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 مقدمه
شناخته  ،دهنداليافي تشکيل مي درصد وزن خشك آن را مواد 25علوفه به عنوان ماده گياهي که بيش از 

وجاود ايان، گياهاان علوفاه اي باراي      شوند. باا  ذيه حيوانات اهلي و دام کاشته ميو به منظور تغ شده

با توجه به شرايط اقليمي موجود در دنيا و به وياهه در   کنند.لخيزي خاک نيز نقش مهمي ايفاء ميحاص

 . درشودمحسوب ميهاي فراروي بشر ترين چالشآب يکي از مهمکمبود مناطق نيمه خشك و خشك، 

بي باال به ويهه براي گياهان علوفه اي با نياز آ توليد محصوالت گياهان علوفه اي در کشت آبي شرايط اين

کناد. در ايان   به طور غير مستقيم توليدات دامي را نيز تهديد مي اين وضعيت. شده استدچار مشکل 

راستا، در بخش علوفه موسسه تحقيقات کشاورزي ديم با نگرش کشاورزي حفاظتي به اصالح و توساعه  

و  شاده پرداختاه  هاي بومي و ارقام بين المللي ارقام متحمل به شرايط سرد و خشك با استفاده از توده

دستور العمال فناي    اند.همعرفي شد "المعي"و  "سفيدگل"،  "مراغه"هاي تاکنون سه رقم ماشك بنام

 به شرح زير است: کشور ديمزارهاي مختلف براي توليد علوفه و بذر در کاشت ماشك

 

 آماده سازي زمين
اصول حاکم در آماده سازي زمين بايستي با هدف ايجاد شرايط مناسب براي استفاده  در مناطق ديم

مطابق تحقيقات انجام  استقرار گياه باشد. زوالت آسماني، حفاظت از خاک و بهبود جوانه زني ونبهينه از 

آماده سازي زمين کاشت ماشك در ديمزارهاي سردسير و  برايدر موسسه تحقيقات کشاورزي ديم  شده

شخم با گاوآهن قلمي و استفاده از هرس بشقابي بالفاصله بعد از برداشت غالت  شودگرمسير توصيه مي
در اين روش خاک  صورت گيرد.ايجاد مزاحمت به بذرکار اي و در صورت وجود کلوخ و کلش بصورت کپه

هاي با بافت ها از جمله خاکورزي، بستر بذر نرم گرديده و عمليات کاشت در دامنه وسيعي از خاک

هاي کشت مستقيم، پذير است. در عين حال امروزه با وجود به کارگيري دستگاهسنگين به سهولت امکان
خاک ورزي و وجود بقاياي گياهي در تناوب با محصوالت گندم و جو  امکان کاشت ماشك در شرايط بي

 نيز وجود دارد.
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 تاريخ كاشت
تطابق مراحال فنولاوژيکي گيااه باا عوامل  زمانتاريخ کشت ابزار ماديريتي مهمي براي تعيين 

 در مناسب کاشت . انتخاب زمااناستها بر آن( درجه حرارت، رطوبت، طول روز)محيطي مؤثر 
و زايشي بسيار  ايگياهچهرشد مرحله  دماهاي يخبندان و گرما به ترتيب در جلوگيري از اثرات سوء

 کشت بستگي به نوع رقم ماشك دارد: تاريخ مهم است.

 :ماشك مراغه 
اين رقم حساس به دماهاي يخبندان زمستانه است. بنابراين، تاريخ کاشت آن در اقليم معتدل و گرم 

معموال کاشت اين محصول  در ديمزارهاي مناطق گرمسير کشور در پاييز است. همزمان با کشت گندم

در ديمزارهاي مناطق پذير است. از نيمه دوم آبان تا پايان آذر به تناسب شرايط محيطي، امکان
سردسير بايد در اولين فرصت براي کشت در اواخر زمستان يا اوايل بهار اقدام شود. همچنين اين رقم 

 . دارد نيز راکاشت انتظاري قبل از يخبندان زمستانه )آذر ماه(  قابليت

 :ماشك گل سفيد 
هاي موثر اين رقم مقاوم به سرما بوده و در اقليم مناطق سرد و معتدل در پاييز قبل از شروع بارندگي

)پيش بيني بر اساس شناختي که از شرايط آب و هوايي منطقه وجود دارد يا براساس اطالعات 

توان به کشت اين رقم اقدام کرد. بر اين اساس، معموال کاشت از نيمه اول مهر تا نيمه اسي( ميهواشن
توان زمان کشت اين رقم پذير است و بطور کلي ميبسته به شرايط محيطي مختلف امکان ماه دوم آبان

 ندم در مناطق مختلف در نظر گرفت.را همزمان با کشت گ

 :ماشك المعي 
توان در اقليم مناطق سرد و معتدل از سفيد اين رقم نيز مقاوم به سرما است و مي مشابه با ماشك گل

 نيمه اول مهر تا نيمه دوم آبان ماه به کشت اين رقم اقدام کرد.

 

 عمق كاشت
 با کشت در ضروري است.بذرها  بيشترسبز کردن يکنواخت و ظهور  برايمناسب تعيين عمق کاشت 

هاي غير موثر تحريك به جوانه زني شده و با وجود شرايط خشك  بذر ممکن با بارندگيعمق کم 
خسارت آفات ، عالوه بر تاخير در سابز شدن ،عميقتر از حد معمول . در کاشتبروندبعدي بذور از بين 

براي ديمزارهاي مناطق ترين عمق کاشت مناسب نيز دور از انتظار نيست. ها و خفگي گياهچهو بيماري

  .سانتيمتر است 4-7حدود سرد و گرم کشور در 
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 و تراكم بوتهروش كاشت 
بستگي دارد.  )برداشت علوفه يا تکثير بذر( کاشت از اي به هدفکاشت گياهان علوفهو تراکم روش 

 به شرح زير است: براي مناطق سردسير و گرمسير کشورروش و تراکم کاشت 
 :براي توليد علوفه 

 20-25ها را کار، بسته به مناطق مختلف فاصله رديفخطيدر صورت استفاده از براي مناطق سردسير 

کيلوگرم در هکتار  100-120دانه در مترمربع معادل  250بذر  تراکم گيرند.متر در نظر ميسانتي
دانه در  150 براي ديمزارهاي گرمسير کشور در کشت مکانيزه با خطي کار تراکم مناسب باشد.مي

 کيلوگرم در هکتار است. 75مترمربع معادل  

 :کشت مخلوط 
هاي مختلف بذر علوفه و غالت به ويهه جو و تريتيکاله کشت مخلوط به شکل درهم يا نواري با ميزان

امکان استفاده از هر دو روش )درهم و نواري( در کشت مخلوط ماشك و غالت وجود گيرد. صورت مي

ايج تحقيقات در موسسه ديم، در سرماي شديد و بدون پوشش برف مناطق سرد، دارد. بر اساس نت
از ماشك  1:1توان نسبت مخلوط کشت مخلوط درهم بر کشت نواري ارجحيت دارد. در اين شرايط مي

و غالت را براي کشت پاييزه توصيه نمود که منجر به حداقل دو برابر شدن توليد علوفه در شرايط ديم 

 خواهد شد. 
 راي توليد يا تکثير بذر:ب 

رديف  سانتيمتر يا دو 50فاصله خطوط را کار، خطيدر صورت استفاده از براي مناطق سردسير کشور، 

شود. در ه ميدر نظر گرفتکيلوگرم بذر در هکتار  80و تراکم حداکثر سانتيمتري  50و يك رديف  25
شود. ميپذير باريك امکانها با کولتيواتور و تراکتور چرختفاده از وجين مکانيزه بين رديفاين روش اس

کيلوگرم در  50دانه در مترمربع معادل با  100براي توليد و تکثير بذر در مناطق گرمسير کشور تراکم 

 شود.هکتار توصيه مي
 

 نيازهاي كودي
مشابه  تقريبا نياز کودي ماشك ديمتوان گفت که مي بستگي به نوع خاک دارد. بطور کليمقدار کود  

خالص )از منبع نيترات  نيتروژنکيلوگرم  20مصرف  با نياز کودي عدس در مناطق مختلف است.

بسته  در هکتار )از منبع سوپر فسفات(  پنتا اکسيد فسفرکيلوگرم   15-30آمونيوم( در هکتار بعالوه 

در پاييز و به  -سال قبل در غالتفسفر ميزان مصرف نيز با توجه به و  -به ميزان فسفر اوليه خاک 
اگر ماشك در تناوب تحقيقات در موسسه ديم نشان داده است که  .قابل توصيه است صورت جايگذاري
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کيلوگرم در هکتار يا بيشتر بوده  30 براي غالتفسفر با غالت کشت شود و ميزان مصرف پنتا اکسيد 

 کود فسفري براي علوفه نيست. باشد، نيازي به مصرف

 و افزايش براي بهبودها در موسسه تحقيقات کشاورزي ديم نشان داده است که نتايج برخي پهوهش
اند . نتايج نشان دادهاستتوصيه  قابل استفاده از کودهاي زيستي نيز در توليد علوفهماشك، عملکرد 

و تلقيح با کود زيستي ريزوبيومي  کود استارتر يا شروع کننده رشد عنوانبه مصرف نيتروژن که 

با ترکيبات اسيد آمينه اي حاوي  ماشكمحلول پاشي  همچنين،. دهدعملکرد علوفه را افزايش مي
 کند.پتاسيم توليد ماده خشك را بيشتر مي

 

 هاآفات و بيماريكنترل 
از مهمترين آفت گياهان علوفه اي . استها با يونجه و ساير لگوم ، مشترکماشكهاي و بيماري فاتآ 

اوليه رشد ماشك به گياه اين آفت در مراحل  .در شرايط ديم آفت آگروتيس )کرم طوقه بر( است

از طوقه و افتادن در سطح خاک  هاي سبز شدهبه شکل قطع بوته زند و عاليم خسارتخسارت مي
 :انجام گيردعاليم به روش زير مبارزه محض مشاهده اولين به و جهت کنترل اين آفت . است

  کيلوگرم در هکتار قبل از بارندگي )در صورت عدم  15استفاده از سم ديازينون گرانوله به مقدار

 وجود بارندگي سم اثر نخواهد داشت(

  کيلو  70ليتر سم +  3دورسبان، به نسبت  + مسموم با سموم ديازينون مايع طعمهاستفاده از

خش شود اين طعمه به هنگام غروب آفتاب در سطح مزرعه پ. توصيه ميسبوس گندم + آب

 گردد.

 

  هاي هرزمبارزه با علف
با وجود اين بهتر است در مراحل هاي هرز بسيار ضروري نيست. کنترل علف ماشكدر مزراع توليد 

در هاي هرز علف بايستي بادر مزارع توليد بذر  کنترل گردند. همچنينهاي هرز اوليه رشد ماشك علف

 گيرد:صورت به دو روش شيميايي و مکانيکي زمان مناسب مبارزه 

 کنترل شيميايي: 
 سبز و بهاره بعد از کاشت و قبل از ، انتظاريپاييزههاي هاي هرز ماشك در کشتهت کنترل علفج

قابل  ليتر آب 400ليتر در هکتار در  5الي  4شدن گياهان علف کش گاليفوزيت )رانداپ( با غلظت 

 استفاده است.
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کش باريك برگ نظير استفاده از علف ،(علوفه-غالتغالت سبز شده )در تناوب جهت مبارزه با 

 شود.توصيه مي ليتر آب در هکتار 400ليتر در  1تا  8/0 با غلظتسوپرگاالنت در مرحله گياهك 

 کنترل مکانيکي 
متر و سانتي 50هاي کاشت با فواصل مناسب )فاصله رديفبراي کنترل مکانيکي کشت به صورت مکانيزه 

متر( براي ورود تراکتور چرخ باريك براي انجام عمليات سانتي 50متر و يك رديف سانتي 25يا دو رديف 

به  ماشك و مراحل اوليه رشدشود مبارزه مکانيکي در ضروري است. توصيه ميها کولتيواتور بين رديف
دهي مزرعه صورت گيرد. اعمال کنترل مکانيکي در مراحل بعدي رشد و به ويهه گلشدن  محض گاورو

 همراه با خسارت خواهد بود.

 

 برداشت محصول
  ر مراحل مختلف صورت گيرد.برداشت ماشك متناسب با هدف از کاشت )علوفه يا تکثير بذر( بايستي د

 علوفه: توليد 

هاي ها به رشد کامل رسيده و دانهکه اولين نيامعلوفه خشك موقعي است بهترين زمان برداشت 

، هدف چراي آزاد دام در مزرعه باشد. در صورتيکه ها در مرحله خميري باشنددرون اولين غالف

درصد گلدهي است، زيرا در اين مرحله  100تا  50بهترين زمان برداشت يا چراي دام مرحله 
در کشت مخلوط اين رقم با . شودحاصل ميبيشترين درصد قابليت هضم و عملکرد پروتئين 

مخلوط ماشك با غالت نيز زماني است که غالت درمرحله علوفه بهترين زمان برداشت غالت، 

هاي ماشك رشد کرده و توسعه و در اين زمان اولين غالف باشندرحله خميري شيري يا اوايل م
 اند.يافته

 بذر: توليد 

ها بطور همزمان به مرحله رسيدگي برداشت ماشك جهت توليد بذر بسيار حساس است زيرا غالف
رسيدگي موقع شود. توصيه شده است که در رسند و تاخير در برداشت منجر به ريزش بذر مينمي

شود. برداشت ها اقدام برداشت و بذرگيري از ماشك جهت ،هاي پايينغالفدرصد  80-90کامل 

تواند مستقيم و در يك مرحله با کمباين غالت )پس از تنظيمات جزيي( و يا بصورت مي
مرحله با استفاده از موور يا برداشت دستي و خرمنکوبي انجام شود. در برداشت  غيرمستقيم در دو

 ها زياد خشك نشده باشند تا ريزش بذر به حداقل برسد.اي الزم است که بوتهمرحله دو
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 ايعلوفه معرفي شده ماشکشخصات زراعي ارقام م

 
 محصول ايعلوفه -ماشك ايعلوفه -ماشك ايعلوفه -ماشك
 نام رقم مراغه سفيدگل المعي

 سال معرفي 1388 1391 1394

 تيپ رشد رونده -بهاره ايستاده -پاييزه ايستاده  -پاييزه

 ميانگين ارتفاع بوته  سانتيمتر 41 سانتيمتر 25 سانتيمتر 25

 وضعيت رسيدگي نيمه زودرس نيمه زودرس زودرس

 رنگ بذر سياه مخملي سياه  سياه 

 تحمل سرما نيمه متحمل مقاوم مقاوم

 تحمل خشکي  متحمل متحمل متحمل

 ريزش دانه  حساس نيمه مقاوم نيمه مقاوم

 فوزاريوم مقاوم مقاوم مقاوم

 برق زدگي مقاوم مقاوم مقاوم

 درصد پروتئين دانه  8/24 3/25 25

 (kg/haعملکردعلوفه خشك)ميانگين   2240  3500 3572

 اقليم منطقه مورد کشت سرد،معتدل و گرم سرد و معتدل  سرد و معتدل 
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