يا ضعف خـاك  1يونجه، آفتابگردان، هندوانه و گوجه فرنگي شايع است كه يكي از داليل اصلي بيماري

ه نام خودمسمومي وجود دارد مي نوان گفت كـه  در پاسخ به اين سوال كه اساساً چرا پديده اي ب. مي باشد
  :باشد به داليل زير اين پديده مي نواند در جوامع گياهي مفيد

   )زماني و مكاني(تعديل جمعيت  -1
از آنجا كه بذور اين گياهان نمي توانند در زير تاج پوش گياه جوانه بزنند، بنابراين بايستي توسط 

. ل شوند كه اين نقش مهمي در پراكنش مكاني گياهان ايفا مي كندعواملي به خارج از اين محدوده منتق
همچنين براي جوانه زني برخي از بذور نياز به گذر زمان جهت آبشويي يا تجزيه مواد سمي موجود در 

  . آنها مي باشد كه در واقع نوعي پراكنش گياه در زمان مي باشد

  تنظيم جمعيت با تنك شدن جامعه گياه -2
مي از طريق تنك شدن جامعه گياهي به نوعي موجب تعديل و تنظيم جمعيت مي شود كه وجود مواد س

  .از نظر بوم شناختي گياهان شايسته باقي خواهند ماند

  دفاع در مقابل حشرات و بيماري ها -3
  .تر هستند بررسي ها نشان داده اند كه گياهان داراي خودمسمومي در مقابل آفت و بيماري ها مقاوم

  از غالبيت هميشگي يك گونه مانع -4
به عنوان مثال در مراحل ابتدايي توالي صفت خودمسمومي باعث مي شود كه گياهان داراي اين صفت با 

  ).توضيح بيشتر در بخش نقش دگرآسيبي در توالي(گياهان مراحل باالتر جايگزين شوند 

  ممانعت از رقابت درون گونه اي -5
  .شدن جمعيت گياهي مانع از رقابت درون گونه اي مي شود خود مسمومي در مواردي در اثر تنك

  
  
  

                                                            
1 Soil sickness 
2 Soil fatigue  
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  .برخي از مهمترين تفاوت هاي ميان دگرآسيبي و رقابت را نشان مي دهد 1-4جدول 
  دگرآسيبي رقابت

 است اضافه شدن مواد به محيطدر اثر وقوع مي يابد در نتيجه كمبود منابع
  در هر مرحله از رشد گياه و بيشتر در مراحل گلدهي  و اواخر  رشد استبحرانيبيشتر در مراحل اوليه رشد و داراي دوره

  بيشتر در چند ساله ها و يكساله هاي مهاجم تمام گونه ها اما در تراكم معيندر
  مي تواند رخ دهد گياهان زنده يا مردهدر  موجودات زندهتنها ميان 
  .داردتاثير انتخابي .داردو بر تمام گونه ها تاثير است غيرانتخابي

  .ديده مي شود بيشتر در گونه هاي وحشي .استبيشتر و قوي ترو اهلي شده در گونه هاي زراعي
  .داردبه تراكم گياه دهنده و گيرندهبستگي .مي يابدرقابت افزايش ،در اثر افزايش تراكم

  .ي دارنديزم ها و ديگر عوامل خاكي تاثير زيادميكروارگان .ي دارندعوامل خاكي بويژه ميكروارگانيزم ها تاثير كمتر

  

  1آللوكميكال ها
در درون گياهـان بـه عنـوان    ) مـواد شـيميايي كـه عامـل اثـرات دگرآسـيبي هسـتند       (آللوكميكال هـا  

متابوليت هاي ثانويه سنتز مي شوند، كه عالوه بر نقش مهم آنها در روابط ميان گياهـان و محـيط آنهـا، بـه     
بــرخالف نظريــات قبلــي كــه متابوليــت هــاي ثانويــه يــا مــواد . عي عمــل مــي كننــدعنــوان ســازگاري دفــا

آللوكميكال را بي مصرف مي دانستند، امروزه به دليل نقش آنهـا در حفاظـت از گياهـان در برابـر عوامـل      
بـراي گياهـان، بـه عنـوان تركيبـاتي بـا        2بيماري زا، حشرات و آفات، و همچنين فراهمي شايستگي زايشـي 

آللوكميكال ها شـامل مـواد شـيميايي مختلفـي مـي      ). 1984رايس،(باال مورد توجه قرار مي گيرند پتانسيل 
از گياه دهنده خارج شـده    3، و تجزيه بقاياي گياهي 2، تراوش از ريشه1، آبشويي3شوند كه از طريق تبخير

                                                            
1 Allelochemicals  
2 Reproductive fitness  
3Volatilization 
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ويي از  آبش
الشبرگ     

تبخير از 
برگ   

رگ   ويي از ب مه، ( آبش
بنم  ا ش اران ي ) ب

ه بافت    تجزي
ه رده ريش تغيير توسط  م

ا انيزم ه ميکروارگ تراوش از ريشه  

برگ تجزيه الش
ويي از  آبش
الشبرگ     

تبخير از 
برگ   

رگ   ويي از ب مه، ( آبش
بنم  ا ش اران ي ) ب

ه بافت    تجزي
ه رده ريش تغيير توسط  م

ا انيزم ه ميکروارگ تراوش از ريشه  

برگ تجزيه الش

غلظـت آنهـا در يـك     بنابراين فعاليت بيولوژيك اين مواد به. و به محيط رشد عامل گيرنده وارد مي شوند
، و 5، سن و مرحله متابوليك گياه دهنده، تماس آنها بـا ديگـر قطعـات تكثيـري    4زمان معين، سرعت جريان
مهمترين آللوكميكال ها شامل ترپنوئيد ها، تركيبات فنوليـك، اسـتروئيد هـا،    . شرايط محيطي بستگي دارد

  .آلكالوئيد ها، فالونوئيد ها، و اسيدهاي آمينه مي باشند
للوكميكال از قسمت هاي مختلف گياه شامل ريشه ها، ريزوم ها، برگ ها، ساقه ها، دانه گرده، آ

چندين تركيب دگرآسيب ممكن است از يك گياه آزاد شوند و اين مواد . بذور و گل ها منشا مي گيرند
شدن  شكل زير نحوه و محل آزاد. ممكن است با يكديگر عمل كنند تا يك تاثير دگرآسيب ايجاد شود

  .گياه را نشان مي دهد ازمواد آللوكميكال 
  
  
  
  

  
  
  
  

  گياه زنحوه و محل آزاد شدن مواد آللوكميكال ا: 1-4شكل 

  
  مكانيزم هاي عمل مواد آللوكميكال

به دليل طيف وسيع آللوكميكال ها و نيز دشواري تعيين محـل عمـل آنهـا، بسـياري از مكـانيزم هـاي       
طالعات انجام شده نشان داده اند كه مكانيزم هاي عمده ايـن مـواد، تـداخل    اما م. عمل آنها ناشناخته هستند

در فرآيندهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيـك گياهـان از قبيـل تـنفس، تقسـيم سـلولي، فتوسـنتز و اخـتالالت         

                                                                                                                                                                              
1Leaching 
2Root exudation 
3Decomposition 
4 flux rate 
5 Propagules  
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بسته به نوع ماده آللوكميكال و غلظـت آن و گونـه گيـاهي گيرنـده مكـانيزم عمـل و       . هورموني مي باشند
، سـنتز  )مانع از تقسـيم ميتـوز  (فاوت مي باشد، اما به طور كلي آللوكميكال ها بر تقسيم سلولي شدت آن مت

، فتوسـنتز  ) ماننـد ژوگـالن در گـردو    -كـاهش تـنفس  (، تـنفس  )جلوگيري از سنتز برخي مـواد (مواد آلي 
هورمـون  ) لكتـرون بازدارنده انتقال الكترون، بازدارنده انتقال انرژي، و يا غير فعال كـردن پذيرنـده هـاي ا   (

، و جذب عناصر غـذايي  )كاهش و تخريب كلروفيل(، كلروفيل )به هم زدن تعادل هورموني(هاي گياهي 
  .تاثير مي گذارند) اختالل در فرآيند جذب و در نتيجه كاهش ميزان عناصر غذايي در گياه(

  عوامل محيطي موثر بر آزاد شدن مواد آللوكميكال  از گياه
نده مي توانند بر توليد آللوكميكال ها توسط گيـاه دهنـده تـاثير گذاشـته و تـاثير يـك       عوامل زنده و غير ز

اگرچه مشخص شده اسـت كـه توليـد آللوكميكـال هـا در      . ماده آللوكميكال را بر گياه گيرنده تغيير دهند
ز يك گياه در پاسخ به تنش افزايش مي يابد، هنوز روشن نيست كه آيا رهاسـازي ايـن مـواد بـه محـيط نيـ      

به طور كلي حساسيت گياهان هدف به مواد آللوكميكال تحت تاثير تـنش قـرار گرفتـه و    . افزايش مي يابد
  .به طور معمول حساسيت آنها بيشتر مي شود 

براي آنكه آللوكميكال ها بتوانند بر گياهان هدف تاثير داشته باشند، بايد قبل از ورود به گيـاه وارد محـيط   
بـاالي  عوامـل  (بنابراين عوامل محيطـي  . ريق وارد بافت ها و اندام هاي آنها شوندرشد آنها شده و از اين ط

شـامل   درون خـاك عوامـل   شامل حشرات، قارچ ها وتراكم گياه، نور، رطوبت،درجـه حـرارت و    خاك
تقش بسزايي در آزاد شدن آللوكميكال ها از گياه ) حشرات، قارچ ها، تنش هاي محيطي و رطوبت خاك

  دارند
  

  نور
تحقيقات نشان مي دهند كه نور . يفيت و شدت نور از عوامل مهم تنظيم و ساخت آللوكميكال ها هستندك

براي مثال اسـيد كلروژنيـك   . ماوراء بنفش به مقدار زيادي مي تواند توليد مواد دگرآسيب را افزايش دهد
  . برابر افزايش يافت 6در گلخانه  UVموجود در توتون با تابش نور 

  
  تنش خشكي
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در آزمايشـي  . به طور كلي تنش خشكي موجب افزايش غلظت مواد آللوكميكال در گيـاه مـي شـود   
برابـر   2-6اعمال تنش خشكي به آفتابگردان موجب شد تا غلظت اسيدهاي كلروژنيك و ايزوكلروژنيـك  

صـد  در 8در نخود نيز تنش خشكي موجب شد تا مقدار آنتوسيانين و فنول هاي آن به ترتيب . افزايش يابد
در شـرايط تـنش    DIMBOAدر مورد چاودار نيز مشخص شده است كه مقدار . درصد افزايش يابد 19و 

  .خشكي افزايش مي يابد

  تنش عناصر غذايي
براي مثال مشاهده شده . فراهمي عناصر غذايي در خاك بر ميزان توليد آللوكميكال ها در گياه تاثير دارند

و  10ك در بوته هاي آفتابگردان تحت تنش نيتروژن بـه ترتيـب   است كه مقدار كلروژنيك و ايزوكلروژني
 Ageratumدر آزمايش ديگـري مشـاهده شـده كـه ميـزان روغـن هـاي فـرار در         . برابر افزايش يافت 8

conyzoides      در شرايط فقر عناصر غذايي، در تمام مراحل گياهچـه اي، رويشـي، گلـدهي و رسـيدگي
  ) 2جدول (افزايش يافت 

  درجه حرارت
ه طور كلي زمانيكه گياه در درجه حرارت هاي مطلوب رشد كند، مواد دگرآسيب تاثير كمتري بـر  ب

 200درجه سانتي گراد  37براي مثال آستانه عمل فروليك اسيد براي سورگوم در درجه حرارت . آن دارد
از حـد  در واقـع درجـه حـرارت هـاي بـاالتر      . ميكرومـول بـود   400درجه سانتي گراد  29ميكرومول و در 

  . مطلوب حساسيت گياه گيرنده به آللوكميكال ها را افزايش مي دهد
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در غلظت هاي مختلف عصاره آبي )Lettuce(و كاهو )radish(اثر درجه حرارت بر رشد ريشه تربچه : 2- 4شكل 

 Casuarnia equisetifoliaحاصل از برگچه هاي 

  
سانتي گراد براي هر دو گونه تربچه و كـاهو   درجه 28مشاهده مي شود، دماي  2-3همانطور كه در شكل 

. درجه سانتي گراد براي كاهو مطلوب نبودند 30براي تربچه و  24مطلوب است در حاليكه درجه حرارت 
رشد ريشه كاهش يافت، اما  Casuarnia equisetifoliaدر هر دو گونه با افزايش غلظت عصاره آبي 

عـالوه بـر تـاثير درجـه حـرارت بـر       . وب رشـد گيـاه كمتـر بـود    تاثير اين مواد بر رشد ريشه در دماي مطلـ 
  . حساسيت گياهان هدف، گرما و سرما موجب تحريك مواد دگرآسيب نيز مي شوند

  
  آفات و بيماري ها

موجب افزايش توليد مـواد آللوكميكـال در گيـاه مـي     ) چرا(تغذيه حشرات از گياهان به عنوان يك تنش 
  .ر گياهان به عنوان تركيبات دفاعي در مقابل حشرات عمل مي كنندبسياري از مواد دگرآسيب د. شود

  

  دگرآسيبي در گياه زراعي و علفهاي هرز
در بيان اثرات متقابل گياه زراعي و علفهاي هرز از جنبه دگرآسيبي مي توان به اثرات دگرآسيبي 

اي هرز، و علفهاي هرز بر گياه زراعي بر گياه زراعي، گياه زراعي بر علفهاي هرز ، علفهاي هرز بر علفه
در مورد هر يك از اين موارد و گياهان دگرآسيب آنها گزارشات زيادي وجود . گياه زراعي پرداخت

  . دارد، اما مهمترين و رايج ترين آنها در جداول زير فهرست شده اند
  
  .گيرند و گياهان زراعي كه تحت تاثير آنها قرار مي 1مهمترين گياهان زراعي دگرآسيب: 2-4جدول 

 گياه زراعي دگرآسيب گياهان زراعي تحت تاثير

  Secale cereale توتون-گندم-ذرت -كاهو -گوجه فرنگي

 Medicago sativa ...و-شبدر سفيد-گندم-ذرت-كاهو-پنبه-گوجه فرنگي

                                                            
1 Allelopathic crops 
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 Sorghum bicolor ...سيب زميني و -سويا -ذرت -گندم

 Triticum aestivum ...پنبه و-يلوبيا چشم بلبل-ذرت-سورگوم -جو -يوالف

 Helianthus annuus ...جو و-گوجه فرنگي-سورگوم-سويا-گندم

 Hordeum vulgare ..كتان و  -گندم-يونجه

 Avena sativa ...ذرت و-كاهو -برنج-گندم

 Brassica napus گندم-كتان

 Zea mays ...و  -توتون -گندم -لوبيا

  .زراعي دگرآسيب و علفهاي هرزي كه تحت تاثير قرار مي گيرندمهمترين گياهان : 3-4جدول 
  گياه زراعي دگرآسيب علفهاي هرز تحت تاثير

 Secale cereale ...سوروف و-سلمه-تاج خروس-يوالف وحشي -گندمك

كيسه-گندمك-دم روباهي-خارلته-سلمه-تاتوره -خردل -تاج خروس
 ...توتون و  -كشيش

Helianthus annuus 

 Sorghum bicolor علف جادوگر-تاج خروس هيبريد-دم روباهي -گاوپنبه -عدسك آبي

 Triticum aestivum ....نيلوفر وحشي و-سلمه تره–يوالف وحشي -تاج خروس

 Hordeum vulgare ..كتان و  -گندم-يونجه

 Avena sativa قدومه-علف پشمكي-تاج خروس -سلمه -خاكشير

 Brassica napus علف پشمكي-تاج خروس -سلمه -خاكشير

 Oryza sativa اويارسالم  -سوروف

 Zea mays سوروف-تاج خروس -سلمه -خرفه

  
ايـن  . گونه گياه زراعـي دگرآسـيب وجـود دارد كـه بـر علفهـاي هـرز مختلـف تـاثير دارنـد           35در حدود 

باشد كه از آنها مي تـوان در كنتـرل    نشاندهنده تنوع زياد ارقام زراعي در بازدارنگي رشد علفهاي هرز مي
  .انتخابي علفهاي هرز استفاده كرد

گونه دگرآسيب وجود دارد كه بر گياهان زراعي و  230در مورد علفهاي هرز دگرآسيب، در حدود 
 Cirsium(علفهاي هرز ديگر تاثير بازدارنده داشته، اما از مهمترين آنهـا مـي تـوان خارلتـه      arvense ( ،

، سلمه تـره  )Amaranthus retroflexus(، تاج خروس ريشه قرمز )Agropyron repense(مرغ 
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)Chenopodium album(   گونه هـاي اويارسـالم ،)Cyperus spp.(   پنجـه مرغـي ،)Cynodon 

dactylon( ،Salvia syriaca  وLantana camara را نام برد.  
  

  دگرآسيبي در مديريت علفهاي هرز
ي، در مورد كاربرد آن در حل مشكالت گونـاگون بـوم شـناختي و    توجه رايج در تحقيقات دگرآسيب

، و مشـكالت  1كشاورزي از قبيل كاربرد آن در مديريت آفات و علفهاي هرز، نفش آن در بيماري خـاك 
با اينحال، به استفاده از دگرآسيبي و مواد آللوكميكال براي مـديريت  . باززايي در مناطق جنگلي، مي باشد

گياهـان  . يل مخاطرات زيست محيطي علفكش هاي مصنوعي، توجه بيشـتري مـي شـود   علفهاي هرز، به دل
اسـتفاده  . دگرآسيب متنوعي به منظور شناسايي آنها جهت مديريت انتخابي علفهاي هرز، غربال مي شـوند 

از تركيب دگرآسيبي و توانايي رقابت باال در گياه زراعي به عنوان يك تيمار تلفيقي سودمند در مـديريت  
در استفاده از دگرآسيبي براي مديريت علفهاي هرز توجه بـه مـوارد ذيـل    . هاي هرز پيشنهاد شده استعلف

  .اهميت دارد
دگرآسيبي از آنجا كه شـامل مـواد گيـاهي طبيعـي بـوده و هـيچ گونـه اثـر پـس مانـده اي نـدارد، در             

  . مديريت علفهاي هرز يك روش پايدار و سازگار با محيط زيست به شمار مي رود
گياهان دگرآسيب منبعي از انواع مختلف مـواد شـيميايي هسـتند كـه از آنهـا مـي تـوان بـراي كشـف           

  .علفكش هاي جديد بهره جست
مواد آللوكميكال داراي جايگاه هاي عمل جديدي هستند كـه مـي توانـد بـه حـل مشـكل روزافـزون         

 .مقاومت به علفكش ها كمك كند
داشتن صفات دگرآسيبي اصـالح شـده انـد، مـي توانـد       استفاده از گياهان زراعي دگرآسيب كه براي 

  .يك رهيافت مقرون به صرفه، پايدار، و بديع در مديريت علفهاي هرز فراهم كند
  

  بقاياي گياه دگرآسيب و كنترل علفهاي هرز 
گندم، برنج، سورگوم، جـو، آفتـابگردان و   (مشخص شده است كه بقاياي تعدادي از گياهان زراعي 

حضور بقاياي گياه زراعـي بـر   . رات دگرآسيبي خود موجب سركوبي علفهاي هرز مي شونداز طريق اث..) 
                                                            
1 Soil sickness  
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روي سطح خاك به عنوان مالچ از طريق دگرآسيبي موجب سـركوبي علفهـاي هـرز شـده و وابسـتگي بـه       
 6تـا   4به طور كلي، اثر بقاياي گيـاهي در مـديريت علفهـاي هـرز، بعـد از      . علفكش ها را كاهش مي دهد

  .دليل كاهش حجم بقايا و تجزيه مواد آللوكميكال كاهش مي يابدهفته به 
  :توجه به موارد ذيل در بحث دگرآسيبي اهميت زيادي دارد

  .گونه هاي گياهي از نظر حساسيت به آللوكميكال ها تفاوت قابل توجهي دارند -1
يطـي  توليد و آزاد شدن آللوكميكال ها ممكن است تحت تاثير تنش هاي گوناگون و شرايط مح -2

 .تغيير كند
 .تحت تاثير عوامل زنده و غير زنده قرار مي گيرند ياثرات دگرآسيب -3
 .برخي از آللوكميكال ها ممكن است بر فراهمي عناصر غذايي در خاك تاثير داشته باشند -4
گياهان دگرآسيب اغلب چندين آللوكميكال توليد و آزاد مـي كننـد كـه هـر كـدام نحـوه عمـل         -5

 .قابل آنها ممكن است آنتاگونيست، سينرژيست يا افزايشي باشدمتفاوتي داشته و اثر مت
 .تراكم و تنوع گونه اي ممكن است اثر دگرآسيب بر گونه هاي حساس را تحت تاثير قرار دهد -6

  

  رقابت
گياهان، با مصرف منابع محدود، رشد گياهان مجاور را تحت تاثير قرار طي آن، فرايندي است كه 

  :ع رقابت قابل مشاهده استنو به طور كلي سه.دهند مي
به ( است  رقابت بين اعضاي گونه هاي مختلف ):Interspecific(رقابت بين گونه اي  -

البته گاهي مي توان از اين نوع رقابت به . طور مثال رقابت بين گياهان زراعي و علف هاي هرز 
. كدو ، لوبيا و ذرت  به طور مثال كشت توام. منظور استفاده موثرتر از منابع در زراعت بهره برد

در شرايط رقابت بين گونه اي، دو وضعيت ممكن است رخ دهد كه عبارتند از تمايز كاركردي 
 يا مكاني و طرد رقابتي 

به طور مثال رقابت بين اعضاي درون يك گونه  ) :Intraspecific(رقابت درون گونه اي -
سازگاري گونه به شرايط  در از اين نوع رقابت مي توان ، رقابت بين گياهان در تك كشتي

در صورت وقوع رقابت درون گونه اي يا اندازه هر بوته كوچك مي شود و يا . بهره بردمحيطي 
 .تعديل تراكم و خود تنكي اتفاق مي افتد
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بين اندام هاي مختلف گياه در  ):Competition within a plant( قابت درون بوتهر -
همانگونه كه مي دانيم . د رقابت صورت مي گيرد طي فصل رشد و بر اساس نهاده هاي موجو

شيره پرورده در گياه محدوديت داشته و گياه به ناچار در اختصاص شيره پروده به اندام هاي 
اين امر باعث مي شود كه بين اندام هاي مختلف گياه و يا در زمان . مختلف اولويت بندي دارد

 . ايجاد شود و عملكرد كاهش يابد ميوه دهي و گل دهي بين ميوه ها و گل ها رقابت

 

  
سمت (و عكس وزن تك بوته ) سمت چپ(اثر تراكم و رقابت درون گونه اي بر عملكرد  :3-4شكل 
  )راست

  
  اثير رقابت بر جوامع گياهيت

در واقع نيروي شكل دهنده . روابط بين اعضاي مختلف سلسله گياهي، به وفور در طبيعت مشاهده مي شود
غالبا كاهش عملكرد گياهان زراعي . ختار پويايي جوامع گياهي ناشي از رقابت مي باشدمورفولوژي و سا

علم نوين علف هاي هرز بر مبناي . ما حصل اثر متقابل رقابتي بين گياهان زراعي و علف هرز مي باشد
منفي چنين مشاهداتي در رابطه با تعامالت گياه زراعي و علف هاي هرز و بعبارت ديگر پتانسيل تاثير 

در بيشتر مطالعات در رابطه با علف هاي هرز و . علف هاي هرز در گياهان زراعي پي ريزي شده است 
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اين در حالي . گياه زراعي عمدتا جنبه هاي منفي اين روابط بويژه تلفات عملكرد مد نظر قرار گرفته است 
  .اشنداست كه روابط بين دو گياه ممكن است جنبه هاي خنثي و حتي مثبت داشته ب

  
  تعيين تراكم مطلوب

براي هر گياه تراكم مطلوب يا بهينه . همانگونه كه مي دانيم تراكم عبارتند از تعداد بوته در واحد سطح 
اي وجود دارد كه عبارتند از ميزان گياه در واحد سطح كه بتواند استفاده بهينه از نهاده هاي موجود را 

  .  داشته باشد
ان باعث افزايش رقابت درون گونه اي  در ابتداي فصل شده  و به تبع آن تراكم بيش از اندازه گياه

تراكم كمتر از حد مطلوب نيز به علت عدم . عملكرد گياهان و در نتيجه وزن هر گياه كاهش مي يابد
. استفاده از نهاده ها توصيه نمي گردد زيرا در اين شرايط، زمين، بدون پوشش مانده و تبخير زياد مي شود

رفي چون در ابتداي فصل رشد، رقابت بين بوته ها كم و امكانات به ازاء هر بوته زياد است درنتيجه از ط
هر گياه به پتانسيل رشد خود نزديك شده و آغازي هاي گل زيادي توليد مي شود بطوري كه در زمان 

كاهش عملكرد گل دهي و پر شدن دانه ها بين گل ها و دانه ها رقابت ايجاد شده كه در مجموع موجب 
  . مي گردد

  

  مطلوب  وامل موثر بر تراكمع
  

  :عواملي كه در تعيين تراكم مطلوب موثرند عبارتند از
 كه هر چه ظرفيت محيط كمتر باشد تراكم گياهي كمتر در نظر گرفته مي شود : ظرفيت محيط -

تبادل  در بافت شني در مقايسه با بافت رسي به علت ظرفيت نگهداري آب و ظرفيت: بافت خاك -
 .پايين تر ،  تراكم كمتر در نظر گرفته مي شود ) CEC(كاتيوني 

 هرچه قدر ميزان آب موجود بيشتر شود، تراكم بيشتر در نظر گرفته مي شود: آب خاك  -

 .در گياهاني كه جثه بزرگتري دارند تراكم كمتر در نظر گرفته مي شود : اندازه گياه -
ل توليد انشعابات بيشتري داشته باشد به علت قدرت ترميم هر چقدر گياه، پتانسي: انشعابات گياهي -

به طور مثال اگر در گياه گندم تراكم كمتر از حد . فضا حساسيت به تراكم، كمتر مي گردد
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مطلوب در نظر گرفته شود گندم شروع به پنجه زني مي كند و حساسيت آن به تراكم كمتر است 
د اگر تراكم كمتر از حد مطلوب در نظر درصورتي كه در ذرت كه خاصيت پنجه زني ندار
 . گرفته شود فضا خالي مي ماند و زمين هدر مي رود

هر چقدر سطح برگ گياه افزايش يابد نياز به فضا بيشتر شده و تراكم كمتر در : سطح برگ گياه -
 .  نظر گرفته مي شود

 . با افزايش ارتفاع گياه تراكم مطلوب كاهش مي يابد: ارتفاع  -

 .  گياهان حساس به ورس داراي تراكم مطلوب كمتري هستند: ورسحساسيت به  -

بدين علت . در شرايط ديم تراكم كمتر از شرايط آبي در نظر گرفته مي شود: شرايط ديم و آبي -
كه در ابتداي فصل آب كمتري توسط گياهان مصرف شده و آب براي زمان گلدهي و ميوه 

 . دهي اين گياهان در خاك باقي مي ماند

 3كربنه تراكم كمتري در مقايسه با گياهان  4گياهان داراي مسير فتوسنتزي : ر فتوسنتزيمسي -
 .كربنه دارند چون داراي جثه بزرگتر و نياز نوري بيشتري هستند

  
   زان بذر در هكتارمي

چنانكه مي دانيد براي تشكيل تعداد بوته مورد نياز در مزرعه، رويش بذر و استقرار گياهچه ضرورت 
بنابراين براي حصول تراكم مطلوب بوته بايد به عواملي كه در سبز شدن بذر واستقرار گياهچه  .دارد

  .تأثير دارند توجه نمائيم
به طور كلي هر چه بذر ضعيف تر، ناخالص تر و داراي قوه ناميه كمتري باشد، مي بايست ميزان بذر 

   .در واحد سطح بيشتر در نظر گرفته شود
  :قيق بذر براي كشت يك هكتار آگاهي ازبراي برآورد مقدار د

  وزن هزار دانه -
 قوه ناميه بذر -

 درصد خلوص فيزيكي بذر  -

  .الزامي است
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   توزيع بوته
  .در تراكم ثابت با آرايش كاشت متغير، پوشش مزرعه متفاوت خواهد بود

  
 در فواصـل . رعـه بـه سـمت مطلـوب تـري پـيش مـي رود       پوشـش مز  .نزديك شود 1به  a/bهرچه نسبت 

، پوشش گياهي سـريعتر بسـته شـده و  امكـان     )Equidistanceمربعي(كاشت مساوي بين و روي رديف
 .البته  ممكن است حركت ماشين آالت دشوارتر باشد. استفاده بهتر از تشعشع خورشيد را فراهم مي سازد

(density per hectare)10000 =تراكم در واحد سطح/a*b 
a:فاصله بين رديف بر حسب متر  ،b:فاصله روي رديف برحسب متر  

بوته گندم در هكتـار مـورد نيـاز بـوده و درصـد سـبز       ) سه ميليون و دويست هزار( 3200000اگر  -
گـرم   38درصد باشد با فـرض وزن هـزار دانـه     80شدن و استقرار گياهچه با توجه به كليه عوامل 

  چه ميزان بذر درهكتار مورد نياز است؟

  
  

     95=100-5: ناخالصي داشته باشد ميزان بذر مصرفي برابر است با درصد 5چنانچه اين بذر 
  

سانتيمتر باشد تعداد بوته در  16سانتيمتر و فاصله روي رديف  75اگر فاصله رديف كاشت ذرت  -
ميلي گرم باشد ميزان بذر مصرفي بر  220هكتار چه ميزان است؟ اگر وزن هر عدد بذر ذرت 

  حسب كيلوگرم چقدر است؟

  
  

  
  رايش كاشتآ

4000000
80

1003200000
=

× kgg 152152000
1000

384000000
==

×

160
95

100152
=

×

83333
16.075.0

10000
=

×

kgg 33.1818330220.083333 ==×
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وقتي تراكم مطلوب و ميزان بذر مشخص شد، ممكن است آن را با الگوهاي متفاوتي در مزرعه كشت 
فاصله دو رديف مجاور معموالً چندين برابر . غالباً بذرها را روي رديف ها يا خطوط مي كارند. نمود

ان بوته ها آن است كه هدف از فاصله گذاري مناسب مي. فاصله دو بوته متوالي در روي يك رديف است
براي حصول حداكثر عملكرد ممكن با كيفيت ) آب، هوا، نور و خاك(تركيبي مناسب از عوامل محيطي 

تعداد بوته در واحد  ،با در نظر گرفتن فاصله رديف ها و فاصله بذرها روي رديف . مطلوب تأمين شود
  .سطح مشخص مي گردد

در روش مربعي فاصله روي رديف و . يا لوزي انجام داد  مي توان كاشت را بصورت مربعي، مستطيلي و
اين روش بهترين نوع دستيابي به تراكم مطلوب مي باشد، اما يكي از . بين رديف با هم برابر است 

از مزاياي اين . مشكالت عمده آن ايجاد اختالل در حركت ادوات و ورود افراد به داخل زمين مي باشد 
هان در روي رديف و بين رديف برابر بوده و گياهان قادر به رشد بهتري روش اين است كه رقابت گيا

  . خواهند بود
در روش مستطيلي فاصله روي رديف كم و بين رديف زياد خواهد بود و با تغيير فواصل روي رديف مي 

. در اين روش رقابت روي رديف و بين رديف با هم برابر نيست. توان به تراكم هاي مختلف دست يافت
  . عموال رقابت بين گياهان در بين رديف ها كم و روي رديف زياد استم
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  فصل پنجم

  
  مديريت آفات و بيماريهاي گياهي
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در مديريت سنتي آفات و بيماريهاي گياهي تفاوت هايي كه در مقياس كوچك در مزارع وجود دارند 
در مديريت مكان ويژه در مزارع با استفاده از فناوري هاي مربوط به كشاورزي . دناديده گرفته مي شو

و سنجش از دور جمعيت آفات و بيماريها در نقاط مختلف مزرعه در مقياس  GPSو  GISدقيق نظير 
در اين . كوچك مورد شناسايي و ارزيابي قرار گرفته و نقشه تراكم جمعيت آفات يا بيماري تهيه مي شود

و در نقاطي كه جمعيت آفت باالتر از حد آستانه است مشخص مي شود و كشاورز مي تواند فقط  تقشه
مديريت دقيق آفات و بيماريها مي تواند موجب كاهش . در اين نقاط ويژه آفت يا بيماري را كنترل نمايد

د آفت هزينه هاي توليد محصوالت زراعي و همچنين كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از كاربر
اما از سوي ديگر بايد هزينه نمونه برداري آفت و يا بيماري در مقياس كوچك در مزرعه . كش ها شود

در واقع بايد درجه وابستگي عملكرد كمي و كيفي محصول و هزينه هاي مربوط . هم در نظر گرفته شود 
ي مربوط به كشاورزي دقيق به تغييرات مزرعه در نظر گرفته شود و سپس اقدام به استفاده از فناور ي ها

  . شود تا مديريت دقيق اعمال شده مقرون به صرفه باشد
در تحقيقات متعددي كه در مورد مديريت مكان ويژه آفات مختلف انجام شده به اين نكته تاكيد شده 
است كه براي گياهاني با ارزش اقتصادي كم در طي فصل چنانچه نياز به كاربرد آفت كش باشد مديريت 

ن ويژه آفت مقرون به صرفه نيست درصورتيكه براي مديرت آفات در طي فصل زراعي نياز به كاربرد مكا
  . چند مرتبه آفت كش باشد، مديريت مكان ويژه آفت مقرون به صرفه خواهد بود

  

  مديريت آفات و بيماري ها
اي زراعي موثرند آفات متنوع ترين گروه موجودات در روي زمين بوده و از چندين جنبه در اكوسيستمه

به طور كلي حشرات آفت،  حشراتي هستند كه ازگياهان تغذيه كرده و منجر به خسارت به اندامهاي 
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خسارت آفات تا قبل از حد آستانه اقتصادي چشمگير نبوده و نياز به مبارزه . گياهي، انسان و دام مي شوند
  .از آفات خواهد شد با آفات نيست چون هزينه مبارزه بسيار بيشتر از خسارات ناشي

 :گروه قرار مي گيرند 4آفات در 
 ...)گياه ناخواسته در زمين زراعي مانند سوروف، يوالف، تاج ريزي و ( علفهاي هرز  

 عنكبوتها، الرو حشرات، سوسكها( جانوران بي مهره  

 )پرندگان، ماهي ها، مارها(مهره داران  
  ...)تريايي، ويروسي و عوامل بيماريزاي قارچي، باك( بيماري هاي گياهي   

درصد متعلق به علف 48بيليون دالر بوده كه حدودا از اين مقدار 29هزينه مصرف آفت كشها بالغ بر 
نگراني . درصد بقيه فرآوردههاي شيميايي مي باشد6درصد قارچكشها و 19درصد حشره كشها، 27كشها، 

رز بسياري از محققان علف هاي هرز ها در مورد قيمت اقتصادي و اثرات زيست محيطي كنترل علفهاي ه
 .وتوليد كنندگان گياه زراعي را وادار كرده است كه  به جستجوي راهكارهاي جايگزين براي آن باشند

  

  )Weed Management(مديريت علفهاي هرز
به طور كلي مديريت علفهاي هرز، از طريق سه روش پيشگيري، ريشه كني و كنترل علفهاي هرز صورت 

 . مي گيرد

راهكارهايي كه جهت پيشگيري از شيوع آفات و علفهاي هرز وجود دارد عبارتند از استفاده  :پيشگيري
توجه به مديريت  ،تميز كردن ماشين آالت كشاورزي ،استفاده از كود دامي پوسيدهاز بذر بوجاري شده، 

آالت موثر در كنترل علفهاي وجود علفكشها و ساير ابزارالبته به داليل متعددي نظير ....و  كانالهاي آبياري
، چندان به پيشگيري مديريت مبارزه با آفات تا حد آستانه اقتصادي وديدگاه نادرست در زمينه هرز

  .علفهاي هرز توجه نمي شود

البته زماني مي توان . از بين بردن كليه اندامهاي گياهان ناخواسته: عبارتست از:  ريشه كني علفهاي هرز
  .علف هرز وارد مزرعه شده ، اما هنوز استقرار پيدا نكرده باشدكه  از اين روش بهره برد

به منظور . هدف در اين راهكار، به حداقل رساندن خسارت علف هرز است: كنترل علف هاي هرز
  : اقدام كنترلي صحيح بايد موارد زير را در نظر گرفت

 تشخيص مشكل -1
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  فارزيابي روشهاي مختل -2
 انتخاب روش و برنامه كنترل  -3

  جراي برنامه يا روش كنترلا -4

كنترل و  كنترل شيميايي ،كنترل زراعي ،كنترل مكانيكي: روشهاي كنترل علفهاي هرز عبارتند از
  بيولوژيك

  

 كنترل مكانيكي -1

استفاده از وسايل و ماشينها و عوامل غير زنده نظير آتش، در اين روش كنترل آفات و علف هاي هرز با 
  ...به طور مثال شخم، ديسك، وجين دستي و  صورت مي گيرد ...و تله هاي نوري و فروموني 

  .البته اين روش داراي مزايا و معايبي است كه از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره كرد 
 :مزايا

 كاربرد همزمان آن با ساير عمليات زراعي* 

 از بين بردن طيف وسيعي از علفهاي هرز* 

 :معايب
 عدي علفهاي هرزعدم تاثير بر فلش ب* 

  انتقال بذور از اعماق به سطح خاك و شرايط مطلوب براي جوانه زني* 

ابتدايي ترين روش در كنترل علفهاي هرز در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه  :وجين دستي -
بدليل باال بودن هزينه كارگري، در اراضي تحت كشت محصوالت گرانبها  و در مساحتهاي . مي باشد

م، در كارهاي تحقيقاتي، در شرايطي كه امكان استفاده از ساير روشها وجود ندارد و  حذف گونه هاي ك
  . باقيمانده بعد از استفاده از علف كش كاربرد دارد

تكه تكه شده، ريشه آنها از خاك خارج و در نهايت  ،در اين شيوه، اندام  هاي علف هرز :شخم -
اندامهاي علف هرز و خفه شدن آنها، تكثير رويشي گياه نيز دچار  خشك مي شود از طرفي با دفن عميق

  .با يد توجه داشت كه خشك بودن خاك، براي موفقيت شخم الزامي است. اختالل مي شود
  :معايب اين شيوه كنترل، عبارتست از

 هزينه باال*
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 پودر كردن خاك*

  انتقال بذر به سطح خاك*

 خسارت به ريشه گياهان زراعي*

 م در زمان بارندگيعدم شخ*

  كمك به انتشار اندامهاي توليدمثل رويشي* 
شخم فشرده منجر به فرسايش آبي و بادي، اتالف نيتروژن در اثر آبشويي يا رواناب و كاهش مواد آلي 

البته در نگرش جديد به كشاورزي، شخم حفاظتي و عدم شخم، جايگزين شخم فشرده .  خاك مي گردد
  .  شده است

شخم حفاظتي نوعي از شخم . هدف به حداقل رساندن ميزان دستكاري در خاك است ،تيدر شخم حفاظ
مهمترين سيستم شخم . درصد بقايا روي سطح خاك باقي بماند 30است كه در آن بايستي حداقل 

روشي از كاشت محصوالت زراعي است كه نياز به آماده سازي بستر كه ) No‐Till( حفاظتي، عدم شخم
اين سيستم . ساده ترين روش بوده و كمترين ميزان دستكاري خاك را خواهد داشت اين روش. ندارد

ولي تاثير  شخم به دليل حضور بقايا روي سطح خاك، علفهاي هرز يكساله را به خوبي كنترل مي نمايد
  . كنترلي بر علف هاي هرز چندساله ندارد

  

  
  راكم علفهاي هرز يك سالهبررسي اثر روش هاي مختلف كنترل علفهاي هرز بر ت: 1-5شكل

)P : ،شخم و ديسكJ : ،چيزل و ديسكD : ،ديسكNT :بدون شخم(  
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  بررسي اثر روش هاي مختلف كنترل علفهاي هرز بر تراكم علفهاي هرز چند ساله: 2-5شكل

)P : ،شخم و ديسكJ : ،چيزل و ديسكD : ،ديسكNT :بدون شخم(  
  

 Stale seedbeds    واگذاشتن بستر بذر -

علفهاي هرز جوانه زده  در حد فاصل . اين روش بستر بذر چند هفته قبل از كاشت شخم زده مي شوددر 
زمان آماده سازي بستر تا كاشت، بوسيله خاكورزي سبك، شعله افكن و يا ساير روشهاي غير انتخابي 

  . كنترل از بين مي روند

  : كولتيواسيون  -
 .ايستي كولتيواسيون چند روز بعد از كاشت انجام شودبراي كنترل گياهچه هاي كوچك علفهاي هرز، ب

از آنجاكه كولتيواسيون بين . از كولتيواسيون بين رديف هم مي توان در محصوالت رديفي استفاده كرد
 . رديف قادر به كنترل علفهاي هرز روي رديف نيست، وجين دستي براي تكميل كار الزم است

  مالچ ها -
مالچها را به دو . كرده و از رسيدن نور به علفهاي هرز جلوگيري مي كندبصورت يك مانع فيزيكي عمل 

 4تا  5/1ضخامت مالچهاي پالستيكي از  .الچ مواد آلي تقسيم بندي مي كننددسته مالچ پالستيكي و م
 .ميليمتر متغير است
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 ‐Infrared) اناخيرا مالچهاي تحت عنو البته. متداولترين مالچ براي كنترل علفهاي هرز، مالچ تيره است
Transmitting )  )اين . ، نيز وارد بازار شده اند)مالچهايي كه نور مادون قرمز را از خود عبور مي دهند

نوع مالچها طيفهاي مرئي نور را بلوك كرده اما به ساير طول موجها اجازه عبور مي دهند و باعث ايجاد 
  .گرماي مطلوبي در براي رشد اوليه گياه مي شوند

كاه و كلش، خاك اره، تكه هاي چوب، : ت مورد استفاده جهت مالچ آلي عبارتند ازتركيبا
  ). آناناس(كاغذ

و براي تمام يا قسمتي از فصل رشد زنده باقي مي  از بين نمي روددر اين روش گياه پوششي  :مالچ زنده
 . ماند

  آتش سوزي- 
بيشترين كارايي . فارنهايت افزايش دهند درجه 130شعله افكنها مي توانند به سرعت دماي علف هرز را تا 

شعله افكنها، در مرحله دو برگي حقيقي بدست مي آيد و گراسها به سختي توسط شعله افكن كنترل مي 
راي كنترل علفهاي هرز حواشي، مراتع، محصوالت رديفي كه با تراكم كم و اين روش كنترل، ب. شود

  . مطلوب است )ذرت و پنبه(فواصل رديف زياد كاشته مي شوند 
  

  كنترل زراعي -2
  انتخاب گياهان مناسب -

كشت گياهان زراعي با قدرت رقابت باال، موثرترين و اقتصـادي تـرين روش در كنتـرل علـف هـاي هـرز       
. نيز در الگوي كشت بهـره گرفـت  ) Smother Crops(در اين ميان مي توان ازگياهان خفه كننده. است

ي شوند و در نتيجه كمتر به علف هـرز اجـازه حضـور مـي دهنـد، ماننـد       اين گياهان در تراكم باال كاشته م
  .ارزن، چاودار، سورگوم، يونجه، شبدر، سويا براي علوفه، جو، ذرت علوفه اي

  افزايش توان رقابتي گياه زراعي -
 :سه عامل اصلي كه باعث افزايش توان رقابتي گياه زراعي مي شود

  خروج سريعتر از خاك  -1
  فاع بلندترداشتن ارت -2
 سرعت رشدي بيشتر در مقايسه با علفهاي هرز -3
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  :دستيابي به سه عامل فوق و افزايش توان رقابتي از طرق مختلف زير امكان پذير است
  تنظيم تاريخ كاشت -1
  اندازه بذر -2
  مقدار بذر-3
  عمق كاشت -4
  فاصله روي رديف و بين رديف -5
  رقم -6
  كاشت يكنواخت بذر گياه زراعي -7
  حاصلخيزي مطلوب خاك    -8

به طور مثـال طـي تحقيقـي روي كلـزا     . تاريخ كاشت روي نوع و تعداد علفهاي هرز موجود اثر مي گذارد
مشاهده شد كه تاخير در كاشت كلزاي بهاره اگرچه ممكن است روي عملكرد اثـر بگـذارد امـا از طريـق     

راعي به استقرار بهتر گيـاه زراعـي كمـك    گرم شدن سريعتر خاك و بهبود شرايط براي جوانه زني گياه ز
در اين شرايط علفهاي هرزي كه زودتر جوانه زده اند را مي توان قبل از كاشت گياه زراعـي  . خواهد كرد
  .كنترل كرد

  )Brassica napus(اثر تاريخ كاشت بر استقرار گياهچه و عملكرد بذر كلزا :  1-5جدول
 تاريخ كاشت  )درصد(استقرار گياهچه    (Kg/ha)كلزا  د بذر عملكر

 40  ارديبهشت 11 56/2686  

 خرداد 10 54  88/2353 

  
نيز بر حضور علفهاي هرز تاثير گذار است زيرا علف هاي هرز در  گياه زراعي مقدار بذر مصرفي و تراكم

واقع موجودات فرصت طلبي هستند كه  در شرايط وجود نيچ خالي و وجود منابع محيطي و فضا شروع بـه  
در جدول زير اثر تراكم هاي مختلـف كلـزا بـر عملكـرد     . ه و فضاهاي خالي را اشغال مي نمايندرشد كرد

ا افـزايش  بـ همانگونه كه در جدول نشان داده شده اسـت  . دانه كلزا و علف هاي هرز نشان داده شده است
  .  تراكم، عملكرد دانه كلزا افزايش و عملكرد دانه علف هاي هرز، كاهش يافت
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  اثر تراكم هاي مختلف كلزا بر عملكرد دانه كلزا و علفهاي هرز:  2-5جدول
 تراكم   (g/m2)عملكرد بذر كلزا    (g/m2)عملكرد بذر علف هاي هرز 

25  110  23  

50  135  15 

100  150  10 

200  165  5 

  

در تحقيقي كه به منظور بررسي اثر مقدار بذر گونه هاي مختلف زراعي بر بيوماس علف هاي هرز در طي 
چند سال  متوالي، انجام شد نشان داده شد كه با افزايش ميزان بذر مصرفي در گونه هاي مختلـف زراعـي،   

  ). 3-2جدول(بيوماس علف هاي هرز كاهش يافت 
  بيوماس علفهاي هرزبر  بذر گياهان زراعي مختلفمختلف  مقاديراثر :  3-5جدول

     سال

  زراعيگياه  )kg/ha(مقدار بذر  1998 1999 2000  2001

     گرم در متر مربع

  جو  110 237 206 228  128

141  127 159 194 165  

  نخود  225 139 75 21  58

42  19 36 129 337  

  گندم  80 83 39 22  14

6  11 22 94 120  

  كلزا  6 93 29 50  53

27 21 13 80 9  
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  تناوب زراعي -3
در يك . ي سازگاري يافته اند، بسيار مفيد استتناوب براي كنترل علفهاي هرزي كه با يك سيستم مديريت

الب هر چه گياهان و عمليات زراعي موجود در آن با هم اختالف بيشتري داشته باشند، شانس غ ،تناوب
وسعه واريته هاي مقاوم به آفات، توليد آفتكشهاي مدرن، ورود ت. شدن يك علف هرز كاهش مي يابد

علم بيوتكنولوژي و اصالح نباتات، از عوامل موثر در كاهش مكانيزاسيون به بخش كشاورزي و پيشرفت 
  . تمايل كشاورزان به رعايت تناوب زراعي است

  اثر الگوي كاشت و تناوب زراعي بر تراكم يوالف:  4-5 جدول
تراكم يوالف در متر مربع  تناوب زراعي

  1983  1984 1985 1986 

8  تك كشتي گندم 71 162 271 

11  وج -تناوب زراعي كلزا 28 118 43 

   

  :كنترل بيولوژيك -3
را كنترل  و انگلي براي مديريت آفات) موجودات شكارچي(استفاده از عوامل زنده و روابط صيادي 

نها در آمعموال آفات بسيار مخرب، بومي منطقه نبوده و در نتيجه دشمنان طبيعي . بيولوژيك گويند
شكارچي را از منطقه اي ديگر به اين محل منتقل مي به اين منظور موجودات . آن منطقه وجود ندارند

  :كه مهمترين آن ها عبارتند ازالبته يك موجود شكارچي بايد داراي خصوصياتي باشد. كنند
  تكثير سريع 
  سازگاري به شرايط مختلف 
  ط خاص براي رشديعدم نياز به شرا 
  تك فاژ بودن آن 
  عدم تبديل شدن اين شكارچي به آفات ثانويه 

از است كه عمل وارد كردن شكارچيان به يك منطقه به دفعات صورت گيرد تا جمعيت گاهي ني
  .مناسبي از موجودات شكارچي ايجاد گردد
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از گياهان نيز مي توان در كنترل بيولوژيك استفاده كرد به طور مثال مي توان از گياهان جذب كننده 
اين . ط گياه ميزبان تحريك مي شوددر اين وضعيت، جوانه زني بعضي از گياهان، توس. بهره گرفت

بعنوان مثال براي كنترل بيولوژيك گل جاليز، رقم . روش در كنترل علفهاي هرز انگل كاربرد دارد
جوانه زني بذور گل جاليز توسط ترشحات ريشه اي خيار تحريك مي . نامطلوب خيار كاشته شود

  .بعد از جوانه زني گل جاليز مي توان زمين را شخم زد. شود
گياهان تله نيزگياهاني هستند كه جوانه زني بعضي از بذور علفهاي هرز را تحريك مي كنند، ولي 

بعنوان . اين روش نيز در كنترل علفهاي هرز انگلي كاربرد دارد .خودشان ميزبان گياه مورد نظر نيستند
ه ميزبان استريگا جوانه زني بذور استريگا توسط لوبيا چشم بلبلي تحريك مي شود ولي اين گيا ،مثال

  . نمي باشد
 :از حيوانات نيز مي توان در كنترل بيولوژيك استفاده كرد

  .كاربرد دارد كنترل علفهاي هرز باريك برگ در باغها، تاكستانها، قلمستانها، بوته زارهادر :غازها -
  .كاربرد دارد نترل خار و خاشاك در چراگاههادرك: بزها -
  .كاربرد دارد راتع فستوككنترل قياق در مدر :گوساله -

 استراتژيهاي كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز

، سه )عامل بيولوژيكي( براساس روش كاربرد يك دشمن طبيعي و يا يك پاتوژن آنتاگونيست 
 :نگرش متفاوت در كنترل بيولوژيكي وجود دارد

  كنترل بيولوژيكي كالسيك .1
  كنترل بيولوژيكي علفكشهاي زيستي  .2
 حفاظت ونگهداري كنترل بيولوژيكي .3

    

  كنترل بيولوژيكي كالسيك -
كه است تكنيك كالسيك شامل معرفي يك موجود زنده بعنوان يك عامل بيولوژيكي به منطقه اي 

علف هرز توسط  معرفي يك يا چند  ،در اين نگرش. مشكل ساز شده است ،علف هرز غير بومي
  .موجود زنده خارجي كنترل مي شود
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پراكندگي عامل است و از جمله مهمترين  -افزايشي و خود-روش توان خودازجمله مزيت هاي اين 
نمونه هاي موفق كنترل .  عيب  اين روش عدم امكان جمع آوري دوباره آنها از محيط است

 :عبارتند از بيولوژيكي كالسيك
به استراليا براي كنترل علف هرز مزارع گندم ) puccinia chondrillin(معرفي قارچ زنگ  -

)Chondrilla juncea.( 

وارد شده از جاميكا به هاوايي براي كنترل علف    Entyloma ageratinae)(قارچ سياهك -
  )Ageratina riparia(هرز

 Puccinia)(نوعي زنگ - carduorum  از تركيه و رها شده در آمريكا براي كنترل
(Caduus thoermeri).  

در استراليا  Rubusعلف هرز براي كنترل گونه هاي   (Phragmidium violaceum)قارچ -
  و شيلي

- Uromycladium  tepperianum  براي كنترل گونه هاي درختي مهاجم اكاسيا در
  آفريقاي جنوبي

  كنترل بيولوژيكي علف كش هاي زيستي 
يكي از انواع كنترل بيولوژيكي استفاده از علف كش هاي زيستي يا بيوهربيسايدها 

)Bioherbicide (عوامل كنترل بيولوژيكي هستند كه به روشهاي مشابه بيوهربيسايدها . است
در اين نگرش يك ميكروارگانيسم . علفكشهاي شيميايي بمنظور كنترل علفهاي هرز استفاده مي شوند

  .رابه مقدار زياد به همان شكل علفكش به يك محيط معرفي مي كنند
ت گرفته شده از ميكروبها علفكش هاي ميكروبي مي توانند حاوي ميكروبهاي تكثير شده يا تركيبا

سم هاي استفاده شده در علفكش هاي . )تركيبات موثر پاتوژنها داراي اثرات سمي است(باشند 
اگرچه از حشرات، كنه ها و . ميكروبي اغلب از نوع باكتريايي، قارچي و اكتينوميستي هستند

اي هرز استفاده گرديده پاتوژنهاي گياهي به عنوان عوامل زيستي در برنامه كنترل بيولوژيك علفه
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به همين دليل اغلب، . است، استفاده از پاتوژنهاي گياهي بويژه قارچها اهميت بيشتري دارد
  . باشد يعلفكشهاي زيستي مترادف با علفكشهاي قارچي م

  :داراي خصوصيات زير باشند پاتوژنهاي  توليد كننده سم بعنوان يك علفكش ميكروبي بايد
پاشش يا قادر به كشتن علـف هـاي هـرز در مـدت زمـان مشـخص شـده        داراي رشد سريع بعداز  •

  باشند
  )تهيه در قالب علفكش و فرموالسيونهاي مختلف(براي توليد صنعتي مناسب باشند •
 به راحتي قابل بسته بندي و انتقال باشند •

  .اشاره كرد... و  DeVine،Collego ،BioMalاز نمونه هاي موفق بيوهربيسايدها مي توان به 
  
 :عبارتند از هاي زيستي كش انع موجود بر سر راه توسعه علفمو
 .موانع بيولوژيكي شامل تغيير پذيري و مقاومت ميزبان كه ممكن است سبب شكست پروژه شود •
هاي زيستي را تحت الشعاع  كش موانع محيطي شامل دما و مخصوصاً رطوبت، كه كارايي علف •

  .خود قرار مي دهد
شامل توليد انبوه كه در اين رابطـه نبـود فورموالسـيون مناسـب مـي       موانع تجاري و تكنولوژيكي •

  .هاي زيستي را متوقف كند كش تواند توسعه علف
 

  :كنترل بيولوژيكي حفاظت ونگهداري -
اين روش از طريق خودداري از سمپاشي در مراحل حساس زندگي حشره، باقي گذاشتن بقاياي 

راي دشمنان طبيعي و اصالح كالسيك گياهان يا با گياهي در مزرعه، فراهم كردن شهد گياهي ب
استفاده از مهندسي ژنتيك انجام مي پذيرد يكي از اين موارد مي تواند ايجاد رقم هايي با توليد شهد، 

  .دانه گرده باال و تعداد گل هاي بيشتر باشد  كه بقاي دشمنان طبيعي را تضمين خواهد كرد
شاورزي و عدم كنترل مناسب علف هاي هرز توسط هر در حال حاضر به علت تغيير نگرش به ك

يك از روش هاي كنترلي، روش مديريتي جديدي تحت عنوان مديريت تلفيقي آفات و علف هاي 
  .هرز مطرح شده است
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  )IWM(2و علفهاي هرز) IPM( 1مديريت  تلفيقي آفات
ع شد و در واقع پاسخي شرو 1950-1960در دهة ) IPM(مفهوم مديريت تلفيقي با مديريت تلفيقي آفات

به مسائل رهاسازي حشره كشها در محيط بود كه منجر به مشكالتي نظير مقاومت حشرات به حشره كشها، 
 .تهاجم آفات و به خطر افتادن سالمت محيط زيست، انسان و مواد غذايي شد

IPM   و زراعي به صورت تركيبي از روشهاي مختلف كنترل آفات شامل روشهاي بيولوژيكي، شيميايي
  . مي باشد كه بتواند در مدت طوالني كنترل پايداري از آفات در زير آستانه خسارت اقتصادي ارائه دهد

  : مطرح شده، همه آنها شامل دو عنصركليدي مي باشند IPMتعريف زيادي براي 
  استفاده از روشهاي كنترل چند گانه  
 تلفيق دانش بيولوژي آفات با سيستم هاي مديريتي 

IWM و در سمينار بين المللي مجمع علوم علفهاي هرز آمريكا  1981اي اولين بار در سال بر)WSSA (
انتخاب، تلفيق و بكارگيري چندين روش كنترل علفهاي هرز بر پايه : عبارتند ازIWM   .مطرح گرديد

 .اصول اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك مي باشد
ون كنترلي موجود علف هرز و تاكيد بيشتر روي مديريت علف هرز داللت بر كاهش وابستگي به فن

، كاهش جوانه زني علف هرز در محصول زراعي و به حداقل )پيشگيري(جايگزيني فناوري جلوگيري 
اين علم با استفاده از مناسب ترين فناوريهاي مديريتي . رساندن رقابت علف هرز با گياه زراعي دارد

،  بلكه  راه حل هاي طوالني مدتي نيز براي مقابله با مشكالت كمك مي كند كه نه تنها نتايج  كوتاه مدت
در  به تنهاييدر مديريت تلفيقي علف هاي هرز، نبايد علف هاي هرز  .دايمي علف هاي هرز ارائه شود
  :نظر گرفته شوند و درك بهتري از

  تقابل سالمت اكوسيستم،  
  پويايي جمعيت علف هاي هرز  
   ه عمليات مديريتي مورد نياز استو پاسخ اكوسيستم و علف هرز ب 

                                                            
1 ‐ Integrated pest management 
2 ‐ Integrated weed management 
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توسعه هاي بلند مدت در مديريت علف هاي هرز و سيستم هاي توليد زراعي نيازمند همگرايي كشاورزي 
ارتباط بين اين شاخه ها، سيستم هاي كشت . اقتصادي و اجتماعي است -سنتي و تئوريهاي اكولوژيكي

 . موفق، پايا و سودمندي را تشكيل خواهد داد

  :موارد زير صورت مي گيرد دستيابي به در صورت  IWMموفق  اجراي
 كاهش روند خسارت علفهاي هرز به گياه زراعي،  

مانند كاهش كيفيت (كاهش خسارت وارده به بوم نظام كشاورزي از سوي مديريت علفهاي هرز  
  ) خاك در اثر اجراي بيش از حد روش هاي مكانيكي كنترل علفهاي هرز

  شناختي علفهاي هرز افزايش منافع بوم  
 

  كنترل شيميايي
نمك، اولين ماده . مي باشد كنترل شيميايي، استفاده از مواد شيميايي براي كنترل علفهاي هرز

كاربرد وسيع مواد شيميايي براي مبارزه با علفهاي . شيميايي بكاربرده براي كنترل علف هاي هرز بود
. همزمان با كشف علفكش توفوردي آغاز شد 1947هرز بعد از جنگ جهاني دوم و از حدود سال 

در شرايط كنوني در . در حال حاضر به دليل افزايش جمعيت مصرف علفكشها اجتناب ناپذير است
   .درصد آفتكشهاي مصرفي را علفكشها تشكيل مي دهد85تا  60كشورهاي پيشرفته بين 

  
علفكشهاي ثبت شده  LD50و  تغييرات تعداد، ميانگين مقدار مصرف به ازاي هر هكتار،: 5-5جدول 

 سال اخير 40در ايران در 

LD50 )ليتر يا كيلوگرم در هكتار(ميانگين مصرف تعداد  دهه

2415 5 14 49-1340

3864 10  23 59-1350

2904 640/2  9 69-1360

2735 195/2  21 79-1370

3562 08/1  10 85 -1380
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: LD50( Lethal Dose)  رصد مرگ در موجودات تحت آزمايش د50دزي از علفكش كه باعث
 )ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن. ( شود

LC50( Lethal Concentration) : درصد مرگ در موجودات 50غلظتي از علفكش كه باعث
  ) ميلي گرم در ليتر آب.( تحت آزمايش شود

  
 :عبارتست از مزاياي استفاده از علفكش

علفهاي هرز (ويش، كنترل آنها با ساير روشها مشكل استعلفهاي هرزي را كه به دليل موقعيت ر -1
  .را مي توان به راحتي كنترل كرد) دورن يا بين رديفهاي كاشت

 )مانند شخم كاهش يافته( تعداد عمليات زراعي براي استقرار گياه زراعي را كم مي كند -2
زم براي كشت زود كنترل علفهاي هرز با مواد شيميايي، از طريق حذف عمليات شخم، فرصت ال -3

 . هنگام را فراهم مي كند

 .با كاهش نيروي كارگري مورد نياز، باعث كاهش هزينه ها مي شود -4
در حال حاضر با . يكي از راههاي كاهش جمعيت علفهاي هرز چندساله، استفاده از آيش است -5

اراضي نيز حذف وجود علفكشهاي موثر در كنترل علفهاي هرز چندساله زيان ناشي از آيش گذاري 
 . شده است

 . باعث كاهش خسارت مكانيكي به گياهان زراعي مي شود -6

  . مصرف علفكشها بايد بعنوان آخرين راهكار بايستي در مديريت علفهاي هرز بكار رود: نكته*
  

 :نيز عبارتند از مسايل احتمالي ناشي از مصرف بي رويه علفكشها
  )ع پيازعلفكش نيتروفن در مزار( آسيب زدن به سالمت انسانها -1
مشكل بقاياي علفكش در كشور ما به : آلوده ساختن محيط زيست طبيعي و آبهاي زيرزميني -2

اين امر مي . دليل، كمبود موادآلي، سرد بودن هوا، خشكي و كمبود ميكروارگانيسمها، زياد است
ملكرد آترازين مصرف شده در ذرت، بر ع :بعنوان مثال. خلل ايجاد كند ،تواند در تناوب محصوالت

  ترفالن مصرف شده در پنبه بر عملكرد گندميا  چغندرقند
  )ميكروارگانيسمهاي خاكي و جمعيت حشرات و پرندگان تاثير بر(  بهم خوردن تنوع بيولوژيكي -3
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  تغيير فلور علفهاي هرز -4
  خروج ارز و بيكاري -5
  ايجاد مقاومت به علفكش در علفهاي هرز -6

 
ل بايد با دوره بحراني رشد علفهاي هرز همپوشاني داشته باشد و در اين مورد كنترمديريتي وبرنامه البته، 

اثر تداخل علف هاي هرز بر گياه زراعي در طي مراحل . بايد به بانك بذر علف هاي هرز نيز توجه شود
مختلف رشد و نمو آن يكسان نيست و از آنجا كه قدرت رقابت علف هرز و گياه زراعي در طول چرخه 

دوره اي از فصل . رق مي كند بايد جريان آثار متقابل علف هرز و گياه زراعي مدنظر قرار گيرد زندگي ف
رشدگياه زراعي، كه بايد جهت جلوگيري از كاهش عملكرد اقتصادي گياه زراعي، كنترل علف هرز، 

مي  طول مدتي كه گياه زراعي در اوايل فصل با علف هرز رقابت. صورت گيرد، دوره بحراني مي باشد
كند بيشتر به وجود رطوبت خاك و مواد غذايي بستگي داشته و درآخر فصل، رقابت بيشتر بر سر نور 

 علفهاي هرزي كه بعد از اتمام دوره بحراني كنترل علف هرز سبز مي شوند داراي حداقل بيوماس. است 
   .ندهست

داشته و در نتيجه قابليت رقابت  بعضي گياهان زراعي مانند پياز يا سير كه جوانه زني و رشد اوليه كندي
بعضي ديگر . چنداني ندارند، نياز به يك دوره عاري از علف هرز در حدود سه ماه يا بيشتر دارند

هفتة عاري از علف هرز  4تا  3ازگياهان زراعي مانند سويا و ذرت كه توانايي رقابت خوبي دارند، تنها به 
  .نياز دارند

  

  )Seed bank( بانك بذر
بانك بذر خاك . ذر، مجموعه اي از بذور زنده بوده كه در سطح يا داخل خاك وجود داردبانك ب

شاخصي از وضعيت جمعيت علفهاي هرز در گذشته و حال بوده و اثرات تجمعي مديريت خاك و گياه 
بنابراين اطالع از برخي خصوصيات بانك بذر علفهاي هرز مي تواند در طرح . زراعي را منعكس مي كند

از آنجاكه بذرهاي موجود   .هاي مديريت تلفيقي با هدف كاهش مصرف علفكش مفيد باشد برنامه ريزي
در خاك منبع اصلي آلودگي در محصوالت بعدي هستند، موفقيت يك برنامه مديريتي در كنترل علفهاي 

  .هرز به ميزان بذر ورودي به بانك بذر و درصد بقاي آنها ارتباط دارد
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  انك بذرجهت بررسي آننمونه برداري از ب

، معموالً الزم نيست كه همه آن مشاهده شود، بلكه در اغلب موارد مشاهده جمعيت براي مطالعه كل
 .جزئي از آن كافي است

ارزش جمعيتي ؛ هريك از اين مشخصات جمعيت را، اگر به صورت كمي بيان كنيم، ارزش جعيتي يا   -
زش جمعيتي يا پارامتر جمعيت است كه از طريق نمونه بايد در واقع ار. شود پارامتر جمعيت ناميده مي
ارزشي است كه از مشاهده همه ) پارامتر جمعيت(بنابراين، ارزش جمعيتي. برآورد يا استنباط شود

  . شود واحدهاي تشكيل دهنده جمعيت حاصل مي
ارزش . شود اي ارزشي است كه ازمشاهده واحدهاي وارد شده در نمونه حاصل مي ارزش نمونه   -

در ارزش . اند مشتركند؛ آنها هر دو در معرض اشتباهات مشاهدهمورد اي و ارزش جمعيتي در يك  نمونه
به جاي ) نمونه(اي يعني اشتباه ناشي از مشاهده جزء اي، اضافه بر اشتباه مشاهده، اشتباه نمونه نمونه
  .شود هم وارد مي) جمعيت(كل

 :ست به چندين روش صورت پذيردنمونه برداري از بانك بذر موجود ممكن ا

برابر بوده و نمونه  يكديگربا  جهت انتخاب در اين نوع نمونه گيري شانس هر يك از افراد: تصادفي -1
   .گيري از هيچ الگوي خاصي پيروي نمي كند

 ،در اين نوع نمونه گيري. طبق يك الگوي مشخص بوده و داراي نظم و قانون است: سيستماتيك -2
شكل،  Mشكل،  Sبه طور مثال نمونه گيري    .نيستبرابر يكديگربا  جهت انتخاب از افراد شانس هر يك

W  شكل  
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ل رفتاري و محيطي اليده افراد ب زماني كه :نمونه گيري به صورت مجتمع يا خوشه اي -3
اي، در واقع كاربرد  گيري خوشه نمونه. كاربرد دارد بصورت گروهي در اكوسيستم قرار مي گيرند

  .اي مجتمع است تصادفي يا سيستماتيك بر روي واحدهاي نمونه يگير هاي نمونهروش

 : از دو روش استفاده كرد  در اين بين جهت شمارش بررسي بذور غالب در خاك مي توان

كه از طريق شستشوي خاك و جداسازي وشناسايي : The Extraction Methodجداسازي  -1
 .مستقيم بذور صورت مي گيرد

نگهداري نمونه خاك در شرايط مطلوب، جهت جوانه  : Germination Methodزنيجوانه  -2
   .زني بذر علف هاي هرز مي باشد
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  ششمفصل 
  
  

  روش هاي نوين در به زراعي محصوالت كشاورزي
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   چندكشتي
  رتست از رشد دو يا چند گياه زراعي در يك قطعه زمين در طي يك سال زراعيعبا  1چندكشتي

انواع چندكشتي بر اساس نحوه مديريت گياهان شامل چندكشتي متوالي و كشت مخلوط 
  .است) چندكشتي همزمان و يا تاخيري(

. الدو يا چند گياه زراعي در يك قطعه زمين در س و پي در پي كشت متوالي:  2چندكشتي متوالي -1
در اين نوع كشت، هيچ گونه رقابتي بين گياهان مخلوط وجود ندارد و فشرده سازي كشاورزي، فقط 
در بعد زمان صورت مي گيرد به طوري كه كشاورز در يك زمان مشخص و روي يك قطعه زمين،  

 .فقط يك گياه زراعي را مديريت مي كند

در اين نوع . در يك قطعه زمين كشت دو يا چند گياه زراعي به طور همزمان: 3كشت مخلوط -2
چندكشتي، فشرده سازي گياهان زراعي هم در بعد زمان و هم در بعد مكان صورت مي گيرد و 

انواع كشت . رقابت بين گياهان زراعي مخلوط در طي كل يا بخشي از فصل رشد صورت مي گيرد
 :مخلوط عبارتند از

طور همزمان بدون فاصله  كشت دو يا چند گياه زراعي به :4كشت مخلوط درهم-2-1
  .اين طريقه كاشت اغلب در نظام معيشتي قطع كردن و سوزاندن كاربرد داشت. رديف مشخص

كشت دو يا چند گياه زراعي به طور همزمان به گونه اي كه  : 5كشت مخلوط رديفي -2-2
اين الگوي كشت اغلب در . يك يا چند گياه زراعي، در روي رديف ها كشت مي شوند

  .ي فشرده كه شخم جايگزين آتش شده است كاربرد داردكشاورز

كشت دو يا چند گياه به طور همزمان در نوارهاي مختلف با  :6كشت مخلوط نواري -2-3
عرض مناسب به طوري كه گياهان موجود در نوارهاي مختلف از نظر زراعي اثر متقابل داشته 

ستفاده زيادي از ماشين آالت صورت اين الگوي كشت، اغلب در نظام هاي مكانيزه كه ا. باشند
  . مي گيرد كاربرد دارد

                                                            
1 ‐ multiple cropping, Polyculture 
2 ‐ Sequential cropping 
3 ‐ Intercropping 
4 ‐ Mixed cropping 
5 ‐ Row intercropping 
6 ‐ Strip intercropping 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


68 
 

كشت دو يا چند گياه زراعي به صورت غير همزمان به : 1كشت مخلوط تاخيري -2-4
گونه اي كه گياهان در طي قسمتي از چرخه زندگي با يكديگر بوده و روي هم اثر متقابل داشته 

  .ا را مي توان ذكر كردبه طور مثال كشت مخلوط تاخيري ذرت و لوبي. باشند
. دارد  نظام عمليات كشاورزي نظير تناوب و چندكشتي، اثرات مهمي بر سالمتي انسان و بوم

نظامهاي چندكشتي به علت مزايايي نظير كاهش خسارت آفات و خطرات اقتصادي، افزايش كيفيت 
داري و ثبات عملكرد استفاده محصول ، افزايش كارايي استفاده از زمين و منابع ، توزيع بهتر كارگر و پاي

درصد از  15-20تخمين زده شده است كه در حال حاضر نظامهاي چندكشتي سنتي بيش از   .شوندمي
درصد لوبيا در  70-90به طور مثال در آمريكاي التين، . كنند فراورده هاي غذايي جهان را تامين مي

-براي درك مكانيسم. شوديگر توليد ميسيب زميني و گياهان زراعي د, كشت مخلوط اين گياه با ذرت

  :ها، دو اصل تئوريكي ارائه شده استهاي سودمندي عملكرد چندكشتي
تواند موفق باشد كه نيازهاي دهد چندكشتي به شرطي مياست كه نشان مي 2اصل اول، اصل توليد رقابتي

راي منابع نور، آب و يا منابع دو گونه، به طور كارآمدي مجزا و تفكيك شده باشند و رقابت كمتري ب
به طور مثال در كشت مخلوط، وقتي دو گياه با . عناصر غذايي در مقايسه با تك كشتي صورت گيرد

كنند، گونه بلندتر بر روي گونه كوتاهتر سايه اندازي كرده  ارتفاع متفاوت در مجاورت يكديگر رشد مي
ر اين ميان گونه كوتاهتر نيز به تدريج با د. دهدو اجازه نفوذ نور كمتري را به داخل پوشش گياهي مي

  . شود افزايش نسبت سطح برگ و كاهش نسبت ريشه به اندام هوايي، با نور كم، سازگار مي
پيوندد كه مجموع رقابت بين هاي چند كشتي زماني به وقوع مياظهار داشت كه سودمندي) 1979(ويلي 
در چند كشتي . فراد درون جمعيت هر گونه باشدهاي زراعي مختلف كمتر از مجموع رقابت بين ا گونه
ها براي به حداقل رساندن رقابت از نظر جذب آب و  هاي بقوالت و غير بقوالت، عمق متفاوت ريشه گونه

 بديهي است كه .مي شودعناصر غذايي خاك باعث افزايش ماده خشك فتوسنتزي در طي زمان 
ر زمان حداكثر جذب منابع، سرعت جذب و رشد ها، منجر به تفاوت د اختالفات مورفولوژيك گونه

  .شود مي

                                                            
1 ‐ Relay cropping 
2 ‐ Competitive production 
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زماني به وقوع مي پيوندد كه يك گونه به طور مستقيم از تغييرات   1اصل دوم يا اصل تسهيل توليد
يك مثال رايج آن، انتقال نيتروژن از بقوالت به غير . بردمحيط توسط گونه ديگر در چندكشتي سود مي

  . بقوالت در طي فصل رشد است
هاي  نظامها را مهمترين عامل افزايش تنوع در بوماگرچه بسياري از محققين حضور چندكشتي

. هاي زراعي ايران اندك و قابل چشم پوشي استدانند، اما وجود اين نوع كشت در نظام زراعي مي
، گونه زراعي زير كشت 38اظهار داشتند كه در مزارع تك كشتي ايران از ) 1383(كوچكي و همكاران 

اند، تنها مربوط به دو خانواده درصد سطح زير كشت را به خود اختصاص داده 88گونه كه در مجموع 21
 . غالت و بقوالت بودند

  ساختارهاي آزمايشي در كشتهاي مخلوط
 

شامل آن گروه از طرح ها مي شود كه در آن تراكم يك گونه :  2طرح سري هاي افزايشي  -
گونه يا گونه هاي ديگر متغير بوده و به تراكم اوليه اضافه مي ثابت بوده و تراكم ) گونه هدف(

اين نوع طرحها در . كند و به تبع آن تراكم نهايي گياهان در واحد سطح نيز تغيير مي شود
الگوهاي مخلوط، براي ارزيابي اثر يك گونه گياهي بر گونه مجاور و تعيين عملكرد كل كشت 

 . دارد مخلوط در مقايسه با تك كشتي كاربرد

اين نوع طرح ها براي بررسي ميزان كاهش عملكرد گياهان زراعي با افزايش تراكم علفهاي هرز 
  .نيز كاربرد دارد

 
در اين قبيل طرح ها، تراكم نهايي ثابت بوده اما فراواني نسبي هر :  3طرح سري هاي جايگزيني -

 .گونه تغيير مي كند

                                                            
1 ‐ Facilitative production 
2 ‐ Additive series design   
3 ‐ Replacement (Substitutive) series design 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


70 
 

 
كشت مخلوط ممكن است در قالب طرحهاي  تحقيقات انجام شده بر روي الگوهاي مختلف

البته در بيشتر مطالعات انجام شده تا كنون ، از طرحهاي جايگزيني . يا جايگزيني صورت گيرد افزايشي
  . استفاده شده است

تك كشتي و كشت مخلوط  بمشكل عمده در طرح هاي مرتبط با كشت مخلوط، تراكم مناس
گياهان صورت گرفته  كاشت تعداد كمتري از ،ك كشتيدر يك طرح افزايشي، ممكن است در ت .است

در روش جايگزيني نيزممكن است . و به اعمال تراكم كمتر گياهي در يك قطعه زمين معين منجر شود
افزايش تراكم گياهي و تجاوز آن از حد مطلوب كه داراي بيشترين كارايي  باعثاعمال  تك كشتي ها، 

كشاورز تراكم تك كشتي ها را حد واسط كشت مخلوط افزايشي و  بنابراين معموال بهتر است. است شود
  .جايگزيني در نظر گيرد

  

  هاي زراعي  تاثير الگوهاي كشت چندگانه بر تنوع زيستي بوم نظام
مصنوعي است كه نيازمند مداخله  نظام  و كاهش تنوع زيستي، بوم  نظام طبيعي نتيجه ساده سازي بوم

هاي تك كشتي اغلب قادر به تنظيم اجزاي كاركردي و به تبع آن حفظ  مبوم نظا. باشد دائم انسان مي
هاي طبيعي، تنظيم دروني كاركرد بوم نظام،  باروري خاك و تنوع حشرات نيستند، در حاليكه در بوم نظام

بوم با تقليد از فرايندهاي هاي زراعي، نظامافزايش تنوع گياهي در بوم. حاصل تنوع زيستي گياهي است
 .شودها ميطبيعي منجر به استفاده موثر از منابع، افزايش تنوع زيستي و در نتيجه پايداري اين نظام يشناخت

هاي گذشته، بر روي الگوهاي چندكشتي، عملكرد و تغييرات در اغلب مطالعات انجام شده در طي سال
نظام،  ف پايداري بومآن مورد توجه و بررسي قرار گرفته است اما در حال حاضر با نگرش جديد و با هد

  .هاي ديگر كشت مخلوط نيز شناسايي و در حال بررسي استجنبه 
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  بر تنوع علفهاي هرزالگوهاي كشت چندگانه تاثير 
هاي هرز  اي علف در اراضي زراعي كه در مراحل اوليه توالي قرار دارند، جمعيت و تركيب گونه

  . انك بذر و باروري خاك  بستگي دارداغلب به شدت به تناوب گياهي، زمان اعمال مديريت، ب
هاي هرز اوال به طور مستقيم از طريق رقابت براي نور، آب ، عناصر غذايي و فضا باعث  علف

شوند و ثانيا از طريق آلودگي نمونه هاي بذر برداشت شده ، كيفيت محصول را كاهش عملكرد مي
هاي علف هرز، اثرات مخرب قابل  هالبته بايد توجه داشت كه درصد كمي از گون .كاهش مي دهند

اي نقش  ها به ندرت باعث كاهش عملكرد شده و در افزايش تنوع گونه اي دارند و اغلب گونه مالحظه
  . دارند

زمان وقوع مراحل نموي مختلف و توسعه گياه از مهمترين عوامل تعيين كننده موفقيت گياه 
هاي هرز قبل از  وقتي علف .ي هرز استها زراعي در جذب منابع و كاهش جذب منابع توسط علف

استقرار گياه زراعي رشد و توسعه مييابند، از عناصر غذايي و آب خاك استفاده كرده و وزن خشك خود 
بنابراين صفاتي كه كارايي استفاده از آب يا تنظيم اسمزي و كارايي استفاده از عناصر . دهندرا افزايش مي

   .ست عملكرد گياه زراعي را افزايش دهندبخشند، ممكن اغذايي را بهبود مي
هاي كليدي هستند كه عدم  هاي هرز زمينهاي زراعي گونه اظهار داشت كه علف) 2003(آلبرت 

پايين  حفظ جمعيت .شود حضور آنها منجر به تغييرات جدي در زيستگاه و روابط زنجيره هاي غذايي مي
بيشتر كرده و تنوع كاركردي چشم اندازهاي هاي حيات وحش را  هاي هرز در مزارع، پناهگاه علف

با ريسك كاهش توليد گياه زراعي به علت رقابت با   دهد البته بايد اين سودمنديزراعي را افزايش مي
  .هاي هرز به تعادل برسد علف

تر ضعيف ،حاكي از آن است كه تداخل بين گياهان زراعي) 2001(نتايج تحقيق بومان و همكاران 
تواند بيشتر از تك  در اين ميان، كشت مخلوط مي. هاي هرز است ن گياهان زراعي و علفاز تداخل بي

در الگوهاي كشت مخلوط، جذب تشعشع توسط پوشش . هاي هرز ممانعت كند كشتي از رشد علف
 . هاي هرز كمتر بود گياهي كارآمدتر بوده و به تبع آن تشعشع در دسترس براي جوانه زني و رشد علف
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  برتنوع حشرات و ريزموجودات الگوهاي كاشت چندگانه تاثير 
  

. شوندهاي مقاوم، بيماريها و آفات رايج، كنترل مي با استفاده از سموم شيميايي و استفاده از واريته
محدوديتهاي اين رهيافت شامل عدم دوام و پايا نبودن مقاومت گياهان ميزبان، گران بودن مواد شيميايي، 

محيط زيست و امكان گسترش مقاومت به اين سموم در عوامل بيماريزا و آفات  اثرات سوء آنها بر
شده كشها ها منجر به طغيان مجدد آفات ، مقاومت به آفتكشاستفاده از طيف وسيعي از حشره .باشد مي

  . اجتماعي استفاده از حشره كشها افزايش يافته است -و عالوه بر آن تبعات اقتصادي
هاي طبيعي داراي فلور و فون گياهي متنوعي هستند و از طرق مختلف دفاعي از منظاسياري از بومب

اي هاي زراعي نيز مناطق حاشيه نظامدر بوم. كنند خسارت بيش از حد به گياهان زراعي، جلوگيري مي
تا ساليان . اراضي، منبع مهمي براي حيات وحش نظير پرندگان، پستانداران، بي مهرگان و گياهان هستند

اخير، اغلب مطالعات انجام شده روي نظامهاي كشت  مخلوط بر افزايش توليد و سودمندي اقتصادي در 
هايي ها و مكانيسم كوتاه مدت تمركز يافته بود در حاليكه مطالعات اخير بر درك روابط متقابل بين گونه

ر مقايسه با تك د) هاي هرز نظير پتانسيل سركوبي آفات و علف(كه منجر به سودمندي كشت مخلوط 
هاي مخلوط به علت فوايد مخلوط ها به ويژه نگرش مجدد به سيستم. شود استوار است كشتي مي

كشت مخلوط عالوه بر اينكه امكان . درنظامهاي كشاورزي با مقياس كوچك و كم نهاده كاربرد دارد
باعث ايجاد موانعي براي  كند برقراري انواع روابط را بين جمعيت علفخواران و شكارچيان آنها فراهم مي

درصورتيكه مزارع . دهدو خسارت ناشي از آفات را كاهش مي ها و آفات گياهي شدهگسترش بيماري
تك كشتي با در اختيار قرار دادن مواد غذايي به مقدار زياد و به طور دائمي در زمان و مكان، شرايط 

گونه  267اظهار داشتند كه در حال حاضر ققين مح. كند مناسبي را براي عوامل بيماريزاي گياهي ايجاد مي
  . توان از آنها در الگوهاي چندكشتي بهره جستكشي هستند كه ميگياهي داراي خاصيت حشره

هاي كشت مخلوط براي كنترل آفات، دستيابي به يكي از مهمترين موارد در طراحي موفق سيستم
با افزايش دشمنان طبيعي در . كند ا محدود ميتنوع كاركردي است كه گسترش عوامل بيماريزا و آفات ر
از طرفي زيستگاه هاي متنوع، منابع مهمي را . كشت مخلوط، جمعيت حشرات آفت كاهش خواهد يافت

جمعيت . براي دشمنان طبيعي مانند شهد و گرده فراهم كرده كه در تك كشتي كمتر در دسترس است
هاي شكار و گياه ميزبان دردسترس و جمعيت  نهدشمنان طبيعي عمومي شايد به علت تنوع بيشتر گو
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هايي توسط محيط طبيعي براي شكار، نوسانات جمعيتي دشمنان طبيعي خصوصي به دليل ايجاد پناهگاه
     .دهندكمتري نشان مي

  
 شاخصهاي كشت مخلوط

ابري نسبت بر. نياز نسبي زمين براي كشت مخلوط در مقايسه با تك كشتي: LER(1(نسبت برابري زمين 
يا چند گونه زراعي به صورت مخلوط در مقايسه با  2زمين ، معياري از برتري عملكرد حاصل از كشت 
  . كشت خالص و جداگانه همان محصوالت مي باشد

                                                                                      ...2

2

1

1

++=
s

m

s

m

Y
Y

Y
Y

LER      

Ym  :ملكرد گياه در مخلوطع 

Ys :عملكرد گياه در كشت خالص  
از آنجايي كه  حاصل كسر عملكرد در كشت مخلوط يك گونه به عملكرد در تك كشتي آن، همان 
  . عملكرد نسبي گونه مورد نظر است بنابراين، فرمول نسبت برابري زمين به صورت زير نيز نوشته مي شود

...21 ++=∑= RYRY
Y
YLER

s

m  

زمين برابر با يك، نقطه عطفي است كه نشان مي دهد اختالفي بين كشت مخلوط و  ت برابريمقدار نسب
بيشتر از يك نشان دهنده عملكرد بيشتر مخلوط و برتري آن  هرمقدار. كشت هاي خالص وجود ندارد

مي نشان  2/1براي مثال نسبت برابري زمين برابر با . است كه در اصطالح برتري عملكرد ناميده مي شود
درصد بيشتر از مساحت زير كشت مخلوط باشد تا از هر دو  20دهد كه مساحت زير كشت خالص بايد 
       . نوع كشت، عملكرد مشابهي به دست آيد

                                                            
1 ‐ Land Equivalent Ratio 
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جايگزين  RYT(1 Relative Yield Total(در سري هاي جايگزيني نسبت برابري زمين با عملكرد نسبي كل
نسبت برابري زمين بوده و از مجموع عملكرد هاي نسبي گونه هاي  كه نحوه محاسبه آن مشابه با  مي شود

  .مختلف حاصل مي شود

 ...21 ++=∑= RYRY
Y
YRYT

s

m  

چون شاخص نسبت برابري زمين فقط بر اساس عملكرد نهايي گياهان بوده و اثرات متقابل گياهان را طي 
مطرح شده   ATER(2( نزمي -نسبت برابري زمان فصل رشد بررسي نمي كند، شاخص ديگري به نام

  .است

...))()((1 ××∑= = m
i

I
i

I
i

m
in

i Y
Y

Y
tATER  

ATER= ∑n
i=1[ ( ti

m/ti
I) * ( Yi

I/Ymi)] 

Ti
m :طول دوره رشدي گونه مورد نظر در تك كشتي  

ti
I :طول دوره رشدي گونه مورد نظر در كشت مخلوط  

                                                            
1 - Relative Yield Total 
2 - Area time equivalent ratio 
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Yi
I :عملكرد گونه مورد نظر در كشت مخلوط  

Yi
m :عملكرد گونه مورد نظر در تك كشتي 

  

  1  (NDI)اخص تمايز نيچش
، كمي كردن روابط رقابت در كشت هاي مخلوط داراي دو گونه گياهيجهت  يكي از شاخص ها 

  . شاخص تمايز نيچ است
در اكوسيستم گونه هاي متعددي وجود دارد كه هر كدام از گونه ها يا جمعيت ها داراي وظيفه و نقش 

ژيكي يك گونه و كاركرد و نقشي كه در به مجموعه خصوصيات زيستي و اكولو. معيني هستند
 آشيان اكولوژيكي .موجود  زنده در اكوسيستم  گفته مي شود 2يا آشيان اكولوژيكي اكوسيستم دارد نيچ

حتي . موقعيت يك جمعيت را در جامعه مشخص مي نمايد و هر نيچ بوسيله گونه خاصي اشغال مي شود 
مي كند كه اين موضوع  طردو يكي، گونه ديگر را  داده روييك نيچ را اشغال كنند نزاع  ،اگر دو گونه

گاهي نيز به مرور زمان ، نيچ ها از يكديگر متمايز مي  .ناميده مي شود اصل گوس يا اصل طرد رقابتي
  . شود

وقتي دو گونه در كنار يكديگر قرار مي گيرند بسته به نزديكي آشيان هاي اكولوژيكي آن ها ممكن است 
همانگونه كه قبال نيز گفته شد، .يك كنندگي يا بازدارندگي و يا خنثي داشته باشند روي هم اثرات تحر

شخص  .كه دو فرد يا دو گونه داراي نيازهاي يكسان و لي محدود باشند درقابت زماني شكل مي گير
  :تمايز نيچ كه اساس آن رقابت درون گونه اي و بين گونه اي است به صورت زير محاسبه مي گردد
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b11, b22  : 2و افراد گونه  1رقابت درون گونه اي  بين افراد گونه  
b12, b21  : و برعكس 2و افراد گونه  1رقابت بين گونه اي  بين افراد گونه 

  )NDI =1,<1,>1(شاخص تمايز نيچ ممكن است بزرگتر، كوچكتر يا برابر يك باشد
 

                                                            
1 ‐ Niche differentiation index 
2 - Ecological niche 
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 كردن روابط رقابتي گياهان در مخلوط مي باشد شاخصي جهت كمي :AC( 1( ضريب تهاجم

s

m

Y
Y

RY =                           AC= RY1‐ RY2  

 

RY : عملكرد نسبي گونه مورد نظر كه از تقسيم عملكرد گونه در مخلوط به عملكرد گونه در خالص
  .حاصل مي شود

Ym : عملكرد گونه در كشت مخلوط وYs : كشت خالصعملكرد گونه در  
براي تعيين توانايي رقابت يك گياه وقتي در كنار گياه ديگر رشد مي يابد بسيار حايز اهميت اين شاخص، 

است به طوري كه اگر مقدار اين شاخص صفر باشد اين بدان معناست كه دو گونه از نظر رقابتي باهم 
  برابرند

رجه رقابت يك گياه در مقابل گياه يك روش مهم براي شناسايي داين رابطه،  CR(: 2(نسبت رقابت 
 .ديگر است

 

2

1

RY
RYCR =  

  :حاالت مختلف روابط در كشت مخلوط
زماني كه كشت مخلوط به روش جايگزيني اجرا مي شود، با افزايش سهم هر يك از گياهان، ميزان 

به اين معني كه كاهش  .البته عكس اين حالت نيز صادق خواهدبود. عملكرد آن گياه نيز افزايش مي يابد
به طور كلي در .  درصد منجر به كاهش عملكرد آن گياه مي شود 25به  100سهم هر يك از گياهان از 

حالت از تغييرات عملكرد را بسته به درجه رقابت كنندگي و واكنش عملكرد گياهان  4روش جايگزيني 
  :حالت عبارتند از 4اين . زراعي مي توان مشاهده نمود

  
  
  
  

                                                            
1 ‐ Aggressivity coefficient 
2 - competition ratio 
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 )1( 1دم رقابت بين گياهانع)1
مساوي بوده و دو گونه گياهي به حالتي است كه در آن رقابت درون گونه اي و برون گونه اي  

تفسير حالت فوق به اين معني خواهد بود كه مقدار . طور يكسان از محيط استفاده خواهند نمود
 .در اين شرايط مساوي يك است) LER(نسبت برابري زمين 

 IIa.IIb)(يا تعادل  2يحالت جبران)2

حالتي بسيار رايج مي باشد كه در اين وضعيت معموال عملكرد يك گونه در مخلوط كم تر از 
بنابراين مجموع  .حد مورد انتظار بوده و عملكرد گونه دوم بيشتر از مقدار مورد انتظار خواهد بود

لذا گونه . نه متفاوت استدر اين حالت توانايي رقابتي دو گو.  عملكرد دو گونه ثابت مي باشد
  .اي كه از منابع محيطي بهتر استفاده كرده و عملكرد بيشتري توليد مي كند

 )III(3حالت بازدارندگي  دو جانبه)3
شرايطي است كه حضور دو گياه در مجاورت هم اثرات منفي رقابت را براي هر دو گونه گياه به 

مقدار آن ها در شرايط تك كشتي كمتر  لذا عملكرد هر دو گياه در مخلوط از. دنبال دارد
منفي بودن اثر . در اين حالت مجموع عملكرد دو گياه نيز كاهش خواهد يافت. خواهد بود

رقابت براي هر دو گياه در اين الگوي كشت مخلوط بيانگر اين است كه رقابت بردون گونه اي 
  .بيشتر از رقابت درون گونه اي است

  )IV( 4اري دو جانبهكحالت هم) 4
شرايطي است كه عملكرد هر دو گياه در مخلوط براي كليه نسبتهاي تراكمي، بيشتر از شرايط 

به اين معني كه در اين شرايط ). اصل مساعدت يا تاثير مثبت مخلوط(تك كشتي آنها مي باشد 
  .گياهان از محيط به نحو مطلوبي استفاده نموده و رقابت وجود نداشته يا بسيار كم مي باشد

                                                            
1‐No Competition 
2 ‐ Compensation 
3 ‐ Mutual Inhibition 
4 ‐ Mutual Cooperation 
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  حاالت رقابتي مختلف در كشت مخلوط گياهان: 2-1شكل 
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  :جنگل زراعي
با گياهان ) درختان، درختچه و بوته ها(عبارت از كشت تلفيقي گياهان چوبي چندساله   1جنگل زراعي

هاي اكولوژيكي، هم  اثرات در اين بوم نوع سيستم. علفي و موجودات ديگردر بعد زمان و مكان مي باشد
  . متقابل اكولوژيكي و هم اقتصادي بين اجزا مشاهده مي گردد

  :طبقه بنديهاي سيستم جنگل زراعي

 .مي باشد درخت و محصول زراعياين نظام تلفيقي از  : 2زمين زراعي -جنگل •
. استو بوته اي  اين سيستم شامل استفاده از زمين براي توليد همزمان محصوالت زراعي، درختي        

كشت گياهان زراعي يا علوفه اي بين  :3كشت راهرويي. نيز مي باشد كشت راهرويياين سيستم شامل 
 رديفهايي از درختان و درختچه ها

 .مي باشد  دامو مرتع ،درختاين نظام تلفيقي از  :4مرتع -جنگل •
و درختچه ها در اين سيستم ممكن درختان . اين سيستم شامل كشت پراكنده درختان در مراتع است         

نظام اين . است براي توليد علوفه دامها، چوب، تهيه الوار، ميوه و يا بمنظور اصالح خاك كاشته شوند
در اين نظام رقابت بين درختان و . در مناطق خشك براي تهيه چوب و علوفه مطلوب مي باشدويژه ب

هاي مختلفي از سال رشد مي كنند و يا ريشه هاي كم ، با انتخاب گياهاني كه در زمانگياهان علوفه اي 
براي مثال كشت همزمان گراسهاي زمستانه مانند رايگراس يكساله و لگوم (عمقي دارند كاهش مي يابد 

، رقابت بين نشخواركنندگان  در اين نوع كشاورزي،). هايي مانند شبدر زير زميني با درختان كاج 
 . را كنترل مي كنند) و لگومها گراسها(درختان و گياه علوفه اي 

، در مقايسه با شرايط نور علوفه اي كه تحت شرايط سايه و باد كم در اطراف درختان رشد مي كند  
سن و تجربه حيوان در تغذيه حيوانات  .كامل تمايل به دير رسي ، كاهش فيبر و افزايش قابليت هضم دارد

قبلي از خوردن شاخ و  حيوانات جوان و حيواناتي كه تجربه .رداز درختان اهميت بيشتري نسبت به گونه آنها دا
  . برگ درختان دارند خسارت بيشتري را به نهالهاي درختان وارد مي سازند

                                                            
1 ‐ Agroforestry 
2 ‐ Agrisilviculture 
3 ‐ Alley cropping 
4‐ Silvopastural  
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، محصول زراعي و مرتع ودام مي درخت اين نظام، تلفيقي از  :1جنگل، مرتع، زمين زراعي •
 .باشد

باغات  .،درختي و مرتعي است ن محصوالت زراعي اين سيستم شامل استفاده از زمين براي توليد همزما
از قديمي ترين عمليات هاي جنگل زراعي مي باشد كه به طور گسترده )  Home garden (خانگي 

آنها معموال سطحي بين . اي در مناطق گرمسيري با بارندگي باال و جنوب شرقي آسيا انجام مي شده است 
، بوته ها ، در اين نظام، انواع درختان . سكوني اشغال مي كنندهكتار را در نزديكي مناطق م 5/0تا  2/0

در اغلب باغات خانگي حيوانات . سبزيجات و گياهان علفي ديگر به طور متراكم پرورش داده مي شوند
 . زيادي از قبيل گاو ، بز، گوسفند و پرندگان نگهداري مي شود

دامها مصرف شده و ضايعات حاصل از  ضايعات حاصل از محصوالت ، به عنوان علوفه و غذا براي
تنوع گونه ها و سيكل توليد متفاوت .  حيوانات به عنوان كود براي محصوالت زراعي به كار مي رود

 . ، توليد مداوم اين سيستم را در طول سال تضمين مي كنداجزاء مختلف اين سيستم 

 :نظام هاي ديگر جنگل زراعي عبارتند از
كه كاربردي ترين نظام آن پرورش توام زنبور عسل و :   2شراتپرورش درختان جنگلي و ح -

 .مي باشد 3درختان
درختان و درختچه هاي مختلف كه مورد توجه ماهي  نظام، در اين :4پرورش درختان و ماهي ها -

ها هستند در مرزها و يا اطراف مكان هاي پرورش ماهي كاشته مي شوند و برگهاي درختان به 
 . ها مصرف مي شود عنوان غذا براي ماهي

 :سيستم جنگل زراعي دو وظيفه عمده دارد 
  ....و  ، چوب  ، علوفه غذا: نقش توليد  -

براي (، سايه بان  ، اصالح خاك ، حفظ رطوبت ، حفاظت خاك بادشكن:  نقش حفاظتي -
  ) ، حيوانات و انسانها محصوالت

                                                            
1 ‐ Agrosilvopastoral 
2 ‐ Entomoforestry 
2‐ Apiculture 
3‐ Pisciculture يا Aquaculture 
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و مديريت به سه دسته تقسيم مي  سيستمهاي جنگل زراعي بر اساس توليد و سطح تكنولوژي نهاده ها
 :شوند 

مقياس عمليات در حد متوسط تا . فروش محصوالت است  ،هدف اصلي سيستم : 1سيستمهاي تجاري -1
، نخل روغني و نارگيل به همراه گياهان مانند توليد تجاري گياهان زراعي مثل كائوچو . بزرگ است

يد تجاري گياهان متحمل به سايه مانند قهوه ، چاي و زراعي در طبقه زيرين و يا حيوانات ، همچنين  تول
 .كاكائو در زير درختان سايه دار

هدف اصلي در اين نوع نظام ها، امرار معاش خانواده بوده و محصوالت براي : 2سيستمهاي معيشتي-2
 مقياس. كسب درآمد فروخته نمي شوند بلكه گاهي براي رفع نيازهاي مختلف افراد، مبادله مي گردند

 مانند باغات خانگي . عمليات در اين نظام ها معموال كوچك است

مقياس عمليات مزارع متوسط تا . حالتي ميان توليد تجاري و معيشتي است:  3سيستمهاي حد واسط -3
مانند توليد گياهان نقدينه اي چند ساله براي فروش و گياهان معيشتي و غذايي براي . كوچك است

 مصرف خانواده 

 : مي توان به موارد زير اشاره كرد جنگل زراعي هاي نقشاز جمله 
 حفاظت اكوسيستم در مقابل فرسايش آبي و بادي -

 زيبايي چشم انداز -

 كاهش اثر گلخانه اي -

 )افزايش تنوع حشرات ( پناهگاهي براي شكارچيان و موجودات انگلي  -
 كاهش خطر آتش سوزي -

 يد چندين محصولتنوع در آمد و كاهش خطر ريسك اقتصادي به علت تول  -

 كنترل اقتصادي علفهاي هرزبدون استفاده از علفكشها -

 )كاهش تنش گرما با سايه افكني درختان ( بهبود ميكروكليما براي گياهان  -
 ... )، آب ، عناصر غذايي و نور ( افزايش كارايي استفاده از منابع  -

                                                            
1 ‐ Commercial systems 
2 ‐ Subsistence systems 
3 ‐ Intermediate systems 
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ه به برون ده در اين نظام ها نسبت نهاد( نياز كم  مديريتي در مورد درختان و گياهان چند ساله  -
 .)پايين بوده و لذا كامال كارآمد هستند

شاخه هاي . توليدات ناشي از يك جزء نظام مي تواند به عنوان نهاده مورد مصرف ساير اجزاء قرار گيرد
برگهاي پير درختان نيز مواد آلي . درختان را مي توان به عنوان قيم گياهان ديگر مورد استفاده قرار داد

 . سيستم را افزايش مي دهد

 :عبارتست از مشكالت استقرار يك نظام جنگل زراعي
درختان براي رسيدن به بازده . ، نياز به سرمايه هاي هنگفتي است در اغلب موارد براي شروع  -

 .اقتصادي نياز به دوره طوالني تري دارند
خصوص در مناطقي مقاومت كشاورزان براي جايگزين كردن درختان با محصوالت غذايي به  -

 .كه با كمبود زمين مواجه هستند و همچنين كشاورزاني كه خود مالك زمين نيستند 
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  كشاورزي پايدار 
  :از ديدگاه فلسفي 1كشاورزي پايدار

در جريان رويدادهاي صنعتي دو قرن اخير و بخصوص در نيمه دوم قرن حاضر معيارهاي توسعه جوامع 
گري بخود گرفت و در فرايند تكاملي اين جوامع شاخص هاي زيست محيطي و بوم انساني شكل دي

گرچه انقالب صنعتي و رويدادهاي وابسته به آن دستاوردهاي عظيمي را به . شناسي كمرنگ جلوه شد
ارمغان آورد و تحوالت شگرفي را در زندگي انسانها ايجاد كرد ولي بهمان نسبت ساختارهاي وابسته به 

عي را دستخوش دگرگوني ساخت و با اتكاء به علوم فيزيكي و خردنگر، فن آوريهاي بوم نظام طبي
در اين راستا جوامع سنتي و فرهنگ هاي متنوع . سازگار را به فن آوريهاي ناهمنوا با طبيعت مبدل ساخت

. شدندآن و فن آوريهاي مختلفي كه با ديدگاه هاي تلفيقي و كلي نگر شكل گرفته بودند دچار اختالل 
بنحوي كه انسان امروزي با اتكاء به جهان بيني مكانيكي غربي كه ريشه در فلسفه نيوتني دارد به جهان 

در اين نوع بينش ارتباط اشياء و رويدادها . بصورت گروهي از اشياء و رويدادهاي منفك و مجزا مي نگرد
شناخت روابط و پديده ها  بصورت ارگانيك نيست و سلطه آن كامال مكانيكي و تقطيعي است و براي

مبناي اين جهان بيني در قابل تسخير . جامعيتي منظور نمي شود و تنها اجزا متشكله آنها مطالعه مي شود
در نگرش مكانيستي، افراد بشر تنها از درصد كمي . بودن طبيعت و ارجحيت انسان بر طبيعت استوار است
زش و بخصوص در زمينه هاي فني طرز تفكر عمودي از توانايي فكري خود استفاده مي كنند و روش آمو

در اين روش براي رسيدن به يك هدف تنها يك راه وجود دارد و بازگشت . يا پله پله را تشويق مي كند
در اين روش پرورش . به نقطه اوليه نيز فقط با پيمودن مسير طي شده در مرحله اول امكان پذير است

د در حاليكه در نحوه تفكر افقي يا جانبي يعني تفكر در جهات خالقيت ها با محدوديت مواجه مي شو
اين . مختلف و همه جانبه و كلي نگر براي رسيدن به يك هدف راه هاي مختلف و متنوعي وجود دارد

نحوه تفكر خالقيت را تشويق مي كند و شيوه اي است كه امروزه در تحليل سيستم ها نيز بكار برده مي 
پايه و اساس علم نوين را بنا نهاده است و تحوالت شگرفي را به ارمغان آورده گرچه اين فلسفه . شود

است ولي در نحوه برخورد آن با محيط طبيعي سوال برانگيز شده است و امروزه انسان را در جستجوي 
بدون ترديد چنين . گزينه ديگري براي تجزيه و تحليل محيط و رويدادهاي پيرامون خود وادار كرده است

                                                            
1 ‐ Sustainable agriculture 
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. شي نمي تواند جزء نگر باشد و بايد جامع بوده  و مفاهيم جهان شمولي و كلي نگر را در بر داشته باشدبين
  . خوشبختانه چنين نگرشي ريشه در فرهنگ فلسفي شرق دارد

از نظر فلسفه شرق تقسيم طبيعت به اشياي جدا و منفصل روا نيست زيرا اشيا داراي خصيصه هاي سيال و 
جهان بيني فالسفه شرق بر اساس پويايي و وحدت تمام اشيا است و بر خالف . ستندپيوسته در تغيير ه

جهانبيني مكانيكي غربي، جهان بيني جامع شرقي يك جهان بيني ارگانيك است و همه اشياء و 
رويدادهايي كه از طريق حواس درك مي شوند در ارتباط با يكديگر و متصل بهم پنداشته مي شوند، 

  .چهره ها و مفاهيم مختلفي از تجليات يك حقيقت غايي اندليكن نمايانگر 
كشاورزي پايدار تنها مجموعه اي  از روش هاي فني و صرفا براي توليد غذا و امرار معاش نيست بلكه به 

بهمين دليل مشخصه هاي آن جنبه هاي مختلف . عنوان نوعي بينش و روشي براي زندگي قبل طرح است
  :رد كه عبارتند از و گسترده اي را در بر دا

  همگام با طبيعت و نه بر عليه طبيعت-
  متكي بر بينش جامع نگر و كلي نگر و جهان بيني پويا و ارگانيك  -
  متكي بر حفظ فرهنگ ها و سنتهاي بومي توليد و احياء فن آوريهاي سنتي-
  اتكاء به اقتصاد تعاوني و خانوادگي -
  اسب با فرهنگ جوامع مربوطهاتكاء به فن آوريهاي بوم سازگار و متن -
  بر مبناي توزيع متعادل و منصفانه جهاني و امنيت غذايي و پرهيز از ايجاد بازارهاي فرامليتي و استثمارگر -
  بر پايه اقتصاد زيست محيطي و دورنگر -
  بر مبناي تعادل و پويايي بيولوژيكي و حفظ چرخه هاي حياتي و تنوع زيستي -
  كنترل و خوداتكاء و نهاده هاي درونيمتكي بر نظام هاي خود -
  بر اساس حفظ منابع پايه كشاورزي و اتكاء به بهره برداري پايدار -

در كشاورزي پايدار براي حذف برخي نهاده ها كه مصرف آنها در تعارض با سالمت انسان و حفظ 
تشكيل مي دهند  محيط زيست است بايد به نهاده هاي فكري زيادي كه در حقيقت فشرده ترين انرژي را

آنچه مسلم است اساس فن آوريها در كشاورزي پايدار در راستاي افزايش كارايي و بهره . متكي شد
برداري بهينه از منابع از طريق اصالح روش هاي موجود و طراحي و معرفي روش ها و فن آوريهاي 

  .رق فوق استمتناسب و جديد است و درواقع تالش در جهت پايدار كردن كشاورزي رايج از ط
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  تاريخچه و مفاهيم كشاورزي پايدار
عمومي ترين تعريف كشاورزي پايدار آن است كه كليه جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي را 

  :بعبارت ديگر كشاورزي زماني پايدار خواهد بود كه. در بر داشته باشد
  از نظر فني امكان پذير باشند-
  .شداز نظر اقتصادي توجيه پذير با -
  از نظر سياسي مناسب باشد -
  از نظر مديريتي قابل اجرا باشد -
  از نظر اجتماعي قابل پذيرش باشد -
  از نظر محيطي سازگار باشد -

از نظر فني كشاورزي پايدار به نظامي اطالق مي شود كه اگر در طول يك دوره معين جريان نهاده هاي 
در نظام هاي كشاورزي پايدار تنها هدف كاهش برخي . آن افزايش پيدا نكند برون ده آن كاهش نيابد

نهاده ها مانند سموم و كودهاي شيميايي نيست بلكه هدف بكارگيري روش هايي است كه باعث حفاظت 
و اصالح خاك شده و با افزايش تنوع زيستي كشاورزي و حفظ تعادل بيولوژيكي و جايگزين كردن 

و پايداري را حفظ كند و عالوه بر حفظ سالمت بوم نظام  نهاده هاي خارجي با نهاده هاي داخلي ثبات
 .سالمت جوامع انساني وابسته به آن را نيز تامين نمايد

گرچه عمليات كشاورزي پايدار از سابقه طوالني برخوردار است و كليه نظام هاي سنتي و معيشتي در 
ش كليدي دارد و پويايي مبناي زمان خود پايدار بوده اند ولي چون عامل زمان در كشاورزي پايدار نق

كار است لذا در شرايط فعلي كه تغذيه روزافزون جهان مطرح است هرگونه الگويي كه باعث خللي در 
  .توليد مواد غذايي شود عمال پايدار نخواهد بود

بصورت مترادف با  1940رايج شد ولي قبل از آن نيز در دهه  1987مفهوم فعلي كشاورزي پايدار از سال 
. الحاتي چون كشاورزي ارگانيك، طبيعي، اكولوژيك، بيولوژيك و كم نهاده بكار برده مي شداصط

امروزه در مقياس جهاني سازمانها، اتحاديه ها و جوامع متععددي در رابطه با اين نوع كشاورزي شكل 
  .گرفته اند و در قالب كشاورزي جايگزين فعاليت مي كنند
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  مقايسه كشاورزي رايج و پايدار
اين جريان ها هيچگاه . بطور كلي در كشاورزي پايدار عمدتا از جريان هاي منابع داخلي استفاده مي شود

مزرعه را ترك نمي كنند و حتي پس از نابودي مزرعه نيز در آنجا ياقي مي مانند و بسته به نوع و درجه 
ن جريان هاي دائمي استفاده و چگونگي تجديد شدن آنها مي توانند تضعيف يا تقويت شوند ولي چو

از طرفي ديگر جريان هاي منابع خارجي آنهايي هستند كه مانند نهاده . هستند هميشه پايدار باقي مي مانند
چون اين منابع هميشه در دسترس نيستند و حتي . هايي چون كود و سم از خارج از مزرعه وارد مي شوند

ايدار نيستند اصوال يك نظام كشاورزي در صورت دسترسي ممكن است مقرون به صرفه نباشند لذا پ
. حاصل جمع ساده اي از همه اجزا نيست بلكه مجموعه اي پيچيده از روابط متقابل اجزا ء آن است 

اجتماعي  -پايداري در كشاورزي تحت تاثير متقابل مجموعه اي از عوامل بيولوژيكي، فيزيكي و اقتصادي
ليد را عوامل فيزيكي در دست دارند و بهمين دليل در كشاورزي رايج حاكميت نظام تو. قرار دارد

هرگونه تغيير در اين عوامل مي تواند سرنوشت توليد را دگرگون سازد در حاليكه در كشاورزي پايدار 
در كشاورزي رايج انسان از طريق بكارگيري نهاده هاي مختلف و به . عوامل بيولوژيكي حاكم مي باشند

نظام توليد مي رود و بدين طريق براي كاهش مخاطرات و بهبود اصطالح پرداخت يارانه به كمك 
وضعيت توليد از انرژي هاي كمكي كه در اختيار دارد استفاده مي كند ورود اين انرژي ها كه بصورت 
هاي مختلفي از قبيل شخم، آبياري، بذر اصالح شده، كود سم، و غيره است خواتكايي و خودكفايي 

تالل مي كند و بدين ترتيب سيستم توليدي تنها با اتكا به نهاده هاي خارجي داخلي سيستم را دستخوش اخ
بايد توجه داشت كه خط و مشيهاي طبيعت با خط و مشيهاي انسان در رابطه با توليد . به جريان مي افتد

متفاوت است و طبيعت با اتكا به توليد ناخالص سعي در حفظ يك بوم نظام طبيعي دارد درصورتيكه 
م نظام براي انسان مهم نيست و تالش او در جهت بهره برداري هرچه بيشتر است و بهمين دليل حفظ بو

انسان با بكارگيري از انرژي هاي يارانه اي سعي در افزايش توليد خالص دارد و در حقيقت تالش خود را 
انرژي هاي  از طرفي ديگر اين. در جهت كم كردن به اصطالح تنفس بوم نظام كشاورزي مبذول مي دارد

كمكي اوال هميشه در دسترس نيستند و ثانيا مصرف بي رويه نه تنها از كارايي آنها مي كاهد بلكه 
مشكالت عديده ديگري از جمله فرسايش خاك، كاهش منابع آب ، ورود مواد شيميايي به محيط زيست 

  .را به بار مي آورد
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ر محيط زيست برخي صدمات جنبي نيز بر كشاورزي رايج و مدرن عالوه بر اثرات سوء مستقيم خود ب
در كشاورزي مدرن نظام هاي . ساختار جوامع توليدي از جمله تضعيف جوامع روستايي نيز داشته است

تك كشتي و انحصار هر محصول به منطقه خاص تشويق مي شود و بدين ترتيب خود كفايي جوامع بومي 
عاوني توليد روستايي را به نظام هاي بزرگ مالكي اين نوع كشاورزي نظام هاي ت. را دچار آسيب مي كند

تبديل مي كند و با متمركز شدن زمين در دست عده قليلي مالكيت را از كشاورزان و جوامع بومي سلب 
  .مي نمايد
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  1كشاورزي دقيق
ودگي هاي زيست با در نظر گرفتن افزايش تقاضا براي توليد بيشتر مواد غذايي بايد نگران افزايش آل

كشاورزي دقيق به نوعي كاربرد فناوري و مفاهيم اساسي را . محيطي كه پيامد اين افزايش توليد است، بود
ترسيم مي كند، براي اين منظور كه تغييرات مكاني و زماني را مديريت مي كند با درنظر گرفتن همه 

فلسفه اصلي كه در پشت اين . ست محيطيجانبه ها و براي رسيدن به توليدي مناسب و با رعايت مسائل زي
توسعه . فناوري نهفته است مديريت تغييرات مكاني خصوصيات مختلف خاك و محيط مزرعه است
اما در . مكانيزاسيون در طول چند دهه گذشته سبب شده است تا بتوان مزارع بزرگتري را مديريت نمود

ه و بايستي از منابع گرانقيمتي از جمله كودها، نظر گرفتن مزارع بزرگ به صورت يكنواخت، بي فايده بود
هر محلي كه به بزرگي يك مزرعه باشد . علفكش ها و آفت كشها به صورت غير اقتصادي استفاده نمود

داراي تغييرات وسيعي در نوع خاك، مواد غذايي خاك، فلور علف هاي هرز، فون موجودات خاك و 
ژه  شاورزي دقيق بر اساس روش هايي كه مكان ويك. ديگر عوامل مهم جهت رشد محصول مي باشد

ناميده مي شود، به دنبال توسعه روش جديدي از مديريت مزرعه است كه بتواند با درنظر گرفتن تغييرات 
. مكاني موجود در مزرعه و با استفاده از فناوري هاي جديد توليد موثرتري را براي كشاورز رقم بزند

ي شيميايي يا پاشش يكنواخت كودهاي شيميايي يا پاشش روش متداول پخش يكنواخت كودها
يكنواخت آفت كش ها در تمام سطح مزرعه اغلب موجب پايين آمدن كارايي مصرف نهاده هاي 

در كشاورزي دقيق نهاده ها بر اساس . كشاورزي و افزايش خطر آلودگي هاي زيست محيطي مي شود
زمان مصرف نهاده ها . آن موجود باشد توزيع مي شوند نياز واقعيشان در هر قسمت از مزرعه كه اطالعات

هم بر اساس تغييراتي كه در نياز هاي گياه اتفاق مي افتد و ساير عوامل خارجي نظير شرايط اقليمي تعيين 
  .مي شود

در مورد تاريخچه كشاورزي دقيق بايد اظهار داشت كه كاربرد كشاورزي دقيق در سيستم هاي زراعي از 
با استفاده از نمونه برداري شبكه اي كه به منظور تعيين خواص شيميايي خاك و كاربرد  1980اواخر دهه 

در اين زمان ديده باني براي عملكرد . كودهاي شيميايي به صورت ميزان متغير در مزرعه آغاز شد
ه به صورت محدود در نقش GPSاستفاده از  1990در دهه . محصول زراعي هنوز در مرحله تحقيقاتي بود

در تهيه نقشه هاي عملكرد و  GPSاستفاده از  1993در حدود سال . برداري و مهندسي عمران متداول شد
                                                            
1 ‐ Precision farming 
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ارتباط بين اطالعات مربوط به تغييرات عملكرد با . ديده باني محصول زراعي كاربرد اجرايي پيدا نمود
ر سيستم هاي زراعي تغييرات مواد غذايي خاك در واقع شروعي براي كاربرد گسترده كشاورزي دقيق د

  .بود
  

  فناوري هاي مورد استفاده در كشاورزي دقيق
  )GIS(سامانه اطالعات جغرافيايي  -الف
  )GPS(سيستم تعيين موقعيت جهاني  -ب
  سنجش از دور -ج
  

  مديريت خاك در كشاورزي دقيق
نقش را  در تجزيه و تحليل خاك به منظور توليد محصوالت زراعي، حاصلخيزي خاك معموالً بيشترين

در . گياهان براي رشد بهينه نيازمند مواد مغذي متعددي از خاك در مقادير مختلف مي باشند. دارد
گذشته كشاورزان شرايط كل مزرعه را با ميانگيني از نتايج تجزيه نمونه هاي خاكي كه به طور تصادفي از 

ميانگين اين تجزيه مورد سراسر مزرعه جمع آوري ميگرديد تخمين مي زدند سپس كل مزرعه بر اساس 
روش تيمار كل مزرعه بر اساس ميانگين ، كاربرد كودهاي شيميايي را بسيار آسان . تيمار قرار مي گرفت

با فناوري هاي جديد كشاورزي دقيق . مي ساخت، بطوريكه كود به يك ميزان به تمام مزرعه داده مي شد
ر حال اجرا ميسر مي سازد، كود به ميزاني كه كه امكان تغييرات ميزان پخش كود را بطور پيوسته و د

اين تحول در روش هاي كاربرد هدف نمونه برداري از . مورد نياز است به هر نقطه از مزرعه داده مي شود
خاك را از اندازه گيري ميانگين كل مزرعه به اندازه گيري تغييرات خصوصيات خاك در سراسر مزرعه 

اعث مي شود الگوي غير يكنواختي در سطوح حاصل خيزي خاك و تغييرات مكاني ب. تغيير داده است
به نظر مي رسد در . رشد گياه زراعي ايجاد شود و كارايي استفاده از كودها در مزرعه كاهش مي يابد

ژه  جايي كه تغييرات مكاني حاصلخيزي خاك وجود دارد مديريت گياه زراعي هم بايد بصورت مكان وي
براي كاربرد كودها بصورت مقدار متغير تهيه نقشه حاصلخيزي خاك الزم و  عالوه بر اين. انجام شود

 :متداول ترين روش هايي كه براي اجراي اين روش به كار مي رود عبارتند از . ضروري مي باشد
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  نمونه برداري شبكه اي -1
كشاورز . رعبارتند از تقسيم يك مزرعه به بخش هاي مربعي يا مستطيلي به مساحت چند هكتار يا كوچكت
هدف از . از هر بخش نمونه هايي از خاك را برداشت نموده و براي تجزيه به آزمايشگاه مي فرستد

  .بكارگيري اين روش تخمين بهتر خصوصيات خاك بر اساس مقياسي كوچكتر از كل مزرعه مي باشد
  نمونه نوع خاك -2

. مزرعه است كه نوع خاك مشابهي دارندگزينه ديگر براي نمونه برداري ، نمونه برداري از بخش هايي از 
در اين روش نمونه ها از نقاطي با فواصل مختلف و بر اساس نقشه هاي شناسايي خاك برداشت شده و 

  .گردد مي مخلوط
  پهنه بندي خصوصيات خاك

نتايج حاصل براي . نمونه هاي خاك پس از جمع آوري جهت تجزيه به آزمايش خاك فرستاده مي شود
ژگي  بطور معمول بر روي هر نقشه يك وي. صوصيات خاك مورد استفاده قرار مي گيردتهيه نقشه خ

با استفاده از روشهاي رياضي نظير ترازيابي ، ارزش گذاري فاصله معكوس يا . خاك نشان داده مي شود
  كريجينگ مي توان خصوصيات بين نقاط نمونه برداري را تخمين زد و سطوح بين نمونه ها را پر كرد

  
  يريت آب در كشاورزي دقيقمد

يكي از مسائل اساسي در توليد محصوالت زراعي، در مناطق نيمه خشك و خشك ، تعيين مسائل مناسب 
در اين مناطق آب ارزش باالتري نسبت به ساير نهاده هاي كشاورزي . و مقدار مناسب آب آبياري است

مصرف نامناسب آب . محسوب مي شود دارد و به عنوان عامل اصلي محدود كننده توليد در اين مناطق
آبياري عالوه بر هدر رفتن اين نهاده موجب آبشويي مواد تغذيه كننده گياه در خاك و آلودگي آب هاي 

در برخي موارد مشاهده مي شود كه با وجود آبياري كردن مزرعه گياه تحت تنش . زير زميني مي شود
علت اين مسئله عدم ذخيره كافي آب . ته استخشكي قرار گرفته و عملكرد محصول زراعي كاهش ياف

راه حل اين مشكل استفاده از فناوري نرخ متغير و تقويم زماني مناسب . در ناحيه ريشه گياه مي باشد
  . كه اين كار از طريق فناوري هاي وابسته به كشاورزي دقيق ميسر شده است. آبياري است

ورزي دقيق و با استفاده از حس گرهاي مخصوص كه در حال حاضر با توسعه فناوري هاي مربوط به كشا
كار اندازه گيري دما و رطوبت خاك را انجام مي دهند ميتوان زمان و مقدار مناسب آبياري را براي 
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اين عمل با ثبت دماي خاك و رطوبت كه در حافظه يك ثبات ذخيره . محصوالت زراعي تعيين نمود 
ك در طي زمان  و در مكان هاي مختلف يك مزرعه متغير مقدار آب خا. مي شودامكان پذير مي گردد

تغييرات مكاني مقدار آب خاك با خصوصيات مختلف خاك نظير توپوگرافي و اندازه ذرات . است
بيشتر تغييرات مكاني رطوبت خاك در مزرعه را به تغيير در ارتفاع ، شيب ، اندازه . خاك همبستگي دارد

  . ذرات خاك نسبت داده اند
  

  علف هاي هرز در كشاورزي دقيق مديريت
فوايد اقتصادي و زيست محيطي مديريت دقيق علف هاي هرز به خوبي شناخته شده است و كنترل علف 

يكي از مشكالت مهم در كنترل علف هاي . ژه انجام مي شود هاي هرز در اين سيستم به صورت مكان وي
علف هاي هرز با دقت مورد نياز در زماني  هرز به روش مكان ويژه چگونگي توليد نقشه مكاني و توزيع

  . كوتاه و با هزينه كم است كه در حال حاضر اين كار از طريق ماشين هايي خاص انجام مي شود
با استفاده از نقشه هاي توزيع مكاني علف هاي هرز امكان تنظيم مديريت علف هاي هرز به عنوان تابعي 

از توزيع مكاني علف هاي هرز سبب بهبود تصميم گيري  اطالع. از تراكم موضعي آنها فراهم مي شود
نقشه هاي توزيع علف . هاي مديريتي و افزايش درك ما از پويايي جمعيت علف هاي هرز خواهد شد

هرز مي تواند براي انجام تصميم گيري هايي مبني بر اينكه كدام قسمت از مزرعه تيمار شود مورد استفاده 
ا مكان علف هاي هرز اثرات مطلوب محيطي و سودمند اقتصادي را نيز به مديريت متناسب ب. قرار گيرد

كنترل . مي باشد%  60تا  40همراه دارد و كاهش مصرف علف كش در نتيجه استفاده از اين روش بين 
كاربرد علف . علف هاي هرز بر اساس توزيع مكاني آنها راهي براي صرفه جويي در هزينه ها مي باشد

شه توزيع مكاني علف هاي هرز موجب شد تا مصرف علف كشها در غالت زمستانه كشها بر اساس نق
نايكنواختي مكاني علف هاي . كاهش يابد%  90و براي باريك برگها تا %  60براي كنترل پهن برگها تا 

 هرز بوسيله اثر متقابل بيولوژي علف هاي هرز شرايط اقليمي و برنامه هاي مديريتي زراعي تحت تاثير قرار
  . مي گيرد

براي كنترل علف هاي هرز بصورت مكان ويژه الزم است اطالعات مكاني علف هاي هرز در مزرعه تهيه 
نقشه هاي توزيع علف هاي هرز مي تواند از طريق نمونه برداري پيوسته يا گسسته علف هاي هرز . شود

كه است روشي شمارش علف هاي هرز در كوادرات هايي كه در محل تقاطع خطوط شب. تهيه شود
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استفاده از درون يابي براي تخمين علف هاي هرز در مناطقي كه نمونه . مرسوم براي اين كار مي باشد
يكي از روش هاي درون يابي مرسوم روش كريجينگ . برداري انجام نشده است الزم است اجرا شود

  است 

  
  پاشش لكه اي علف كشها

زرعه به صورت يكنواخت انجام مي دهند بدليل اينكه بسياري از كشاورزان كاربرد علف كشها را در م
تصور مي كنند آلودگي علف هاي هرز يكنواخت است درصورتيكه آلودگي علف هاي هرز يكنواخت 

داليل زيادي براي توزيع لكه اي علف هاي هرز در مزرعه وجود دارد كه . نبوده و بصورت لكه اي است 
بذر خاك، پراكنش و بيولوژي علف هاي هرز و مديريت علف  از آن جمله مي توان به نايكنواختي بانك

پاشش لكه اي علف كشها مي تواند از طريق نقشه هاي توزيع مكاني علف هاي هرز . هاي هرز اشاره نمود
كاربرد ميزان متغير علف كشها روش ديگري است كه براي افزايش كارايي علف . در مزرعه انجام شود

  .ست محيطي انجام مي شودكشها و كاهش آلودگي هاي زي
ژه اين قابيلت را دارد كه بتوان مصرف علف  كنترل علف هاي هرز در غالت زمستانه بصورت مكان وي

كشهايي را كه براي كنترل علف هاي هرز باريك برگ و پهن برگ در اين محصوالت استفاده مي شود 
  . كاهش داد

  

  ي در كشاورزي دقيقتخمين عملكرد و تهيه نقشه هاي عملكرد محصوالت زراع
در روش اول كه ساده تر نيز مي باشد، معادالت . دو روش اصلي براي تخمين عملكرد وجود دارد

براي تخمين عملكرد مي تواند مورد استفاده قرار  NDVIرگرسيوني بر اساس شاخص هاي گياهي نظير 
 PARو  LAIگياهي نظير  در روش ديگر با استفاده از فناوري سنجش از دور پارامتر هاي پوشش. گيرد

تخمين زده مي شود و در نهايت اين پارامتر ها به عنوان نهاده در مدل هاي آگرومترولوژيكي براي تخمين 
  . عملكرد مورد استفاده قرار مي گيرند
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  پايش عملكرد
پايش عملكرد به عنوان يكي از عناصر كشاورزي دقيق پيشرفت تازه اي در ماشين آالت كشاورزي مي 

كه به توليد كنندگان اين اجازه را ميدهد كه تاثيرات آب و هوا ، ويژگي هاي خاك و مديريت را . باشد
مقدار عملكرد برداشت شده را در هر موقعيت مكاني  GPSدر اين سيستم . بر توليد محصول تعيين نمايند

عمليات  اين اطالعات معموال درون يك فايل ذخيره شده و پس از اتمام. مزرعه مشخص مي كند 
مورد استفاده قرار گرفته و در نهايت تبديل ) GIS( برداشت اين فايل در قالب سامانه اطالعات جغرافيايي 

اين نقشه ها مديران مزرعه را قادر مي سازد كه تصميمات مديريتي خود را با . به نقشه عملكرد مي شود 
ت را با توجه به اين شرايط به مرحله اجرا توجه به شرايط موجود در هر مكان اتخاذ كرده و بهترين اقداما

  .درآورند
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 دارويي و ليفي غذايي، نيازهاي تأمين منظور به را گياهي گونه هزار 7 از بيش انسان تاريخ، طول در

 به گياهان اين از گونه 150 تنها و اند شده اهلي آنها از بسياري كه است داده قرار استفاده خود مورد

 كالري درصد 90،  زراعي گياه 30 .شوند مي كار و كشت جهان مختلف نقاط در صورت گسترده

 سه تنها امروزه. گونه حاصل مي شود 12غذاي جهان تنها از % 75نقريبا . كند تأمين مي را بشر نياز مورد

 مي تأمين را انسان نياز مورد پروتئيندرصد  56  و كالري درصد 60حدود ذرت و برنج گندم، گياه

 همواره لذا .دهد مي نشان را بشر رژيم غذايي ضعف و كشاورزي بخش پذيري آسيب خود كنند كه

 تعداد ژنتيكي يكنواختي و بر شده كاسته ميكنند تأمين را انسان غذاي كه زراعي گياهان تنوع از

 كه اي گونه هزار 7از  بسياري. شود مي افزوده كنند مي تأمين را بشر عمده غذاي كه گياهاني معدود

 مي تأمين توسعه را حال در كشورهاي جمعيت پروتئيني و غذايي نيازهاي سنتي و محلي صورت به

  .شده اند سپرده فراموشي دست به يا و گرفته قرار استفاده مورد كمتر امروزه كردند
 رغم جذابيت به زراعي، هاي گونه از بسياري فراموش شدن و شدن رانده حاشيه به در متعددي عوامل

معرفي  به توان مي جمله آن از كه اند بوده دخيل جوامع، از بسياري براي غذايي و اقتصادي هاي
گونه  با مقايسه در گونه ها اين رقابت قدرت كاهش قديمي، هاي گونه جايگزيني و جديد هاي گونه
 و سياسي اقتصادي، فرهنگي، مسايل و مصرف هاي الگو در ريجيتد تغييرات پر محصول، هاي

 اين مصرف كننده و توليد كننده محلي گروههاي ناپديد شدن نهايت در و هاي مذهبي ممنوعيت

  .كرد اشاره گياهان،
شرايط  براساس امروزي زراعي مهم هاي گونه از بسياري كشت و سازي اهلي كه نيست شكي

اتفاق  تصادفي صورت به حدودي تا گذشته در غالب فرهنگ سياسي هايارزش و اقتصادي اجتماعي،
 بر شده انتخاب هاي گونه و شد مي طراحي دقت به گياهان سازي اهلي فرآيند اگر. است افتاده

 نتايج با كامال شايد نتايج شدند مي انتخاب باشد مي دسترس در امروزه كه علمي اساس اطالعات

 آن به بشر كه قدرتمندي ابزار عنوان به ژنتيك، مهندسي تكنولوژي هامروز .بود حال متفاوت زمان

 ژنتيكي خصوصيات بهبود همچنين و گياهان سازي اهلي هاي فرآيند است است، قادر يافته دست

 توسعه در اقتصادي و سياسي بعد به توجه لزوم اين، وجود با. بخشد را تسريع شده فراموش گياهان

  .كم درآمد ممكن است به تنهايي كافي نباشد و فقير جوامع براي تحقيقات
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  شده فراموش و جديد گياهان اهميت
 با. است مصرف انسان قابل وسيله به گونه هزار 80 جهان، تقريباً در موجود گياهي گونه هزار 450 از

 را تأمين انسان نياز مورد پروتئين و كالري درصد 95 تقريباً گونه 30 تنها حاضر حال در وجود اين

برنج  گياهي گونه سه از تنها انسان غذايدرصد  56 از بيش شد اشاره قبل در كه همانگونه و كند مي
  .تامين مي شود%) 7(و ذرت %) 23(، گندم %)26(

 ويتامين و غذايي عناصر تأمين در كه سبزيجات و جات ارزش ميوه كه است شده باعث موضوع اين

 همينطور .شود كاسته غذايي هاي الگو در رفته رفته سزايي دارند به اهميت انسان بدن نياز مورد هاي

 و صنعتي شيميايي مواد چوب، الياف، سال نيازهاي هزاران براي كه گياهي گونه هاي از بسياري
 گونه سه تنها و باشند برخوردار بسيار كمي كشت زير سطح از مي ساختند فراهم را انسان دارويي

 اختصاص خود به جهان در محصوالت را اينگونه كشت زير سطح ترينبيش كاج و هرا پنبه، گياهي

 .داده اند

 را انسان دارويي و ليفي غذايي، نيازهاي تاريخ طول در كه گياهاني از بسياري سازي اهلي فرآيند

 دو در توجه قابل پيشرفت رغم به. است گرفته صورت گمنام كشاورزان وسيله به اند تأمين كرده

 گرفته صورت ندرت به جديد زراعي گياهان معرفي و سازي اهلي علمي، قالباتو ان گذشته سده

 تكنولوژي سايه در زراعي گياهان تنوع .است شكل گيري درحال ديگري واقعيت طرفي از .است

 و يابد مي افزايش زراعي گونه هاي در ژنتيكي يكنواختي و كند مي پيدا كاهش روز نوين هر هاي
 نيز را نكته اين .شوند مي مطرح انسانها حياتي نيازهاي رفع و تغذيه در ريگونه كمت تعداد روز هر

 تكنولوژي هاي از استفاده با موجود زراعي هاي عملكرد گونه بيستم در قرن كه داشت نظر مد بايد

 هاي روش هرز و علف هاي و بيماريها آفات، با مبارزه هاي شيميايي، كود از استفاده از اعم( مختلف

  .اند كرده پيدا توجهي قابل افزايش  )آبياري
هاي  فرصت به را خود هاي چشم است الزم كنند مي زندگي كه شرايطي هر در كشاورزان امروزه
 تغيير با همراه شده ايجاد فرصت هاي ارزش و نهاده ها قيمت در تغييرات. دارند نگه باز جديد

 گياهان كردن وارد طريق از را نكشاورزا مانور قدرت جهان، در غذايي مواد درالگوهاي مصرف

 همانند خود زراعي گياهان از بسياري .داد خواهد افزايش كشاورزي هاي به سيستم جديد زراعي
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 يا جات ميوه زراعي، گياهان از اعم محصوالت اين دوره يك كه براي هستند مد ابزار يك

  . ندشو مي حذف بازار از زماني مدت از و پس شوند مي معرفي جديد سبزيجات
 زمان طول در را كنندگان مصرف انتظارات و نيازها بتوانند هستند كه كشاورزاني موفق كشاورزان

 محصوالت بازار توليد در زراعي هاي سيستم سازي متنوع .سازند برآورده والياف غذا توليد از اعم

 رايب .سازد مي فراهم امروزه زراعي مدرن هاي در سيستم را ريسك مديريت يك خود زراعي

 وارد طريق از كشاورزي هاي سيستم الزم است بشر، غذايي هاي نياز تأمين از اطمينان و پايداري

 براي را زمينه كشت مختلف هاي در الگو شده فراموش گياهان يا و جديد زراعي هاي گونه كردن

  .سازد فراهم بشر غذايي امنيت و توليد ثبات
  

  طبقه بندي گياهان زراعي
 بندي طبقه هر كه كرد بندي طبقه مختلفي شاخص هاي اساس بر توان مي را زراعي گياهان

 استفاده نوع اساس بر عمدتا زراعي گياهان سنتي بندي طبقه . باشد مي دارا را خود خصوصيات خاص

 گياهان غده اي، گياهان روغني، هاي دانه بقوالت، و حبوبات غالت، شامل گيرد كه مي صورت

 اين از يك هر داخل در .است قندي گياهان و جات ميوه ي، سبزيجات،ا نشاسته گياهان اي، ريشه

 تشخيص شايد كه شود مي برده كار به هم قديم گياهان جديد يا گياهان اصطالح گاهي ها گروه

 گسترده استفاده رغم به كه است اين دارد كه وجود واقعيتي . نباشد پذير امكان كامالً جديد و قديم

 براي است ممكن قديمي گياه يك .كم است نسبتا گياهان اينگونه تعداد د،جدي گياهان اصطالح از

  .باشد جديد گياه يك منطقه يك
  

  1گياهان جديد-الف
 هاي تكنولوژي و جديد مناطق جديد، واريته هاي جديد، گونه هاي با عمدتا جديد گياهان صنعت

 اصطالح . است روبرو فوق عوامل از تلفيقي يا و جديد بازارهاي محصول، يك توليد جديد براي

  : داراي خصوصيات زير هستند جديد گياهان اساس اين بر دارد؛ اي گسترده جديد تعريف گياهان

                                                            
1 ‐ New crops 
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 جمع طبيعي هاي از عرصه عمدتا گياهان اين . باشند نشده كار و كشت تاكنون كه گياهاني .1

 .باشند شده اهلي يا آوري، كشت

 .باشند كرده حاصل ودبهب ژنتيكي نظر از كه اي شده اهلي گياهان .2

 .نمي شوند كار و كشت اكنون ولي شده مي كار و كشت موفقيت با گذشته در كه گياهاني .3

  .مي شوند كشت جديد مناطق در كه گياهاني .4
 كه جديدي استفاده موارد دليل به در حال حاضر، ولي مي شده اند، و كار كشت كه گياهاني .5

 .مي شوند كشت شده شناخته آنها از

 
 :از عبارتند كه دارند وجود معرفي شده جديد گياهان گروه دو

 خصوصيات داراي و شده اند حاصل وحشي هاي گونه از كه جديدي گياهان از گروهي -

 .اندشده  آوري جمع طبيعي عرصه هاي از يا شده كشت كه جديدي هستند

 .شده اند حاصل نباتي اصالح روشهاي با تالقي طريق از كه هستند گياهاني دوم گروه -

 
 هاي گونه عنوان به كه مي دهند تشكيل را گياهي هاي گونه از كمي بسيار تعداد هم با گروه دو اين

         كيوي  شده اهلي جديد گياه مثال عنوان به .باشند مي مطرح نيوزيلند در غذايي كه
(Actinidia deliciosa) حاصل شده بود آوري شده جمع چين كشور از كه وحشي اي از گونه 

  .است جهان مهم هاي از ميوه يكي عنوان به امروزه كيوي. ستا
 دارويي و صنعتي گياهان عنوان به بيشتر شده اند حاصل وحشي هاي گونه از كه جديدي گياهان

ي خاص، نبه عنوان يك گياه روغ) Limnanthes alba(شامل ميدوفوم  دسته،اين . مطرح شده اند
ايع نوان يك گياه روغني با درجه چسبندگي باال در صنبه ع)  Simmondsia chinensis(جوجوبا 
 گياه سرطان، ضد ارزشمند داروي يك  taxolبه عنوان منبع  Taxus brevifolialگياه   آرايشي،

 كلزاي گياه و آمد دست بيستم به قرن دوم نيمه اواخر در چاودار و گندم بين تالقي از كه تريتيكاله

  .حاصل شده است Brassicaمختلف  ونه هايگ بين هاي تالقي از كه علوفه اي
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  1گياهان زراعي كمتر استفاده شده -ب
 داليل به امروزه ولي اند مي شده كار و كشت گسترده اي سطوح در بشر تاريخ درطول گياهان اين

 به. است كرده پيدا كاهش آنها كشت زير سطح فرهنگي و اقتصادي ژنتيكي، زراعي، از جمله مختلف

مورد  كمتر بسيار غالب گياهان با مقايسه در گياهان اين در ژنتيكي خصوصيات بهبودكلي تر  بيان
 بسيار رقابت قدرت از گياهان اين كه چرا هستند؛ بين رفتن از حال در گياهان اين لذا و بوده توجه

                يوالف جمله از غالتي مثال هستند براي برخوردار غالب گياهان با در مقايسه كمي
)Avena sativa(  شبه غالت مثل گندم سياه )Fagopyrum esculentum  ( گياه روغني مثل

  .از آن جمله اند)  Carthamus tinctorious(و گلرنگ )  Sesamim indicum(كنجد 
  

  2گياهان فراموش شده-ج
 كه ييجا اند، گرفته منشأ آن از كه اصلي مراكز در سنتي صورت به كه هستند گياهاني گياهان، اين

 داليل به ولي. شوند مي كشت برخوردارند، بااليي اهميت از سنتي هاي استفاده و محلي براي جوامع

 گياهان اين اقتصادي، و مذهبي فرهنگي، داليل مصرف، الگوهاي در عمده تغييرات از جمله متعددي

 محققين سيلهو به كمتر گياهان اين لذا.  اند داده دست از زراعي هاي الگو را در خود جايگاه

 مي توانند هنوز گياهان اين .گرفته اند قرار توجه مورد ژنتيكي كنندگان منابع حفاظت و كشاورزي

 گندم مثل اوليه غالت به مي توان گياهان اين جمله از. آينده باشند براي ارزشمندي بسيار بالقوه منابع

ريشه  گياهان، ) T.spetta(  و گندم اسپلت) T. turgiden(ايمر ، گندم (T.boeoticum)اينكورن 
 ماشيوو ) Ullucus tuberosus(يلوكا ، ) Oxalis tuberose(اوكا  مثل اند ناحيه اي غده و اي

(Tropaelum tubrosum) هاي  گونه شامل ها ارزن ، وPanicum ،Paspalam ،Digitaria 
  .اشاره كرد

 
 
 
  

                                                            
1 ‐ underutilized crops 
2 ‐ Neglected crops 
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  جديد گياهان تكامل و توسعه براي ها رهيافت
نقاط  از بسياري در گياهان اين در تنوع كاهش روند از جلوگيري و زراعي گياهان نوعت توسعه براي

 در تنوع افزايش دليل به زراعي جديد گياهان معرفي. شود انديشيده تدابيري بايد جهان كشاورزي

 سبد بهبود واردات، كاهش صادرات، افزايش بازار، توسعه ريسك، كاهش كشاورزان، آمد براي

 عوامل از شوند مي بنا كشاورزي تجديد قابل منابع براساس كه صنايعي ايجاد ها، دام و انسان غذايي

  . مي شوند تلقي زراعي گياهان تنوع در توسعه پايدار و مهم
بندي  بسته و فرآوري مثل روستايي پايه صنايع ايجاد طريق از تواند مي زراعي گياهان در تنوع ايجاد

 به . كند كمك روستايي مناطق در اجتماعي و اقتصادي توسعه هب جديد گياهان از حاصل توليدات

 محلي منابع سازي فراهم طريق از ملي مقياس در كشت الگوهاي به جديد گياهان با ورود ، عالوه

 جديد گياهان از حاصل توليدات جانشيني سازي فراهم همچنين و وارداتي اوليه جايگزيني مواد براي

 كه زراعي گياهان در سازي تنوع. شوند مي تلقي مهم راهكارهاي وانعن نفتي به توليدات جاي به

 زراعي شده ديدگاه از جهاني غذايي امنيت گيري شكل باعث كنند همچنين مي تأمين را بشر غذاي

 افزايش را زيستي عوامل خطرات و ريسك احتمال گياهي كمي گونه تعداد به بودن متكي كه چرا

  . دهد مي
در جنوب آمريكا به اين دليل اتفاق افتاد كه ذرت نر عقيم  1973ت ذرت در سال بيماري اپيدمي بالي

 جديد نژاد به رقم اين بودن حساس. سيتوپالسمي ذرتي بود كه در تمام نقاط آمريكا كشت مي شد

 محصول اين به دالري ميليارد يك خسارت وارد شدن باعث Helminthosporium maydvقارچ 

  .شد
 سويا از شده استفاده كمتر هاي گونه از يافته تكامل جديد گياهان از موفقي سيارب هاي مثال همچنين

ميليارد دالر  500سويا بيش از . را مي توان نام برد) با اسيد اورسيك پايين، گلوكوزينوالت پايين( و كلزا 
اد ساالنه موثر بوده و كلزا تقريبا يك ميليارد دالر ساالنه در اقتص 1985تا  1925در اقتصاد آمريكا از سال 

  .است
 با محققين راه دراين شود، اگرچه مي احساس وحشي هاي گونه ژنتيكي بهبود به نياز مدت دراز در

 نظر به وحشي هاي گياهان پالسم ژرم مجدد جداسازي و بررسي. بود خواهند روبرو بااليي ريسك

 توجهي قابل جديد، نقش زراعي گياهان عنوان به توانند نمي و باشد آوري سود فعاليت كه رسد نمي
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 و برشناخت تاكيد با صنعتي، و دارويي گياهان در تنها .باشند داشته انسان غذايي نيازهاي تأمين در
هاي  گونه بررسي در الزم اقتصادي انگيزه هاي گياهان اين ارزش با و جديد تركيبات جداسازي
 است كشورهايي بين موجود يسياس هاي تنش خصوص اين در اساسي مشكل . دارد وجود وحشي

 تا محققين شود  مي آن از مانع تنش ها اين وجود . شوند مي يافت كشورها آن در اين گياهان كه

 طرفي از. كنند آوري جمع يافته توسعه كشورهاي در كشت براي كشورها اين را از ژنتيكي منابع اين

 دارويي هاي شركت لذا . آورد ابحس به اختراع يك عنوان به توان را نمي وحشي دارويي گياهان

 همكاري و دولتي و خصوصي بخش تالش هرحال به . دارند اينگونه تحقيقات انجام در كمي انگيزه

  .است ضروري بخش بسيار اين رشد جهت باهم ايندو
 توسعه براي را مناسبي فرصت شده استفاده كمتر و شده فراموش زراعي گياهان در گذاري سرمايه

 Pennisetum) مرواريدي ارزن روي بر اخير هاي تالش. زراعي فراهم مي سازدتنوع گياهان 

glaucun) بازار در اي دانه گياهان از اينگونه براي اي گسترده تقاضاي كه دهد مي نشان در امريكا 

 مثل خاص شرايط به بااليي سازگاري از اي دانه گياهان اين از بعضي اينكه خصوصا . دارد وجود

 به .برخوردارند دارند، كوتاهي رشد فصل طول كه مناطقي يا براي خشك نيمه و خشك مناطق

 رونق و محلي غذاهاي درتوليد كشاورزان مندي افزايش عالقه باعث اقتصاد سازي جهاني عالوه،

  است شده جديد گياهان از حاصل توليدات تجارت
نقش  و سازگارند خوبي به خود، بومي شرايط به استفاده شده كمتر و شده فراموش گياهان از بسياري
 به نياز گياهان اين. دارند محلي جوامع اقتصادي و فرهنگي مسايل ، غذايي درسبد اي مالحظه قابل

 كشورهاي در .باشند مي دارا كشاورزي پايداري در مهمي بسيار نقش و دارند هاي كمتري نهاده

 نشده شده فراموش گياهان يا نتيس كشاورزي روي تحقيقات به چنداني تاكنون توجه يافته توسعه

 را اي مالحظه قابل سهم سازگارند، وسيعي رشد شرايط به گياهان كه اين اين رغم به در نتيجه. است
 عين در و كنند تحمل را محيطي هاي تنش سخت شرايط كنند، قادرند مي ايفا بشر غذايي امنيت در

 آنها به كمي بسيار تحقيقاتي هاي بودجه كنند، ايفا غذايي بشر سبد تعادل در را مهمي نقش حال

 گونه از بسياري با و هستند برخوردار پاييني از عملكرد ذاتا گياهان اين. است شده داده اختصاص

 به مطرح شدن قابليت آنها از بسياري اين حال با .نيستند رقابت قابل مدرن كشاورزي زراعي هاي

 گياهان اين توسعه از مانع كه مهمترين عاملي . نددار را اقتصادي نظر از ارزش با گياه يك عنوان
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 براي محدود ژنتيكي يك تنوع از برخورداري همچنين و آنها ژنتيكي ارتقاي نبود شود مي سنتي

 خصوصيات كافي درمورد دانش نبود گياهان اين مشكالت ديگر. باشد مي مهم زراعي عمليات

 اين كه از آنجايي حال، هر به. است كيفي اتصف و ژنتيك باروري، ، توليد بيولوژي ، تاكسونومي

 تلقي و يكم بيست قرن در غذا گسترش به رو تقاضاهاي براي غذايي منبع بزرگترين عنوان به گياهان

 عمده كشورها در دولتي تحقيقاتي در مراكز گياهان اين روي بر گسترده تحقيقات انجام لذا شوند مي

  .مي باشد ناپذير اجتناب امري
 بين تحقيقات مركز ازجمله دهند؛ مي انجام را ها زمينه اين در تحقيقات متعددي المللي نبي مراكز

 مركز  است، متمركز اي غده گياهان روي مركز اين در تحقيقات كه) IPC(المللي سيب زميني 

، مركز تحقيقات بين المللي مناطق )ICRISAT(بين المللي گياهان زراعي مناطق خشك حاره  تحقيقات
 عدس و ارزن سورگوم، مثل خشك نيمه و خشك مناطق گياهان روي كه) ICARDA(خشك 

 و كيفي صفات بهبود روي كه) AVRDC(آسيا  سبزيجات توسعه و تحقيقات مركز و كنند تحقيق مي
  .كمي سبزيجات مناطق حاره كار مي كنند

المللي  بين سطح در هم و ملي سطح در هم دولتي بخش در تحقيقات براي بودجه اختصاص متأسفانه
هزينه  كه است حالي در اين. است داشته كاهش موارد از بسياري در حتي و است نكرده پيدا افزايش

 توسعه در جدي موانع كه است باعث شده موضوع اين. است داشته چشمگيري افزايش تحقيقات

 هاي بودجه كاهش با  .شود ايجاد گياهان اينگونه در تحقيقاتي هاي پروژه براي مدت تحقيقات دراز

 تأكيد بيشتر گذشته در كه محصوالتي روي بيشتر مراكز اين در تحقيقات المللي، مراكز بين تحقيقاتي

  .شود متمركز موز و سورگوم ذرت، گندم، برنج، مثل اند بوده دخيل امنيت غذايي در و شده مي

  
  شده استفاده كمتر و شده فراموش جديد، گياهان برخي معرفي

  غالتغالت و شبه 
 به )ذرت و برنج ، گندم( اي دانه غالت مهمترين كه نيست دست در شواهدي و مدارك هيچگونه

 احتمال اين و شود  كاسته آنها اهميت از نزديك آينده در حتي يا و جايگزين گياهان وسيله ديگر

 باقي جهان در كشاورزي هاي سيستم در غالب گياهان عنوان به همچنان گياهان اين دارد كه وجود

 و داده اختصاص خود به زراعي تحقيقات و ژنتيكي بهبود نظر از را توجه گياهان بيشترين اين. بمانند
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 بيوتكنولوژي و ژنتيك مهندسي طريق از آنها از جديدي واريته هاي شاهد معرفي آينده در احتماال

   .بود خواهيم
  

  ذرت
در ايران  1350دهه  در جديد اعيزر گياه يك عنوان به آن كشت كه است مهمي ازغالت يكي ذرت
آمار  براساس.  داد اختصاص خود به كشت هاي الگو در را خوبي نسبتاً جايگاه كم كم و شد مطرح

در صد بوده  12/3،  1385-1384زراعي  سال در ايران در غالت كل از اي دانه ذرت موجود سهم
  .درايران دارا بوده است غالت هدان توليد در را سهم بيشترين برنج و جو گندم، از بعد است كه
 انتخاب ژنوتيپ و ها ژن انتقال منبع دو از همچنان امريكا خصوصا و در جهان ذرت توسعه و اصالح

مهمترين  از يكي به ذرت. كند مي پيدا ادامه صنعتي و اي علوفه اهداف براي فرد به منحصر هاي
 روغن درصد بودن دارا با ذرت جديد هاي واريته توليد . است شده تبديل امريكا در صنعتي گياهان

جديد  هاي ازواريته استفاده اخير هاي سال در . يابد مي افزايش ) طيور گاو،( دام غذاي عنوان باال به
 الكلي غير هاي نوشابه در ،)فروكتوز و گلوكز( ها شيرين كننده مهمترين از يكي عنوان به ذرت

  .شده است مطرح
 اين برتر جايگاه از نشان آميلوز باال و باال پكتين آميلو داراي هاي واريته گردي با همراه واريته ها اين

  .شود مي دام استفاده تغذيه در نيز شده فرآوري ذرت از حاصل گلوتن. دارد صنعت در گياه
  

  برنج
 .است گسترش به رو جنوبي امريكاي و افريقا در آن از استفاده كه است آسيا در حياتي گياه يك

 گياه اين محصول افزايش از حكايت هندي و چيني دانشمندان توسط برنج جديد بريدهايمعرفي هي

 هاي روش طريق از A)ويتامين ساخت ماده پيش( باال با بتاكاروتن هاي برنج توليد. آينده دارد در

  باشد مي جالب بسيار هاي يافته اين از يكي مولكولي ژنتيك
 در مردم اصلي غذاي برنج گذشته در و گردد برمي نشياندوران هخام به ايران در برنج كار و كشت

 غذايي رژيم الينفك جزء برنج تقريبا امروزه. است داده تشكيل مي را مازندران و گيالن هاي استان

 73/6سهم برنج از كل غالت توليدي در ايران . محسوب مي شود ايران نقاط تمامي در مردم اكثر
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 جديد محصول پر واريته هاي معرفي طريق از اخير سالهاي در تحقيقات. درصد گزارش شده است

  .است داشته محصول اين توليد افزايش را در توجهي قابل سهم
  

  گندم
 ديگر و چين كشورهاي در خصوصاً جهاني شدن با گندم و نان براي تقاضا رسد مي نظر به

 بيستم قرن در . يابد مي افزايش هستند و برنج گندم كننده مصرف سنتي طور به آسيا كه كشورهاي

 و ها بيماري به مقاومت خصوصاً شد، ايجاد گندم در ژنتيكي تغييرات از طريق توجهي قابل پيشرفت
 يكم و بيست قرن در گندم خصوص در بيشتر هاي پيشرفت. انقالب سبز در پاكوتاه ارقام معرفي

ندم از كل غالت توليدي در درحال حاضر سهم توليد دانه گ .بود خواهد بيوتكنوژي از ناشي احتماال
  .درصد مي باشد كه بيشترين سهم را در بين غالت دارد 42/73ايران 

  

  سورگوم
 سورگوم غذايي ارزش كه چرا است، گرفته صورت ذرت از كمتر سورگوم خصوص در تحقيقات

 باعث سورگوم پايين هضم قابليت با همراه غذايي ارزش بودن پايين. است كمتر ذرت با در مقايسه

 خشك شرايط به سورگوم حال اين با. باشد كمتر ذرت با مقايسه در آن جهاني قيمت است كه شده

 به معرفي براي جديد گياه عنوان به مطلوبي پتانسيل از تواند مي و است سازگار با ذرت مقايسه در

 خشك مناطق به سورگوم گياه سازگاري رغم به.  شود برخوردار جهان نيمه خشك و خشك مناطق

 محدود كار و كشت و ندارد ايران در غالت بين در مطلوبي چندان گياه جايگاه اين خشك، نيمه و

 متعددي تحقيقات. پذيرد مي صورت دام غذيه ت براي توليدي از علوفه استفاده هدف با عمدتاً آن

 است شده انجام ايران در سورگوم علوفه كمي و كيفي بهبود خصوصيات روي بر گذشته دهه سه در

  .اين گياه در مقايسه با ديگر غالت دانه اي و علوفه اي كمتر است روي بر تحقيقات سهم هنوز ولي
  

  ارزن ها
 گياهان كار اين و كشت. اند گرفته منشأ افريقا از كه هستند خشكي به مقاوم اي دانه غالت ها ارزن

 برخوردار زيادي تاريخي سابقه از جهان خشك نيمه و خشك مناطق كشورهاي و ديگر ايران در
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 اين. است كاسته شده كشورها اين در گياهان اين اهميت از اي دانه گياهان ورود ديگر با ولي است

 اما. اند بوده برخوردار اصلي غالت با مقايسه در كمي، علمي و تحقيقاتي هاي حمايت گياهان از

 .دارند خشك مناطق در جديد گياهان عنوان به شدن مطرح براي بااليي بسيار ها پتانسيل ارزن امروزه
 جديد گياه يك عنوان به كه است هايي ارزن از يكي)   Pennisetum glaucun(مرواريدي  ارزن

 كيفيت از ارزن اين. است شده انجام آن روي زيادي تحقيقات و بوده جهان موفق نقاط از بعضي در

 امريكا مختلف نقاط در نيز آن اي علوفه هاي تيپ و است طيور برخوردار غذاي عنوان به بااليي

 ايران در ها دام غذايي نيازهاي كه اي علوفه گياهان از هايي تعداد گونه . است شده واقع قبول مورد

 . است اندك بسيار كنند مي تأمين را

تازه يا (علوفه  توليد براي بااليي پتانسيل از ايران در شده فراموش اي علوفه گياهان عنوان به ها ارزن
 هاي بررسي در ارزن علوفه و دانه كيفيت و كميت سازگاري، خصوصيات. برخوردار هستند) سيلويي

  .است گرفته قرار ارزيابي مورد در ايران متعددي
  

  يوالف
 شرايط كه شود مي كشت مناطفي در بيشتر و است مقاوم سرما به كه است غالتي از يكي يوالف

 به غله، يك عنوان به زراعي هاي سيستم در يوالف جايگاه. نيست مناسب وجو گندم براي كشت

 طوري به .است يافته تنزل بيستم قرن اول نيمه طي اش طاليي روزهاي با مقايسه توجهي در قابل طور

ميليون هكتار كاهش  20ميليون هكتار به  50اين گياه در طي چهار دهه گذشته از  كشت زير سطح كه
  . يافته است

 كشت تطابق كامل عدم نيز و دام غذاي عنوان به آن از استفاده كاهش از ناشي تغيير اين اصلي دليل

 روي اين بر تحقيقات سهم است باعث شده خود كه باشد مي مكانيزه هاي سيستم با گياه اين كار و

در  مهم هرز علف يك عنوان به همواره ايران در يوالف كه است حالي در اين .يابد كاهش نيز گياه
 از بعضي در جو و گندم كشت محدوديتهاي برخي به توجه با .است بوده رحمط جو و گندم مزارع

 را دام تغذيه جهت خصوصاً زراعي جديد گياه يك عنوان به معرفي پتانسيل گياه اين مناطق كشور،

  .دارد
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  تريتيكاله
 گندم با چاودار تالقي از كه است محيطي نامساعد شرايط به مقاوم جديد غالت از يكي تريتيكاله

( در مركز تحقيقات سميت  1964سال  در تريتيكاله اصالحي هاي برنامه .است شده دوروم حاصل
CIMMYT (سازي  آزاد از بعد دهه سه درطول تريتيكاله كشت زير سطح. آغاز شد)1990تا  1960 (

 سطح محيطي، هاي با توجه به تحمل نسبي تريتيكاله به تنش. ميليون هكتار در جهان رسيد 4/2به بيش از 

در برنامه ايران  جديد گياه يك عنوان به گياه اين .باشد مي افزايش حال در گياه اين كشت زير
 با مقايسه در تريتيكاله. هزار هكتار براي آن پيش بيني شده است 500سطح زير كشتي معادل  1400

 عنوان به لذا. برخوردار است باالتري ليزين بخصوص آمينه اسيدهاي و پروتئين صد در از خود والدين

  .است كرده جلب خود به را زيادي توجه بالقوه علوفه اي گياه يك
  

  دانه هاي قديمي
انيكورن  جمله از غالتي امروزه. هستند شده فراموش گياهان قديمي، دانه اي غالت از بسياري

)Triticum  boeoticum ( ايمر ،)Triticum  turgicum ( و اسپليت )Triticum  spelta (
 Eragrostis(تف  همچنين tef ( افريقايي كشورهاي از بعضي و اتيوپي در غالبكه جزو غالت 

 وجود سالم غذاي توليد صنعت در غالت اين استفاده از به چنداني عالقه جهان نقاط ديگر در هستند

گندم سياه  اخير هاي سال در .كم است بسيار غالت اين براي جهاني تقاضاي لذا ندارد؛
)Fagopyrum spp.  ( آمارانت ،)Amaranthus spp.    (گونيوا  و)Chenopodium quinoa 

 پيدا زراعي هاي سيستم با را كاملي سازگاري هنوز ولي اند، شده مطرح جديد گياهان عنوانبه ) 

 سياه گندم از  امريكا، و شرقي اروپاي ژاپن، در .دارند قرار حاشيه هنوز در اين گياهان لذا. اند نكرده

 الزم هاي زمينه سياه، گندم غذايي ارزش بودن باال دليل به. كنند مي فرنگي استفاده رشته يدتول براي

 گياهان از يكي آمارانت .باشد مي مهيا جهان در گياه اين بر روي گسترده تحقيقات انجام براي

 پتانسيل آن ريزش به مقاوم هاي تيپ كه است كرده خود جلب به را محققين توجه كه است قديمي

  . باشد مي دارا را مهم گياه يك به تبديل شدن
  
  

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


107 
 

  حبوبات 
 انسان غذايي منابع تأمين در كه هستند گياهي خانواده دومين گرامينه خانواده غالت از بعد ها لگوم

 از آنها علوفه و دانه و دارند را ازت بيولوژيكي تثبيت توانايي ها لگوم. دارند اهميت ها و دام ها

 ارزشي با آلي تركيبات داراي همچنين ها لگوم از بسياري . است برخوردار يپروتئين باالي درصد

 منابع اين اما هستند اهميت حائز صنعتي خام مواد و دام غذاي عنوان اقتصادي به نظر از كه هستند

 هاي لگوم عنوان به مي شوند كشت آنها دانه براي كه هايي هستند لگوم شده شناخته كمتر ژنتيكي

قرن  در كه شد مي مصرف چين در سبزي عنوان به ابتدا در سويا .اند شده شناخته حبوبات يا اي دانه
 يك عنوان به بيستم قرن در قرن دو از بعد و شد معرفي امريكا به اي علوفه يك گياه عنوان به 18

 موفق بارز هاي مثال از كه شد مطرح ها دام براي مهم پروتئيني منبع عنوان يك به و مهم روغني گياه

 عنوان به آرژانتين و برزيل كشورهاي در خصوصا جنوبي در آمريكاي سويا. باشد مي جديد گياهان

  . است شده مطرح مهم جديد گياه يك
  

  گياهان روغني
        كلزا دانه، پنبه سويا، شامل جهان خوراكي هاي روغن توليد كننده گياهان ترين عمده

)Brassica napus(  بادام زميني ،)Arachis hypogaea  ( روغن نخل ،)Elaels guineensis  (
كتان  از عبارتند دارند كمي اهميت كه روغني گياهان. مي باشند)  Olea europaea(و زيتون 

)Linum  usitatissimum ( جوجوبا ،)Simmondsia chinesis ( و تانگ)Aleuritis 

fordir .( عدم دليل به ولي شد معرفي ايران به جديد روغني گياه يك عنوان به 1320سويا در دهه 

 روبرو چنداني باموفقيت ابتدا در تبديلي صنايع وجود عدم و آن كار و كشت با آشنايي كشاورزان

 اين كشت توسعه به سويا بذور كردن وارد بهشهر با صنعتي گروه 1341در اوايل دهه  اينكه تا. نشد

  .گرديد ايران در زراعي گياهان از يكي وانعن به گياه اين تثبيت زمينه كه خود پرداخت محصول
از  زيتون. است بوده برخوردار توجهي قابل رشد از ايران در گذشته دهه دو در زيتون روغن به توجه
 ولي شد مي كار و كشت سنتي صورت به )رودبار منطقه( كشور شمالي مناطق از بعضي در باز دير

. است معرفي شده كشور ديگر مناطق به جديد غنيرو گياه يك عنوان به گياه اين دو دهه اين در
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 شكست با معرفي اين كشت، مناطق از بعضي با آن اكولوژيكي هاي نياز عدم مطابقت دليل به اگرچه

  .نمايد احراز را خوبي جايگاه است توانسته زيتون عمده مناطق در ولي بوده روبرو

 ايران در گذشته دهه دو در كه است روغني گياهان ديگر از )  Brassica napus(كلزا 

  .تحقيقات زيادي بر روي آن انجام شده است
 به را مختلف هاي استان در هاي كشاورزي زمين از وسيعي سطوح گذشته دهه دو در كلزا كشت

سطح زير  1360قبل از نيمه دوم دهه  هاي سال در است حالي در اين و است داده اختصاص خود
 به گياه اين شده اصالح هاي گونه نباتي معرفي روغن كمبود دليل به كشت اين گياه محدود بوده ولي

 نداشته وجود آنها در كلزا سابقه كشت كه كشور هاي استان بسياري در جديد روغني گياه عنوان

  .بوده اند موفق

صنعتي است كه از گذشته دور با هدف  يكي از گياهان ) Carthamus tinctorius(گلرنگ 
 دهه سه در ولي مي شد كار و كشت ايران در گياه اين هاي گلبرگ از ارتامينك رنگي مادهتوليد 

 كاسته شده ايران در كشت هاي الگو در آن اهميت از شيميايي هاي رنگ دليل ورود به گذشته

. هكتار گزارش شده است 1100كمتر از  1382زيركشت اين گياه در سال  سطح كه طوري به .است
  .شود مي استفاده ابريشم و پارچه آميزي رنگ براي و غذا رنگ عنوان هب گياه اين از حاصله رنگ

استفاده متعدد در صنعت ( گلرنگ  گياه منظوره بودن چند و اخير سالهاي در آب بحران به توجه با
 انجام تحقيقات با رسد مي نظر به آبي كم شرايط به گياه اين باالي مقاومت و) روغن و رنگ

هاي  الگو در را خود مناسب جايگاه بتواند فراموش شده گياه اين ايران، در اي توسعه و كاربردي
  .كشت در ايران مجددا بدست آورد

دوران  به آن كشت سابقه كه است اي شده فراموش گياهان از ) Sesamum indicum(كنجد 
 گياهان ازيكي  روغني، گياه عنوان به آن از استفاده بر عالوه گياه اين. ايران باستان بر مي گردد

هزار هكتار گزارش شده است و  31سطح زير كشت كنجد بيش از . شود مي تلقي نيز مهم دارويي
  . عمدتا در استان هاي خشك و نيمه خشك ايران كشت مي شود

 و كشت كه باشد مي شده فراموش روغني گياهان از يكي ( Ricinus communis)كرچك 
، حدود 1362سال  در كرچك كشت زير سطح .است بوده دارا را فراواني هاي نشيب و آن فراز كار
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سطح زير كشت اين  1381ولي در سال . هزار هكتار رسيد 2500به  1375هزار هكتار و در سال  1013
 پتروشيمي، كارخانجات صنايع در كرچك روغن از. هكتار گزارش شده است 10گياه كمتر از 

 از روغن كرچك در موجود هاي استر. شود مي استفاده پزشكي و آرايشي وسايل رنگ، الستيك،

 را به آن دليل همين به . كند مي تحمل را دما از وسيعي دامنه كه است برخوردار بااليي ويسكوزيته

روي  بر شده انجام تحقيقات. كنند مي استفاده نظامي و سازي هواپيما صنايع در موتور روغن عنوان
 از يكي شايد است؛ اندك ايران بسيار در گياه اين تكش زير سطح. كرچك در ايران ناچيز مي باشد

 در محصول اين با صنايع مرتبط نبود و ديگري كاربردي تحقيقات اندك بودن موضوع اين داليل

 اين وكار احياي كشت رسد مي نظر به صنعت در آن متنوع هاي كاربرد به توجه با ولي. باشد ايران

 .باشد مفيد كشت هاي سيستم رد تنوع و اشتغال ايجاد در بتواند محصول

 

  گياهان ليفي
پنبه . كتان از اهميت بيشتري برخوردار هستند پنبه، آنها بين از كه دارد وجود ليفي گياهي گونه صدها

 الياف توليد در جهاني مهم منبع يك عنوان به هنوز مصنوعي الياف طرف از به رغم فشارهاي موجود

 روغني كتان اگرچه است شده ناپديد تقريباً ليفي كتان. تاس اهميت حايز و كنجاله روغن محلوج،

 از حاصل الياف . ميشود كشت روغني گياه يك عنوان به انگلستان جمله جهان از نقاط از بعضي در

  .مي شود استفاده سازي كاغذ جهت صنعت روغني هاي كتان ساقه
 اين در گردان روان تركيبات دندارا بو دليل به ، شاهدانه از گسترده دارويي هاي استفاده رغم به

 حالي در اين .شود مي انجام زراعي ي ها سيستم در گياه اين حذف براي وسيعي هاي گياه تالش

 احيا اخير سالهاي در دارند كاربرد ليفي گياهان صنعت در كه گياه اين خاص هاي كه واريته است

 در كه طوري به . است داده صاصاخت خود به كشورها از بعضي در را توجهي تحقيقات قابل و شده

 گياه عنوان به يا كشت هاي الگو وارد مجددا شده فراموش گياه عنوان گياه به اين موارد بعضي

 مندان عالقه شاهدانه كشت .است جهان شده در مختلف مناطق كشاورزي در ي ها سيستم وارد جديد

 سعي هماهنگ تالش هاي با شاورزانك. است كرده پيدا آلمان وهلند كانادا، كشورهاي در را زيادي

 وجود با اين . دارند ليفي الت محصو كشت به محصوالت غذايي كشت زير هاي زمين تبديل در

 جمله از كشورها از بعضي در هنوز گياه اين كشت
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 آن كشت به كشورها از بعضي ولي. است ممنوع گردان روان تركيبات بودندارا  دليل به امريكا

 گياهان كنار در همواره فرعي گياه يك عنوان به كهن روزگاران از شاهدانه .ورزند مبادرت مي

مي  كشت ايران در محدود و مستقل صورت به مواردي در و پرچين صورت بهاره به غالب زراعي
 دارويي و صنعتي هاي استفاده دارا بودن با شده، فراموش گياه يك عنوان شاهدانه به. است شده

.  دارد را ايران در كشت هاي الگو در مطلوب گياه يك عنوان شدن به مطرح پتانسيل متعدد،
  .معرفي شاهدانه در الگوي كشت ايران صورت گرفته است خصوص در اندكي تحقيقات

به  ( Hibiscus cannabinus)كنف  كمي و كيفي خصوصيات بهبود براي هايي تالش امريكا در
 است گرفته صورت باال كيفيت با هايي كاغذ و روزنامه كاغذ ساخت براي ليفي منبع عنوان يك

 كه است داده انجام را كنف روي بر شده انجام تعداد تحقيقات بيشترين امريكا وزارت كشاورزي.

 ها تالش اين رغم به .شود مي انجام صنعت خصوصي بخش با مشترك صورت به اين تحقيقات اخيرا

 در گياه اين كشت توسعه همچنان و تنيس هكتار هزار از بيش امريكا در كشت كنف زير سطح

 آن از استفاده جمله از ديگري استفاده هاي اخير هاي سال در هرچند .مانده است باقي ابتدايي مراحل

 اي شده فراموش گياهان جمله از كنف. است گرفته قرار توجه نيز مورد كشت بستر يا مالچ، عنوان به

 به آن كشت زير سطح و است نشده انجام آن يرو بر در ايران چنداني تحقيقاتي كار كه است

 توليد هاي هزينه. دراستان هاي شمالي بسيار محدود بوده است عمدتا و فرعي محصول يك صورت

 برخوردار چنداني رونق از آن كار و كشت لذا نداشته را مصنوعي با الياف رقابت توان گياه اين

  .نيست
تاريخچه . گياهاني است كه توسط بشر اهلي شد يكي از اولين (Linum usitatissimum )كتان 

 كتان و كار كشت مصنوعي الياف آمدن با. گردد برمي مصر در پيش سال هزار 5 به گياه كشت اين

 از اعم كتان از متنوع هاي استفاده رغم به. شد روبرو گيري چشم ركود با جهان اغلب كشورهاي در

 عنوان به كتان. است اندك بسيار كتان كشت يرز سطح دارويي، و كشي روغن پارچه بافي، صنعت

 آن وحشي هاي گونه و دارد خشك و نيمه خشك شرايط به بااليي سازگاري فراموش شده گياه يك

 تحقيقات . دارد ايران شرايط اكولوژيكي به گياه اين سازگاري از حكايت طبيعي هاي عرصه در

  است صورت گرفته ايران در كتان اكولوژيكي و زراعي نيازهاي خصوص در اندكي
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  گياهان صنعتي
 يك عنوان به باز دير از و دارد شوري و خشكي به زيادي بسيار مقاومت كه است گياهي روناس

 قرمز غالب هاي رنگ تربن بادوام از يكي گياه اين ريشه از. شود مي استفاده رنگرزي در گياه صنعتي

 نيمه و خشك مناطق عمده به را صنعتي گياه يك عنوان به معرفي پتانسيل گياه اين. ايد دست مي به

 در يزد و بلوچستان و سيستان كرمان، هاي استان در حاضر حال در گياه اين .ايران دارد خشك

هكتار گزارش شده است  33ايران  در روناس كشت زير سطح. شود مي و كار كشت محدود سطوح
 هاي شيميايي رنگ ورود با اخير هاي سال در. كه بيشتر در استان هاي فارس و اصفهان كشت مي شود

 از ديدگاه محصول اين روي بر ژنتيكي و زراعي به تحقيقات انجام عدم و آلمان كشور از خصوصا

 .است كرده پيدا كاهش آن كشت به تمايل اقتصادي

از ديگر گياهاني است كه مشكالت بسيار زيادي هم در بخش عرضه  ) Erthroxylon coca(كاكائو 
 ماده ساخت براي اوليه مواد اصلي منبع گياه اين كه آنجايي از. روبروست آن با تقاضا بخش رد همو 

 اين كار و كشت است جنوبي امريكاي در خصوصا جهان كشورهاي از بعضي در مخدر كوكائين

  .اين كشور ها با مشكل جدي روبرو مي باشد در گياه
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  هشتمفصل 

 

كشاورزي تغيير اقليم و تاثير آن بر  
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تغييرات بلند مدت . دهندهاي زماني بلند مدت، ميان مدت وكوتاه مدت رخ ميتغييرات اقليمي در مقياس
شناسي مانند جابجايي اين تغييرات عمدتا به دليل عوامل زمين. دهنددر مقياس چند ميليون سال رخ مي

مدت نيز شامل تغييراتي هستند كه در مقياس  تغييرات ميان. پيونددها به وقوع ميها و حركت خشكيقاره
هر ده هزار سال تا بيست هزار سال به علت تغيير در مدار زمين به دور خورشيد و پخش خاكسترهاي  

تغييرات كوتاه مدت اقليمي تغييراتي هستند كه در طي چند سال به . دهندآتشفشاني  در هوا روي مي
بر عوامل طبيعي مانند اثرات خورشيد توسط عوامل انساني از جمله اين تغييرات عالوه . پيوندند وقوع مي

هاي فسيلي،آلوده كردن توسعه فضاهاي شهري و صنعتي، استفاده از سوخت از بين بردن فضاهاي جنگلي،
اي در بروز تغييرات اقليمي عوامل اخير نقش عمده. دهندرخ مي...  اي و جو از طريق انفجارهاي هسته

اي، دي اكسيدكربن، متان، اند و موجب افزايش گازهاي گلخانهداشته هاي اخيرخصوصا در دهه
اند كه از پيامدهاي آن افزايش دما و تغيير در جو زمين شده... ها و اكسيدهاي نيتروژن، كلروفلوروكربن

  . در الگوي بارندگي است
. عهده دارد گرمايش جهاني بر را در%) 55(اي گاز دي اكسيدكربن، بيشترين سهمدر بين گازهاي گلخانه

. رسيده است PPM375 در اواخر قرن نوزدهم به  PPM280 غلظت گاز دي اكسيدكربن اتمسفري از
كند، باعث ايجاد مي... زايي و زدايي، بيابانهاي فسيلي، جنگلفشاري كه انسان از طريق سوزاندن سوخت

. هاي طبيعي استسوزين نيز تنفس، تجزيه بقايا و آتشمنابع طبيعي انتشار آ. شودافزايش سريع آن مي
هاي توندرا و مناطق مرطوب، تخمير گاز متان داراي منابع طبيعي مانند تجزيه غيرهوازي در اكوسيستم

دروني نشخواركنندگان و نيز منابع مصنوعي شامل  توليد گازهاي طبيعي، شلتوك برنج، 
هاي توسعه روز افزون فعاليت .هوازي استس و تجزيه بينشخواركنندگان، سوزاندن فضوالت و بيوما

  . كشاورزي براي توليد غذاي جمعيت رو به رشد كره زمين، منبع عمده توليد متان است

  
  : توليد و تصاعد متان از مزارع برنج

  :مسير دكربوكسيالسيون اسيد استيك: هاي غرقاب عبارتند ازدو مسير عمده توليد متان در خاك
CH3COOH                       CH4 + CO2 

  : حاصل از تركيبات آلي H2با   CO2و مسير احياي 
CO2   + 4H2                         CH4+ 2H2O 
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بعد از اينكه متان توسط فرآيندهاي فوق توليد شد، توسط سه مكانيسم جوشش، انتشار و يا از طريق گياه 
مكانيسم . كندهايي فرار ميتان از سطح خاك به شكل حبابدر مكانيسم جوشش، م. شودبرنج منتقل مي

هاي آشفتگي. جوشش فقط در مراحل اوليه رشد گياه و نيز در طي عمليات زراعي حايز اهميت است
دهند، متاني را كه در خاك محبوس شده بود، آزاد خاك كه در نتيجه عمليات بين دو كشت روي مي

) مانند اكسيداسيون يا گياه(وجود هر مخزني. دهندشش افزايش ميكنند و تصاعد آن را از طريق جومي
  . كندميزان انتشار متان را كم مي

در طول . گيردخيلي آهسته صورت مي ،در انتقال متان از طريق انتشار، ميزان انتشار گاز متان در فاز مايع
براين انتشار متان فقط به ميزان بنا. شودبيشتر متان توليد شده اكسيد مي ،اين مدت زمان طوالني انتشار

و اما در انتقال متان از طريق گياه برنج ، متان . شودكمي از كل جريان متان از مزارع برنج نسبت داده مي
شود و هاي نزديك به سطح خاك خارج ميها شده و از گرهپس از ورود به ريشه گياه وارد آئرانشيم
  .شودها متصاعد ميهاي باالتر گياه برنج و خوشهاشند از گرهچنانچه اين نواحي در زير آب واقع شده ب

اي نقش كشاورزي و مصارف خانگي در توليد گازهاي گلخانه هاي مختلف تجارت، حمل و نقل،بخش
دما، تغيير الگوي بارندگي، تغيير دوره  اي پيامدهايي از جمله تغييرافزايش ميزان گازهاي گلخانه. اندداشته

  . دارد... و    يير در دوره رشديخبندان و تغ
هاي در سال افزايش يابد، تقريب اغلب مدل%) 7/0( اي با سرعت فعليچنانچه غلظت گازهاي گلخانه

  . گراد استسانتيدرجه 2حدود  2100موجود براي افزايش دماي كره زمين تا سال 
ه زمين موجب افزايش تبخير و ورود افزايش دماي فعلي كر. گذاردتغييرات اقليم بر بارندگي هم تاثير مي 

. يابدمقدار بيشتري بخار آب به اتمسفر خواهد شد و در نتيجه استعداد بارش در برخي مناطق افزايش مي
هاي مياني و بااليي نيمكره شمالي ميالدي، بارش در طول عرض 21ها تا نيمه دوم قرن بر اساس پيش بيني

 2100ها حاكي از افزايش ميانگين بارندگي جهان تا سال بينيپيشيابد و در شمال در زمستان افزايش مي
  .درصد است 15تا  3به ميزان 

شواهد موجود حاكي از آن است كه پديده تغيير اقليم، نسبت ميانگين بارش ساالنه به ميانگين تبخير و 
ه و هم از طريق تعرق بالقوه را در مناطق خشك و نيمه خشك هم از طريق كاهش ميانگين بارندگي ساالن

. اي كاهش خواهد دادافزايش تبخير و تعرق بالقوه به دليل افزايش درجه حرارت به طور قابل مالحظه
دهند كه به طور كلي مناطق معتدله از تغيير اقليم سود برده، در حالي كه مناطق گرمسير ها نشان ميبررسي
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به طور كلي مناطق واقع در . واجه خواهندشدو نيمه گرمسيرجهان با كاهش شديد تا نسبتا شديد توليد م
خشك هستند به عنوان وارد كنندگان درجه كه جزء مناطق خشك و نيمه 40تا  10عرض هاي جغرافيايي 

الزم به ذكر است اين نواحي عمدتا كشورهاي جهان سوم را شامل . مطلق مواد غذايي مطرح خواهند بود
هاي توجهي براي توسعه زمينشورهاي توسعه يافته پتانسيل قابلها، در كبر اساس پيش بيني مدل. شوندمي

اين ميزان . شودهاي جغرافيايي باال مشاهده ميمناسب كشاورزي و افزايش پتانسيل توليد غالت در عرض
 10درصد و ژاپن و آسياي شرقي  64درصد، روسيه  16درصد، اروپاي شمالي  40براي آمريكاي شمالي 
  .استدرصد گزارش شده

شوند و اين كاهش هاي پايين با كاهش پتانسيل توليد گندم مواجه ميكشورهاي در حال توسعه در عرض
بر اساس . استكاهش توليد گندم در آفريقا نيز گزارش شده. است 2080درصد تا سال  45تا  15به ميزان 
است، انجام شده 2050و  2025 اي كه بر روي تاثير تغيير اقليم بر توليد گندم ديم در ايران تا سالمطالعه

  . يابددرصد كاهش مي 24و  18به ميزان  2050و  2025هاي ميانگين عملكرد گندم در سال

  
  :بر روابط آبي در گياه تغيير اقليمتاثير 

اي شده و موجب كاهش تعرق از اي و كاهش هدايت روزنهموجب افزايش مقاومت روزنه CO2افزايش 
شوند و همچنين موجب افزايش كارآيي مصرف آب شده، بيالن آب را براي گياه سطح برگ مي

  .تر نموده و ميزان ماده خشك بيشتري براي گياه به همراه داردمطلوب
  

  :بر فتوسنتز  تغيير اقليمتاثير  
شود كه اين افزايش غلظت دي اكسيدكربن در گياهان دولپه موجب افزايش يك اليه سلول نردباني مي

نيز منجر به افزايش ضخامت برگ، افزايش وزن مخصوص برگ، افزايش ميزان فتوسنتز و در نهايت 
در صورتي كه تاثير افزايش غلظت دي اكسيدكربن بر . شودافزايش تجمع ماده خشك در گياه مي

  . استلپه مشاهده نشدههاي مزوفيلي در گياهان تكافزايش سلول
-كربنه و تا حد كمي گياهان چهاركربنه افزايش ميكسيدكربن، فتوسنتز گياهان سهابا افزايش غلظت دي

با دو برابر شدن غلظت دي اكسيدكربن، فتوسنتزگياهان سه كربنه به  تحقيقات نشان مي دهد كه .يابد
  . يابددرصد افزايش مي 15درصد و فتوسنتز گياهان چهاركربنه به ميزان  34ميزان 
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  :بر تجمع بيوماس تغيير اقليمتاثير 
در يك مطالعه موردي، . شودافزايش غلظت دي اكسيدكربن، موجب افزايش تجمع بيوماس در گياه مي

درصد و افزايش بخش تحتاني گياه پنبه  30تا  انگورافزايش تجمع بيوماس در بخش فوقاني گياهان پنبه و 
  .درصد مشاهده شد 70تا 

  
  :تاثير تغيير اقليم بر نحوه تخصيص

مواردي از جمله . اي و كاهش توليد غالت هستندها حاكي از افزايش توليد محصوالت ريشهبررسي
خشك ساقه نسبت به ارتفاع و افزايش بيشتر افزايش ارتفاع، افزايش وزن خشك ساقه، افزايش بيشتر وزن 

  . رشد جانبي گياه نسبت به رشد عمودي آن از جمله مواردي است كه در اقليم آينده رخ خواهند داد
اتمسفري اختصاص كربن گياهي را به فرايندهاي زيرزميني كه شامل رشد  co2به طور كلي افزايش 

  . هدريشه ، تنفس و ترشح مواد مي شود، افزايش مي د
عده اي از دانشمندان پيشنهاد كرده اند كه سيگنالهاي مستقيم و غير مستقيم كه ناشي از دسترسي به 

باالست توليد انشعابات ريشه جانبي را تحريك مي   co2يدرات بيشتر در گياهان رشد يافته با وهكرب
حتي  .عمق كمتر مي شود كند كه به نوبه خود منجر به ساختارهاي ريشه اي با انشعابات بسيار زياد و 

كرده و افزايش بيشتر سيستم  Cluster rootممكن است گياه اقدام به تشكيل ريشه هاي خوشه اي يا 
  . ريشه اي منجر به جذب بهتر عناصر غذايي توسط گياهان مي گردد

 با افزايش رشد ريشه ، در صورتي كه كمبود مواد معدني مخصوصا ازت وجود داشته باشد گياه تعداد
در صورت عدم توازن در عناصر غذايي انتظار مي رود كه سرعت . كمتري گل وميوه توليد مي كند

  .رشد كمتر شده و مقاومت گياه به تنشها كاهش يابد 
  

  روي تعرق  تغيير اقليماثر •
. روزنه ها نسبت به قبل بسته تر شده و هدايت روزنه اي كاهش مي يابد co2در گياه در شرايط افزايش 

به دليل اينكه جذب عناصر . ، آب كمتري از گياه خارج مي شود  co2 به ازاي ورود همان مقدار نتيجتا
غذايي توسط ريشه و از خاك وابسته به تعرق گياه است، به تبع كاهش تعرق، جذب عناصر غذايي 

ش به طوري كه طي تحقيقي افزاي. كاهش مي يابد و ممكن است گياه با تنش عناصر غذايي مواجه شود 
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co2  از طرفي افزايش راندمان مصرف عناصر . به طور معني داري جذب كلسيم را در گندم كاهش داد
  .غذايي ، اغلب در پاسخ به افزايش مشاهده شده است 

. در خاكهاي شور باكاهش تعرق جذب نمك نيز كاهش و اثر تخريب كنندگي نمك كمتر مي گردد 
بيشتري را براي گياهاني كه تحت شرايط استرس رشد مي سود خالص  co2 بنابراين ممكن است افزايش

  .كنند  نسبت به شرايط غير استرس داشته باشد 
 

  ها  فعاليتهاي ميكروبي و ارگانيسمبر  تغيير اقليمتاثير  •
باال كه توسط جمعي از محققان گزارش  co2در بقاياي گياهي تحت شرايط C/N باال رفتن نسبت 

تر عناصر غذايي از بقاياي گياهي  جزيه كندتر و در نتيجه برگشت آهستهبه ت شده است ممكن است منجر 
ها به منظور مخلوط كردن خاك  هاي خاكي و موريانه اين امر زمان بيشتري را براي كرم. به خاك شود

  .فراهم خواهد كرد
خاك، چوب و مواد آلي  ه،با افزايش تغيير اقليم، باال رفتن بقاياي گياهان زراعي، ماده خشك ريش

پذيري و تعداد  هاي خاكي را افزايش داده و متعاقب آن نفوذ هاي درشت از جمله كرم فعاليت ارگانيزم
ثبات باالتر و نفوذ پذيري سريعتر ،  .مجاري خاك به علت افزايش منافذ بيولوژيك و ثابت باال مي رود

را كاهش و حاصلخيزي  مقاومت خاك را در برابر فرسايش افزايش و در نتيجه تلفات عناصرغذايي  
  . خاك را افزايش خواهد داد 

  

  :هاي مايكورايزايي همزيستيبر   تغيير اقليمتاثير  •
باال هستد  co2هاي مايكورايزايي در گياهاني كه در معرض  ، اختصاص منابع به ريشهco2 باافزايش 

  .فعاليت بيشتر مايكورايزا باعث جذب بهتر فسفر خواهد شد. افزايش خواهد يافت
  

  :تثبيت بيولوژيكي نيتروژنبر  تغيير اقليمتاثير  •
واكنش بيشتري نسبت به گياهاني كه تثبيت ازت co2 گياهان داراي تثبيت بيولوژيكي ازت به افزايش 

توانند بطور مستقيم مواد فتوسنتزي اضافي را براي كاهش  اين علت كه آنها مي دهند به ندارند نشان مي
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امر سبب ورود بيشتر نيتروژن هوا به چرخه معدني شده و نهايتا تقويت  اين .محدوديت ازت استفاده كنند
  .خواهد داشت رشد مواد را در پي

  legum-grass ها در كشتهاي مخلوط مانند بر روي لگوم co2اثر تحريك كنندگي افزايش 
مقادير تغيير اقليم از طريق افزايش رشد سبب ازدياد , صرفنظر از كاهش يا افزايش.مشاهده شده است

  .شود عناصر مختلف در بخش زنده اكوسيستم خواهد شد و منجر به كمبود عناصر در خاك  مي
 

  :هواديدگي خاك بر تغيير اقليمتاثير  •
در هواي خاك و  co2اي و فعاليت ميكروبي در خاك باعث باال رفتن فشار جزئي  افزايش فعاليت ريشه

ين امر منجر به  باال رفتن سرعت آزاد سازي ا. در آب خاك مي گرددco2 همچنين افزايش فعاليت 
روي سرعت هواديدگي و قابليت co2 اثر مثبت . عناصر غذايي در اثر هوا ديدگي خاك مي شود

دسترسي گياه به عناصر غذايي خاك در خاكهايي صورت مي گيرد كه داراي مقدار مناسب و قابل 
هواديدگي قبال به صورت عميق و شديد توجهي كانيهاي قابل هواديدگي باشد ولي در خاكهايي كه 

  . خواهد كردنانجام شده است ويا در خاكهاي خيلي فقير، فرايند هواديدگي افزايش پيدا 
  

  :تاثير تغيير اقليم بر تنفس
 را در پي CO2شود كه اين نيز افزايش آزاد سازي افزايش دما موجب افزايش سرعت تنفس رشد مي

شود، كه به اتمسفر و در نهايت گرم شدن زمين مي CO2ش جريان گرمايش جهاني موجب افزاي. دارد
  .شوداين امر خود افزايش تنفس را موجب مي

  

  :گياهتاثير تغيير اقليم بر تركيبات 
شود، كه اين امر نيز افزايش نسبت ها در گياه افزوده مي، بر مقدار كربوهيدراتCO2به دنبال افزايش گاز 

N /C شدهاي گياهي نيز كاسته خواهداز مقدار پروتئين و ازت اندام .را در پي خواهد داشت .  
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  :تاثير تغيير اقليم بر سرعت رشد محصوالت زراعي
شده و افزايش دما موجب افزايش شاخص سطح  NARموجب افزايش شاخص  CO2افزايش 

شود و لذا در آينده، وضعيت اقليم موجب افزايش سرعت رشد محصوالت ، مي)LAI(برگ
  .خواهد شد) CGR(زراعي

  

  :فصل رشد بر تاثير تغيير اقليم
 باشد كه بر اساس تلفيق درجهاز عوامل اقليمي مهم موثر بر رشد گياهان زراعي، طول فصل رشد مي

حرارت تغييرات درجه. شودحرارت هاي باالتر از صفر و فراهمي رطوبت براي رشد گياهان محاسبه مي
فصل . استدرجه، باعث تغييراتي در فصل رشد شده 40تر از هاي جغرافيايي باالبه خصوص در عرض

 روز ديرتر آمده 7روز زودتر آغاز شده و پاييز  6است، يعني بهار روز افزايش يافته 13رشد در اروپا، 
  .است

شواهد . استروز گزارش شده 19تا  13، 2060در استراليا نيز تاخير در وقوع اولين يخبندان پاييزه در سال 
حاكي از طوالني ... از مطالعات تغيير اقليم در بسياري از نقاط جهان از جمله كانادا، ژاپن، چين و  متعدد

  . باشدشدن فصل رشد گياهان زراعي در شرايط تغيير اقليم آينده مي
روز در  9تا  5روز و  8تا  4آمده، آخرين روزهاي يخبندان بهاره در ايران نيز بر اساس مطالعات به عمل

روز  12تا  7زودتر رخ خواهد داد و اولين روزهاي يخبندان در پاييز نيز به ترتيب  2050و  2025هاي سال 
اين تغيير در روزهاي يخبندان منجر به . به تاخير خواهد افتاد 2050و  2025هاي روز در سال 15تا  8و 

  .خواهد شد 2050ز در سال رو 42تا  16و  2025روز در سال  23الي  5افزايش پتانسيل طول دوره رشد تا 
حرارت، به دليل افزايش درجه) هاي جغرافيايي باالعرض(شواهد حاكي است در نواحي شمالي كانادا

هاي جغرافيايي عرض(خشك مانند ايرانطول فصل رشد افزايش خواهد يافت و در نواحي خشك و نيمه
  . فت، به دليل كاهش ميزان بارش، طول فصل رشد كاهش خواهد يا)ميانه

  

  :وضعيت عملكرد گياهان زراعي تحت اقليم آينده در ايران
باشد، به طوري كه در ايران بسته به سناريوي تغييرات عملكرد گياهان زراعي با طول فصل رشد مرتبط مي

  . درصد كاهش خواهديافت 5تا  5/2اقليمي، ميانگين عملكرد محصوالت زراعي 
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- انجام 2050و  2025هاي م بر توليد گندم ديم در ايران براي سالاي كه بر روي تاثير تغيير اقليمطالعه

كاهش  2050و  2025هاي درصد براي سال 24و  18گرفت، نشان داد ميزان عملكرد گندم ديم به ترتيب 
  . خواهد يافت

  

  : هاي گياهيهاي اكولوژيكي فعلي و توزيع پوششتغيير در پهنه
هاي اكولوژيكي فعلي در افق صدها كيلومتر و در ارتفاع صدها متر مي تغيير اقليم منجر به تغيير مكان پهنه

هاي حرارتي كشاورزي به سمت حرارت ناشي از تغيير اقليم موجب تغيير محدودهافزايش درجه. شود
هاي مياني نيمكره شمالي به سمت شمال تغيير يافته مرز توليد در كشورهاي واقع در عرض. قطب مي شود
  .هاي باالتر پيشرفت كنندهاي گرمادوست به عرضد گونهو انتظارمي رو

  
  :اثير تغيير اقليم بررقابت علف هاي هرزت
گونه زراعي كه  86هستند، ولي از  C4، داراي مسير فتوسنتزي %)80(مورد آنها 14علف هرز سمج،  18از

دو اصل مي توان پيش با توجه به . هستند C4كنند، تنها پنج گونه زراعي غذاي انسان را تامين مي% 95
  .بيني بهتري در زمينه تاثير تغيير اقليم بر رقابت علف هرز نمود

هاي متفاوتي به افزايش اول اينكه علف هاي هرز و گياه زراعي در مسيرهاي فتوسنتزي مختلف، پاسخ
CO2  مي دهند و افزايشCO2 ده از و دوم اينكه راندمان استفا. تر استبراي گونه هاي سه كربنه مطلوب

هاي هرز به طور موفقيت آميزي براي منابع، عناصر منابع در علف هرز بيشتر از گياه زراعي است و علف
حال چنانچه گياه زراعي و علف هرز داراي مسير فتوسنتزي . كنندرقابت مي... معدني، آب، نور و 

  . خواهد بودتر است، در رقابت موفق C3متفاوت باشند آن موردي كه داراي مسير فتوسنتزي
 هاي هرز را با مشكل مواجه كند كه يكي از موارد ذيل ميتغيير اقليم ممكن است كنترل شيميايي علف

  : تواند علت اين امر باشد
  تغييرات آناتوميكي و فيزيولوژيكي •
افزايش نشاسته در برگ گياهان سه كربنه و افزايش متابوليسم و در نتيجه افزايش سميت زدايي  •

 ).بر تحمل به علف كش ها  CO2 افزايشاثر (كشعلف
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هاي گياهان سه هاي هرز چند ساله، رشد ريزوم و غدهدر علف CO2همچنين در شرايط افزايش 
- هاي هرز ميتر شدن كنترل مكانيكي و شيميايي علفكربنه افزايش يافته، اين امر سبب مشكل

  .شود

  :تاثير تغيير اقليم بر شيوع آفات
تحت . هاي حشرات موثر استحرارت، بر بقاء، زادآوري  و توزيع و فراواني گونهعوامل اقليمي خصوصا 

تغيير اقليم ممكن است . زا تبديل شودخطر ممكن است به گونه خسارتشرايط تغيير اقليم يك گونه بي
از آنجا كه رشد و نمو حشره در محدوده حرارتي خاص صورت . محدوده بالقوه يك گونه را تغيير دهد

توزيع و بقاي آفات را محدود مي  ،در مناطق معتدله، درجه حرارت پايين خصوصا در زمستان ،ردمي گي
كند، لذا در شرايط گرمتر سبب گسترش توزيع جغرافيايي آفات و افزايش فراواني آنها شده و در نتيجه 

 . كنندهاي بيشتري توليد ميكوتاه شدن زمان نمو آنها نسل

يابد، حشرات براي تامين نياز پروتئيني در گياه افزايش مي C/Nنسبت  CO2چون  در شرايط افزايش 
همچنين به علت افزايش طول دوره رشد، طول دوره فعاليت .خود مجبورند غذاي بيشتري مصرف كنند

  .خواهيم شد يابد و لذا با طغيان آفات و امراض مواجهحشرات نيز افزايش مي
  

  :ن گاز دي اكسيد كربن در اتمسفركاهش ميزاكنترل تغيير اقليم از طريق *
در . ، است(Carbon Sequestration)در اتمسفر ترسيب كربن CO2يكي از روشهاي كاهش ميزان 

هاي آن، باشد، كه يكي از راهامكان خروج آن از اتمسفر و ذخيره آن در بيوسفر مي  CO2مورد گاز
وسط گياهان و ذخيره كربن تثبيت اتمسفر ت CO2منظور از ترسيب كربن، گرفتن . ترسيب كربن است

  .باشدشده به صورت ماده آلي در خاك مي
. ها ي مهم براي ترسيب كربن خاك مي باشدها، يكي از استراتژياگرواكوسيستم صحيح مديريت 

ازجمله اين اقدامات مديريتي، شخم حفاظتي و برگرداندن بقاياي گياهي به خاك و به حداقل رساندن 
كاري، مديريت مراتع ز گياهان پوششي و مالچ بقاياي گياهي در زراعت، جنگلفرسايش خاك، استفاده ا

  .از طريق كنترل  چرا وكشت گونه هاي سازگار و كنترل بيابان زايي است
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نهم فصل  

 

 مروري بر خصوصيات زراعي چند گونه زراعي صنعتي، 

  علوفه اي و غالت 
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  گياهان صنعتي

  ) .Rape seed )Brassica napus L كلزا

 

كلزا به عنوان يك گياه دانه روغني خوراكي از زمان جنگ جهاني دمو مورد توجه واقع شد و تالشهاي به 
در گذشـته بوتـه هـاي كلـزاي معمـولي و      .نژادي براي رفع مواد مضره آن طي دو دهه گذشته شدت يافت
مچنين از روغن آنها جهـت طبـاخي و   ه. شلغم روغني به عنوان سبزي، دارو و ادويه مورد استفاده بوده اند

  . سوخت روشنايي استفاده مي شد و با پيدايش ماشينهاي بخار به عنوان روغن ماشين، كاربرد داشته اند

 L. Brassica rapaو شلغم روغني .Brassica napus Lكلزاي معمولي : ارقام زراعي كلزا به دوگونه
)Brassica campestris L.  (تعلق دارند.  

بـه آسـيا و سـاير     18معمولي در اروپاي جنوبي و از تالقي شلغم روغني با كلم منشا يافته و در قـرن  كلزاي 
ارقامي از كلزاي معمولي و شلغم روغني را كـه خصوصـيات الزم بـراي توليـد      .نقاط جهان گسترش يافت

  .روغن خوراكي را دارند كانوال مي نامند

استراليا، انگلـيس و لهسـتان مهمتـرين توليدكننـدگان كلـزا در      كشورهاي چين، كانادا، هند، فرانسه، آلمان 
عملكردهـاي بـيش از   ولي  تن در هكتار است 6پتانسيل عملكرد دانه كلزا بيش از . جهان به شمار مي روند

  .تن در هكتار مطلوب به نظر مي رسد 2
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  )2008فائو، (آمار سطح زير كشت، توليد و عملكرد كلزا 

   )هكتار(سطح زير كشت  )در هكتارتن(عملكرد  )تن(توليد 

  جهان  30308662 91/1  57856158

  ايران  190000 05/2  390000

  

 خصوصيات گياهشناسي كلزا

بـه   .2n=38بـا   گيـاهي اسـت يكسـاله از خـانواده شـب بوييـان       .Brassica napus Lكلزا با نام علمـي  
شـد كلـزا، در ارقـام زودرس و كشـت     طـول دوره ر  .صورت بوته اي استوار، با انشعابات محدود مي باشد

  .  روز مي رسد 330تا  200روز و در كشت پاييزه از  150تا  90بهاره از 
متـر در خاكهـاي نفوذپـذير گسـترش      5/1كلزا داراي ريشه مستقيم و توسعه يافته است كه تا عمق بيش از 

ا هماننـد گلرنـگ ابتـدا يـك     كلـز .ارقام مقاوم به خشكي آن داراي توسعه ريشه بيشتري مي باشند .مي يابد
با آغاز تحريكات گلدهي، رشد ميانگره ها آغاز مي شود و گيـاه   .را مي گذراند) روزت(مرحله غنچه اي 
  . به ساقه مي رود

سـانتيمتر ارتفـاع    120ارقـامي كـه بـيش از    . سانتيمتر متغير اسـت  150تا  80ارتفاع ساقه در ارقام زراعي از 
برگهاي پاييني بوته كه در وضعيت روزت تشكيل مي شوند به  .مناسب نيستنددارند براي برداشت مكانيزه 

برگهايي كه روي ساقه تشكيل مي شوند كشيده، . شكل بيضي، به رنگ سبز تيره، با دمبرگ بلند مي باشند
  . داراي بريدگي هاي عميق و حاشيه مضرس بوده و به طور متناوب روي ساقه آرايش يافته اند

ي ساقه از پايين به باال و به تدريج، كوچك تر و باريك تر مي گردنـد و دمبـرگ آن هـا    برگهاي واقع رو
  .كوچكتر مي شود به طوري كه پهنك برگهاي فوقاني فاقد دمبرگ بوده و مستقيما به ساقه متصلند

گلهـا غالبـا   .گل آذين كلزا به صورت خوشه در انتهاي ساقه اصلي و شاخه هاي جـانبي پديـدار مـي شـوند    
گلبرگ، شش پرچم و يك مادگي دو برچه اي تشكيل  4هر گل از چهار كاسبرگ،  .رنگ مي باشندزرد

 .در هر بوته تعداد زيادي گل به وجود مي آيـد ولـي درصـد زيـادي از آنهـا ريـزش مـي كنـد         .شده است
 .گلدهي از پايين گل آذين آغاز و به طرف باال ادامه مي يابد
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حشرات مي توانند در انتقال گرده نقش داشته باشند امـا تعـداد دانـه    كلزا گياهي خودگشن است و با آنكه 
نيام كلزا باريك و . ميوه ها از نوع نيام مي باشد.در بوته و يا نيام تحت تاثير فعاليت حشرات قرار نمي گيرد

 دانـه كوچـك و   40تـا   10در هر نيـام  .سانتيمتر است كه از دو برچه تشكيل شده است 10تا  5بلند به طول 
  .ميليمتر مشاهده مي شود 5/2تا  1گرد به قطر 

 :سازگاري

 60درجـه جنـوبي تـا بـيش از      40طيف سازگاري كلزا نسبتا وسيع است و از عرض جغرافيايي نزديك بـه  
متـر از سـطح    2500تـا ارتفـاع كمتـر از     ددر ايران مي توان .درجه شمالي مورد كشت و كار قرار مي گيرد

   .دريا توليد گردد
 .ياهي روزبلند است، هرچند كه ارقام اصالح شده ممكن است نسبت به طول روز، بي تفاوت باشندكلزا گ

وجود مرحلـه نمـوي روزت نيـز     .كلزا از نظر حرارت مطلوب رشد در گروه گياهان سرمادوست قرار دارد
قل دمـاي كلـزا   حـدا  .گوياي آن است كه گياه طبيعتا پاييزه بوده و از آن ژنوتيپهاي بهاره بوجود آمده انـد 

بهتـرين رشـد كلـزا در    . درجه سانتيگراد  مـي باشـد  30درجه سانتيگراد و حداكثر دماي رشد  5بين صفر و 
   .درجه سانتيگراد حاصل مي شود 20تا  15ميانگين دماي شبانه روزي 

خاك هـاي داراي بافـت ريـز، در     .وجود سله در سطح خاك منجر به ممانعت از سبز شدن كلزا مي گردد
تي كه خاك پودر شود به شدت سله مي بندد و اگر خاك داراي كلوخه هاي درشتي باشـد، تمـاس   صور

رشـد   7تـا   6اما در پـي اچ   را بخوبي تحمل مي كند 8تا 5.5كلزا پي اچ  .بذر با خاك كافي نخواهد بود
  . برخي تحقيقات نشان مي دهد كه كلزا به شوري غير مقاوم است .بهتري دارد

  
 :ارقام كلزا

ــدار        ژ ــن و مق ــك در روغ ــيك و اولئي ــيدهاي اروس ــدار اس ــر مق ــت از نظ ــن اس ــزا را ممك ــاي كل نوتيپه
  :گلوكوزينوالتها در كنجاله گروه بندي نمود

درصد اسيد اروسيك دارند، براي استخراج اسيد اروسيك كه  45ارقام  يا ژنوتيپهايي كه بيش از  
  .ردكاربرد وسيعي در صنعت دارد، مورد استفاده قرار مي گي
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ارقامي كه اسيد اروسيك آن پايين است اما مقدار زيادي اسيد اولئيك و مقـدار كمـي لينولنيـك     
درصـد   2ارقامي كـه كمتـر از    .روغن اين ارقام نيز كاربرد وسيعي در صنايع مختلف دارد. دارند

ميكرومول گلوكوزينوالت در هر گرم كنجاله دارند و در  30اسيد اروسيك در روغن و كمتر از 
 . گروه كانوال قرار مي گيرند

  .روغن كانوال كاربرد خوراكي داشته و كنجاله آن در تغذيه دام و طيور قابل استفاده است 

  

  تناوب زراعي
مـي باشـد و   ... كلزا داراي بيماري هاي مشتركي با گوجه فرنگي، سيب زميني، پنبه، چغندرقند  وكنجـد و  

همچنين كلـزا   .محصوالت فوق الذكر در تناوب قرار گيرددر صورت شيوع بيماري هاي مشترك نبايد با 
به آفات مختلف به ويژه شته ها حساس بوده و بهتر است همراه با ساير ميزبانهاي حساس به شته ها در يك 

  .مزرعه كاشته نشود
 :نمونه هايي از تناوبهاي زراعي كاربردي

  كلزا -گندم -شبدر ايراني
  كلزا -گندم -لوبيا -ذرت سيلويي -شبدر ايراني

  آيش -جوبهاره -كلزا -گندم -گلرنگ بهاره -ذرت سيلويي -آفتابگردان -)سال 6تا  4(يونجه 

 :كود شيميايي
كيلوگرم  35تا  25كيلوگرم فسفر و  20تا  15كيلوگرم نيتروژن،  60تا  45توليد هر تن كلزا موجب خروج 

تـن در هكتـار دانـه     3لكـرد حـدود   تخمين زده شده است كه براي حصـول عم  .پتاسيم ازخاك مي گردد
 91تـا   69كيلـوگرم در هكتـار نيتـروژن و     140تـا   120حـدود  كلزا، در شـرايط حاصـلخيزي متوسـط، بـه     

در نواحي با تابستان خشك، به مصرف كود پتاسيم نيازي  .كيلوگرم در هكتار اكسيد فسفر مورد نياز است
كيلـوگرم اكسـيد پتاسـيم ضـرورت      48تا  36 نيست ولي در مناطق با تابستان مرطوب ممكن است مصرف

بسته به شرايط اقليمي و در نتيجه تاريخ كاشت و نيز حاصلخيزي خاك الزم است كـه ربـع تـا    . داشته باشد
ثلث كود نيتروژن و تمامي كودهاي فسفر و پتاسيم را به صورت قبل از كاشت روي زمين پراكنده ساخت 

 .و با ديسك با خاك مخلوط كرد
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رشد كند كلزا در ابتداي فصل رشد، تا شروع ساقه رفتن، توان آن در مقابلـه بـا علفهـاي هـرز كـم      به دليل 
بوده و به همين جهت كاشت با فواص رديف نزديك به هم و تراكم بيشتر جهت باالبردن توان رقابتي اين 

 .گياه مطلوب مي باشد
پيش كاشتي مانند تريفلـورالين و آالكلـر    كنترل شيميايي علفهاي هرز مزارع كلزا با استفاده از علفكشهاي

  .امكان پذير است
از آفات عمده اين گياه مي توان به سفيده كلم، كرم آگروتيس، كرم غوزه پنبه، كرم برگخوار چغندرقند، 

  .تريپس ها و زنجره ها اشاره كرد

 برداشت

از سـوي   .نـه همـراه باشـد   كلزا گياهي با نيامهاي شكوفا و تاخير در برداشت مي توانـد بـا ريـزش شـديد دا    
برداشـت گيـاه زمـاني اسـت      .ديگر، در برداشت زودهنگام، روغن گياه از كيفيت مناسبي برخوردار نيست

نيامها رنگ زرد پيدا كرده و رطوبـت دانـه حـدود    . كه برگهاي پايين ريخته و برگهاي باال زرد شده باشند
  . درصد باشد 12-10

  

  )Sugarbeet )Beta vulgarisچغندرقند 

 
، ساكارز است در صورتيكه در گياهـان ديگـر   نظير چغندرقند و نيشكر نوع قند ذخيره اي در گياهان قندي

سـاكارز ايـن قابليـت را دارد كـه متبلـور شـده و بـه        . ي، ذخيره قند به صورت نشاسته اسـت نظير سيب زمين
  .ري آن بيشتر استصورت جامد در آيد در نتيجه حمل و نقل آن راحت تر بوده و طول دوره نگهدا
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شـا آن را سـواحل مديترانـه در    ناست كه م .Beta maritima Lوالد چغندرقند، چغندري يكساله به نام 
 .اروپا و شمال آفريقا مي دانند

اين گياه، در مناطق با  ).بر خالف نيشكر كه گياهي گرمادوست است(چغندرقند گياهي سرمادوست است 
در صـورتي   درجه جنوبي كشت و كار مـي شـود   30-45ه شمالي و درج 30-60(عرض جغرافيايي باالتر 

نيشكر در عرضهاي پايين كشت و كار مي شود، البته در بعضي از منـاطق، كشـت نيشـكر و چغندرقنـد      كه 
سياسـي و اجتمـاعي، هـم    اقتصـادي،  به طور مثال در جنوب ايـران بـه دليـل شـرايط      .باهم همپوشاني دارند

درصـد قنـد كشـور را بـر      50در مجموع، خراسان و فارس، توليد  .مي شودچغندرقند و هم نيشكر كشت 
 .عهده دارند

)2008فائو، ( چغندرقندآمار سطح زير كشت، توليد و عملكرد   

)تن(توليد   )هكتار(سطح زير كشت )تن در هكتار(عملكرد 

 جهان 88/514386232 227585414

 ايران 12/33160000 5300000

 

 اسي چغندرقندخصوصيات گياهشن

 )Chenopodiaceae( گياهي است دو سـاله از تيـره اسـفناج    Beta vulgaris چغندر قند با نام علمي
به عبارت ديگر چغندرقند از نظـر گياهشناسـي دو   . 2n=18كه بصورت گياهي يكساله زراعت مي شودبا 

ا تقويت مي كند و در سـال  به طوري كه در سال اول ذخاير ريشه ر. ساله و از نظر زراعي يكساله مي باشد
  .دوم با رشد مجدد و تامين انرژي مورد نياز از مواد ذخيره شده از ريشه، ساقه گل دهنده توليد مي كند

  :داراي برتري هاي زير مي باشندگياهان تريپلوئيد در مقايسه با گياهان دي پلوئيد 
  برگهاي شاداب تر 
  زاويه برگها عمودي تر  
  مقاوم ترنسبت به شرايط نامساعد  
  عيار قند باالتر  
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چغندر قند طي دوره رشد رويشي فاقـد سـاقه بـوده و بصـورت مجموعـه اي از برگهـاي بـزرگ افقـي تـا          
برگها به صورت روزت و به حالت مارپيچ به هم فشرده اي از مركز طوقه منشـا   .عمودي مشاهده مي شود 

  .اي بعدي به صورت متناوب قرار مي گيرنداولين جفت برگها با آرايش متقابل بوده اما برگه. مي گيرند
برگهاي اوليه، به حالت افقي در روي خاك قرار مي گيرند تا بتوانند نور كافي براي انجام فتوسنتز جـذب   

برگهايي كه بعدا تشكيل مي شوند به حالت عمودي بوده كه با رشد دمبرگها تـدريجا بـه وضـعيت    . نمايند
اي دمبرگ كوتاه، گوشتي و پهني است كـه بـه پهنـك بيضـي شـكل      هر برگ دار .افقي گرايش مي يابند

برگهايي كه در انتهاي فصل ظاهر مي شوند انـدازه   .بزرگ، چين خورده، فاقد كرك و براق ختم مي شود
  .نهايي كوچكتري دارند در نتيجه نه تنها براي گياه مفيد نيستند بلكه مواد فتوسنتزي را نيز مصرف مي كنند

يتروژن و هواي گرم سبب تحريك توليد برگهاي جديد و مصرف مواد غذايي ذخيره شده فراواني آب و ن
  .در ريشه مي شوند

ريشه چه اي كه از بذر اين گياه خارج مي . جوانه مي زند) برون زميني(بذر چغندرقند به صورت اپي جيل 
درصـد وزن خشـك    75تا  70ريشه چغندرقند .  شود از نوع راست بوده و عمودي در خاك نفوذ مي كند

 .كامل بوته را تشكيل مي دهد
ايـن گيـاه مقاومـت نسـبي بـه      . متر  مي رسـد  2تا  5/1ريشه هاي گياه نسبتا عميق بوده و گاهي عمق آن به 

: از چغندرقند كه ذخيره اي بوده و قابل استفاده است سه بخـش مـي باشـد    قسمتي.  خشكي و شوري دارد
  طوقه، گردن و ريشه

گـردن، منطقـه كوتـاه و صـاف بـدون هـر گونـه        .قطع شده در طوقـه مشـاهده مـي شـود     اثرات دمبرگهاي
ريشـه  نيـز   . قطورترين بخش ريشه ذخيـره اي را تشـكيل مـي دهـد      و انشعابات برگي يا ريشه جانبي است

  .داراي دو فرورفتگي در طرفين مي باشد كه ريشه هاي فرعي و جانبي از آن خارج مي شوند
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مختلف ريشه چغندرقند بخش هاي: 1-3شكل  

اگر چغندرقند را برش عرضي دهيم دواير متحد المركزي مشاهده مي شود كه مناطق روشـن آن پارانشـيم   
بوده و قند در آن ذخيره مي شود و مناطق تيره ، دستجات آوندي است كه قسمت بيـرون آونـد آبكـش و    

 .قسمت داخل آوند چوب است
معمـوال هرچـه تعـداد حلقـه     . ه به اندازه و تيپ رشدي توليـد كنـد  حلقه بست 13تا  8چغندرقند ممكن است 

چون با تعداد حلقه بيشتر، سلولها كوچكتر مي شـود و يـك سـلول    .  بيشتر باشد چغندرقند، شيرين تر است
بنابراين بين اندازه سلول  .كوچك از لحاظ درصد قند، در مقايسه با سلول بزرگ، درصد قند بيشتري دارد

. بين اندازه ريشه و ميزان قند آن نيز همبستگي منفـي وجـود دارد  . ابطه معكوس وجود داردو درصد قند، ر
ناحيه طوقه كمترين درصـد قنـد را دارد چـون محـل     .دارد ردمركز چغندرقند، بيشتر ميزان درصد قند را دا

  . اتصال دمبرگها به غده بوده و بخش اعظم آن را دستجات آوندي تشكيل مي دهند
براي توليد ساقه گل دهنده در چغندر قند نياز به يك   . ماه مي باشد 9تا  6د براي توليد قند طول دوره رش

تحقيقات نشان مي دهد كه حداكثر دوره بهـاره  . درجه سانتيگراد است 10دوره سرمايي در دماي كمتر از 
  . هفته مي باشد 8سازي براي بسياري از ارقام 
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گلهاي بدون دمگل چغندرقنـد بـه   . هر شاخه فرعي يه وجود مي آيندگل آذين ها در انتهاي ساقه اصلي و 
مشـاهده مـي   ) درانواع مونـوجرم (و يا به صورت منفرد ) درانواع پلي جرم( گلي  7تا  2صورت اجتماعات 

هر گل توسط برگك هاي كوچكي احاطه شده و داراي پنج گلبرگ به رنـگ سـبز مايـل بـه زرد،      .شوند
گلدهي از پايين گل آذين آغـاز شـده و بـه طـرف بـاال ادامـه       . سه خامه است پنج پرچم و يك تخمدان با

پروتانـدري  (دگرگشني به دليل انجام گرده افشاني قبل از آمادگي كالله بـراي پـذيرش دانـه گـرده     . دارد
Protandry (گرده افشاني عمدتا توسط باد انجام مي شـود و حشـرات نقـش كمـي در ايـن      .غالب است
  .جريان دارند

ارقام پلي جرم، پوششهاي گلهاي بوجود آمده در هر گره به هم جوش خورده به طـوري كـه ميـوه اي     در
معموال در هر ميوه دو تا پنج بذر مشاهده مي . ميليمتر به وجود مي آورند 5تا  3مركب و چروكيده به قطر 

ها ، اجتنـاب ناپـذير   بذور پلي جرم، توليد چندين بوته در يك نقطه كاشت نموده و تنك كردن بوته .شود
. در ارقام مونوجرم، وجود يك گل در هر گره از گل آذين سبب توليد ميوه تـك بـذري مـي شـود    .است

  . گرم مي باشد 10-15گرم و در انواع مونوجرم حدود  15-30وزن هزاردانه در ارقام پلي جرم، 

  
 :ناخالصي هاي موجود در غده چغندرقند عبارتند از

از حـدي بيشـتر باشـند در زمـان استحصـال،       گـر ا( يبات سديم و پتاسـيم  نظير ترك :مواد معدني 
اختالل ايجاد كرده و به جاي آن كه قند متبلور به دست آيد، تلفات قند در قالب مـالس مشـاهده   

  ).مي شود

  مانند پكتين و برخي از اسيدهاي آلي :مواد آلي 

  .نورت ناميده مي شوندمثل گلوكز و فروكتوز كه گاهي تحت عنوان قند اي :برخي قندها 

فرم نيتراتي و آمونياكي نيتروژن ، پس از جذب در گياه، وارد ساختار پروتئيني مي  :ازت مضره 
  .   از تفاضل ازت كل و ازت پروتئيني، ازت مضره بدست مي آيد. شود

مـي كنـد،    هر فرايندي كه تبديل اسيدهاي آمينه به پروتئين و يا تبديل ازت معدني به آلي را دچار اخـتالل 
به طور مثال آبياري بيش از حد در اواخر فصل و يا كاربرد بـيش از انـدازه   . ازت مضره را افزايش مي دهد

كيلـوگرم   5/1به طور كلي به ازاي هر كيلـو ناخالصـي،   .كودهاي نيتروژنه ، ازت مضره را افزايش مي دهد
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حاصلضرب عملكرد غده چغندرقنـد   الزم به ذكر است كه عملكرد قند، .قند، غير قابل استحصال مي شود
  . هرچه سن غده بيشتر مي شود اندازه غده و عملكرد چغندرقند افزايش مي يابد.در عيار قند است

  
 نيازهاي اكولوژييكي چغندرقند

درجـه   3دمـاي پايـه بـراي رشـد آن حـدود      . همانگونه كه ذكر شد چغندرقند گيـاهي اسـت سرمادوسـت   
وقـوع طـوالني مـدت هـواي خنـك در اوايـل دوره رشـد بـراي چغندرقنـد           با اينحال . سانتيگراد مي باشد

چغندرقنـد در نـواحي بـا زمسـتان نيمـه سـرد و سـرد        . د ريشه را به تاخير مي اندازدمطلوب نيست، زيرا رش
به طور كلـي ميـانگين دمـاي    .ممكن است در بسياري از سالها دچار سرمازدگي زمستانه شده و از بين برود

ميانگين دماي شـبانه روزي بـيش    .انتيگراد براي رشد رويشي و توسعه ريشه مناسب استدرجه س20تا  15
در هواي گرم در صورت فراواني رطوبـت   .درجه سانتيگراد براي رشد چغندرقند نامطلوب مي باشد 28از 

همچنـين  . و نيتروژن خاك، برگها و دمبرگها بزرگ مي شوند و توليد برگهاي جديـد تحريـك مـي شـود    
  .اين امر سبب اتالف عوامل محيطي رشد و كاهش قند مي گردد. رگهاي مسن كوتاه مي گرددعمر ب

  

 شرايط محيطي مناسب براي توليد چغندرقند بهاره

درجـه   35دمـاي حـداكثر كمتـر از    (وجود يك فصل رشـد طـوالني بـا گرمـاي معتـدل تابسـتان        
  و آفتاب فراوان براي حداكثر رشد برگها و ريشه) سانتيگراد

  به دنبال آن يك پاييز آفتابي و خنك كه دماي آن به تدريج كاهش يابدو  
خاكهاي رسـي و متـراكم و نيـز خاكهـاي     . چغندرقند به بافت و بخصوص به ساختمان خاك حساس است

خـاك بـه    يدنمحدوديت رشد ريشه و تهويه خاك، مشكل بـودن برداشـت و چسـب    .سبك نامطلوب است
خاكهـاي داراي بافـت    .فـت ريـز و داراي سـاختمان نـامطلوب مـي باشـد      ريشه از مسائل خاكهاي داراي با

خاكهاي داراي بافـت متوسـط   .درشت به دليل محدوديت ظرفيت آبگيري و فقر غذايي نامناسب مي باشند
  . تا نيمه سنگين با زهكش و ساختمان خوب براي چغندرقند مناسب است

  .روزبلند  مي باشد چغندر قند از نظر واكنش به طول روز، در زمره گياهان
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دسـي   6سبز شدن بذر تـا شـوري خـاك معـادل     . چغندرقند از گياهان مقاوم به شوري محسوب مي گردد
در صورتي كه شوري خاك مسـاله سـاز   . سايمنس بر متر در اليه سطحي خاك تحت تاثير قرار نمي گيرد

  .ي محسوب مي شودنباشد، چغندرقند از گياهان نسبتا مقاوم به باال بودن سفره آب زيرزمين
 8چغندرقند گياهي دو ساله است و براي گلدهي نياز به يـك دوره سـرماي حـدود    همانگونه كه گفته شد 
در صورت دريافت سرماي مورد نياز در سال اول، چغندرقنـد وارد فـاز زايشـي مـي     . درجه سانتيگراد دارد

نـدادن چغندرقنـددر سـال اول بـه     گـل   .مي نامند)Bolting(گلدهي در سال زراعي اول را بولتينگ .شود
  . عنوان يك صفت مثبت در عمليات زراعي است

  
  تناوب زراعي

لگومها چه در قالب گياهان زراعي يا گياهان پوششي در تناوب زراعي منجـر بـه افـزايش نيتـروژن محـيط      
خاك شده و اين امر باعث مي شود خطر افـزايش ازت مضـره زيـاد شـود و درصـد قنـد قابـل استحصـال         

چغندرقند، يك گياه وجيني بوده و محصول بعدي از نظر حضـور و خسـارت ناشـي    از طرفي  .اهش يابدك
 .چغندرقند به كشت متوالي بسيار حساس استبايد توجه داشت كه  .از علفهاي هرز مشكل چنداني ندارد

وسـعه  سـال كمتـر باشـد، در غيـر ايـن صـورت ت       4فاصله دو كشت چغندرقند در يك قطعه زمين نبايـد از  
چغندرقنـد بـا سـاير انـواع چغنـدر و      .بيماري ها و كاهش باروري خاك موجب كاهش عملكرد مـي شـود  

  .گياهان جنس كلم و اسفناج، در بعضي از بيماري ها مشترك بوده و نبايد در تناوب باهم قرار گيرند
نماتـدها   .در حال حاضر يكي از مهمترين مشكالت در كشـت و زرع چغندرقنـد، نماتـد چغندرقنـد اسـت     

باعـث   ،كه در داخل غده نفوذ مي كنند و با استفاده از غده هستند ميليمتر 2تا  1كرمهاي كوچكي در حد 
  .چروكيدگي آن، كاهش عملكرد و كاهش عيار قند مي شوند

سم چنداني وجود نداشـته و ضـدعفوني كـردن خـاك نيـز مقـرون بـه صـرفه          ،براي از بين بردن اين عامل
نماتد چغندرقند مشاهده شـده اسـت بايـد تـا مـدتي چغندرقنـد را از ليسـت گياهـان          در مناطقي كه. نيست

  .موجود در تناوب زراعي حذف كرد
 مثالهايي از تناب زراعي براي چغندرقند

  لوبيا و گندم –ذرت سيلويي  -چغندرقند -سيب زميني -شبدر يك ساله -)سال 6تا  5(اسپرس 
  مگند -سيب زميني -چغندرقند -شبدر يكساله
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  گندم -گلرنگ -پنبه -)بعد از مصرف كود حيواني(چغندرقند 

  
 نياز كودي چغندر قند

نيازمند توجه دقيق به ميزان حاصلخيزي خاك به خصوص  ،مديريت چغندرقند جهت حصول عملكرد باال
عناصر غذايي موجب اختالل در رشـد،  و بيش بود كمبود  . مقدار نيتروژن خاك، طي فصل رشد مي باشد

   .درس برگها و كاهش عملكرد مي گرددمرگ زو
زيادي نيتروژن سبب تحريك رشد و مصرف مواد فتوسنتزي مي شود و ناخالصـي هـاي ريشـه را افـزايش     

 . زيادي پتاسيم نيز در اواخر فصل رشد، موجب كاهش درصد بلوره شدن قند مي گردد . مي دهد

  نامطلوب است زيرداليل كودهاي شيميايي به بيش از حد بنابراين مصرف مقدار 
  كاهش عملكرد قند 
  افزايش هزينه هاي توليد 
  اتالف كود 
  آلودگي آبهاي زيرزميني 

رشد چغندرقند در آغاز رشد بطئي  .كيلوگرم نيتروژن نياز است 6تا  4براي توليد هرتن ريشه چغندرقند به 
ميـزان  .ردبوده و به همين جهت مصرف مقدار زيـادي نيتـروژن بـه صـورت قبـل از كاشـت ضـرورت نـدا        

نيـاز   .نيتروژن پيش كاشتي مي تواند يك پنجم تا يك چهارم كـل مقـدار نيتـروژن مـورد نيـاز گيـاه باشـد       
پوشش (برگي شروع به افزايش مي كند و تا زمان بسته شدن كانوپي  5تا  4چغندرقند به نيتروژن از مرحله 

برگي و قبل از بسته  12تا  4رحله بقيه كود مورد نياز چغندر قند به صورت سرك در م .زياد است) گياهي
چنانچه خطر شستشوي نيتروژن وجود دارد مي توان كود نيتروژن را در دو تـا   .شدن كانوپي داده مي شود

بـرگ   2-4به طور مثال يك قسمت آن را بعـد از تنـك كـردن در مرحلـه     . سه نوبت به خاك اضافه كرد 
تـا   90در شرايط ايران ميزان نيتروزن مصـرفي   .ه شودبرگي به خاك داد 16تا  12حقيقي و باقي در مرحله 

  .كيلوگرم در هكتار مطلوب است 180
در اثـر كمبـود فسـفر، رشـد گيـاه       .مقدار فسفر مصرفي در مزارع چغندرقند بايد با دقت كافي تعيـين شـود  

زيادي فسفر مي تواند باعـث كـاهش جـذب عناصـر كـم      . متوقف شده و برگها كمي تيره رنگ مي شوند
در  .كيلـوگرم اكسـيد فسـفر وجـود دارد     150-180در خاكهاي فقير از نظـر فسـفر، نيـاز بـه      .رف شودمص
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كيلوگرم در هكتار اكسيد فسـفر  بـراي    90تا حداكثر  40بسياري از خاكهاي ايران ممكن است به مصرف 
  .تن در هكتار نياز باشد 50تا  40دستيابي به عملكردهاي ريشه 

اما مقدار پتاسيم ريشه در انتهاي فصل رشد بايد كم باشد تـا  . بيش از نيتروژن است نياز چغندرقند به پتاسيم
تـا   40در نواحي اقليمي ايران ميـزان پتاسـيم بـراي حصـول عملكردهـاي       .در بلوره شدن قند اختالل ننمايد

ر كيلـوگرم د  100تـا   50اما در خاكهاي فقير ممكن است بـه مصـرف   . تن در هكتار ريشه كفايت دارد50
  .هكتار اكسيد پتاسيم نياز باشد

  
 برداشت

در چغندرقند پاييزه، گرماي هوا تعيين كننده زمان برداشت، و در چغندر بهاره، سرماي هـوا و قـرار داد بـا    
  .تعيين كننده زمان برداشت مي باشد ،كارخانه

رت برداشـت ممكـن اسـت بـه سـه صـو      . عمليات برداشت شامل برداشت غده و سرزني محصول مي باشد
درصـد تلفـات مـي     8يك سانتيمتر خطا در سـرزني منجـر بـه     .سنتي، نيمه مكانيزه و مكانيزه صورت گيرد

  .  درصد 15سانتيمتر معادل  2. شود
  

 ) Sugar cane )Saccharum Officinarum  نيشكر

  
 

يش همراه با افزايش درخواست شكر در جهان، سطح زير كشت گياهان قندي در سده اخير رو به افزا
، سطح زير 2008در سال ) FAO(براساس اطالعات سازمان خوار و بار كشاورزي جهان . نهاده است
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در همان حال سطح زير كشت نيشكر در . ميليون هكتار بوده است 24كشت نيشكر در جهان بيش از 
آمار فائو، ( تن مي باشد 88تن و در ايران  72متوسط عملكرد نيشكر در جهان  .هزار هكتار بود 65ايران، 
2008(. 

در سالهاي گذشته رشد سريع قيمت جهاني نفت و از سوي ديگر در بهترين حالت، ثابت ماندن قيمت 
جهاني شكر باعث شده تا كشورهاي عمده توليد كننده شكر به سمت توليد محصوالت فرعي گياه نيشكر 

ميايي و يكل و چندين نوع ماده شامروزه عالوه بر شكر، كاغذ، خوراك دام، نئوپان، صمغ، ال .روي آورند
   .دارويي متنوع ديگر نيز از اين محصول به دست آيد

گر مجزا هستند و امكان يمناطق نيشكر و چغندرخيز جهان از يكدبايد توجه داشت كه در اغلب موراد، 
در نتيجه از اين جنبه،  .كاشت هر دو محصول، به جز در موارد معدودي، در يك منطقه وجود ندارد

در ايران نيز كشت نيشكر بيشتر محدود به  جلگه خوزستان است و  .قابتي بين دو محصول وجود نداردر
  .كشت چغندرقند در ساير نقاط كشور انجام مي شود

)2008فائو، ( نيشكرآمار سطح زير كشت، توليد و عملكرد   

)تن(توليد   )هكتار(سطح زير كشت )تن در هكتار(عملكرد 

 جهان 51/7124375413 1743092995

 ايران 69/8765000 5700000

 

 :به طور كلي محصوالت حاصل از نيشكر را ميتوان به چند دسته كلي تقسيم كرد
 شكر  

 ...)مورد مصرف به عنوان سوخت و خوراك دام و(باگاس و مواد جانبي   

 )الكل و فراورده هاي شيميايي(مالس و مواد جانبي   
 برگها و سرشاخه هاي نيشكر  

 

 :شربتي كه از ساقه نيشكر به دست مي آيد براي تهيه انواع شكر به كار مي رود كه عبارتند از
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 .ساكارز مي باشددرصد 98/5تا  94شكر سرخ كه داراي  
 .ساكارز مي باشددرصد 99/5تا 98/6شكر زرد كه داراي  
  .ساكارز مي باشددرصد 99/9تا  99/6شگر سفيد كه داراي  

 :باگاس
حاصل از محصول ني خرد و له شده پس از آسياب، باگاس نام دارد كه از نظر تركيب شبيه بقاياي خشبي 

 .به چوب است، با اين تفاوت كه باگاس داراي رطوبت بسيار بيشتري مي باشد
بخش اعظم آب در مغز ني و بافت پارانشيم موجود در باگاس است و ساير مواد تشكيل دهنده آن 

باگاس اين قابليت را دارد كه به جاي چوب در بعضي از صنايع به  . مي باشد... ليگنين، سلولز، پنتوزان و 
   .كار رود
فورفورال، ماده اي روغني، بي رنگ و خوشبو  .ماده ديگري است كه از با گاس گرفته مي شود فورفورال

ات محصوالت اين ماده را مي توان از ضايع. است و عمدتا به منظور توليد نايلون اس اس به كار مي رود
ماده به وجود آورنده . كشاورزي ديگري نظير پوست غالت، بادام زميني و حتي بالل ذرت تهيه كرد

 .فورفورال، پنتوزان است

 مالس

شربتي غليظ، به رنگ قهوه اي مايل به سياه و چسبنده است كه پس از عمل قندگيري و كريستاليزاسيون 
و مواد قندي غير  بخش عمده اي از مواد غير قندي غليظ شدهداراي  مالس .از شيره نيشكر باقي مي ماند

 .قابل استحصال است
 :تركيبات عمده مالس عبارتند از

 درصد 36تا  32ساكارز حدودا  

 درصد  30تا  20گلوكز و فروكتوز به ميزان  

  درصد 20آب به ميزان  

  
 خصوصيات گياهشناسي و فيزيولوژيكي نيشكر

اين گياه  .مي باشد) Poaceae(از خانواده گرامينه   Saccharum Officinarumنيشكر با نام علمي 
مهمترين عامل كشت اين گياه نيز، چهاركربنه بودن و توليد . داراي مسير فتوسنتزي چهاركربنه مي باشد
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عيار قند نيشكر . )بسته به رقم ( 2n=40‐128  و گياه دي پلوئيد مي باشد. در واحد سطح باالي آن است
  .درصد است 16تا  12

با توقف رشد و برگ دهي ساقه اصلي، جوانه انتهايي ساقه به جوانه گل تبديل شده و با ايجاد پايه هاي 
اين گياه  به صورت غير . گل در انتهاي ساقه و پس از رشد آن، گل آذين به شكل جارويي در مي آيد

 .جنسي كشت مي شود
ارتفاع ساقه نيشكر . استوانه اي و بند بند اما توپر مي باشدساقه نيشكر مانند گياهان ديگر خانواده گرامينه 

و فواصل ) node( بندها يا برآمدگي هاي روي ساقه را گره . متر و گاهي بيشتر مي رسد 4تا  5/1حدود 
رنگ ساقه نيشكر در گونه هاي مختلف ممكن است  .مي نامند) inter‐node(بين گره ها را ميانگره 
به سفيد، سبز، سبز مايل به زرد، زرد خط دار، قرمز، قرمز با خطوط سياه، قهوه اي سفيد كرمي، زرد مايل 

  .باشد... كم رنگ، بنفش و 
 :عوامل متعددي سبب كاهش فواصل بين گرهي مي شود كه عبارتند از 

 كم آبي 

 آفت زدگي 

 بيماري و ساير عواملي كه در رشد نيشكر تاثير دارند 

جوانه انتهايي در   .صورت مي گيرد اضافه شدن فواصل بين گره هاو  هارشد نيشكر با افزايش تعداد بند
در كشت گياه كه از طريق قلمه  .قسمت فوقاني ساقه موجب رشد طولي ساقه و ايجاد گل مي شود

صورت مي گيرد، پس از خوابانيدن قلمه ها، جوانه هاي جانبي به سرعت رشد كرده و به صورت ساقه و 
 .مين بيرون مي آينديا برگهاي اوليه از ز

تمامي پنجه ها در مرحله بعد، توليد ريشه مي . نيشكر مانند ساير خانواده غالت خاصيت پنجه زني دارد
پنجه ها معموال از گره . كنند كه بعدا ريشه هاي دائمي تشكيل داده و ريشه هاي قلمه اي از بين مي روند

   .هاي پايين، ايجاد مي شود
باريك و بلند بوده و رگبرگ اصلي در وسط و رگبرگهاي فرعي آن به برگ نيشكر، داراي پهنك 

برگ فاقد دمبرگ بوده و انتهاي آن به صورت غالف . صورت موازي با رگبرگ اصلي قرار گرفته است
برگها در دو طرف ساقه به شكل متناوب . در اطراف ساقه پيچيده شده و در محل گره به ساقه متصل است
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سانتيمتر بسته به واريته، متفاوت بوده و عرض برگهاي  150تا  70ي نيشكر بين طول برگها. مي رويند
  .سانتيمتر مي باشد 10تا  2كامل نيز بسته به گونه و واريته بين 

گياه نيشكر روزكوتاه است و شبهاي بلند براي گلدهي نياز دارد در نتيجه با شكستن طول شب از طريق 
نيشكر يك گياه دگرگشن بوده و عمل گرده افشاني . لوگيري كردنور دهي مي توان از گلدهي گياه ج

  .توسط باد صورت مي گيرد

  
 :سازگاري

توليد نيشكر در مناطقي كه ميانگين درجه حرارت . نيشكر، محصول مناطق حاره و نيمه حاره اي مي باشد
ت، مشروط بر آنكه در درجه سانتيگراد يا بيشتر باشد امكان پذير اس 20ماه از سال حدود  8ماهيانه طي 

حساسيت نيشكر به كمبود نور، زياد بوده و پنجه زدن آن . هيچ ماهي از سال، يخبندان وجود نداشته باشد
به همين دليل، تراكم زياد بوته، موجب باال رفتن درصد مرگ پنجه ها مي . به شدت به نور وابسته است

اقه هاي ضخيم تر، كوتاه تر، سبز تر و نيز بوته هايي كه در نور شديد رشد مي كنند داراي س .گردد
. برگهاي پهن تر بوده و درصد ماده خشك در آن ها بيش از بوته هايي است كه در نور كم رشد كرده اند

ديمكاري نيشكر به . نيشكر به باال بودن رطوبت خاك و محدوديت زهكشي نيز چندان حساس نمي باشد
نيشكر به بافت و اسيديته خاك چندان . كنواخت در سال نياز داردميلي متر باران با توزيع ي 1000بيش از 

خاكهاي عميق با بافت متوسط تا نيمه سنگين ، غني از مواد غذايي و مواد آلي زياد براي . حساس نيست
 . نيشكر به شوري خاك نسبتا مقاوم مي باشد. رشد اين گياه، مطلوب است

  

  
 :تناوب زراعي

اليتهاي آماده سازي و امكانات حمل و نقل وسيع و گسترده، سبب گرديده وسعت مزرعه مورد كشت و فع
برگشت مواد غذايي معدني برگها . است كه معموال نيشكر بدون تناوب با محصوالت ديگر كشت گردد

به خاك طي برداشت محصول و پوسيدن ريشه هاي توسعه يافته، موجب بهبود ساختمان خاك و افزايش 
در طي سال هاي مختلف، مي توان نيشكر را با يونجه و كود سبز در تناوب قرار  .مواد آلي آن مي شود
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سال در زمين نگه داشته و هر  5تا  4نيشكر را به مدت  .در خوزستان، نيشكر را بدون تناوب مي كارند. داد
  .در پايان دوره، زمين را برگردانده و مجددا نيشكر مي كارند. سال، محصول برداشت مي كنند

  
 :وددهي به مزرعه قبل از كاشتك

هدف از كودپاشي، تامين مواد غذايي كافي براي رشد بهينه گياه و به دست آوردن محصول بيشتر مي 
اين كود، بالفاصله پس از . به كودي كه قبل از كاشت به زمين مي دهيم، كود اصلي مي گويند. باشد
درصد فسفر  46ع سوپرفسفات تريپل كه داراي كيلوگرم در هكتار از نو 400وي و پشته سازي به ميزان ج

مي باشد تامين مي گردد و توسط تراكتور كودپاش در كف جوي هاكه قلمه  ني خوابانيده خواهد شد 
  . گاهي نيز پس از تسطيح، كود فسفر را پاشيده و با ديسك با خاك مخلوط مي كنند. پاشيده مي شود

زمان دادن كود نيتروژنه و اثر نيتروژن . ش نشان مي دهدنيشكر در كليه خاكها نسبت به نيتروژن واكن
در اغلب موارد، كود نيتروژنه را قبل از كاشت به خاك اضافه . اضافي بر قند نيشكر مشابه چغندرقند است

  .نمي كنند بلكه آن را به صورت سرك به خاك مي دهند
استفاده از كود . كاهش مي يابد ،ندو درصد ق شده كمبود پتاسيم منجر به پيدايش ساقه هاي الغر و نرم

اينكه با سوزاندن برگها در جريان برداشت،  ويژه، به نيستپتاسيم در نواحي جنوبي ايران ضروري 
با اين وجود در صورت حصول به عملكردهاي . مقداري از پتاسيم مصرفي به خاك برگشت داده مي شود

 . كيلوگرم در هكتار اكسيد پتاسيم، نياز باشد 200تا  100بسيار باال ممكن است كه ساالنه به حدود 

 

 رسيدگي نيشكر

 :عواملي كه امكان دارد در رسيدگي نيشكر تاثير داشته باشد عبارتند از 
 )بعضي گونه ها زودرس و بعضي ديررس هستند(گونه   
 )بخصوص نيتروژن(سطح مواد غذايي  
 سن گياه 

 مرحله فيزيولوژيكي نيشكر 

 مقدار رطوبت گياه 

  هواآب و  
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حتي زماني كه محصول، به اندازه كافي، . مهمترين نقش را در رسيدگي نيشكر دارد ،درجه حرارت
رشد ساقه را آهسته ساخته و  ،نيتروژن و رطوبت در اختيار داشته باشد، يك دوره طوالني هواي سرد

   .مقدار ساكارز را تغيير مي دهد
در شرايط عدم ( توده هواي گرم وارد منطقه شود اگر در منطقه اي كه هوا سرد است به طور ناگهاني 

. ، گياه، رشد سريع خود را از سر گرفته كه با افزايش قند اينورت همراه است)كمبود رطوبت و نيتروژن
  .نتيجه اين امر كاهش درصد شكر قابل استحصال مي باشد

روش برداشت موثر براي برداشت نيشكر روشهاي مختلفي وجود دارد كه نحوه كشت نيز در انتخاب 
در روش برداشت به .به طور كلي محصول نيشكر به دو روش سوخته و سبز برداشت مي شود. است

در اثر اين عمل، درصد . صورت ني سوخته، مزرعه را چند ساعت قبل از عمليات برداشت، آتش مي زنند
 :يت دارداين عمل، چندين مز .زيادي از برگ و پوشال همراه ني سوخته و از بين مي رود

 .كار ني بري در برداشت دستي و يا كار ماشين در روش مكانيزه، آسان تر مي شود 
 .به علت كاهش تفاله، عصاره گيري، راحت تر بوده و افت شربت كاهش مي يابد 

  .البته سوزاندن منجر به آلودگي محيط ، افزايش فرسايش خاك و كاهش نگهداري آب خاك مي شود
 :مزيت دارد چندين نيز برداشت سبز

 جلوگيري از آلودگي زيست محيطي 

 هزينه كمتر براي علف كشها 

 حفظ بهتر رطوبت خاك 

 حفظ شكاركننده هاي طبيعي حشرات آفت 

 افزايش مواد آلي خاك و رها سازي تدريجي عناصر غذايي 

  .زيرا نيشكر حرارت نديده و قندهاي اينورت آن كم است) درصد 4-5(درصد بيشتر شكر  
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  مهمغالت 
  ).Triticum spp(گندم

 

  
  مشخصات گياهشناسي گندم
ها  اين گياه ، يك ساله و از خانواده گرامينه. آيد به شمار مي غالت گياه گندم از جمله مهمترين

)Poaceae( نام علمي باTriticum spp  يكي از مهمترين گونه هاي آن گندم نان  كه باشد مي
)Triticum aestivum (است.   

است و هر سنبلك روي محور هر سنبله از چندين سنبلك تشكيل شده  .گل آذين گندم از نوع سنبله است
برگك وجود دارد، كه  2در قسمت تحتاني هر گل،  .استقرار دارد Rachisاصلي گل آذين به نام  

  lemmaپوشينه تحتاني را  لما . پوشينه ها معموال نامساوي هستند. ناميده مي شوند) Glumelle(پوشينه 
  .گشن مي باشداين گياه خود. گويند )palea(و پوشينه فوقاني را پالئا 
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  ساختار سنبلچه گندم: شكل 

 )n=7(طبقه بندي ژنتيكي 

 )T. monococcumكروموزوم مانند  14داراي (گندمهاي ديپلوئيد  -

 )T. durum , T. dicoccumكروموزوم، مانند  28داراي ( گندم هاي تتراپلوئيد  -

  )T. aestivumكروموزوم مانند  42داراي ( گندم هاي هگزاپلوئيد -

  
  :زهاي اكولوژيكينيا

روز است و طبيعتا در گندمهاي بهاره سيكل زندگي، كوتاه تر  100-300طول دوره زندگي گندم حدود 
مقاومت گندم به سرما نسبتا زياد است و نژادهاي پاييزه كه در مناطق سرد كشت مي شوند، مي  .است

مل گندم در برابر سرما حدود درجه سانتي گراد را تحمل كنند ولي حد متوسط تح -35توانند تا دماي 
 .درجه مي باشد -17تا  -10

اين گياه در صورتي مي تواند تغييرات درجه حرارت در هر فصل را بخوبي تحمل كند كه دامنه تغييرات 
حرارت، سريع و ناگهاني نباشد، زيرا در غير اينصورت صدمه شديدي به اندامهاي هوايي گندم وارد 

برابر سرما بسته به سن گياه و مراحل مختلف رشد آن تغيير مي كند و مقاومت گندم در . خواهد شد
  .معموال مراحل اوليه رشد حساسيت بسيار زيادي به نوسانات آني درجه حرارت دارد
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به طوريكه اگر براي گندمهاي . گندمهاي پاييزه نسبت به گندمهاي بهاره به سرماي بيشتري نياز دارند 
مي توان به . ي كافي وجود نداشته باشدگندم در بهار، به ساقه نخواهد رفتپاييزه در مدت زمستان سرما

از مرحله تشكيل  .گندم را انجام داد) vernalisation(طريق مصنوعي نيز بهاره كردن يا ورناليزاسيون 
 . درجه سانتيگراد نباشد 24و بيشتر از  14تا رسيدن دانه، بهتر است ميانگين درجه حرارت كمتر از 

معموال در شرايط ابري، بيماري . گياهي است سه كربنه، كه احتياج به روزهاي آفتابي بدون ابر دارد گندم
اگر تراكم بوته ها در واحد سطح بيشتر از حد معيني  . شيوع پيدا مي كنند) بويژه زنگ ها(هاي گندم 

گ مي شوند و كلروفيل باشد، نور  رسيده به اندامهاي پايين پوشش گياهي كاهش يافته، اندامها سفيدرن
 .ايجاد  دانه هاي چروكيده و كاهش عملكرد مي باشدنتيجه آن، در آنها تشكيل نمي شود كه 

خاك مناسب كشت گندم بستگي به عوامل محيطي دارد به طوريكه در مناطق مرطوب بايد خاك سبك 
. باتالق تبديل مي شودتر باشد چون در غير اين صورت، به تدريج در اثر آبياري و جذب آب باران، به 
بهترين خاك براي  .در مناطق خشك بهتر است اين گياه در زمينهاي با خاك سنگين تر كشت شود

  .كاشت گندم خاكهاي لومي مي باشد

  
 :درجه روز مورد نياز براي گندم

معموال ارقام بهاره گندم به .درجه روز، مورد نياز است 2300تا  1500براي تكميل رشد گندم حدود 
 .رجه روز كمتري در مقايسه با ارقام پاييزه نياز دارند چون طول دوره رشد آنها كوتاه تر استد
  
 

  

Tmax  :    درجه حرارت ماكزيممB.T.  :درجه حرارت ماكزيمم    Tmin  : درجه حرارت
   مينيمم

م اصالح به طور متوسط گند. عملكرد محصول گندم بسته به نوع خاك شرايط آب و هوايي متغير ميباشد
 .نمايند تن محصول توليد مي 3تا  2تن و ارقام ديم بين  8تا  5شده جديد در شرايط آبي بين 

  
  
  

.).
2

minmax(.. TBTTDD −)
+

(∑=
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 تناوب زراعي

البته اين عمل با وجود توليد محصول . در بعضي از نقاط گندم، چندين سال به طور متوالي كشت مي شود
از طرف ديگر، خطر . ر مي گرددمنجر به تخليه اليه سطحي خاك مي شود و خاك سطحي ضعيف و فقي

تناوب زراعي در رفع اين  .ابتال به بيماريهاي مختلف گياهي در تك كشتي به طور مداوم افزايش مي يابد
 .مشكالت و مديريت آفات و علفهاي هرز حايز اهميت است

بهترين گياه قبل از گندم، گياهي است كه خواص فيزيكي خاك را اصالح كرده و سبب حاصلخيزي 
تناوبهاي زراعي گندم و گياهان ديگر در نقاط مختلف عالوه بر خصوصيات گياهان به . اك شودخ

  .در منطقه بستگي دارد مقدار آب موجودو  شرايط جوي، نوع زراعت از نظر آبي و ديم
 :كه عبارتند ار امين مي گرددتمواد فتوسنتزي كه دانه را پر مي كنند از منابع مختلفي 

 گفتوسنتز جاري بر -
 فتوسنتز جاري اندامهاي غير برگي  -

مواد مازادي كه قبل از تشكيل دانه در اندامي از گياه ذخيره شده و (انتقال مجدد مواد فتوسنتزي   -
  ).در زمان تشكيل دانه، به دانه انتقال يافته و در آنجا مجددا ذخيره مي شود

 

است كه به دليل رشد طولي  يكي از مشكالت عمده گندم، ورس يا خوابيدگي ريشه و ساقه گندم
كه بدليل است خوابيدگي گياه از ناحيه ريشه  ،ورس ريشه. بيشترگياه و عدم تحمل وزن رخ مي دهد

اين ورس در مناطق مرطوب و سايه اندازها بيشتر مشاهده . مي باشدضعيف بودن ريشه و استحكام كم آن 
  ودبدليل استحكام كم ساقه ايجاد مي شنيز  ورس ساقه .مي شود

 :عبارتند از عوامل توليد كننده ورس
 زيادي نيتروژن -

زماني كه كربن سريعتر جذب شده و نيتروژن كمتر جذب شود ( عدم تعادل كربن به نيتروژن  -
 )تعادل موجود به هم خورده و گياه ورس مي كند

 تراكم بيش از اندازه گياه -

 باران شديد -

  باد شديد -
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 علفهاي هرز گندم

علفهاي هرز پهن برگ با . رل علفهاي هرز در مزرعه گندم، كنترل شيميايي استمتداول ترين روش كنت
2,4,D  در زمان پنجه دهي گندم كنترل شده و براي علفهاي هرز باريك برگ از سافيكس و آونج

  .استفاده مي شود
 

 دمنبرداشت گ

بين ورود زماني است كه وزن خشك اندام اقتصادي به حداكثر رسيده و  :رسيدگي فيزيولوژيكي -
 .و خروج مواد به دانه تعادل وجود دارد

رطوبت دانه به حدي رسيده است كه امكان برداشت به آسان ترين روش با  :رسيدگي اقتصادي -
 .امكانات موجود مي باشد

معموال در سطح وسيع، برداشت با . درصد باشد 15-16در زمان برداشت، رطوبت دانه ها نبايد بيشتر از 
   .گيردكمباين صورت مي 

  

   Yield Components اجزاي عملكرد 

به طور . را اجزاي عملكرد گويند شاخصها يا خصوصياتي كه به طور مستقيم روي عملكرد موثر است
 :اجزاي عملكرد عبارتند از در غالتي نظير گندممثال 

 )تعداد بوته در واحد سطح(تراكم 
 تعداد پنجه بارور در بوته 

 تعداد دانه در سنبله 

 انهوزن د 

 :نيز اجزاي عملكرد عبارتند از سويا در گياهان غير گرامينه نظير
 )تعداد بوته در واحد سطح(تراكم 
 تعداد غالف در بوته 

 تعداد دانه در غالف 

  وزن دانه 
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 جبران اجزاي عملكرد

با افزايش يك متغير، شاخصهاي ديگر نيز تغيير خواهد اجزاي عملكرد خاصيت جبران كنندگي دارند و 
 .، كاهش خواهد يافتتعداد پنجه بارور در بوته، افزايش تراكمه طور مثال ب كرد

  

 )Rice )Oriza sativaبرنج 
 

                      

از قديمي ترين گياهان زراعي است كه در دنيا  Oriza sativaو نام علمي  Riceبرنج با نام انگليسي 
سي هاي انجام شده مبدا اوليه برنج از قاره آسيا و طبق برر. براي تهيه خوراك انسان زراعت مي شده است

از . كلمه شلتوك كه عبارت است از دانه برنج همراه با پوست آن مي باشد. كشور هندوستان بوده است
 امروزه اكثر مردم ايران از برنج براي تهيه غذاي خود استفاده مي. لغت هندي چلتو گرفته شده است

ي آن اهالي گيالن و مازندران بوده اند كه از آن در تهيه انواع آش و لكن مصرف كنندگان اصل. نمايند
  . همچنين آرد آن در شيريني پزي مصرف زيادي دارد. شيربرنج و فرني استفاده مي كنند

سطح بسيار وسيعي را به خود اختصاص مي  ،برنج گياهي است كه به علت نياز زياد مردم پس از گندم
ميليون هكتار زير كشت  145كشور توليد كننده مهم برنج هستند كه حدود  48كشور جهان  160از . دهد

  .مي رسدتن ميليون  483دارند و مقدار توليد آنها به 

  
 :مشخصات گياهشناسي برنج
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گياهي است يكساله و علفي داراي ريشه هاي افشان و قوي كه . برنج يكي از گياهان تيره غالت ميباشد  
سانتيمتري خاك  25تا  20رده و معموال در اليه هاي فوقاني خاك و در عمق به عمق زياد خاك نفوذ نك

 . قرار مي گيرند

زيرا ريشه اين گياه به . سازگاري ريشه برنج در زمينهايي است كه اكسيژن آن به حالت طبيعي كم باشد
ج تا زمان تشكيل ريشه برن. اكسيژن هوا چندان نيازي نداشته و از اكسيژن محلول در آب استفاده مي نمايد

  .پانيكول حداكثر رشد را مي نمايد و سپس رشد آن كم مي شود
. درانتهاي ساقه قرار دارد و داراي شاخه هاي فرعي با محور ثانوي مي باشد) خوشه سنبل(برنج  پانيكول

 از آنها بارور شده و دوتاي ديگر عقيم در روي هر سنبله به طور معمول سه گل وجود دارد كه فقط يكي
دردانه برنج، پوشينه به دانه ها چسبيده و مجموعا شلتوك نام دارند پانيكول در برنج به . مي مانند

 . مي باشد صورتهاي باز ، نيمه باز و فشرده وجود دارد و برنج يكي از گياهان خودگشن

 :تيپ زراعي است كه عبارتند از 4داراي برنج 
- O.s japonica ليا و آمريكا كشت مي شود و براي آنكه گل توليد اين در نواحي معتدل ژاپن، ايتا

 .اين برنج داراي ساقه هاي نسبتا كوتاه و دانه هاي گرد مي باشد. كند به روزهاي بلند نياز دارد
-  O.s indica اين برنج مخصوص مناطق گرم هندوستان بوده و در برابر ريزش دانه حساس مي باشد و

 . ي ساقه هاي بلند مي باشددانه هاي آنها دراز و باريك و دارا

- ura  برنج هايي با دانه هاي سفت و سخت با مقطع شيشه اي كه بيشتر درمناطق جنوب فرانسه كشت
 . مي شده است

- O.s bulu كه در اندونزي كشت مي شود . 

  :طبقه بندي برنج هاي ايران
آنها عبارتند از اندازه و يا  برنجهاي مناطق مختلف ايران از جهات مختلف طبقه بندي شده اند كه مهمترين

   .طول دانه ، خصوصيات زراعي و گياه شناسي آنها

 : از نظر اندازه  و يا طول دانه -1

  به سه گروه تقسيم بندي شده اند  از اين برنجهاي ايران
ميليمتر است برنجهاي اين  7گروه برنجهايي كه دانه آنها خيلي طويل بوده و طول دانه آنها بيش از ) الف
  ه از نوع صدري مي باشند گرو
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ميليمتر است و مهمترين آنها  7تا  6گروه برنجهايي كه دانه آنها طويل بوده و طول دانه آنها بين ) ب
  عبارتند از چمپاي زودرس و بي نام 

گروه برنجهاي دانه متوسط و يا گرد كه شامل برنجهاي چمپاي ديررس مي باشند و طول دانه هاي ) ج
  . يليمتر استم 6تا  5آنها بين 

  :از نظر مشخصات زراعي و گياه شناسي -2
چون طول و ضخامت دانه هاي برنج همچنين رنگ پوشه و پوشينه،ريشكدار و يا بدون ريشك بودن، 

بايد توجه داشت كه در مورد البته .  زودرسي و دير رسي و برخي از صفات برنج ها متفاوت مي باشد
عدم لعاب دهي و و وجود تركيبات آروماتيكه عبارتند از ك برنج دو خصوصيت بسيار اهميت دارد
برنجهاي ايران به سه گروه تقسيم  ذكر شده، از نظر خواص . شكستن دانه هاي برنج در حين پخت

  :گرديده اند

برنجهاي اين گروه داراي شلتوك طويل و باريك بوده برخي از آنها كه  :برنجهاي صدري) الف 
همچنين . به رنگ سياه و سفيد و قرمز بوده و برخي نيز بدون ريشك هستندريشكدار مي باشند ريشك ها 

ميليمتر و گاهي نسبت طول  7عده اي كركدار و بعضي از آنها بدون كرك مي باشند طول دانه هاي آنها 
برنج هاي صدري داراي كيفيت پخت بسيار باال و عالي بوده لكن . ميليمتر مي باشد 3به قطر دانه بيش از 

ر محصول آنها كمتر از گروه چمپا و گرده مي باشند و در مقابل آفات و بيماريهاي مختلف و مقدا
. همچنين خوابيدگي حساس بوده و ارزش تجاري و غذايي برنج صدري بيش از ساير برنج ها مي باشد

  : برنج هاي صدري اسامي تجاري متعددي دارند كه برخي از مهمترين آنها عبارنتد از
داراي دانه هاي دراز و باريك بوده و ريشكدار مي باشد ريشك ها سياه رنگ ، شلتوك : هصدري دم سيا

طعم و عطر اين برنج بسيار مطلوب و بهترين نوع برنج . برنج كشيده دراز و باريك و سفيد رنگ است
  ايران و حتي دنيا محسوب مي شود 

  كه دانه هاي آن باريك و ريشكدار مي باشد: صدري معمولي
دانه هاي آن دراز و كمي كوتاه تر از صدري . كه داراي ريشكهاي سفيد رنگ است : اميريصدري 

  . معمولي است
  .كه دانه هاي آن دانه هاي بلند و نازك است: صدري اربابي
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به طور كلي برنج هاي صدري در مقابل آفات و كم آبي حساستر از ساير گروه هاي برنج ايران بوده و 
صدري دم زرد، صدري دم سرخ ، صدري دم سفيد، . گيالن و مازندران مي باشداكثر محصول استانهاي 

  . صدري دم سياه ، ميرزا عنبر بو و موسي طارم نيز از انواع معروف صدري مي باشند

كه برنجهاي چمپا داراي دانه هاي كوتاهتر و قطورتر از صدري بوده در مقابل :برنج هاي چمپا -ب
اعد محيط مقاومتر و عملكرد آنها از صدري بيشتر و لكن ارزش تجاري آفات و كم آبي و عوامل نامس

  انواعي از اين برنج زودرس و برخي نيز ديررس مي باشند و مهمترين آنها عبارتند از . آنها كمتر است
دانه هاي آن نسبتا دراز و كشيده و تا اندازه اي قطور بوده طول دوره رشد آن كوتاه و : چمپاي رسمي

  .رس مي باشدنسبتا زود
سياه ناميده مي  ياين برنج ريشكدار بوده و رنگ ريشك آن سياه است و به اين علت چمپا: چمپاي سياه

  . شود
معروف گرديده  ،به اين نام ،رنگ ريشك آن سفيد است و به علت رنگ سفيد ريشك: چمپاي سفيد

  .است
ي نازك، چمپاي كوتاه، گرم چمپا انواع ديگر چمپا شامل ارقامي مانن آگوله، سرخ چمپا، شاهك، چمپا

  و سرد چمپا مي باشد

اين برنج داراي دانه هاي گرد بوده ودر برابر آفات و عوامل نامساعد محيط  :برنج هاي گرده -ج
برنج هاي گرده در رشت، . مقاوم تر از برنج هاي صدري و چمپا بوده و عملكرد آنها زيادتر مي باشند

  . ان فارس و كالت كاشته مي شوندو بيشتر جنبه صادراتي دارندالهيجان ، لنگرود، خوزستان زنج

  :ارقام اصالح شده برنج
، برنج هراز، برنج 4، گيل 3،گيل 2،گيل 1، فوجي مينوري، گيل )سوتا(3، آمل )IR28( 2برنج آمل 

  1اهواز
  

  نيازهاي اكولوژيكي
و يا معتدل است و در مناطقي كه برنج يكي از گياهان خاص مناطق مرطوب استوايي و مناطق نسبتا گرم 

ميليمتر داشته باشند به خوبي سازگاري نشان داده و محصول مناسبي از نظر كميت و  1000بارندگي 
درجه شمالي و تا  45از نظر عرض جغرافيايي در بيشتر نقاط دنيا از استوا تا اين گياه . كيفيت توليد مي كند
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لكن اكثرا در . چندان تاثيري در رشد برنج ندارد ،سطح درياارتفاع از . درجه جنوبي رشد مي نمايد 45
  .متري كشت مي شود و بيشتر برنج زارهاي دنيا در دلتاي رودخانه ها قرار دارند 600ارتفاع كمتر از 

تنها عامل محدود كننده برنج، سرما مي باشد و كشت موفقيت آميز در مناطقي است كه در سرتاسر فصل 
  . درجه سانتيگراد باشد 20باالتر از  رشد، دماي آن منطقه

از زمان توليد جوانه به بعد به تدريج نياز . دارد طول دوره رشدو  احتياج برنج به حرارت بستگي به رقم
اين گياه به حرارت افزايش يافته و در موقع گل دادن به حداكثر رسيده و پس از آن به تدريج تا زمان 

 . درجه سانتيگراد است 32تا  30سب براي رشد برنج حدود درجه حرارت منا. رسيدن كم مي شود

به همان نسبت كه درجه حرارت محيط در رشد و نمو برنج بي نهايت موثر مي باشد، درجه حرارت آب 
لكن اهميت درجه حرارت هوا بيش از درجه . داخل كرتها نيز در رشد برنج اهميت به سزايي دارد

 . حرارت آب مي باشد 

در مناطقي كه روزها كوتاه بوده و آسمان پوشيده از ابر . از عوامل مهم باروري برنج است يكي نور زياد
است، نور كمتري به برنج مي رسد و مقدار محصول و كيفيت آن كمتراز مناطق داراي آفتاب زياد مي 

باريك و نور پراكنده نيز سبب مي شود كه طول بوته برنج بلندتر از حد معمول گرديده، ساقه ها . باشد
برگها نيز كوچك و به رنگ سبز روشن متمايل گردند و مقدار توليد و همچنين سرعت رشد ريشه نيز 

  .كاهش مي يابد
رطوبت محيط در زندگي اين گياه به خصوص در زمان گلدهي بسيار موثر است به طوري كه مناسبترين 

درصد  95و بيشتر از  40ر از درصد بوده و در رطوبت كمت 80تا  70رطوبت هوا براي گلدهي حدود 
  . گلدهي متوقف مي شود

برنج . برنج درنقاط مختلف دنيا در انواع خاكها مي تواند رشد كند لكن مسئله آبياري آن مهم است
درصد رس همراه با مواد آلي پوسيده  60تا  40معموال در خاكهايي كه بافت تشكيل دهنده آن حدود 

  .به طور كلي بهترين خاكها اراضي ليموني رسي است. يد مي كندداشته باشد، بهترين محصول را تول
 . مواد شيميايي فسفره و پتاسه را بهتر است در زمان شخم پاييزه به زمين داد و كامال با خاك مخلوط كرد

  :روشهاي كشت برنج
  :در مناطق مختلف جهان كه كاشت برنج متداول است معموال برنج را به دو روش كشت مي نمايند
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پس از آنكه نشاء در خزانه رشد كافي نمود آن : تهيه خزانه و كشت برنج در خزانه براي تهيه نشاء -1
را به زمين اصلي كه قبال آماده گرديده منتقل مي نمايند اين روش كاشت در چين، هندوستان و اكثر 

  .نقاط ايران مرسوم است
شورهاي اروپايي متداول مي باشد كه كشت مستقيم بذر در زمين اصلي كه در آمريكا و برخي ك -2

زراعت به صورت مكانيزه و در مساحت هاي بزرگ بطور مستقيم كشت شده و از انواع ماشين آالت 
  . براي كاشت داشت و برداشت استفاده مي كنند

 150تا  80(گياه برنج چون مدت زمان زيادي را در آب سپري مي كند لذا به مواد غذايي و خصوصا ازت 
نياز زيادي داردكه مستلزم صرف هزينه زياد براي كشاورز است در صورتيكه مواد الزم براي گياه ) واحد

فراهم نشود، رشد گياه كامل نخواهد شد و از نظر كميت در محصول كاهش فوق العاده بوجود خواهد 
انجام موفق بنابراين دانشمندان در صدد جايگزيني مواد تقويت كننده در شاليزارها بر آمده و سر. آمد

آزوال نوعي سرخس آبزي كوچكي است از تيره . گرديده اند از آزوال  استفاده شاياني به عمل آورده اند
Salviniaceae  قادر به  استكه در آب به حالت شناور زندگي كرده و غالبا در مناطقي كه آب راكد
  .زندگي مي باشد

  :مزاياي استفاده از آزوال عبارتند از 
بيت ازت در خاك سبب تقويت شاليزار شده و در نتيجه نيازي به مصرف كود ازته نبوده كه به علت تث -1

  .   سر انجام هزينه توليد كاهش خواهد يافت
  كاهش مصرف مواد معدني در شاليزار      -2
  .    جلوگيري از رشد علفهاي هرز، چون مانند اليه اي سطح آب را مي پوشاند -3
  . داخل شاليزار و درنتيجه صرفه جويي در مصرف آب جلوگيري از تبخير آب -4
مبارزه بيولوژيكي با برخي حشرات به خصوص پشه ماالريا در سطح آب مرداب ها و باتالقها، سدها ،  -5

  . درياچه ها مزارع برنج و ساير منابع آبي راكد
  استفاده در استخرهاي پرورش ماهي -6 
   استفاده در تغذيه ماهي هاي علفخوار -7 
  استفاده در تغذيه حيوانات گوشتي و شيري به ويژه گوسفند و گاو -8 
  استفاده از آزوال در تغذيه مرغان گوشتخوار و تخمگذار -9 
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  استفاده در شاليزارهايي كه پرورش ماهي نيز در آن امكان پذير است   -10
  عي گلهاي زينتي و درختان  استفاده از آزوال به عنوان ماده تقويت كننده براي ساير گياهان زرا -12 
و گاهي  27تا  24به علت آنكه داراي مقدار قابل توجهي پروتئين مي باشد و اين مقدار پروتئين بين  -12 

لذا در تغذيه انسان نيز بكار رفته و عالوه بر آن داراي مقدار زيادي . درصد تغيير مي نمايد 30اوقات 
  غذيه حيوانات نيز مفيد مي باشدو امالح مفيد مي باشد و براي ت Aويتامين 

   .يك از مهمترين خواص آزوال اصالح خاكهاي زراعي به خصوص خاكهاي شور و قليائي مي باشد -13 

  . البته با موجود اين مزايا، چون اين گياه بومي ايران نبوده در حال حاضر مشكالتي را به همراه داشته است
  : برداشت برنج

پايان يافته و رنگ بوته ها به زردي متمايل گرديده و دانه ها نيز سفت شده هنگامي كه رشد و نمو گياه 
بهترين زمان . باشند، به طوري كه زير فشار ناخن شكسته و له نشده و به صورت نشاسته و خمير درنيايد

   .برداشت در استانهاي گيالن و مازندران شهريور ماه است
   :است ازشاخص برداشت در تمام محصوالت زراعي عبارت 

100×=
BY
EYHI  

EY =                             عملكرد اقتصاديBY =عملكرد بيولوژيكي 

 

  )Corn )Zea maysيا Maiz  ذرت

  
ذرت يكي از گياهان بومي آمريكاي مركزي و جنوبي است و سابقه كشت آن، در كشورهاي مختلف 

، به ويژه برخي از كشورهاي اروپا، آسيا و اقيانوسيه جهان كه شرايط براي رشد و نمو آن مساعد بوده
سطح زير كشت و همچنين مصرف ذرت، طي سالهاي اخير در اغلب البته  .چندان طوالني نيست
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ميليون  140در حال حاضر، سطح زير كشت آن به حدود . كشورهاي جهان به سرعت افزايش يافته است
اين گياه بعد از گندم و برنج مقام  .تن بالغ گرديده است ميليون 468هكتار و مقدار محصول آن به حدود 

 .سوم را احراز نموده است
كيلوگرم  36000كيلوگرم و علوفه سيلويي آن  3500متوسط توليد دانه آن در جهان از هر هكتار حدود 

  . مي باشد
تن ذرت علوفه اي  75تا  45در ايران بسته به شرايط اقليمي موجود و نوع مديريت مي توان از هر هكتار 

 .تن دانه توليد نمود 8تا  4سيلويي و نيز 
بوده و داراي گونه هاي زيادي  Zeaو از جنس  )Poaceae(ذرت يكي از گياهان مهم خانواده غالت 

ساقه آن مانند ساير غالت داراي بند و .كروموزوم مي باشد  n2=20با  maysاست كه مهمترين آنها 
  .گره مي باشد 8-12د گره هاي روي ذرت تعدا. معموال بدون پنجه است

  :مهمترين موارد مصرف آن به شرح مي باشد
چون اين گياه از نظر پروتئين و ساير مواد قندي براي دام ها بسيار غني مي باشد، لذا : تغذيه حيوانات -1

 درصد توليد هر كشور به مصرف تهيه ذرت سيلويي و يا علوفه سبز تازه براي تغذيه 85تا  80حدود 
حيوانات به خصوص گاوهاي شيري و گوشتي رسيده و انواعي از ذرت كه داراي دانه هاي سفيد رنگ 
مي باشد براي پرورش پرندگان و حيواناتي كه به منظور تهيه گوشت سفيد پرورش مي يابند به مصرف 

شاسته داراي ذرت عالوه بر ن. مي رسد كنجاله و آرد آن نيز در دامداري ها به مقدار زياد مصرف مي شود
مقدارزيادي اسيدهاي آمينه، ليزين، پروتئين، مواد معدني و سلولزي بوده كه مواد و نسبت هريك از آنها 

درصد،  2-12درصد ، مواد چربي  5/5-16درصد، مواد ازته حدود  52 -74نشاسته حدود   :عبارتند از
    درصد 13-15درصد، رطوبت  7/1 -3/2درصد ، سلولز  5/0-4مواد معدني 

  . دانه ذرت براي پرندگان انرژي زا است و در سرعت رشد بسيار مفيد است: تغذيه پرندگان -2
از ساقه ذرت به مقدار زياد در صنايع كاغذسازي، مقواسازي، تهيه كاغذ ديواري : مصارف صنعتي -3

و همچنين از آرد و جوانه ذرت استفاده هاي زيادي به عمل آمده . وانواع كف پوش استفاده مي كنند
مي F و Eچون جوانه آن داراي مقدار زيادي روغن و همچنين ويتامين هاي مختلف به خصوص ويتامين  

. باشد در صنايع روغن كشي استفاده شده  و روغن ذرت يكي ازبهترين روغن هاي خوراكي مي باشد
سازي از  همچنين از ذرت مي توان دكسترين و متعاقباً گلوكز بدست آورد كه در قنادي ها و بيسكويت
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و تهيه مالت نيز استفاده هاي انند الكل اتيليك و اسيد الكتيك آن استفاده شده و در صنايع الكل گيري م
 .شاياني به عمل مي آيد

 .در برخي كشورها از دانه ذرت آرد تهيه نموده و آن را به نان تبديل مي كنند: تهيه نان -4
  :طبقه بندي ذرت

ارقامي وجود دارند كه . تي در برابر شرايط مختلف محيطي دارندارقام مختلف ذرت قدرت تطابق متفاو
رشد آنها كامل شده و ،روز بعد از كاشت 50سانتيمتر تجاوز نكرده و غالباً در حدود  70طول بوته آنها از 

متر رسيده و دوره  8تا  7همچنين ارقام ديگري نيز وجود دارد كه طول بوته آنها . توليد بذر مي نمايند
  . روز است 130ها در حدود رشد آن

گلهاي نروماده درذرت روي دو گل آذين جدا از هم روي يك گياه قرار گرفته اند و آرايش گل آذين 
در هر سنبلچه گل آذين نر . به صورت خوشه اي منشعب در انتهاي ساقه قرار گرفته است) Tassel(نر 

پرچم، دو لوديكول و پوشه و  3داري  هر گل. و فقط گل بااليي بارور مي شود  دو گل يافت مي شود
دانه گرده 4500000سنبلچه و بالغ بر  300هر گل آذين نر حدود . پوشينه و يك مادگي تكامل نيافته است

  . توليد مي كند
محور . خوشه اي با محور قطور كه در نزديك وسط ساقه ايجادمي شود) Cob(گل آذين ماده يا بالل 

ديف طولي از سنبلچه هاي زوج مي باشد و معموالً يكي از سنبلچه ها ر 8 -30ضخيم سنبله مشتمل بر 
چنانچه هر دو مادگي سنبلچه بارور شوند . فعال بوده داراي مادگي بارور و پرچم هاي توسعه نيافته است

هر مادگي داراي تخمداني با خامه . باعث ازدياد دانه روي بالل و به هم خوردن ترتيب رديف ها مي شود
كالله در . خارج مي شود) Spathe(است كه از درون غالف بالل ) Silk(نام كاكل يا ابريشم  بلند به

سانتيمتر مي رسد و داراي موهاي  10-20طول خامه يا كالله به . انتهاي آن به دو شاخه تقسيم مي شود
روز مي  5-10طول عمر كاكل ها حدود . ريز و چسبناكي است كه دانه هاي گرده را به خود مي گيرند

دانه مي  300-1000تعداد دانه هاي ذرت هر بالل حدود . عدد است 4-14تعداد پوست بالل حدود . باشد
  . باشد

در صد  5حدود (گرده افشاني در ذرت غير مستقيم و با كمك باد صورت مي گيرد و گياهي دگر گشن 
ده آزاد مي شوند و اين روز قبل از خروج كاكل از گل آذين ما 1-3 ،دانه هاي گرده. است) خودگشن

قبل از آزاد شدن دانه ) بلوغ گل ماده(چنانچه ظهور كالله . گويند) Protandry(حالت را پروتاندري 
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هواي گرم گرده افشاني را تعجيل و هواي سرد   .گويند) Protogeny(گرده رخ دهد آن را پروتوژني 
گل آذين ماده در ذرت را به تاخيز  همينطور خشكي و كمبود ازت ظهور. آن را به تأخير مي اندازد

دانه ذرت يك ميوه تك لپه اي . روز پس از گرده افشاني رشد دانه شروع خواهد شد 45. خواهد انداخت
و ) درصد75-82(، اندوسپرم )درصد وزن6(دانه داراي پوسته . است) Caryopsis(خشك و ناشكوفا 

رنگ در . گرم متغير مي باشد 100تا  400از وزن هزار دانه ذرت . است) درصد وزن دانه11-14(جنين 
انواع (واريته هاي مختلف از سفيد، زرد، ارغواني خواهد شد كه به واسطه وجود رنگيزه هاي مختلف 

  . در پوست دانه و اليه آلورون است) كاروتن، كاروتنوئيدها، كربتوگزانتين، گزانتوفيل
) آردي(و نرم ) شيشه اي(ه داراي بافت سخت را تشكيل داد) درصد82(آندوسپرم بيشترين حجم دانه 

  . است
از طرفي رنگ دانه . ذرت از نظر دوره رشد به سه گروه زود رس، متوسط رس و ديررس تقسيم مي شود

. مانند سفيد، زرد، قهوه اي و ذرت هايي با دانه الوان و حتي به رنگهاي مختلف نيز تقسم بندي مي شود
كه . از نظر شكل ظاهري و تركيبات دانه و موارد مصرف آن مي باشدمهم ترين طبقه بندي انجام شده 

  :عبارتند از
آندوسپرم دانه اين گروه از ذرت ها ): Dent corn, Zea maya var. indentata(ذرت دنداني  -1

قسمت شاخي و سخت و خيلي سفت كه در اطراف دانه قرار گرفته و . از دو قسمت تشكيل شده است
معموالً بعد از رشد كامل و تغييرات كلي كه . وسط نشاسته نرم دانه را تشكيل مي دهدقسمت ديگر كه در 

دانه هاي اين ذرت . در دانه به وجود مي آيد، دانه به شكل دندان و به خصوص دندان اسب  در مي آيد
 در اغلب كشورها براي توليد ذرت. بزرگ و بوته هاي آن نيز داراي رشد زياد و برگ زياد مي باشد

  . سيلوئي و علوفه از آن استفاده مي كنند
 ):Flint corn, Zea mays var. indurata) (سخت(ذرت بلوري -2

شكل دانه آن كروي و . است آندوسپرم دانه هاي آن نيز مانند ذرت دنداني از دو قسمت تشكيل شده
اد برگهاي آن نيز ياد ارتفاع ساقه هاي آن بلند و تعد. اندازه آن متوسط و كوچكتر از ذرت دنداني است

است و غالباً دوره رشد طوالني داشته و زودتر از ذرت دنداني جوانه زده ولي دوره زندگي آن كوتاهتر 
اين رقم بيشتر در اروپا كشت مي شود و به ذرت سخت يا چخماقي معروف است از دانه آن در . است

  . مرغداري ها به عنوان بلقور ذرت استفاده زيادي مي نمايد
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  ):Flour corn, Zea mays var.amylaceae) (نرم(ذرت آردي -3
اندازه دانه هاي آن خيلي كوچك و معموالً . كليه آندوسپرم اين نوع ذرت داراي نشاسته نرم مي باشد

دانه آنها سفيدمتمايل به آبي رنگ است و در كارخانجات نشاسته سازي مورد استفاده . شكل كروي دارند
 . و ميوه آن نيز ظاهراً شبه ذرت بلوري است بوته. قرار مي گيرند

 ):Pop corn, Ze mays var. everta) (آجيلي(پاپ كورن -4

دانه هاي آن به حالت خيلي سخت درآمده و با حرارت . آندوسپرم اين ذرت حاوي نشاسته سخت است
هنگام تركيدن  دادن محتويات دانه آن ازدياد حجم پيدا كرده و تغيير شكل داده و سفيدرنگ مي شود و

. دانه بوداده آن مصرف خوراكي دارد. صداي مخصوصي مي نمايد كه بدين جهت پاپ كورن نام دارد
  . رنگ دانه هاي آن از سفيد تازرد تغيير مي نمايد ودانه هايش معموالً كروي شكل مي باشد

 )Sweet corn, Zea mays var. sacharata(ذرت شيرين  -5
ل داراي قند نسبتاً زيادي است كه به مصرف خوراكي به عوان بالل و همچنين اين ذرت قبل ازرسيدن كام

تهيه كنسرو مس رسد و در دانه آن به مقدار خيلي كم نشاسته وجود دارد دانه هاي آن پس از رسيدن و 
اين ذرت دانه هاي شيشه اي و نشاسته اي شيرين داشته و در . خشك شدن كوچك و چروكيده مي شوند

اين ذرت به مصرف خوراكي انسان رسيده و در ايران . ن شربتي همانند شيره تهيه مي نمودندگذشته از آ
در كشورهاي مختلف به صورت خام و آب پز، بوداده، كبابي روي آتش استفاده . اصطالحاً بالل نام دارد

  . مي شود
  ):Pod corn) (Zea mays var. tunicata(ذرت غالف دار -6

قايسه با ساير ارقام تا حدودي غير طبيعي بوده زيرا هر دانه آن در يك غالف شكل ميوه اين ذرت در م
تاين ذرت جنبه تجاري و يا صنعتي و فروش نداشته بلكه اغلب مورد توجه محققين براي پي . قرار گرفته 

  بردن به اصل و مبداء ذرت مي باشد
  ):Waxy corn) (Zae mays var.ceratina(ذرت مومي  -7

مولكول نشاسته اين ذرت با . ماده اي چسبناك در دانه هاي آن به آن ذرت مومي گويند به علت وجود
نشاسته آن نيز حالت چسبندگي داشته و در . ساير ذرت ها متفاوت بوده و شباهت زيادي به گليكوژن دارد

  . كارخانجات چسب سازي از آن چسب تهيه مي نمايند
  خصوصيات اكولوژيكي
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افي و وجود نور كافي سه عامل مهم و اوليه رشد و توليد محصول كافي و گرماي مناسب و رطوبت ك
اين گياه از . توانند تغييرات زيادي در رشد و كميت و كيفيت آن ايفا نمايند زودرسي ذرت بوده كه مي

ذرت گياهي گرمسيري بوده و .  درجه عرض جنوبي رشد مي نمايد 42درجه عرض شمالي تا  50حدود 
  . سنتزي چهار كربنه است كه نياز حرارتي آن در دوره رشد نسبتا زياد مي باشدداراي مسير فتو

در صورتيكه . درجه سانتيگراد است20-30مناسب ترين درجه حرارت در طول فصل رشد ذرت، حدود 
درجه  .درجه سانتيگراد تجاوز نمايد حاشيه برگها به تدريج سوختگي پيدا مي كند 35درجه حرارت از 

همچنين . و رطوبت نسبي كم در هنگام گرده افشاني آن اثر سوء بر تلقيح و تشكيل دانه داردحرارت زياد 
هنگام رسيدن دانه ها اگر درجه حرارت افزايش يابد و اين افزايش حرارت با خشكي توام باشد غالبا به 

شده چروكيده علت به هم خوردن وضع طبيعي انتقال مواد غذايي از برگها به دانه ها، دانه هاي تشكيل 
 .    شده و الغر باقي مي مانند

ت از لحاظ واكنش گلدهي به طول روز، روزكوتاه است و روزهاي بلند باعث افزايش طول دوره رذ
كشت ذرت دانه اي در عرضهاي جغرافيايي باال به  .رويش، افزايش تعداد برگها و اندازه گياه مي گردد

  .وفقيت آميز نيستم و دماي پايين، علت كوتاه بودن فصل رشد
بهترين خاك براي ذرت، خاكهاي عميق با بافت متوسط و زهكشي خوب و قدرت نگهداري آب زياد 

 . خاكهاي خيلي سبك و خيلي سنگين براي كاشت ذرت مناسب نيست. مي باشد

 .بايد ابتدااين نوع زمينها به وسيله كودهاي حيواني و سبز اصالح شده و سپس اقدام به كشت ذرت كرد
ذرت به هنگام جوانه زني مقاوم به شوري است و با افزايش درجه شوري، ممكن است جوانه زني به تاخير 

 در مرحله بلوغ، البته بايد توجه داشت كه گياه ذرت.  بيفتد اما درصد جوانه زني تاثير چنداني نمي پذيرد
ري با آب شور مناسب از گروه گياهان حساس به شوري مي باشد و كشت آن در خاكهاي شور و آبيا

 .نيست
كيلوگرم اوره مي  400تا  350مقدار مصرف كودهاي ازته در هر هكتار زمين زراعي به طور معمول برابر 

البته بايد توجه داشت كه مقدار مصرف مواد تقويت كننده نسبت به مقدار موجود در خاك، . باشد
كيلوگرم در هكتار فسفات  300تا  200. كندتغيير مي ... زودرسي رقم، مقدار آب منطقه، شرايط جوي و 

 . كيلوگرم ماده پتاسه مورد نياز است 100تا  75آمونيوم يا سوپر فسفات و 
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. هنگام كاشت و در مرحله تشكيل ساقه و پيدايش گل آذين مي باشد ،بهترين زمان مصرف كود نيتروژنه
كود فسفات را فقط به صورت  به عبارت ديگر كود نيتروژنه به صورت سرك وارد خاك مي شود ولي

 . پايه وارد خاك مي كنند

در مزارع ذرت و بخصوص در ابتداي زندگي كه اين گياه رشد كافي نكرده و ارتفاع آن كم است 
علفهاي هرز مختلف در بين بوته هاي ذرت رشد مي نمايند و درصورت عدم وجين، محصول ، ضعيف 

و براي كليه علفهاي هرز از آترازين ) 24D(گ از توفوردي براي مبارزه با علفهاي هرز پهن بر. مي شود
  .و اراديكان استفاده مي شود

 

  برداشت ذرت
درمورد ذرت علوفه اي سيلويي، هنگامي كه  .بستگي به نوع مصرف و رقم آن دارد ،زمان برداشت ذرت

براي اين . ت نموددر مرحله خميري شدن و برگها هنوز سبز است مي توان اقدام به برداشت ذر ،دانه ها
سانتيمتري سطح خاك  12تا  7كه اندام هوايي را ازفاصله  دمنظور از وسايلي به نام چاپر استفاده مي شو

برداشته و به صورت قطعات كوچك و خرد شده در آورده و از طرف ديگر دستگاه در داخل كاميون يا 
  . دام ها نگهداري شود تريلي قرار داده تا سپس در سيلوهاي مخصوص براي غذاي زمستاني

به طور كلي سيلوي علوفه عبارت است از نگهداري محصول به صورت نزديك به حالت تازه كه در آن 
تخمير به طور كامل صورت گرفته و  داراي ارزش غذايي و ضريب هضم زيادي براي دام ها شده و از 

 . خوش خوراك تر نيز خواهد شد ،اغلبطرفي

  :محاسن سيلو
  .نسبت به انبار اشغال مي نمايد فضاي كمتري -1
زيرا علوفه اي كه در برابر رطوبت و باران . اثر رطوبت و باران و يا نفوذ به داخل سيلو وجود ندارد -2

 .قرار بگيرد و غير قابل استفاده مي شود
 .اثر تابش آفتاب به مواد سيلو شده وجود ندارد -2
 .و ندارددر مناطق سرد يا گرم آب وهوا تأثيري در محصول سيل -3
در هرمرحله هرمقدار مي توان از .علوفه يا ذرت سيلو شده به مدت طوالني قابل نگهداري است -4

 .سيلو برداشت كرد
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آتش سوزي هايي كه در اثر تخمير و فساد و باال رفتن درجه حرارت در علوفه هاي توده شده در -5
 .شودمحيط آزاد به وجود مي آيد، در علوفه سيلو شده كمتر ديده مي 

 . علفهاي هرز يا بذر آنها كه در داخل محصول باشند، در اثر تخمير از بين رفته اند-6

 .طعم علوفه سيلو شده براي حيوانات بهتراست-7
 .پروتئين و ويتامين موجود در علوفه محفوظ باقي مي مانند-8
 .ذرت سيلو شده حالتي شبيه به علوفه تازه دارند-9

  . آن براي دام ها باالتر است ضريب هضمي و ارزش غذايي-10
استفاده دو منظوره از ذرت به زارع اجازه مي دهد كه در صورتي كه فصل كاشت دير شده باشد به جاي 
ذرت دانه اي، ذرت علوفه اي كشت كند و يا در انتهاي فصل رشد ذرت در صورتي كه توجيه اقتصادي 

 .وفه اي برداشت كندذرت علوفه اي بيشتر باشد مي تواند ذرت دانه اي را عل
  

  گياهان به ويژه غالتانبارداري بذور
شرايطي كه حيات بذر را در . اغلب نياز به حفظ و نگهداري بذور با حفظ كيفيت و قوه ناميه آن مي باشد

س و ساير اعمال متابوليكي را بدون آسيب زدن به رويان كه تنف است شرايطي شاملكند  انبار حفظ مي
كاهش دماي انبار و  ،مهمترين شرايط دستيابي به اين هدف عبارت از كاهش رطوبت بذر. كند  كند مي

  : شود  مدت زمان انبارداري صحيح به مراحل زير تقسيم مي .باشد تغيير هواي انبار مي
  )ولوژيكي تا برداشت از رسيدگي فيزي( انبارداري روي گياهان  -1
 برداشت تا زماني كه بذور فراوري شده و در انبار ذخيره شود  -2

 در انبارها  -3

 در انتقال  -4

 )ها  خرده فروشي( در انبارهاي جزئي  -5
 در مزرعه شخص استفاده كننده -6

  : طول عمر در انبار به چند فاكتور بستگي دارد 
. سويا و بادام زميني , عمر هستند مانند پياز  موال كوتاهها مع تعدادي از انواع دانه: نوع و واريته بذر  - 1

  .دهد  ها در يك گونه خاص قابليت انبارداري را تحت تاثير قرار مي همچنين تركيب ژنتيكي واريته
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  .تر در انبار نگهداري شوند  توانند به مدت طوالني هايي كه بنيه قوي دارند مي دانه: كيفيت اوليه دانه  - 2
رطوبت بيش از حد ماكزيمم عالوه بر افزايش سرعت زوال بذور باعث فعاليت : رطوبت دانه در صد  - 3

  . ها مي شود  بيشتر ميكروارگانيسم
انبارهاي مناسب از نظر سرما براي بذور نبايد از : رطوبت نسبي و درجه حرارت در طول انبارداري  - 4

  . تجاوز كنند % 60لحاظ رطوبت نسبي از 
درجه حرارتهاي خيلي , درجه حرارتهاي بسيار باال: ه شرايط انبارداري روي قابليت حيات اثرات ويژ - 5

پايين به ويژه در دانه هاي مرطوب و همچنين خشك كردن بيش از حد بذور باعث از دست رفتن قابليت 
  . شود  حيات مي

  . گردد  افزايش اكسيژن به كاهش قابليت حيات منجر مي: فشار اكسيژن  - 6
باكتري ( ها  فعاليت ارگانيسم: ها  اثر شرايط انبار داري روي فعاليت ارگانيسم ها در درون و روي دانه - 7
  . تواند ياعث از دست رفتن بنيه يا قابليت حيات گردد  مي) حشرات و پرندگان  ،قارچ ها ،ها
  ها و مزارع اشخاص  انبارداري در حمل و نقل وانبارهاي خرده فروشي  - 9
به طور مثال نور آفتاب مستقيم روي دانه و انواع ضد عفوني كننده ها قابليت : تورهاي ديگر فاك - 8

  . دهند  حيات دانه را تحت تاثير قرار مي
  

  : اصول كلي انبارداري دانه 
  :به منظور انبارداري اصولي و حفظ و نگهداري بذور به صورت سالم نياز به رعايت موارد ذيل مي باشد

  . ها بايد خشك و سرد باشد  ار كردن دانهشرايط انب -1
  كنترل موثر آفات انباري   -2
  رعايت اصول بهداشتي در انبارهاي دانه  -3
  . ها درون انبار قرار داده شوند بايد تا حد ممكن خشك گردند  قبل از اينكه دانه -4
  لب منطقه تعيين انبار مورد نياز با توجه به مدت و طول انبارداري و آب و هواي غا -5
  

  : يك انبار دانه خوب بايد داراي خصوصيات ساختماني زير باشد 
  . اي نداشته باشد  فقط داراي يك در فلزي بوده و هيچ پنجره -
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  . سانتي متر از سطح زمين فاصله داشته باشد  90پايه واساس ساختمان بايد از سنگ يا ساروج بوده و  -
  . ن هيچ شكافي باشد كف اتاق بايد سنگ فرش و مسطح و بدو -
  . درمكانهاي باز تهويه براي جلوگيري از ورود پرندگان و حشرات تور سيمي نصب شود -
  

  :بر اساس نحوه كاربرد عبارتند ازانواع انبار 
  براي انبار كردن بذور از زمان برداشت تا كاشتهاي بعد : انبارهاي تجاري   -1
  . بذور را براي كارهاي تحقيقاتي نگهداري ميدكنند  كميت هاي مختلفي از: انبارهاي تحقيقاتي -2
  . باشد  مورد استفاده كشاورزان خرده پا مي: انبارهاي جزئي  – 3
  براي حفظ مواد ژنتيكي : انبارهاي ژرم پالسم  – 4
  

قرار دادن آنها در ظروف  ، % 3-8موثر ترين روش انبارداري عبارت از پايين آوردن رطوبت بذر به ميزان 
تواند بيشتر موثر باشد  دماهاي زير صفر مي. باشد  درجه سانتيگراد مي 5تا  1بسته و نگهداري در دماي سر 

  . مشروط بر اينكه قيمت بذر هزينه الزم را توجيه كند 
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  گياهان علوفه اي مهم

  ).Alfalfa  )Medicago sativa Lيونجه

 

 

همكنون زمينهاي زير كشت يونجه در . يونجه به عنوان ملكه گياهان علوفه اي در جهان مطرح مي باشد
وسيه و كانادا به كشورهاي اياالت متحده امريكا، آرژانتين، ر. ميليون هكتار است 32جهان نزديك به 
دارا درصد فراوري يونجه را  30توليد و فراوري جهاني و ديگر كشورها درصد  70نوبت نزديك به 

  .هستند
 )1386(آمار سطح زير كشت در قاره هاي مختلف جهان و كشور ايران 

 سطح زير كشت از كل درصد )هكتار 1000(سطح زير كشت  منطقه

 1740 03/5 آفريقا

 13142 00/38 آمريكاي شمالي

 7800 56/22 آمريكاي جنوبي

 1323 82/3 آسيا

 9363 08/27 اروپا

 1213 51/3 اقيانوسيه

 480 ايران
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 .ميزان و سطح زير كشت يونجه به توسعه يافتگي و فرهنگ تغذيه كشورهاي مختلف بستگي دارد
صوالتي بكارند كه به كشورهاي با جمعيت بيشتر ، كمتر كشت يونجه دارند چون ترجيح مي دهند مح

 طور مستقيم مورد مصرف قرار بگيرد مانند گندم

 داليل اهميت يونجه

 مهمترين گياه علوفه معروف به ملكه گياهان علوفه اي  

 عملكرد زياد 

 كاهش هدر رفتن آب به علت ريشه هاي عميق اين گياه 

 خوشخوراك بودن و مغذي بودن آن  

 از برداشتقابليت چرا و رشد مجدد و بي درنگ بعد  

 استواري و پايداري آن در برابر تنش هاي محيطي 

تثبيت نيتروژن از راه همزيستي با باكتري رايزوبيوم و نياز كمتر به كودهاي شيميايي نيتروژنه و  
 همچنين كاهش اثرات زيست محيطي كوهاي شيميايي

 كشت و كار در محدوده وسيعي از جهان 

داشتن خواب زمستانه و تابستانه براي فرار از شرايط  (سازگاري باال به انواع شرايط محيطي  
چين، در مناطق  3-2مناطق سردسير اين گياه در ) نامساعد محيطي و مقاومت به شوري و خشكي

 .در سال عملكرد دارند چين 13-12طق گرمسيرامندر چين و  8-7معتدل  
 به عنوان گياه پوششي 

 ي و بيولوژيكيافزايش حاصلخيزي خاك از لحاظ فيزيكي، شمياي 

 توليد علوفه در اول فصل 

 قابليت كاربرد در كشت مخلوط 

 قابليت نگهداري علوفه آن به صورت خشك، سيلو و يا فراوري شده  

 )سال 8-7( قابليت بهره برداري از مزارع يونجه به مدت طوالني  
 منبع مناسبي براي شهد و عسل 

  
 معايب كشت يونجه
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 )متر مكعب 18000(مصرف باالي آب  
 مشكل برداشت 

 )سزخرطومي و سس(وجود آفات و بيماري ها و علفهاي هرز  
  ايجاد نفخ در دام 

  
 مشخصات گياه شناسي

داراي گونه هاي بوده و  )Medicago(و از جنس مديكاگو )Fabaceae(اين گياه از خانواده بقوالت 
و  ).M. sativa L(جه معمولي يون: گونه هاي چندساله آن عبارتند از .متعدد يكساله و چند ساله مي باشد

  ).M. falcata L(يونجه گل زرد 
البته در شرايط . سانتيمتري در خاك نفوذ كند 250-300ريشه هاي يونجه عميق بوده و مي تواند تا عمق 

غرقابي شدن منجر به اسيدي شدن . سانتيمتر است 15فارياب، بيشترين توسعه ريشه در عمق كمتر از 
  .يا باكتري ها و گسترش ريشه يونجه دچار اختالل مي شود محيط شده و همزيستي

ساقه آن توخالي، علفي و چهارگوش است و طوقه آن در مناطق معتدل در سطح و در مناطق سردسير در 
برگهاي يونجه سه برگچه اي مركب بوده كه به گونه اي متناوب روي دمبرگ باريكي . زير خاك است

  .اي است و برگهاي بااليي داراي دمبرگ كوتاهي هستند نوك برگچه ها كنگره. جاي دارند
گلهاي يونجه . گل تشكيل شده است 5-50گل آذين يونجه، خوشه اي و نيمه متراكم است و هر كدام از 

به رنگ ارغواني، بنفش، زرد، آبي و يا سفيد هستند و مانند ديگر اعضاي خانواده بقوالت، گلبرگهاي 
اجزاي . اي گلبرگهاي نامنظم  و شامل يك درفش، دو بال و دو ناو استگل يونجه دار. نامنظم دارد

پرچم آن به هم چسبيده و لوله اي شده و يكي از  9پرچم است كه  10زايشي در داخل ناو بوده و شامل 
 . مادگي درون اين لوله قرار دارد. آن ها جداست

مكانيكي به نحوي باز شود تا اندامهاي براي عمل گرده افشاني بايد قسمت جلويي ناو به وسيله يك عمل 
  .گويند Trippingزايشي بتوانند به طرف باال رها شوندو به درفش برخورد كنند، اين عمل را لغزش يا 

اين عمل باعث مي شود تا غشايي كه روي مادگي قرار دارد و در حالت عادي از جوانه زدن دانه گرده 
 .تلقيح صورت گيردجلوگيري مي كند پاره شود و بدين ترتيب 
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اگر عمل لغزش توسط حشرات صورت گيرد، معموال دانه . درصد دگرگشن هستند 80-90گلهاي يونجه 
گلهايي كه عمل لغزش در آنها . گرده توسط بدن حشرات حمل شده و منجر به دگرگشني مي شوند

  .صورت نمي گيرد ريزش مي كنند
اگر عمل . بيايي شكل به رنگهاي قهوه اي تا زرد استو داراي بذرهاي لو. ميوه يونجه، غالف نام دارد

بذر توليد مي كنند ولي  12لغزش صورت گيرد قسمت اعظم گلها تشكيل غالف مي دهند و هر كدام تا 
و  1-2بذر يونجه به طول . در خودگرده افشاني، غالف ها كوچك و حاوي يك يا دو بذر مي باشد

  .گرم و رنگ آن بسيار متنوع است 2-2/5يونجه حدود  وزن هزاردانه. ميليمتر مي باشد 1- 2عرض 
. جوانه زني بذر يونجه از نوع اپي ژيل بوده يعني لپه ها نيز در هنگام سبز شدن از خاك خارج مي شوند

سله باعث عدم خروج لپه ها و يا . در نتيجه آماده سازي بستر بذر، در جوانه زني بذر بسيار مهم است
   .براي جلوگيري از سله، مي توانيم طول دوره آبياري را كوتاه تر كنيم. مي شود اختالل در خروج لپه ها

 

  مقايسه يونجه معمولي و يونجه گل زرد

M. sativa(يونجه معمولي L.( يونجه گل زرد)M. facalta L.(  

سيبريبومي جنوب غربي آسيا

خوابيدهايستاده

  گل هاي زردگل هاي صورتي

  مقاوم به سرمامقاوم به سرماحساس تا كمي

چين1چين15-2

توليد كمتوليد باال

 حساس به  به خشكي و شوريبه خشكي و شوري نيمه مقاوم

  نيام داسي شكلنيام مارپيچي

  

مقاوم به سرما بوده حاصل شده است كه  M. mediaيونجه الوان يا از تالقي يونجه گل زرد و معمولي، 
  .آن به رنگ سفيد، زرد، آبي و صورتي مي باشدو گلهاي 
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گياهان جوان و گياهچه هاي يونجه به شوري خاك حساسند ولي گياه رشد يافته، پايداري بيشتري در 
بايد توجه داشت كه در مورد گياهان چندساله اي نظير يونجه، جاگيري و استقرار . مقابل خشكي دارد

 . ابدنامناسب با انجام كشت درست كاهش مي ي

  
 تناوب زراعي

البته منافع يونجه بيشتر در زماني مشاهده مي گردد كه . يونجه براي محصول بعدي بسيار سودمند است
زيرا با گذشت زمان و عدم  .زماني كه هنوز يونجه داراي عملكرد مطلوبي است، آن را زير خاك نمود

ه سادگي مورد حمله علفهاي هرز يكساله زيرو رو كردن بموقع، عالوه بر كاهش كيفيت يونجه، اين گياه ب
پس  .باشد) self allelopathic(از طرفي يونجه داراي خاصيت خودآسيبي  .و چندساله قرار مي گيرد

. اين گياه را نبايد در همان زميني كه قبال يونجه كشت شده است براي چندين سال دوباره كشت نمود
ت مي شود بايد خاك يا بذر ها را با باكتري هاي درصورتي كه در خاكي براي اولين بار يونجه كش

  . همزيست تلقيح نمود
به اين صورت كه ابتدا بذر را به محلول قندي آغشته كرده و . بهترين روش تلقيح ايجاد پوشش بذر است

اين پوشش بذر  .سپس آن را به باكتري و در نهايت يك ماده حاوي تركيبات كلسيم آغشته مي كنيم
 :ردچندين مزيت دا

 بذرها درشت تر شده وهنگام كاشت يكنواختر پخش خواهند شد -

 كلسيم به حفظ باكتري كمك مي كند -

 مواد غذايي بذر افزايش مي يابد -

گرچه يونجه داراي قدرت تسخير منابع بااليي در خاك است  و بخوبي از مواد غذايي خاك بهره مي 
ربه نشان داده است كه كاربرد مقدار مناسبي گيرد، همچنين وابستگي به نيتروژن معدني ندارد، ولي تج

 نياز يونجه  به فسفر و پتاسيم از ساير گياهان لگومينوزه بيشتر است.  مفيد خواهد بود ،فسفر و پتاسيم

با افزايش ميزان فسفر، تعداد . نقش دارد) آدنوزين تري فسفات( ATPفسفر در گسترش ريشه هاي گياه و 
گاهي فسفر بهصورت نواري در زير بذر قرار مي .يت نيتروژن افزايش مي يابدو اندازه گره ها و ميزان تثب

كمتر تثبيت  تعلبه دراين حالت در مقايسه با دستپاش، علفهاي هرز كمتري رشد مي كنند و فسفر . گيرد
  .شدن در خاك در سرتاسر دوره رشد بهتر در دسترس گياه قرار مي گيرد
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همچنين مي توان بر اين . ا مي توان بر اساس آزمايش خاك تخمين زدبه طور كلي مقدار كود مورد نياز ر
 P2O5  ،12-10كيلوگرم در هكتار  5-10اساس برآورد كرد كه به ازاي هر تن يونجه برداشتي در هكتار، 

رفيت تبادل كاتيوني بااليي بوده و در نتيجه ظريشه يونجه داراي  .بايد به زمين داده شود K2O  كيلوگرم
بنابرايت اگر يونجه از فسفر و پتاسيم به خوبي تامين نشود، به . اي دو ظرفيتي را ترجيح مي دهدكاتيونه

به علت روابط همزيستي، اين گياه نياز بسيار زيادي   .سادگي علفهاي هرز اين كاتيونها را جذب مي كنند
 .مي توان كمبود آن را از طريق مصرف آهك جبران نمود. به كلسيم دارد
اگر هدف اصلي برداشت يونجه باشد ممكن است  .ه به صورت مخلوط نيز صورت مي گيردكشت بونج

اين امر باعث شكستن سله شده، پوششي براي يونجه در زمستان  .به صورت مخلوط با جو كشت گردد
 . ايجاد ميكند و چون تراكم آن زياد نيست با يونجه رقابت كمي دارد

سال اول بسياري از بذرها و گياهان به داليلي مختلفي نظير موارد زير در . سال اول، سال استقرار گياه است
 :از بين مي روند

 .بذرها  به خاك نچسبيده  اند پس جوانه نمي زنند  -
چون بذرها در عمق كم كشت مي شدند ممكن است رطوبت خاك اندك بوده و سله خاك   -

 منجر به سبز شدن نامناسب گردد

  .و، بيماري ها، خشكي و يا سرما از بين بروندپس از سبز شدن از سوي آفات   -
منجر به  شده ويونجه به غرقابي شدن حساس است زيرا آب زياد باعث كم شدن اكسيژن و خفگي 

روابط همزيستي كاهش مي  از طرفي  افزايش قارچهايي مانند فوزاريوم كه باعث مرگ گياهچه  مي شود
  .ابي بيشتر استهرچه ريشه عميق تر، حساسيت آن به غرق. يابد

  
  برداشت يونجه

درصد گلدهي گياه  100بهترين زمان برداشت يونجه در زمان گلدهي است كه بسته به منطقه بين شروع تا 
در اين زمان تعادلي بين عملكرد و ارزش غذايي يونجه برقرار . عمل برداشت انجام مي گيرد

در نتيجه با تغيير در . ئز اهميت استبرداشت از سه جنبه كميت، كيفيت و پايداري توليد حا.است
 .  چگونگي برداشت، زمان و ارتفاع برداشت مي توان اين عوامل ياد شده را تحت تاثير قرار داد

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


169 
 

كاهش كيفيت با افزايش سن گياه ناشي از . با افزايش سن گياه، كميت افزايش و كيفيت كاهش مي يابد
 .اشدتغييرات وزن برگ و ساقه و خشبي شدن علوفه مي ب

ريكر ،)برش زدن علوفه در هواي گرم و خشك(  Mowerموور توسط سه دستگاه  برداشت مكانيكي
Raiker )رديف كردن علوفه در ساعات اوليه صبح( ،بيلرBeiler ) بسته بندي علوفه معموال در صبح به

 .انجام مي گيرد ) ليل رطوبت باالتر و ريزش كمترد
ميزان . بهره برداري و عملكرد ساليانه به شدت كاهش مي يابددر صورت برداشت ديرهنگام طول دوره 

تن علوفه  20-25اين گياه معادل . تن در هكتار مي باشد  50-90توليد علوفه سبز يونجه در هكتار معادل 
 .خشك در هكتار توليد مي كند

در توليد علوفه  مصرف عمده يونجه. علوفه سبز يونجه براي انوا ع دامها و مرغداري ها به مصرف مي رسد
  .يونجه جهت ايجاد  چراگاه نيز كشت مي شود ولي در حقيقت سازگار به چرا نيست. خشك است

  

  )Clover)Trifolium spشبدر 

  
  

اين  .مي باشد)  Trifolium(و از جنس تريفوليوم ) Fabaceae(خانواده بقوالت اين گياه علوفه اي از 
. گونه دارد كه در سرزمينهاي معتدل گوناگون جهان بيشتر گسترش دارند 300جنس به طور تقريبي، 

    .  بيشتر گونه هاي آن از سرزمينهاي اروسيا هستند ولي برخي، خاستگاه اين گياه را  قاره آمريكا مي دانند
گونه ها و واريته هاي مختلف شبدر با وجود شباهتهاي زياد، از نظر شيوه رشد، زمستانگذراني، پايداري 

  .در برابر خشكي و شيوه تكثير با هم متفاوتند
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و شبدر ) T. Pratense(سطح زير كشت شبدرهاي چندساله در ايران اندك بوده به طوريكه شبدر قرمز 
 .محدود و تنها در سرزمينهاي شمال غربي كشور كشت و كار مي شوند در اندازه) T. repense(سفيد 

 .T(ولي برخي از شبدرهاي يكساله نظير شبدر برسيم  alexandrium ( و شبدر ايراني)T. 

resupinatum (در گستره پهناوري كشت مي شوند. 

  
 مهمترين خصوصيات شبدر

 مهمترين گياه علوفه اي مناطق معتدله و مرطوب است 

 غذايي بااليي داردارزش  

 سازگار به كشت مخلوط است 

 براي احداث چراگاه مطلوب است چون نفخ زا نيست 

 به اسيديته خاك حساسيت كمتري دارد اما به طور كلي در خاكهاي آهكي بهتر رشد مي كند 

  .تثبيت نيتروژن داشته كه اين قابليت و قدرت حتي بيش از يونجه است 
 ريزوم و استولون دارند ،سالههمه شبدر ها بجزء شبدرهاي يك 

 است خوشه فشرده شبدرها، گل آذين 

 ميوه نيام شكوفا كه فقط داراي يك بذر است 

برگها مركب سه برگچه اي، قلبي شكل و دندانه دار بوده در صورتيكه در يونجه برگها كشيده و  
 تخم مرغي است 

 

  T. Pratenseشبدر قرمز 
كل سطح زير كشت . ين سطح زير كشت در جهان را دارا مي باشداز مهمترين شبدرها بوده و گسترده تر

  .ميليون هكتار است 20آن در جهان چه به صورت خالص و چه به صورت مخلوط نزديك به 
شبدر قرمز، گياهي است علفي و چندساله از خانواده بقوالت، ساقه آن كرك دار  يا بي كرك است و از 

هر برگ شامل سه برگچه بيضي شكل است . جيم است رشد مي كندطوقه اي كه تا اندازه اي ضخيم  و ح
گل به رنگهاي  100تا  50گلهاي خوشه اي و به تعداد . برگچه مياني، دمبرگ ندارد ،كه برخالف يونجه

 .قرمز ارغواني تا الكي است
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د يونجه مانن و اين گونه صد درصد خود ناسازگار است و فراواني بذر آن از طريق دگر گرده افشاني است
بذرهاي شبدر قرمز به رنگ . كار آزاد كردن دستگاه توليدمثلي را انجام مي دهد ،حشرات گرده افشان

ريشه شبدر قرمز از  .سال از دست بدهند 2زرد تا ارغواني است و ممكن است قوه ناميه خود را پس از 
است اما  پتانسيل عملكرد  نيازهاي غذايي آن همانند يونجه. نوع راست بوده و سطحي تر از يونجه است

  .پايداري و بقاي آن در خشكي كمتر از يونجه است.  آن كمتر از يونجه مي باشد
از نظر اكولوژيكي اين گياه به شرايط مرطوب، بارندگي زياد، خاكهاي زهكش دارو داراي كلسيم باال و 

در آغاز بهار همراه با غالت  زمان كشت آندر سرزمينهاي سردتر بيشتر. نياز دارد)6/6-6/7(پي اچ خنثي 
كشت شبدر بدون گياه همراه در بهار يا آغاز تابستان يا زماني پيشنهاد . دانه ريز به گونه كشت همراه است

  .مي شود كه مزرعه بدون علف هرز است
 :از مهمترين خصوصيات شبدر قرمز مي توان به موارد زير اشاره كرد

 ه استمهمترين گونه لگومينوزه بعد از يونج 

 توليد نسبتا باالي علوفه 

 كاهش نفخ زا بودن آن  

تعداد چين و عملكرد هر چين در مقايسه با يونجه كمتر است اما ارزش غذايي آن از يونجه  
 بيشتر است

 قابليت ورود در مخلوط ها و چراي مستقيم 

 قابليت ورود به تناوب 

 دامنه سازگاري وسيع اما نه به اندازه يونجه 

  غال سريع فضارشد سريع و اش 

 :معايب كشت شبدر
 طول عمر آن كم است 

 عملكرد آن به اندازه يونجه نيست ولي نسبت به ساير بقوالت علوفه اي بيشتر است  

  .نگهداري علوفه آن از يونجه دشوارتر است و علوفه آن به آساني كپك زده و يا آتش مي گيرد 
ملكرد باالتر يونجه، نياز غذايي آن بيشتر از شبدر قرمز از نظر نياز كودي مانند يونجه بوده البته به علت ع

  .از نظر زمان برداشت، ارتفاع و پارامترهاي ديگر نيز مثل يونجه عمل مي شود .است
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  T. repenseشبدر سفيد 

ساقه هاي شبدر سفيد، خزنده روي زمين است و افقي رشد مي . والت استقگياهي چندساله از خانواده ب
. شه اي شبدر سفيد كم عمق تر از شبدر قرمز و تا حدودي در شرايط خشكي رشد نداردسيستم ري. كند

  .اما نسبت به اسيدي شدن خاك و دماهاي پايين بهتر از شبدر قرمز عمل مي كند
در مخلوطها شبدرها .  دشواري چشمگير شبدر سفيد در مخلوطها، نگهداري گياه به نسبت دلخواه است

در اين رابطه بايد به اندازه و نوع كود افزوده شده و . ه فراورده ها را در بر گيرددرصد هم 50تا  30بايد 
  .چگونگي برداشت يا چراي دام توجه شود

  

  T. alexandriumشبدر برسيم 

از مهمترين گياهان علوفه اي، در .  شبدر برسيم يا شبدر مصري گياهي است يكساله و سرمادوست
هكتار شبدر برسيم كشت  50000در مازندران ساالنه نزديك به . تان استسرزمينهاي شمال ايران و خوزس

  .مي شود
شبدر برسيم به شرايط آب و هواي گرم سازگار نيست و سرزمينهايي را مي پسندد كه داراي زمستاني 

كشت آن هر چه . اين گياه عالوه بر گرما به سرما نيز حساس مي باشد. طوالني و بدون يخبندان باشند
  .ر انجام شود، فراوري علوفه آن زودتر خواهد بودزودت

كشت مخلوط شبدر برسيم با گياهان يكساله از خانواده غالت مانند جو و يوالف، عملكرد علوفه خوبي 
 .داشته و براي دامها نيز خوش خوراك تر خواهد بود

كنند  را وارد خاك ميمعموال بعد از برداشت برنج در شرايطي كه هنوز كلش برنج وجود دارد بذر شبدر 
 .و مي توانند در طي مدت برداشت تا كشت مجدد  برنج، يك تا دو چين علوفه فراوري كند

  :از برتري هاي شبدر برسيم مي توان به موارد زير اشاره كرد
شبدر برسيم پوشش متراكمي در روي زمين ايجاد كرده كه سبب جلوگيري از رشد بسياري از  -

 . علفهاي هرز مي شود

 شبدر برسيم گياه علوفه اي مناسبي به عنوان كود سبز است  -
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برداشت حداقل دو چين علوفه بسيار خوش خوراك در فصل رشد گياه به ويژه زماني كه   -
  .علوفه تازه هنوز در دسترس نيست

   T. Resupinatumشبدر ايراني 
تركيه كه كشت و كار آن در  گياهي است يكساله و زمستانه، بومي چراگاههاي طبيعي ايران، افغانستان و

دارد ) خوابيده(شبدر ايراني كركدار و خشبي بوده و در زمستان حالت روزت . ايران رو به گسترش است
اين گياهان داراي رشدي خوابيده يا قائم بوده و گاه . رشد و نمو مي كنند سرعتو در بهار شاخه ها به 

اين گياه خود گرده افشان و  .صورتي يا ارغواني است گلهاي آن به رنگ. ارتفاع آنها به يك متر مي رسد
 .بذرهاي آن به رنگهاي زيتوني، تا ارغواني، سيا و قرمز قهوه اي مي باشند. خود بارور است

اين گياه غالبا با گندميان به صورت مخلوط كشت .كيلوگرم است 4-8ميزان بذر مصرفي براي كاشت بين 
  وبي رشد مي كندمي شودو در خاكهاي قليايي نيز به خ

  

 Sorghum bicolarذرت خوشه اي يا سورگوم

  
  

سورگوم از گياهان علوفه اي مهم سرزمينهاي گرم و نيمه گرم است كه به صورت علوفه سبز، خشك، 
اين گياه، بومي سرزمينهاي گرمسيري آفريقا است و از آنجا به . سيلويي و يا در چراگاه به كار مي رود

 .  ورگوم، پنجمين غله دنيا است كه مصرف چندگانه داردس. ه استساير كشورها برده شد

 :مصارف سورگوم
يرابه هاي شعلوفه براي تغذيه دام، غذاي انسان،ماده اوليه در صنايع نشاسته سازي، الكل سازي و توليد 

   قندي
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بذر،  كاشت سورگوم از گذشته هاي دور در كشور رواج داشته و ارقام بومي سورگوم به منظور توليد
بيشترين سطح زير كشت سورگوم در سرزمينهاي . توليد شكر و يا سورگوم جارويي كشت مي شوند
  .جنوبي به ويژه استانهاي خوزستان و فارس مي باشد

 ،سورگوم در شرايط خشكي مي تواند به حالت خواب موقت فرورفته و پس از برطرف شدن خشكي
ن ديگر در مقابل خشكي، دچار پالسيدگي و مرگ مي رشد خود را از سر بگيرد در صورتي كه گياها

اين مزايا باعث شده است كه در شرايط تنش شوري و خشكي، سورگوم به جاي ذرت كشت . شوند
 .اين گياه به شتر گياهان زراعي معروف است .شود

  :معايب كشت سورگوم در مقايسه با ذرت
 )كيلوگرم است 1300سورگوم كيلوگرم و  3800عملكرد متوسط ذرت (  عملكرد متوسط كم 

الزم به ذكر است كه علت كمبود عملكرد، بيشتر به علت كاشت سورگوم در شرايط نامساعد محيطي و 
 .عدم انجام اقدامات اصالح نباتي در مورد اين گياه است

  وجود اسيد پروسيك در اندامهاي سورگوم 

  
 خصوصيات گياهشناسي سورگوم

اين گياه از خانواده . ر سرزمينهاي گرمسيري مي تواند چندساله باشدسورگوم گياهي است يكساله ولي د
متر  5سانتيمتر بوده ولي در بعضي از ارقام به  200تا  80ارتفاع بوته هاي آن بين . است Poaceaeغالت 

اين گياه مانند ساير غالت، ريشه هاي كوتاه و افشان دارد ولي سامانه ريشه اي آن بسيار  .هم مي رسد
 .ه و توانمند استگسترد

سورگوم تعداد زيادي برگ كشيده و  .داراي ساقه باريك، كشيده، محكم و گره دار مي باشداي گياه، 
همچنين مشخصه برگهاي سورگوم در مقايسه با . پهن همانند ذرت دارند ولي كوتاهتر و باريك تر هستند

اه خاصيت پنجه زني دارد و اين گي. ذرت اين است كه برگ سورگوم داراي رگبرگ برجسته اي است
 . روي هر بوته معموال چندساقه بوجود مي آيد

 95داراي (است و رويهم رفته گياهي خودگرده افشان ) پانيكول(گل آذين سورگوم از نوع خوشه اي 
سنبلكهاي تشكيل دهنده گل آذين، هر كدام داراي دو گل مي باشند كه . مي باشد) درصد خودگشني
  .اين گياه از لحاظ مسير فتوسنتزي چهاركربنه مي باشد.روي هم قرار دارند
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 :انواع سورگوم از نظر نوع مصرف
از آن جمله مي توان به .  داراي ارقام زيادي است:  Sorghum bicolar  سورگوم علوفه اي 

اين گياه . كه بومي آفريقا است سودانگراس معمولي. سودانگراس و جانسونگراس اشاره كرد
توانايي توليد پنجه . و آن را مي توان زودتر از ساير سورگومها كشت نمودگرمادوست است 

جانسون  .همچنين چندين بار مي توان آن را برداشت نمود.  هاي زياد و ساقه هاي نازك دارد
  .يكي ديگر از انواع سورگوم علوفه اي بوده كه داراي ريزوم است :گراس

انواع آن پوشينك ها به دانه چسبيده است  دربعضي از: Sorghum durra سورگوم دانه اي 
 .ولي در انواع ديگر توانايي جداسازي پوشينكها از دانه وجود دارد

از گذشته هاي دور مورد توجه بوده و در مقاطعي از :: Sorghum dochna سورگوم شيرين 
  .تاريخ، ساقه سورگوم را به صورت مستقيم مصرف مي كردند

محور پانيكول كوتاه داشته ولي انشعابات پانيكول  :Sorghum dochna سورگوم جارويي 
  .بسيار طويل هستند

سورگوم علوفه اي  ،در اندامهاي مختلف گياه) اسيد سيانيدريك(به علت وجود اسيد پروسيك  :نكته
بخصوص برگهاي جوان و خطر ايجاد مسموميت براي دام،  توصيه مي شود سورگوم، سيلو شده و سپس 

   .رف مي شودعلوفه سيلويي مص
 

 سازگاري محيطي سورگوم علوفه اي

در همه گونه  سورگوم. اين گياه، نياز به آب و هوايي گرم داشته و دماي پايين رشد آن را كاهش مي دهد
اين گياه در شرايط خشكي و شوري تا . خاك به ويژه خاكهاي حاصلخيز و زهكشي شده رشد مي كند

ي ، عملكرد آن كاهش يافته و ماده سمي اسيد پروسيك در حدودي پايداري دارد ولي در شرايط خشك
 .آن زيادتر مي شود

  .سورگوم يك گياه روز كوتاه بوده اما ارقام روز خنثي نيز دارد
بهترين زمان كشت، هنگامي است كه خاك به اندازه كافي گرم بوده و دماي مناسب براي جوانه زني را 

 .درجه سانتيگراد است 20مه گرم حداقل اين دما در سرزمينهاي ني. فراهم مي كند
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سانتيمتر در نظر گرفته مي  10-60سانتيمتر و فاصله روي رديف  40-100در كاشت رديفي، فاصله رديفها 
در شرايط . دامنه نوسانات براي اين است كه بسته به شرايط اقليمي و نوع رقم، تراكم فرق مي كند. شود

   .گرفته مي شودمحيطي نامناسب، تراكم، كمتر در نظر 
سورگوم داراي كارايي مصرف آب بااليي است به طوريكه بعضي از آزمايشات نشان داده است كه با 

ليتر آب يك كيلوگرم ماده خشك توليد مي كند درصورتي كه كارايي مصرف آب ذرت معادل  291
سورگوم، در  به دليل كوچك بودن دانه هاي .ليتر آب براي توليد يك كيلوگرم ماده خشك است 336

زمان جوانه زني، به آب زيادي نياز ندارد ولي كمبود رطوبت و يا فقدان آن، رشد سورگوم را به تاخير 
 . انداختده و يا متوقف مي كند

سورگوم علوفه اي مانند ديگر گياهان خانواده غالت در برابر افزايش كودهاي نيتروژنه، واكنش مثبتي 
كيلوگرم  45-70كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  100-180. ي يابدنشان داده و عملكرد آن افزايش م

P2O5 البته با مصرف بيش از اندازه نيتروژن، نه تنها، عملكرد افزايش نمي يابد بلكه  .توصيه مي شود
  .تجمع نيترات در علوفه بيشتر مي شود

گي به عوامل مسموميت ناشي از سورگوم سورگوم علوفه اي و ميزان ماده سمي اسيد پروسيك بست
 :مختلفي دارد

 سميت بيشتر است ،هرچه گياه جوانتر باشد  :  مراحل رشدي 

در قسمتهاي پايين گياه، . سمي نيست اما دانه آن سمي است) گل آذين(اندام زايشي  :اندازه گياه 
 .سميت بيشتر است چون پنجه ها و در نتيجه برگهاي  جوان در پايين بيشتر است

 .خواهد بود سميت كمتر   ،هرچه پيرتر :سن بافت 
  .در شرايط وقوع تنش نظير سرما و گرما، سميت بيشتر مي شود :فصل رشد و وقوع تنش  

 4تا  3(كاهش مي دهد  برداشت زودتر عملكرد را. سودانگراس رانبايد تا قبل از ظهور گلها درو كرد
ربي و چلي اندازه پروتئين خام، عملكرد علوفه افزايش مي يابد و ،با افزايش رسيدگي گياه). چين علوفه

   .قابليت هضم مواد كاهش مي يابد
  

 اصطالحات مرتبط با گياهان علوفه اي

 يك كيلوگرم دانه جو):uf(واحد علوفه اي  -
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 ارزش غذايي يك كيلوگرم نشاسته را گويند): us(واحد نشاسته اي -

Uf= 0.7* Us 

 كيلوگرمي به همراه بره اش 50يك گوسفند  :واحد دامي -

واحد دامي، و بز را  6معموال يك گاو معادل .واحد دامي در هر روز به يك واحد علوفه اي نياز دارديك 
   .واحد مي باشد 2

  :كيفيت علوفه

مقدار ماده مغذي و مقدار انرژي كه يك حيوان مي تواند از آن ماده غذايي در كوتاه ترين زمان ممكن 
ين شاخص در بررسي كيفيت علوفه، درصد برگ آن مهمتر .كيفيت علوفه ناميده مي شود بدست آورد

درصد  70تا  10ممكن است از  روش خشك كردنو  درصد برگ بسته به نوع گياه، زمان برداشت.است
  .متفاوت باشد

 :رابطه برگ و كيفيت علوفه
 . برگها حداقل دو برابر ساقه، پروتئين دارند 

 .درصد بيشتر از ساقه است 50قابليت هضم برگ ها،  
 .غني هستند Aنظر ويتامين  از 
 .بين رنگ سبز برگ و مقدار پروتئين، رابطه مستقيم وجود دارد 
نتيجه اين امر، . با مسن شدن گياه، رنگ سبز آن از بين رفته و ميزان برگ آن نيز كاهش مي يابد 

 .كاهش كيفيت علوفه است
ه باشد، نيز رنگ سبز اگر علوفه خشك در معرض نور خورشيد قرار گيرد يا به خوبي انبار نشد 

  .خور را از دست داده و كيفيت آن كاهش مي يابد
  

 معيار هاي تعيين كيفيت علوفه

 : تركيبات شيميايي موجود در علوفه عبارتند از

 آب 

 و هيدرات هاي كربن ساختماني نظير سلولز و همي سلولزشامل    :هيدرات هاي كربن 
 .، ساكارزهيدارت هاي كربن غير ساختماني نظير فروكتوز
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گليكوزيدهاي (تركيبات غير پروتئيني  و تركيبات پروتئيني  شامل: تركيبات نيتروژني 
 )سيانوژنيك، آميدها، نيتراتها

 ليگنين 

 )چربي ها، موم ها، استرولها(ليپيد ها 
 اسيدهاي آلي 

 )كلروفيل ها، كاروتنوئيدها(رنگ دانه ها  
 ويتامينها 

  مواد معدني 

مطرح بوده كه  علوفه تكيفيهاي تعيين شاخص يكي از به عنوان  )Crude protein(پروتئين خام 
به   25/6اندازه گيري درصد نيتروژن در نمونه خشك و حاصلضرب نيتروژن بدست آمده در  از طريق

  .دست مي آيد

  
سنجش كيفيت علوفه به شمار مي  راهكارهاي غالبا ارزشمندترين ):گوارش پذيري(قابليت هضم 
ميزان ماده قابليت هضم ماده خشك با جمع آوري شيره شكمبه  .يكي با توليد حيوان داردآيد و رابطه نزد

يك حيوان با يك لوله و تعيين مقدار ماده خشكي كه با استفاده از اين شيره در آزمايشگاه حاصل مي 
  .شود بدست مي آيد

  قابليت هضم=ماده هضم شده/كل ماده خشك

هضم شود، حيوان دوباره شروع به تعليف مي كند و مجموع اگر ماده غذايي به سهولت و سرعت  
  .مصرف روزانه افزايش خواهد يافت

  
اضافات ماده گياهي حاصل از جوشاندن پي در پي با هيدروكسيد  : )Crude fiber(الياف خام 

 سلولز،(مواد ساختماني  براي تعيين اين شاخص ضد كيفي، مجموع. سديم و اسيد سولفوريك رقيق است

 پس عنوان ، به(1NDF)شوينده خنثي محلول يك در شدن جوشانده از پس) ليگنين و سلولز يهم

شدن با محلول شوينده اسيد سولفوريك  جوشانده از پس مذكور مانده پس .مانند مي باقي مانده
                                                            
1 ‐ Natural detergent Fiber. 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


179 
 

)1ADF( ًاسيد بوسيله مانده پس اين در موجود سلولز چنانچه .باشد يم ليگنين و سلولز داراي عمدتا 

 ADFتفريق حاصل از و) 2ADL(است  ليگنين ماند مي باقي آنچه هيدروليز شود ،، % 72 لفوريكسو
 .آيد مي بدست ، همي سلولز NDF و ADF شود و از تفاضل، مي حاصل سلولز ،  ADLو 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 ‐ Acid Detergent Fibr 
2 ‐ Acid Degent Lignin 
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